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Kent u het sentiment van gedachtepuntjes en de sensatie van
het uitroepteken? Weet u hoe gedachtestrepen het tempo
van een zin veranderen en hoe aanhalingstekens de toon van
uw woorden wijzigen? Over de stijleffecten van leestekens.

Een handvol grind
Expressieve interpunctie
eestekens koppelen het ene
zinsdeel aan het andere. Ze
loodsen de lezer soepel door
de tekst en sluiten een ontwikkelde gedachte af. Ook
kunnen ze voork6men dat de lezer
indommelt: een onverwachte scherpe bocht, een handvol grind tegen de
ruit - wakker worden, lezer!
Er zijn tien leestekens: punt, komrna, puntkomma, dubbele punt, uitroepteken, vraagteken, gedachtestreep, haakjes, gedachtepuntjes en
aanhalingstekens. Dat is niet veel
vergeleken met de rijkdom aan expressiemiddelen van de spreker. Die
kan zijn woorden relief geven met
stembuigingen, mimiek, gebaren en
lichaamshouding. Een schrijver is
een spreker met gebonden handen
en een zak over het hoofd.
Effectieve interpunctie is een van
de middelen om een saaie, voortkabbelende tekst te verlevendigen. Regels voor correcte interpunctie laten
we in dit artikel buiten beschouwing,
we houden ons aIleen bezig met het
stilistische effect. We gaan ook voorbij aan tekens als punt en komma,
die de informatie ordenen, het ritme
aangeven en dubbelzinnigheden
voorkomen, en behandelen aIleen de
meest expressieve tekens: uitroepteken en gedachtepuntjes (die allebei
volgens ons te veel gebruikt worden),
gedachtestrepen (die juist te weinig
gebruikt worden), haakjes en aanhalingstekens. We besluiten met twee
typografische middelen met een vergelijkbare functie: cursief en hoofdletters.

• UITROEPTEKEN

Uitroeptekens zijn, net ais knoflook
en cayennepeper, krachtige smaakmakers. Ze kunnen achterwege blijven wanneer de bedoeide opwinding,
spanning of verontwaardiging al in
de zin zelf tot uitdrukking komt. Dit
is een algemene regel: leestekens mogen evenmin om aandacht vragen als
de typografie. "De begaafde en conscientieuze schrijver", aldus Drs. P,
"tracht zo veel mogelijk van zijn
tekst, dus ook gevoelens en bijbedoelingen, duidelijk te maken door middel van woordkeus en zinsbouw.
Leestekens bezigt hi j waar ze absoluut nodig zijn, syntactisch. Het is de
kluns, of de maniak, die typografisch
gooi- en smijtwerk te baat neemt om
de leemten in zijn taalbeheersing te
vullen, en daardoor juist opdringerig
aan te wijzen."
Een uitroepteken is meestal voldoende. Twee of meer uitroeptekens
achter elkaar (!!!) hebben iets Veronica-drive-in-show-achtigs. Gebruik ze
aIleen als u iets heel goedkoops in de
aanbieding hebt. Dit geldt ook voor
vraagtekens (???) of combinaties van
vraag- en uitroeptekens (!?!).

•
'Zij draaide zich bruusk
om en keek recht in de
staalgrijze ogen van ...
dokter Rossi.'

Peter Burger en laap delong

Uitroeptekens kunnen ook midden in de zin gebruikt worden: 'Het
ensemble trad op in achtendertig(!)
landen.' Zo'n los uitroepteken beklemtoont een woord, of drukt verbijstering, bewondering of ironie uit.
Dit gebruik komt overeen met dat
van (sic) of zelfs (sicl), wat zoveel wil
zeggen als: 'Echt, lezer, zo staat het
er.' Terughoudend gebruik is op zijn
plaats, want het maakt al snel een
arrogante of pedante indruk.
Gebruik uitroeptekens niet te veel:
voortdurende stemverheffing maakt
sprekers hees en luisteraars doof.
• GEDACHTEPUNTJES

Gedachtepuntjes (...), ook bekend ais
'beletseltekeri', zijn altijd met zijn
drieen, ook aan het einde van een
zin. We noemen hier twee gebruiksmogelijkheden: pauze en weglating.
Pauzes worden vaak ingelast om
de spanning op te voeren: de verteller pauzeert even, de lezers houden
hun adem in. 'Zi] draaide zich bruusk
om en keek recht in de staalgrijze
ogen van ... dokter Rossi.' Die puntjes zijn meestal overbodig. Als u iets
plotseling wilt laten gebeuren, laat
het dan gewoon gebeuren: 'Hi] opende de deur naar de voorkamer. Daar
stond oom Jacob, die zich een glas
port inschonk. Was oom Jacob dan
niet omgekomen bij de treinramp
van Harmelen?'
Gedachtepuntjes kunnen ook aangeven dat een gedachte is weggelaten: 'En zwaaiend met zijn hoed verdween hij in de verte ...' Hier vormen
de puntjes een stippellijntje waarop >
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de lezer zijn gedachten kan invullen.
Vaak lijken ze hoofdschudden uit
te willen lokken: zozo, nounou, kijkkijk. Privé over Ruud Gullit: "De aantrekkelijke sportjournaliste LICIA
GRANELLO, die hem zo perfect aanvoelt, wordt dan ook hardnekkig
gezien als de toekomstige mevrouw
GULLIT ••• Zijn clubgenoot MARCO
VAN BASTEN, die onlangs zijn driejarige relatie met LIESBETH VAN
CAPELLEVEEN verbrak, blijkt al twee
maanden een nieuwe vriendin te
hebben ..."
Jaja ...
Net als slechte filmmuziek of ingeblikt gelach, die alleen onderstrepen
wat de kijker toch al ziet en voelt, geven gedachtepuntjes vaak overbodig
commentaar. Net als uitroeptekens
zijn ze alleen in uitzonderlijke gevallen op hun plaats. Er zijn meer algemeen bruikbare expressieve leestekens, zoals de gedachtestreep.

• de dubbele gedachtestreep, die een
terzijde markeert: `Eind jaren zeventig lanceerde André van Duin - met
groot succes onder de jeugd - het
scheldwoord achterlijke gup.'
De enkele gedachtestreep is een leesteken dat beter geschikt is om vaart
en spanning op te roepen dan het
uitroepteken. Plaats het als u een gedachtesprong(etje) maakt, als het vervolg van de zin haaks op het begin
staat. De gedachtestreep veroorzaakt
een klein schokeffect, en is daardoor
dynamischer dan de komma en de
puntkomma. Vergelijk:

0 GEDACHTESTREEP

- Grammaticaonderwijs op de basisschool bestaat uit een verzameling
ezelsbruggetjes die naar een voldoende voor grammatica leiden,
maar niet naar inzicht in de taal.
- Grammaticaonderwijs op de basisschool bestaat uit een verzameling
ezelsbruggetjes die naar een voldoende voor grammatica leiden
- maar niet naar inzicht in de taal.

De term gedachtestreep duidt eigenlijk
twee verschillende leestekens aan:
• de enkele gedachtestreep, die een zin
van richting doet veranderen: `Ik
drink niet meer - maar ook niet
minder.'

Dubbele gedachtestrepen geven toevoegingen of terzijdes meer nadruk
dan haakjes of komma's: "De Nederlandse psychologe M. de Graaf-Tiemersma observeerde dat veel dyslec-

tici - en linkshandigen - zijn geboren
in de maanden september, oktober
en november."
Strepen (en haakjes) zijn duidelijker dan komma's: in een oogopslag
ziet de lezer waar de zin doorgaat.
Ook bij hardop voorlezen is doorgaans verschil te horen. Bij woorden
tussen haakjes daalt de stem: het geschrevene krijgt iets minder nadruk.
Bij woorden tussen strepen blijft de
toonhoogte gelijk of stijgt die zelfs:
de toevoeging is ongeveer even belangrijk of belangrijker en verdient
enige nadruk. Merk op dat ook bij
een toevoeging tussen komma's, zoals in de zin die u nu leest, de stem
daalt.

• HAAKJES
Ronde haakjes worden gebruikt voor
terzijdes, toevoegingen en verklaringen. Veel schrijvers en lezers vatten
haakjes op als aanduiding van minder belangrijke informatie, iets wat
overgeslagen kan worden. Vaak is het
tegendeel het geval: de mededeling
tussen haakjes is essentieel en werd
slechts apart gezet omdat de schrijver
even van toon of perspectief wilde
veranderen.
De herziening van het belastingstelsel
volgens de adviezen van de commissie-Gort op 1 januari 1990 had het
allemaal definitief onmogelijk moeten
maken: het opvoeren van studeerkamers (die misschien geen echte studeerkamers waren), het declareren
van werkkleding (die in de vrije tijd gedragen werd), het sparen van bonnetjes van aangeschafte vakliteratuur
(die vervolgens ongelezen in de boekenkast bleef staan).
(Pauline Bax in HP/De Tijd)

Let op de daling van toon in het bovenstaande voorbeeld over belasting
declareren van werk- -angifte:"h
kleding (die in de vrije tijd gedragen
werd) ".
0 AANHALINGSTEKENS

Aanhalingstekens worden in de eerste plaats gebruikt om te citeren:
"Hoe meer een stijl opvalt, hoe sneller hij verveelt ", schreef K.L. Poll in
1984 in De Gids. Het overige gebruik
is daar eigenlijk van afgeleid. Aanhalingstekens willen zeggen: `Dit zijn
niet mijn woorden', of, nog een stap4

je verder, 'Pas op: dit woord betekent
iets anders dan gewoonlijk.' Gebruik
aanhalingstekens om:
• afstand te nemen, omdat wat tussen
aanhalingstekens staat vaag of vulgair is, in twijfel getrokken wordt of
bekritiseerd (de'geleide democratie'
van Sukarno);
• de lezer op ironie te attenderen (een
Zwitsers merkhorloge is iets anders
dan het 'merkhorloge' van de
straathandelaar);
• vaktermen en vreemde woorden te
markeren (die reclametekst is niet
'snappy' en 'sophisticated' genoeg);
• gelegenheidswoorden te signaleren
(hij had die 'vrijdagmiddagglimlach' op zijn gezicht).
Ten slotte worden aanhalingstekens
gebruikt om de lezer ervoor te waarschuwen dat een woord niet letterlijk
maar figuurlijk, of anderszins op een
ongewone manier gebruikt wordt
("Vit deze 'mondjes' spuit de printer
inkt op het papier"). Wanneer uit de
context al blijkt dat het woord niet
letterlijk bedoeld is, zijn de aanhalingstekens dus overbodig. Ronduit
storend zijn ze in zinnen als de volgende: "Solliciteren is spannend en
er hangt veel van af. De concurrentie
is tegenwoordig vaak 'moordend'."
Aanhalingstekens zijn bij uitstek
geschikt om te spotten en kritiek te
leveren. Als voorbeeld een passage
uit Hetgoede leven, een boek van
Lodewijk en Emma Brunt over 'de
nieuwe natuurlijkheid' uit de jaren
zeventig: "In deze ideologie staan
menselijke emoties en de relaties tussen mensen centraal. De individuele
'piekervaring' is een van de hoogste
doelen waarnaar men in het 'hier-ennu' kan streven." Met de aanhalingstekens distantieren Brunt & Brunt
zich van piekervaringen en andere
positieve prachtwoorden.
Volgens een Duits aforisme zijn
aanhalingstekens het knipogen van
de literatuur. Let op de juiste dosering - er is een verschil tussen een
knipoogje en een vette knipoog, tussen een korreltje zout en een kilo.
• CURSIEF

Cursief wordt gebruikt voor allerlei
functies waarin tot voor kort door
aanhalingstekens werd voorzien:
• om aan te geven dat het om het
woord als zodanig gaat, niet om de

•

doorprikken. Zo, als ironisch signaal,
worden ze bijvoorbeeld gebruikt in
Voorkom dat de
het proza van Gerard Reve en in
Winnie the Pooh ("I am a Bear of Very
lezer door een
Little Brain and long words Bother
me"). Een voorbeeld van John Jansen
overmaat
van Galen: "Het aardige is dat er
naast de twee tendensen die altijd in
aan wegwijzers
de vrouwenemancipatie aanwezig
zijn geweest, die naar gelijkheid en die
de weg niet meer ziet.
naar gelijkwaardigheid, een derde bij is
gekomen: die naar ongeliikheid, te weten de vrouwelijke superioriteit, De
Vrouw als Nieuwe Mens." Dit ironische gebruik van hoofdletters kan als
betekenis (wapenindustrie bestaat uit het te veel toegepast wordt ook een
dezelfde letters als stad weer in puin); arrogante indruk maken: de schrijver
stelt zich boven de mensen die die
• om vreemde woorden te markeren
(Zij sprak met een onverwachte flux woorden serieus nemen.

•

de bouche);
• om sleutelwoorden te markeren (De In zijn boek over Mozambique, In
functie van de directe rede is docuAfrika, vertelt Adriaan van Dis hoe de
menteren en dramatiseren).
trein waarin hij reist wordt beschoten. De knallen klinken steeds dichCursief markeert woorden nadrukke- terbi], maar de schrijver houdt niet
lijker dan aanhalingstekens, maar is
op met observeren en aantekeningen
minder opdringerig dan typografimaken. "En terwijl de kogels me om
sche paardenmiddelen als vet of onde oren vliegen, twijfel ik aan de
derstrepen. Vette en onderstreepte
plaats van een komma."
woorden springen in tegenstelling
Overdreven? Zoals schrijvers met
tot cursieve al bij de eerste blik op
zorg hun woorden wegen, plaatsen ze
een pagina in het oog.
ook een komma of een punt niet
Middelen als cursief, vet en afwij- klakkeloos. Leestekens zijn details,
kende lettertypes zijn vooral op hun maar het zijn juist de details die telplaats in instructieve boeken: ze galen.
<
randeren dat de lezer de tekststrucDit artikel is de sterk bekorte versie van
tuur en de sleutelbegrippen snel kan
enige bladzijden uit het Handboek Stijl.
overzien. Maar ook in instructieve
Adviezen voor aantrekkelijk schrijven, door
boeken is een terughoudend gebruik
Peter Burger en [aap de Jong, dat in
aanbevolen: voorkom dat de lezer
maart verschijnt bij uitgeverij Martinus
door een overmaat aan wegwijzers de
Nijhoff, Groningen.
weg niet meer ziet.
Omdat er al een teken bestaat om
woorden te beklemtonen (Dit is echt
de laatste keer) kunt u beter het acEinde Onze-Taalprijs
centteken gebruiken dan cursief.
• HOOFDLETTERS

Hoofdletters kunnen net als cursief
en aanhalingstekens de betekenis van
een woord subtiel veranderen. Ze
kunnen waardering en ontzag uitdrukken: we spreken van Kunst met
een hoofdletter K (of: met een grote
K), we schrijven over de Dood, het
Zijn, de Weg en het Ene. De blik
wordt devoot, de stem iets gedragener. Filosofen, evangelisten en sektariers zijn er dol op.
Hoofdletters kunnen ook het tegengestelde bereiken en pretenties

De afgelopen jaren heeft het Genootschap
Onze Taal een aantal malen de Onze-Taalprijs
uitgereikt aan iemand die zich onderscheidde
door mooi en bijzonder schriftelijk taalgebruik.
De jury baseerde zich op suggesties van leden
van het genootschap. In de eerste helft van
1996 kwamen er, ondanks herhaalde oproepen
in het blad, echter opnieuw onvoldoende inzendingen binnen om de prijs te kunnen toekennen. Daarom heeft de jury besloten de prijs te
beeindiqen.
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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 pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

luidt: "Spreck het letterwoord als gewoon
woord uit als de klanken in die volgorde
ook in andere Nedcrlandse woorden voorkornen." Om de onvermijdelijke uitzonderingen hierop gestructurecrd te kunnen
aanpakken, volgt er een regel voor ecnlettcrgrcpige letterwoorden: dezc worden "aileen als woord uitgesproken als ze begin-

•

I

VOORBEELDFUNCTIE
F. Vetter - Heemstede

vooral een bezinning met een politick

nen en eindigen met een medeklinker". In

elan. Dit uitte zich in het begin van de ja-

mijn woonplaats Schiedam is er een Open-

ren tachtig ook in Vlaanderen, onder meer

baar

n het oktobernummer bekritiseert N.

in publicaties, deelname aan betogingcn

wordt hier uitgesproken als [oowennes].

Nutsbedrijf

Schicdam,

()NS.

Dit

van Deelen het besluit van de redactie

en korte acties, zoals die tegen een 'linge-

Een [oris] is hier alleen bekend als 100

van Onze Taal om de nieuwe spelling-

rieshow' (in een zaal van het provinciaal

gram. In dit geval gaat de hoofdregel dus
niet op.

regels te volgen. Hoewel ik het in zekere

hoofdgebouw van de socialistische parti j

zin eens ben met Van Declen (ik vertik het

nota bene). De stemming indertijd was

Ais geborcn Rotterdammer herken ik

om smartengeld te schrijven), kan ik de

mijns inziens voornamelijk die van teen

onmiddellijk de niet-Rottcrdarnmer als die

redenering in het naschrift van de redactie

front met de feministische beweging en de

het heeft over het gemeentelijk vervoers-

wei volgen.

homobeweging', maar met een eigen iden-

bcdrijf of - tot voor enkelc jarcn - over het

Het is alleen jammer dat de redactie in

titeit en persoonlijke verwerking, gevoed

energiebedrijf. In de voorzieningsgebieden

dat stukje op een van mijn (vele) zere tenen

door discussie en lectuur. Er werd eigenlijk

van dcze bedri jven zullen weinig vaste

gaat staan: "Onze Taal moet (...) cen voor-

gewerkt aan een herwaardering van het be-

klanten het hebben over de [ret] respectie-

beeldfunctie vervullcn." Waarom schrijft u

grip man. Vanwege de hcvigheid waarmee

velijk [geb]. De uitspraak zal dichter Iiggen

niet gewoon: 'een voorbeeld geven'? Ik

een en ander gebeurde, herinner ik mij dit

bij [erraitai] en [gaiaibaiJ, in standaard-uit-

word doodziek van uitdrukkingen als:

als een heel kleurrijke periodc. Spreken

spraak [erreetee] en [gcc-cebee]. De tweede

van "soft" lijkt mij in dit verband dan ook

uitspraakregel wordt door regiobewoners

misplaatst.

niet toegepast.

•

•

- Vazen met een mooie vormgeving
- Mensen met twee keuzemogelijkheden

UITSPRAAK LETTERWOORDEN
L.F. Roset- opleidingsadviseur, Grave

- Het antwoord op de vraagstelling

VANMORGEN, VANAVOND
W.S. Franken - Nijkerk

- Het gedrag in de werksituatie

n zijn bespreking van het boek Dubbel
Dutch van Kevin Cook (Onzc Taal novan letterwoorden, zoals PGEM en KLM. vember) maakt Harry Cohen mijns inzicns

M

- Oudertwist over de naamgeving
van hun kind

et enige weemoed las ik in Onze

Taal van oktober over de uitspraak

I

Waarom niet gewoon vorm, keuzes, vraag,

Midden jaren tachtig heb ik enige tijd mo-

een slipper. Hi] schrijft: "In het voorbij-

werk, naam?

gen werken met en tussen PGEM'ers [pee-

gaan merkt hij op dat vannacht - anders

gee-ernmers] in de provincie Gcldcrland,

dan vanmorgen en vanavond - zowel op het

Ik loop tegen de tachtig en ik spreek en
spel nu maar op mijn eigen manier - mijn

vanuit

eigen eenvoudige bejaardentaaltje. Opa is

PG EM betekende:

Arnhem.

verleden als op de toekomst kan slaan:

Provinciale Gcldersc

vannacht kon ik niet slapcn, vannacht

bedroefd en boos tegelijk. Toch blijf ik

Energie Maatschappij. Niet direct afkom-

gaat het vriezen." En hij voegt daaraan

Onzc Taal trouw.

stig uit deze Oost-Nederlandse streek, viel

toe: "Voor u te vanzelfsprekend om over tc

•

MANNENBEWEGING SOFT?

het

hoofdkantoor

in

het mij destijds al op dat het zittend perso-

praten, voor ecn beginneling de moeite

neel steeds sprak over [peegern] en de

waard om te weten."

Charles Engels - leraar, Destelbcrgen, Relgie 'nieuwkomers' - zoals ik - over de [pee-

Voor mij was het vanzelfsprekend om

gee-ern]. Helaas of nict, ik ben [pee-gee-

erover te struikelen. Ik leg u vier koppeltjes

B

ij lezing van het artikeI 'Homo's en les-

ern] blijvcn zeggen. De nieuwkomers wa-

van zinnen voor met dezc woorden, en

biennes zijn niet blij' van Leo Bontje

ren in die tijd de wat hoger opgeleiden, die

met het door Cohen niet genoernde van-

(Onze Taal oktober) kon ik het niet nala-

mecstal van elders kwamen: zij confor-

middag. Mijn vraag: wat zou cr aan elk van

ten de wenkbrauwen te fronsen. Leo Bont-

meerden zich aan de uitspraak van de let-

de volgende zinnen fout (kunnen) zijn?

je dcfiniccrt de mannenbeweging als "sof-

ters P-G-EM, die boven aan hun benoe-

te jongens die zich onder druk van hun fe-

mingsbrief stonden.

ministische

vriendinncn

bezonnen

-

op

hun mannelijkheid". Indien al niet grof,
dan is dit op zijn minst ongenuanceerd. Ik

•

UITSPRAAK lETTERWOORDEN (2)
Drs. D. Baart - Schiedam

vecl van begrijpt. Ik erken dat het niet ge-

flink gevroren.

-

heb de indruk dat - om met Bontje te spreken - de buitenwereld er nog steeds niet

Het gaat volgens mij vannacht vriezen. / Het heeft volgens mij vannacht

F

Jansen en C;. Verhoeven schrijven in

De mist zal vanmorgen waarschijnlijk
niet snel optrekken. / De mist is van-

• het oktobernummer dat sommigen

morgen gelukkig snel opgetrokken.

makkelijk is de bonte verzameling van

[ennoowes] zeggen als ze NOS bedoelen

kleine groepjes van toentertijd onder een

terwijl anderen het op [nos] houdcn. Zij

noemer te brengen, maar de mannenbe-

reiken de lezer twee regels aan voor de uit-

doorkomen. / De zon is vanmiddag

weging is in mijn persoonlijke herinnering

spraak van letterwoorden. De hoofdregel

toch nog doorgekomen.

6

-

De zon zal vanmiddag weI niet meer

r

- Het zal vanavond wel snel donker
worden / Het is vanavond wel erg
snel donker geworden.

Zou de tijd van het in deze zinnen gebruikte werkwoord niet veel meer bepalen of
iets in de toekomst nog moet gaan gebeuren of dat iets in het verleden reeds heeft
plaatsgehad dan de tijdsaanduidingen vannacht, vanmorgen, vanmiddag en vanavond?

een aardige wijze duidelijk dat in een tekst
van het Cito een aantal fouten staat. De
tekst heeft tot doel ouders te informeren
over het leerlingrapport van de Eindtoets
Basisonderwijs 1996. Onlangs hebben wij
bij het schrijven van de tekst voor het leerlingrapport van de Eindtoets Basisonder
wijs 1997 dankbaar gebruikgemaakt van
de opmerkingen van de heer Van Roozendaal in Onze Taal. Door zijn toedoen is de
-

nieuwe tekst aanzienlijk verbeterd.
NASCHRIFT HARRY COHEN
Inderdaad is aan de werkwoordstijd te
zien of het om een gebeurtenis in het
verleden dan wel in de toekomst gaat,
maar dat neemt niet weg dat:
- de tijdsaanduiding vanmorgen niet op
een periode in de toekomst kan slaan
(de morgen zelf is al begonnen als je
vanmorgen gebruikt),
- de tijdsaanduiding vanavond niet op
een periode in het verleden kan slaan
(het is nog avond als je vanavond gebruikt).
Bij vannacht ligt dat anders. Dat is alles
wat Mr. Cook beweert.

n VERBALLEBUUT
A.J. Nuijten - Zoetermeer

is rasechte Tilburger veroorloof ik mij
nog even te reageren op hetgeen Hans
Heestermans in de rubriek 'Vergeten woorden' van november schrijft over het woord

A

in het Tilburgs het woord verballebuut, dat
duidelijk een equivalent is, want het betekent 'vernield, als het gaat om materiële
zaken', maar ook: 'verfomfaaid, als het
gaat om personen', bijvoorbeeld na een
vechtpartij: 'Hij zaag er hillemaol verballebuut uit.'
In mijn herinnering bestaat er echter
alleen maar een verleden deelwoord, en
geen infinitiefvorm verballebuten. Maar
geen verleden deelwoord zonder infinitief
zou je zeggen, dus zal het manco wel in
mijn herinnering zitten.
n LET'S MAKE THINGS BETTER
Chantal De bondt - Luxemburg

raag wil ik reageren op het artikel
'Van meeting point naar trefpunt' in
verbalemonden.
Onze Taal van november 1996, meer beNatuurlijk kenden wij het werkwoord paald op de bewering dat Philips overal in
verinneweren en het is duidelijk dat dit een de wereld één Engelstalige slagzin geverbastering is van ruineren. Maar verbale- bruikt. Uit de hierbij afgedrukte advertenmonden kwam/komt voorzover ik weet tie blijkt dat Philips wel in staat is deze sloniet in het Tilburgse dialect voor. Wel is er gan te vertalen voor de Franstalige markt.

G

0 TAALFOUTEN CITO

Dr. J.H. Uiterwijk - projectleider Eindtoets
Basisonderwijs, Cito, Arnhem

D

e heer Van Roozendaal maakt in het
novembernummer van Onze Taal op

36 woorden voor volgendeklantbalkje
Taaladviesdienst

ven in met mijn: mijn-dijnbalkje,
n het septembernummer
van 1996 beantwoordde de mijnbalkje of mijn-dijntje. Verder
Taaladviesdienst in de ruwaren er varianten met klant (naast
briek 'Vraag en antwoord'
klantenwig en klantenbalkje ook klaneen vraag over het balkje
tenlatje, klantentab, klantenschei en
dat in supermarkten tussen de bood- klantenstaale), met stop (naast stopper
schappen van de verschillende klan- ook stopstaaf, stoplotje, stop en stopten geplaatst wordt. Hoe noem je
balkje) en met kassa (naast kassabalk
zo'n balkje? De Taaladviesdienst
ook kassawig, kassastop en kassa- -je
kwam niet verder dan volgendeklantlat, waarbij lat staat voor 'levensmidbalkje, en hield zich aanbevolen voor delen apart tellen'). Verder werden
betere suggesties. 20 lezers stuurden
nog genoemd: betaalbeurtbalkje, spaons daarop 42 alternatieven toe.
tiebalk, ho-balkje (afkorting: hoba),
Twee daarvan werden drie keer geboodschapscheider, volgwig, een-tweetje,
noemd: stopper (omdat de band stopt pendelstick, suppoost, spullensplitser,
bij zo'n balkje) en beurtbalkje. Kassa- caissièreknuppel, grenspaal, nekst (tusbalkje werd tweemaal genoemd,
sen next en nächst in), schuifbalkje,
schuiver, springeding en schifter.
evenals klantenwig en klantenbalkje.
Drie inzenders stuurden alternatieNa een eerlijke stemming onder

de medewerkers van het genootschap
werd beurtbalkje als beste alternatief
van de twee meestgenoemde inzendingen gekozen. D. Gudde uit Zeist,
Rob Vredeling uit Woudenberg en
Maaike van Boven uit Utrecht krijgen
bij dezen een eervolle vermelding als
bedenker van beurtbalkje én een boekenbon. Alle inzenders worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
En wat vindt een grote supermarkt
als Albert Heijn het beste woord? De
redactie van AllerHande bleek een
voorkeur te hebben voor ... volgende
Dit geeft het meest direct-klantbje.
weer waar het om gaat, en dat is
klantvriendelijk, aldus AllerHande. <
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Alle Lindenlanen moeten Lindelanen worden. Dat eist de
Spellingwet. Hoewel aardrijkskundige namen buiten het
bereik van deze wet vallen, vormen de straatnamen daar
weer een uitzondering op. W. Sterenborg is de brenger
van het slechte nieuws voor de gemeenten.

1)e Linde(n)laan en de nieuwe spelling
W. Sterenborg

ie in een stratenboek bladert,
kan ontdekken dat in tal van
gemeenten de linde gekozen
is ter aanduiding van een
laan, straat, plein, weg, dijk,
hof, heuvel, enz. Gezien haar rol in
het volksleven en haar geschiktheid
om lanen te sieren hoeft dat geen
verwondering te wekken. Ook kan de
alliteratie met laan tot de keuze hebben bijgedragen.
In het verleden leverde de spelling
geen probleem op: De Vries en Te
Winkel gebruikten de tussen-n, en
dat deed ook de Woordenlijst uit
1954, omdat een laan met één boom
te vergezocht was. Niettemin blijkt
Lindenlaan in nogal wat gemeenten
die -n- te missen, mogelijk op grond
van zuinigheidsoverwegingen: hoe
kleiner het bord, hoe lager de prijs.

Twijfel over de nieuwe spelling? Twee naamborden langs dezelfde Rotterdamse weg.
Foto's: Kjell Ullestad, Rotterdam

8

Over de verbindings -n in samenstellingen waren de wetgevers het in
1947 kennelijk nog niet eens. Als
laatste lid voegden ze aan artikel 1
van de Spellingwet toe: "11. De
schrijfwijze van bastaardwoorden en
historische namen, alsmede die van
z.g. tusschenklanken in samenstellingen, zal nader worden geregeld bij
algemeenen maatregel van bestuur.
Totdat deze van kracht wordt, geldt
de schrijfwijze van de Woordenlijst
van De Vries en Te Winkel."
De hier aangekondigde maatregel
Nu kan men eraan twijfelen of straat- volgde in 1954, in het Groene Boekje. Sindsdien hebben de ambtelijke
namen wel onder de spellingherziestraatnaamgevers zich aan deze voorning vallen. Het verleden leert ons
schriften moeten houden. Nu het
dat dat wel het geval is. Talrijke
straatnamen hebben bijvoorbeeld in- nieuwe Groene Boekje eraan getornd
dertijd hun ch verloren: Utrechtsche- heeft, is de overheid gehouden de
weg, Delftscheplein, Apeldoornsche- straatnamen in overeenstemming te
laan, Biltscheweg, Amsterdamschebrengen met de officieel aanvaarde
wijzigingen. Voor straatnamen is er
straatweg, Gronauschestraat, Bredaimmers geen uitzondering gemaakt.
scheweg. Andere verloren een e of
een o: Heerengracht, Breedeweg,
Natuurlijk beperkt de aanpassing
Groote Wittenburgerstraat, Hooge
zich niet tot Lindenlanen (waarvan
Steenweg.
De Spellingwet van 14 februari
ons land er misschien wel honderd
1947 maakt in artikel 1, sub 6 als
telt); ook de vele Lindenstraten
volgt een uitzondering: "De schrijf(Stadskanaal heeft er drie!), de Linwijze van Nederlandsche aardrij ksdenlaantjes, Lindendreven, Lindenkundige namen zal nader worden ge- pleinen, Lindenakkers, enz. komen
regeld bij algemeenen maatregel van voor correctie in aanmerking. Hierbij
bestuur." Expliciet wordt in sub 8
voegen zich dan nog namen als
nog het volgende vastgesteld: "NaAchthoevenstraat en Hoevenbos, die
om dezelfde reden een -n- moeten
men van straten, lanen, pleinen en
kwijtraken. Daartegenover staan nadergelijke worden niet als aardrijkskundige namen behandeld en volgen men die, in tegenstelling tot voorheen, nu wel recht hebben op een
mitsdien de regels 1 tot en met 3."
Regel 1 bepaalt dat de ee in een open tussen-n, zoals Gildelaan, Gildebroelettergreep e wordt; regel 2 zegt hetderstraat, Sterreplein, Bereklauw.
zelfde over de oo; regel 3 maakt van
Wat zal dit alles in de praktijk bede sch een s waar de ch niet uitgetekenen voor oude én nieuwe straatsproken wordt.
naambordjes?
<
Zulke gemeenten genieten nu opnieuw een voordeel, want het nieuwe
Groene Boekje schrijft Lindelaan
voor. Die afwijking berust op het
dubbele meervoud van linde: linden
en lindes. De Leidraad geeft als regel
onder 5.1.1 (2) : "Schrijf in de overige
gevallen geen -n- als: c) Het eerste
deel een zelfstandig naamwoord is
dat op een toonloze /e/ eindigt en
een meervoud op -n en -s heeft: gedaanteverwisseling (gedaanten /gedaantes)."
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• OF OF?

Mag ik in de zin Ik weet niet of
ik moet vertrekken of o f ik het
haar moet uitleggen het derde of

schrappen?

Nee, liever niet. Twee keer of na
elkaar is lelijk, maar één van de
twee schrappen is geen goede oplossing. In Ik weet niet of ik moet vertrekken of ik het haar moet uitleggen, mist
de kritische lezer een voegwoord. U
kunt beter het derde of vervangen
door dat: Ik weet niet of ik moet vertrekken of dat ik het haar moet uitleggen.

In de zin die u ons voorlegt, zijn
het eerste en het derde of onderschikkende voegwoorden: ze leiden bijzinnen in. Ik weet niet is de hoofdzin; of
ik moet vertrekken en of ik het haar
moet uitleggen zijn twee nevengeschikte bijzinnen. Het tweede of in
de zin is nevenschikkend: het zet de
mogelijkheden vertrekken en uitleggen
tegenover elkaar. Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst kunnen
we bij zo'n nevenschikking van twee
door of ingeleide bijzinnen herhaling
van of het best vermijden. Het derde
voegwoord of wordt dan vervangen
door dat: Ik weet niet of ik moet vertrekken of dat ik het haar moet uitleggen.
Ik weet niet of ik moet vertrekken of
het haar moet uitleggen is ook mogelijk; we trekken of ik dan samen. Deze

zin leest nog gemakkelijker.

• DEZER DAGEN
Heeft dezer dagen betrekking op
de toekomst of op het verleden?
Dezer dagen kan volgens de meeste
hedendaagse naslagwerken binnenkort én onlangs betekenen. In de
meeste contexten zal deze dubbelzin-

nigheid geen problemen opleveren.
Ik neem dezer dagen contact met u op
verwijst naar de toekomst; Ik heb
dezer dagen uw brief ontvangen heeft

duidelijk betrekking op het verleden. • VATCHIRURG?
Een jongere variant van deze uitdrukVolgens mij betekent vaat 'afking is een dezer dagen, die alleen
was' en vat onder andere 'bloed`binnenkort' betekent. Sommige
vat'. Hoe komt het dan dat we
(strenge) naslagwerken keuren een
spreken van een vaatchirurg en
dezer dagen af; het zou een gallicisme niet van een vatchirurg?
zijn. De recente woordenboeken hebben echter geen aanmerkingen op
U hebt gelijk dat vaat in de beteeen dezer dagen; u kunt deze uitdrukkenis `bloedvat' niet los voorking gerust gebruiken. Renkema stelt komt. Maar als eerste lid van samenin zijn Schrijfwijzer (1995) voor om
stellingen kan het wél deze betekenis
een dezer dagen in de betekenis 'binhebben (bijvoorbeeld in vaataandoenenkort' te gebruiken, en dezer dagen ning, hart- en vaatziekten en vaatchiin de betekenis `onlangs'. Het voorrurg). Het Woordenboek der Nederdeel hiervan is duidelijk: betekenislandsche Taal noemt vaat- "de stamverwarring is uitgesloten.
vorm [= de vorm zonder voor- of
achtervoegsels] van het meervoud va• VEEL GESPIN, WEINIG WOL
ten". Een vaatchirurg houdt zich dus
Laatst dacht ik de uitkomst van wel degelijk bezig met (bloed)vaten.
een bespreking bondig samen te
Een vraag die overblijft is: moeten
vatten met: `Veel gespin maar wei- we vaat-, omdat het de stamvorm is
nig wol'. Mijn collega's lachten mij van het meervoud vaten, hier ook opuit: volgens hen is het `Veel gevatten als een meervoud? Wij denschreeuw maar weinig wol'. Ik
ken van niet. Vaat- heeft zijn lange
vind dat helemaal niet logisch.
klinker waarschijnlijk wel aan het
Wat heeft schreeuwen nu met wol meervoud ontleend; hetzelfde is imte maken?
mers het geval in bijvoorbeeld stedebouw (volgens de nieuwe spelling steU bent niet de enige die deze ver- denbouw) en scheepsdek. En in deze
gissing maakt; met gespin lijkt
samenstellingen is niet noodzakelijk
deze zegswijze veel logischer. Toch is sprake van meer steden en schepen.
(nog steeds) alleen geschreeuw goed.
Wij vatten vaat- daarom ook op als
De volledige zegswijze luidt namelijk: een (bijzonder) enkelvoud.
`Veel geschreeuw en weinig wol, zei
de duivel, en hij schoor zijn varken.' • TALIBAAN
Het tweede deel van de uitdrukking
De laatste tijd zijn de Talibaan
wordt niet vaak gebruikt. Huizinga
(een streng islamitische groepevermoedt in zijn Spreekwoorden en ge- ring in Afghanistan) vaak in het
zegden dat de uitdrukking ontleend is nieuws. Is het woord Talibaan een
aan een oud Engels toneelspel, getienkelvoud of een meervoud?
teld David en Abigaël, waarin de duivel, die in dat stuk voor harlekijn
Een meervoud. Talibaan komt
speelt, een varken scheert. Het var(nog) niet voor in de naslagwerken gaat geweldig tekeer, waarop de
ken. Van een islamdeskundige vernaduivel zegt: `Here's a great cry, and
men wij dat het woord talib 'theolobut a little wool.' In het Woordengiestudent' betekent. Talib is een Araboek der Nederlandsche Taal wordt
bisch woord, dat in het Perzisch is
deze verklaring tegengesproken; de
terechtgekomen. Het Perzisch heeft
zegswijze bestaat al lange tijd in vele twee meervoudsuitgangen: -an en
Germaanse en Romaanse talen.
-ha. De uitgang -an wordt vaak geStoett bevestigt dit laatste in zijn Ne- bruikt om het meervoud van perderlandse spreekwoorden en gezegden.
soonsaanduidingen te vormen. Zo
U kunt trouwens ook `Veel geook in taliba(a)n (in het Perzisch
scheer en weinig wol' zeggen; deze
schrijft men één a, maar die wordt
zegswijze (oorspronkelijk gebruikt in uitgesproken als een lange aa).
Zuid -Nederland) zou wél direct aan
Eén lid van deze groepering zouuw behoefte aan logica tegemoetko- den we eigenlijk een Talib moeten
men. Het is niet zeker of dit een vanoemen, maar in het Nederlands
riant is van `Veel geschreeuw en wei- spreken we van een lid van de Talinig wol'; het kan ook een oorspronbaan.
<
kelij k gezegde zijn.
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Nu de maatschappelijke positie van vrouwen verbetert, moet de taal meeveranderen. Dat vindt de
Waalse overheid in België. De Vlaamse overheid volgt: vrouwelijke hoogleraren, ministers en premiers
moeten hooglerare, ministerin en première worden. Althans, dat wordt "sterk gestimuleerd ".
En Nederland? Wordt dat straks ook opgescheept met secretares, slachteres en slageres?

Ministerfin, première, bodin...
Vrouwelijke beroepsnamen:
H°,rye °hen- e,°==e l
Zuid versus Noord?
Ike lezeres en elke lezer van
Onze Taal worstelt weleens met
het houthakkersprobleem. We
leven er al zo'n halve eeuw
mee. Vroeger was een houthakker een stoere vent met een ruige
baard die de hele dag in het bos
stond te zwoegen terwijl zijn bedeesde vrouwtje thuis voor de kindertjes
en het avondeten zorgde. Maar de
tijden zijn veranderd. Ook vrouwen
gaan tegenwoordig houthakken. En
die nieuwe situatie leidt soms tot
onzekerheid in het taalgebruik. De
naam van de beroepsvereniging bijvoorbeeld, moet die nu `Bond van
Nederlandse Houthakkers en -sters'
worden? En hoe moet je je uitdrukken als je iets wilt zeggen over een lid
van die vereniging in het algemeen,
zonder aanzien des geslachts dus, zoals in de zin: 'Een flinke houthakker,
respectievelijk houthakster, legt het
bijltje er niet bij neer'? Helemaal
moeilijk wordt het als er voornaam
aan te pas komen: 'Daar- -worden
voor is hij of zij te veel aan zijn/haar
gereedschap gehecht.'

• LESER UND LESERINNEN

regeringscommissie die moest nagaan
of de vervrouwelijking van persoonsnamen op ruimere schaal kon worden toegepast. De Academie francaise
verklaarde zich vierkant tegen dat
idee. Daar kwam zwaar taaltheoretisch geschut aan te pas. De termen
mannelijk en vrouwelijk zouden ongeschikt zijn om woordgeslachten aan
te duiden en vervangen moeten worden door neutraal en niet-neutraal
(genre non marqué, genre marqué). Die
neutraliteit heeft natuurlijk betrekking op het biologische geslacht, de
sekse. Het niet-neutrale geslacht verwijst altijd naar één sekse, de vrouwelijke ('Bij het ongeval waren twee inwoonsters van onze stad betrokken').
Het neutrale geslacht kan daarentegen beide sekses omvatten ('Onze
stad telt 30.000 inwoners').
Hieruit volgt, zo zegt de Academie,
dat de gelijkstelling van mannen en
vrouwen in dit opzicht alleen bereikt
Frankrijk is een geval apart. De gram- kan worden door het gebruik van
vrouwelijke nevenvormen af te raden
maticale problematiek ligt er anders
dan bij ons (l'ingénieur Yvonne Z. est
- behalve wanneer het een algemeen
mort of morte?). In 1984 kwam er een gangbare term betreft (actrice). Het opzettelijk creëren van zulke nevenvormen kan zelfs averechts werken doorEen selectie uit de 'Handleiding voor de taalvervrouwelijking'
dat het nieuwe woord een ongunstige
bijklank krijgt (cheffesse,
fesse, poétesse).
amatrice
burgemeesteres
In de ons omringende landen wordt
op heel verschillende manieren op
dit probleem gereageerd.* In Duitsland bijvoorbeeld zal geen krant het
meer wagen over unsere verehrten Leser te schrijven; het is altijd Leser and
Leserinnen, hoe vermoeiend dat op
den duur ook werkt.
In de Angelsaksische wereld gaat
het juist de andere kant op. Van
oudsher is daar al vaak één beroepsnaam voor zowel mannen als vrouwen gangbaar: teacher, secretary, operator. Waar wel een specifiek vrouwe
benaming bestaat, raakt deze -lijke
tegenwoordig menigmaal buiten gebruik. De manageress gaat zich manager noemen en we zien de opkomst
van geheel nieuwe, sekseneutrale
aanduidingen: chairperson voor zowel
chairman als chairwoman, flight attendant voor stewardess en steward.

blikslaagster

hofkapelane
fabriceuse

maëstra

kapiteine

procureuse- generaal

metselares

scherpschutster

scheepsmeid

senatrice

slachteres
slijtster

stuurvrouw

staatssecretares
voorvrouw

voervrouw
vrachtrijster

zeevrouw
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• PIKANTE RUZIE

De Franse taalbewakers voelen kennelijk niets voor de Duitse oplossing
(aparte aanduidingen voor mannen
en vrouwen over de hele linie, ofwel
differentiëring). Hun sympathie gaat
uit naar de Engels/Amerikaanse ontwikkeling (steeds minder specifieke
aanduidingen voor vrouwen, ofwel
neutralisering). In elk geval kan de invoering van nieuwe benamingen vol-

gens hen beter aan de taalgebruikers
worden overgelaten. Zij hebben hun
zin gekregen, want het werk van de
commissie is ten slotte verzand in
een nogal vrijblijvende circulaire aan
de overheidsdiensten.

De Academie francaise mag deze slag
in eigen land gewonnen hebben, in
het Franstalige deel van België bleek
men er heel anders over te denken.
Daar werd in 1993 een besluit uitgevaardigd dat het gebruik van vrouwelijke nevenvormen verplicht stelt
voor overheid, onderwijs en de arbeidsmarkt. De bijlagen (een complete grammatica voor het construeren
van zulke nevenvormen en een lijst
met 1500 voorbeelden) leidden tot pikante familieruzies tussen de Académie francaise en haar Frans- Belgische
zuster en gaven de kranten maandenlang stof voor sappige dubbelzinnigheden. (Een vrouwelijke entraineur
('trainer') heet voortaan entrarneuse,
maar dat betekende tot nu toe 'animeermeisje'.) Het is intussen stil geworden rondom dit besluit, maar formeel is het nog steeds van kracht.
i "KEURIG NEDERLANDS"

De gang van zaken in Nederland sluit
goed aan bij het standpunt van de
Academie francaise en de Angelsaksische praktijk. Tot nu toe heeft de
overheid op dit punt niet geprobeerd
in de taalontwikkeling in te grijpen.
Wel hebben enkele sekseneutrale
benamingen, zoals brandwacht en ver
spontaan ingang gevon--plegkundi,
den. Van een neiging om specifiek
vrouwelijke beroepsnamen te creëren,
valt echter weinig te bespeuren. (Een
vrouwelijk lid van de Hoge Raad heet
gewoon raadsheer en de Grondwet
spreekt, na vier opeenvolgende vrouwelijke staatshoofden, nog steeds van
'de Koning'.) De trend gaat veeleer
richting uniseks, vooral bij de jongere
generaties. Zelfs reeds bestaande vervrouwelijkingen worden genegeerd.
Wie noemt zich tegenwoordig nog
doctoranda?

In Vlaanderen ligt dat allemaal een
tikkeltje anders. Woorden als dokteres
en artse zijn daar heel gangbaar, en
onlangs liet de premier nog weten dat
hij ministerin "keurig Nederlands"
vindt. Het project voor een tegenhanger van het sinds 1993 in Franstalig

dat door het creëren van vrouwelijke
België geldende besluit is dan ook
nooit van de baan geweest. Als eerste nevenvormen (zoals lijsttrekster) de
grondwoorden (lijsttrekker in dit gestap liet de Vlaamse overheid een
'Handleiding voor de taalvervrouwe- val) geleidelijk een uitsluitend mannelijke betekenis krijgen. Zij verlielijking' samenstellen. Deze bestond,
net als het Franstalige model, uit een zen dus de sekseneutrale betekenis
stel grammaticale regels en een woor- die zij daarnaast óók hebben. Toch is
denlij st. De 2500 voorbeelden omvat- er vaak behoefte aan een sekseneutraten niet alleen beroepsaanduidingen, le term, bijvoorbeeld in een zin als
maar ook andere persoonsnamen, zo- 'Het is nog niet bekend of bij de volals bouwvrouw, amatrice en wijsgere.
gende verkiezingen een man of een
Dit stuk werd voorgelegd aan de Nevrouw lijsttrekker wordt van de SP.'
derlandse Taalunie.
Het houthakkersprobleem dus. De
commissie doet er nog een schepje
Bij de Taalunie zijn de taalkundige
bovenop door op te merken dat,
aspecten van de Handleiding onder
mocht de Handleiding ooit wet worden, we in de toekomst zullen moede loep genomen door een werkgroep ad hoc, waarvan de samenstel- ten spreken van leraren- en leraressenling een klein wonder van politiek kamer, voorzitters- en voorzitstershamer,
correcte acrobatie mag heten: evenenz.
veel Belgen als Nederlanders, vrouwen als mannen, hoogleraren als doSPONTANE EVOLUTIE
centen, leden van de Taaladviescom- Er is ook een meer technisch bezwaar
missie (een orgaan van de Taalunie) tegen algehele differentiëring. Vele
als buitenstaanders. Aan al deze
beroepsnamen lenen zich eenvoudig
evenwichtseisen werd voldaan binniet voor vervrouwelijking (bediende,
nen een gezelschap van vier persodeskundige, accountant, manager,
nen!
executive), terwijl andere op meer dan
Op grond van de bevindingen van één manier vervrouwelijkt kunnen
deze werkgroep verklaart de Taaladworden (monteur > monteuse/montrice/
viescommissie zich tegenstander van monteurster).
Voor de logge Duitse oplossing (alde in de Handleiding bepleite differentiëring. Een van de motieven is
maar 'elektriekers en elektrieksters') >
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voelt de commissie evenmin. Zij citeert als afschrikwekkend voorbeeld
een in de Handleiding aangetroffen
modelzin: 'Marcia Haydee, een van
de grootste dramatische dansers of
danseressen van het ogenblik'. Zij
had oak kunnen wijzen op de eveneens in de Handleiding voorkomende
neutraliseringsvoorschriften, zoals
'schipbreuk lijden zander dat iemand
gered wordt' ter vervanging van 'met
man en muis vergaan'.

Handleiding, maar oak de woordenlijst. Die lijst is een lachertje. Voorbeelden als autore, bodin, censeuse,

consule, [rezeres, geneesvrouw, hooglerare, impresaria, lichtmatrose, littmeid,

ministra, notaresklerke, premiere, schip-

peres/scnipperin/schipster, verhuizeres
slageres/slaagster en vildster doen denken aan een routevoorschrift opgesteld door iemand die wel kan kaartlezen maar het betrokken gebied niet
uit eigen ervaring kent en dus geen
weet heeft van inrijverboden of anEen volgend argument tegen differen- dere verkeersbeperkingen. De commissie stelt vast dat vele figuren uit
tiering is dat in de samenleving een
beweging in omgekeerde richting valt dit taalkundig gruwelkabinet niet in
waar te nemen. Van huis uit manneovereenstemming zijn met de Nederlandse grammatica. "Daardoor strolijke beroepsnamen worden gaandeweg oak voor (en door!) vrouwen ge- ken ze niet met de Intuities van de
bruikt. Tandarts en minister bi jvoorNederlandse taalgebruikers."
beeld. Woorden als loodgieter en metTot slot hekelt de commissie het
selaar zullen volgen naarmate meer
naieve geloof in de mogelijkheid am
vrouwen die beroepen gaan uitoefeper decreet nieuwe woorden en zelfs
nen. De voorstellen in de Handleiding, die het mannelijke karakter van nieuwe grammaticaregels te kunnen
invoeren. Zij gebruikt de term naief
dergelijke woorden wil behouden,
"gaan in tegen de spontane evolutie". echter niet en spreekt barmhartig
van "een te optimistische visie over
de maakbaarheid van taal". Als amb• MAAKBAARHEID VAN TAAl
tenaren gedwongen worden de nieuDe commissie bespreekt niet alleen
we termen te gebruiken (daadster!
de woordvormingsregels van de

Uit het advies van de Taaladviescommissie over de
'Handleiding voor de taalvervrouwelijking'
"Op basis van de vigerende woordvormingsprincipes van het Nederlands zijn een groot
aantal nieuwvormen als ongrammaticaal te beschouwen. Hieronder voigt een greep uit
de meest vreemde gevallen.
toevoeging van -e achter (on)gelede inheemse woorden:

klerke, loodse, halvegastel schippere, dekene, meesterknechte, neusartse, wijsgere, maarschalke. Twijfelgevallen zijn: artse, gidse.
toevoeging van -e achter uitheemse gelede woorden:

adjuncte-commiese, admirale, automobielexperte, censore, consule, curatore, diakene, generale, kapelane, kostaccountante, lectore, majore, priore, professore, quaestore, rabbijne, rectore.
Veel van de bovengenoemde nieuwvormen zijn in strijd met al gevestigde vormen: in
plaats van lectore en rectore kennen wij allang lectrix, lectrice, rectrix.
Willekeurig wordt nu eens -eure, dan weer -euse voorgesteld: monteuse naast ingenieure,
gouverneure naast gouverneuse, chauffeure in plaats van het allanger bestaande chauffeuse. Hooglerare en ambtenare zouden volgens de normale principes afleidingen op -es
moet zijn.
toevoeging van het onproductieve -es achter woorden:

breigoedscheerderes, -houderes, kantonrechteres, katoenkaarderes, notares, secretares, tijdseineres, referendares, commissares.
toevoeging van -ster achter woorden die niet aan de beperkende voorwaarden voldoen:

apotheekster, daadster, elektriekster, schipster, ridster, rijkswachtster, schildwachtster, boogschutster, slaagster.
toevoeging van het onproductieve -in achter woorden:

ministerin, schipperin.
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bakkerest), zou de kloof tussen ambte-

lijke en 'natuurlijke' taal weleens grater kunnen worden. Overigens betwijfelt de commissie - en dit is natuurlijk de doodklap voor het hele
project - of dergelijke ingrepen de rol
en de status van de vrouw in de samenleving kunnen bemvloeden,
• UITSlUITEND BESCHRIJVEND

De conclusies luiden, kart samengevat: geen gedwongen dlfferentiering
of neutralisering; laat het taalgebruik
in deze materie over aan de taalgebruikers; doe alleen iets tegen seksistisch taalgebruik in overheidsgeschriften.
Dat sluit heel aardig aan bij het
standpunt van de Acadernie francaise
en bij de Angelsaksische en de Nederlandse praktijk. Het stemt oak overeen met de opvattingen van een ander orgaan van de Taalunie, de Raad
voor de Nederlandse Taal en Lettereno Deze is van oordeel dat de bevordering van de maatschappelijke positie van vrouwen "niet dient te worden nagestreefd langs de weg van
taalplanning" .
Bij het doornemen van de diverse
stukken krijgt men de indruk dat binnen de Taalunie een meervoudige
richtingenstrijd is uitgevochten. Het
ging enerzijds am differentiering of
neutralisering van beroepsnamen,
anderzijds am de keus tussen wel of
geen overheidsbemoeiing. Welke parti j er gewonnen heeft, is te lezen tussen de regels van een besluit van het
Comite van Ministers (het bestuursorgaan van de Taalunie) uit oktober
1996.
In dit stuk wordt vastgesteld dat
het gebruik van sekseneutrale benamingen terrein wint en dat er "onvoldoende consensus" bestaat am
van overheidswege regels of namen
voor te schrijven. Er komt maar een
actie: de publicatie van een verhandeling over het vermijden van seksediscriminatie in taalgebruik. Deze zal
vergezeld gaan van een lijst van
gangbare beroepsnamen, inclusief de
vrouwelijke nevenvormen. Hiermee
wordt echter geen reglementering
beoogd; de studie heeft een "uitsluitend beschrijvend karakter".
De voorstanders van een spontane
taalontwikkeling kunnen deze slag
weI als gewonnen beschouwen. <
* lie hierover Onze Taal januari 1995,
biz. 3-6.

r
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oit waren alle straatnamen interessant. Een straatnaam gaf nog werkelijk informatie.
Het was niet zomaar een naam, gekozen omdat hij zo aardig klonk (Hemelsblauw)
of een dierbare herinnering was aan een bijna-uitgestorven ambacht (Schrijnwerkers gaarde), een voormalige vorst (Willem 111- straat), een beroemde schilder (Rembrandtlaan)
of een verdienstelijke burgemeester (Burgemeester Hovylaan). Een straatnaam vertelde iets
over de plaats zelf. De naam Morsstraat verraadt dat hier in lang vervlogen eeuwen een
moeras gelegen heeft, de Molenstraat voerde naar de plaats waar een molen stond - en,
wie weet, nog staat. Straatnamen waren vaak wegwijzertjes.
De fatale ommekeer vond plaats in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de
bevolking begon te exploderen en er in een ongehoord tempo nieuwe wijken moesten
worden aangelegd. Geen kwaad woord over de huidige straatnamencommissies, die zo
nijver nieuwe namen verzinnen voor onze talloze nieuwbouwstraten, variërend van
voormalige kastelen tot scheepsonderdelen, van beemden tot dreven, en van klassieke
schrijvers tot hoogst actuele -ja, te actuele - politici. Maar jammer blijft het dat de
moderne straatnamen niets meer vertellen over de geschiedenis ter plaatse.
In de serie 'Geschiedenis op straat' zal ik het hebben over straatnamen die wél iets over
het verleden van een bepaalde plek zeggen. In de eerste aflevering: de Vermaningstraat.

O

GESCHIEDENIS OP STRAAT

Ver maningstraat
Riemer Reinsma

e Vermaningstraten zijn
niet bepaald gelijkmatig
over het land verspreid.
Ze liggen in de Zaanstreek
en West-Friesland, op
Texel en in de provincie Groningen.
Zo is er in Krommenie een Vermaningstraat, in De Waal (Texel) een
Vermaningspad en in Hippolytushoef
een Vermaningsteeg. De geografische
verspreiding van de Vermaningstraten komt nauwkeurig overeen met
het gebied waar het leeuwendeel van
de circa 19.000 doopsgezinden
woont.
De Vermaningstraten, - stegen en
-paden hebben hun naam namelijk
te danken aan een doopsgezinde
kerk. In een straat met die naam staat
of stond een dergelijke kerk. Het
woord vermaning werd oorspronkelijk
gebruikt voor een preek. Niet alleen
preken van doopsgezinden werden
zo genoemd, ook die van andere gezindten. Zo maakt een bron uit de
eerste helft van de zeventiende eeuw
melding van een rooms-katholieke
'vermaning': "Den E (= Edelen) pater
Gardiaan songe de veerskens ende de
oratiën, daer nae dede hij een goede
vermaninghe."
Later droegen de doopsgezinden

- en zij alleen - de naam vermaning
over op het gebouw waar de preek afgestoken werd. Die speciale doopsgezinde betekenis, 'kerkgebouw', moet
zich al vóór de achttiende eeuw hebben ontwikkeld. Dat kunnen we afleiden uit het volgende. In Wormer
stond in de eerste helft van de achttiende eeuw een doopsgezinde 'vermaning' (kerk dus), die onder die
naam bij de bevolking bekendstond.
Niet ver daarvandaan stond een
rooms-katholieke kerk. Het opvallende was nu dat deze laatste soms 'de
roomse vermaeningh' werd genoemd.
Vermaning komt ook als familienaam voor, denk maar aan de bekende (of misschien wel beruchte)
Drentse amateur-archeoloog Tjerk
Vermaning. Deze man moet voorouders hebben gehad die vlak bij een
doopsgezinde kerk woonden en zich
<
daarnaar genoemd hebben.

Vermaning in de Vermaningsteeg te
Hippolytushoef (gemeente Wieringen).

Met dank aan de heer A. Blijdorp,
gemeente Wieringen.

13

Q

z

C

ONZE TAAL 1997 • 1

Remmend vlees in het flikkergroen
Nieuwe woorden van 1996
F. Jansen
Is ik zeg dat er per dag ongeveer
zestig nieuwe woorden bij komen, kijken de meeste mensen
bedenkelijk. Natuurlijk, zij zijn
best bereid om nieuwe woorden
als tekens van levenskracht van onze
taal te zien, maar zo veel nieuwe
woorden, is dat weI normaal? En leiden die niet tot onbegrijpelijkheid?
Oat laatste gevaar is zeker niet
denkbeeldig. Wie kan bijvoorbeeld
chocolade maken van de volgende
stelling: "Ongebreidelde protocollering leidt tot hamburgergeneeskunde"
(NRC 29-6-96)? Iedereen weet wat de
samenstellende delen betekenen,
maar toch is de betekenis van de samenstelling moeilijk te plaatsen. Het
woord heeft vast geen letterlijke betekenis: hamburgers genezen noch
worden genezen. Het moet dus gaan
om een figuurlijke betekenis, maar
welk betekenisaspect van hamburger
zou hier relevant zijn? Dat hij snel
klaar is? Of goedkoop? Of voedsel
van matige kwaliteit? Of eerder dat
hij uit Amerika komt?

A

• SOM DER DELEN

Nieuwe woorden van het type hamburgergeneeskunde blijken echter bij
nadere beschouwing uitzonderingen.
Het overgrote deel van de zestig
nieuwkomers bestaat juist uit erg onopvallende, volstrekt begrijpelijke
woorden. Twee voorbeelden om dit
duidelijk te maken: in de loop van
1996 deden zich nogal wat vliegtuigongelukken voor, als gevolg waarvan
een deel van de pers zich bediende
van samenstellingen van ramp +
vliegtuignaam: rampdakota, rampboeing! ramphercules. Die woorden
bleven in omloop tot het rapport
over de ramp; een week later waren
ze alweer verdwenen. En toen in oktober monseigneur Muskens zijn

geruchtmakende uitspraakover de

armoede in Nederland deed, veroorzaakte hij een toevloed van armoedewoorden (armoedeonderzoek, armoedemonitor! armoedenota, enz.), die aIlemaal volstrekt helder zijn.
Zulke woorden zeggen weI wat
over de maatschappelijke ontwikkelingen, maar zijn voor woordverzamelaars eigenlijk niet interessant genoeg: de samenstelling betekent niets
meer dan de som der delen. Daar ben
ik erg terughoudend mee geweest.
Hetzelfde geldt voor Engelse woorden (hype! buzzer)! waarbij ik hier een
uitzondering maak voor hangup:
"Emily is een hangup voor de vraag
in hoeverre je als mens, en de kroon-

•
Wie bedrijven naar
de binnensteden wil

toch al respectabele voorraad traditionele ijswoorden werd snel aangevuld met slopijs 'kapotgevaren ijs in
een vaargeul', dubbeltjesijs 'gave zwarte ijsvloer met witte luchtbelletjes'
(Gooi- en Eemlander 3-2-96) en werkijs 'ijs waarop je aIleen als krachtschaatser vooruitkomt' (Utrechts
Nieuwsblad 20-1-96). Daarnaast waren er ijswoorden die op mij nog
meer indruk maakten. Oat waren de
termen die ontstonden als bijproduct
van de inspanningen om de vorst
een handje te helpen. Zo waren ijschirurgen in de weer met ijstransplantatie van donorijs (Gooi- en Eemlander 3-2-96) in de vorm van ijstegels
(Telegraaf 30-1-96). Toen dat niet
hielp, zette men koud ijs in, geen
pleonasme maar kunstmatig gemaakt
ijs van -60 graden Celsius (de Volkskrant 2-2-96). Dit leverde warmevoetenijs op, dat weer geegaliseerd werd
met kwalsterkrabbers.

lokken, kan in plaats
van achterbuurt veel
beter gebruikmaken
van kansenzone.

•
prins is natuurlijk ook een mens, dolverliefd iemand mee naar huis kunt
nemen." (de Volkskrant 27-8-96) Het
citaat maakt duldelijk dat de betekenis van dit woord 'aanknopingspunt'
is en niet - zoals in het Engels - 'depressie'. Als wij al ooi t op Engels zullen overgaan, zal dat in dit geval op
een variant zijn die een Engelsman
aIleen met een tolk kan begrijpen.
• TOEVAL

Een groot aantal nieuwe woorden

• OVERHEIDSWOORDEN
De overheid en ambtenarij hebben
een slechte naam als woordenschepper. Oat is niet altijd even rechtvaardig: zwaailichtensector is een schitterende koepelterm voor politie, brandweer en ambulancediensten (Gooien Eemlander 17-9-96) en poekel is
een fraai nieuw woord voor 'goed
nieuw idee' (de Volkskrant 18-9-96).
Maar inderdaad waren er ook in 1996
krakkemikkige vondsten die tot acute
kaakverstuiking aanleiding geven.
Wat denkt u bijvoorbeeld van levensloopbestendige seniorenwoning, een eufemisme voor invalidenwoning (NRC
30-5-96). Ook andere vondsten zijn
het resultaat van inspanningen om
zo omzwachtelend mogelijk te spreken. In plaats van beoordelingsgesprek
hanteert men in de politiek biipraat-,
afstemmings- en orientatiegesprek (NRC

kwam voort uit de strenge winter. De 2-9-96). En wiebedrijven naar de
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verzamelen' en anti's 'personen die
de politie hinderen bij hun werk'.
Het onderzoek leidde tot het algemene besef dat de middelen in de eerste
plaats het rechtsbesef van de bestrijders verdoven, reden genoeg om ten
minste een hoofdcommissaris te verzoeken op te stappen. Toen die te
zeer aan zijn zetel gehecht bleek, zag
de minister geen andere oplossing
dan het in gang zetten van een heuse
politiecarrousel 'functieverandering
van de hele randstedelijke politietop'
(NRC 22-8-96).
Of een en ander nu het doel (minder drugs) dichterbij heeft gekregen,
is de vraag, alleen al omdat de handel inmiddels enthousiast aan productinnovatie is gaan doen. Naast de
nu snel oubollig wordende joints en
stickies heeft men nu in de aanbieding: de paddo 'hallucinaties veroorzakende paddestoel', de nederwietsigaar (de Volkskrant 31-10-96) en de
eufemistische kruidensigaret (Sum, ok0 VERDOVENDE MIDDELEN
tober 1996). Voor het transport
Daarmee zijn we beland bij een (inmaakt men in die kringen gebruik
ter)nationale obsessie: de verdovende van heroïnekoeien 'slachtvee waarvan
middelen. Er is een voorstel geweest de maag met drugs is volgepropt' (de
van een reformatorisch Kamerlid om Volkskrant 28-6-96).
semantische middelen in te zetten
ter bestrijding van de drugs. Hij wil• AAN HET WERK
de af van de vergoelijkende woorden 'Werk, werk en nog eens werk' zo
koffieshop of softshop en stelde in
luidde het motto van het kabinet plaats daarvan wietwinkel, drugstent
Kok. Opmerkelijk is echter dat het
en hasjkroeg voor (NRC 14-3-96),
daarbij de onderhuidse aantrekkingskracht miskennend die juist dat soort
stoere termen op de doelgroep heeft.
Vóór 1996 zag de meerderheid meer
in een politiële aanpak, maar na het
IRT- onderzoek was dat wel afgelopen: dienders bleken criminelen te
runnen, eerst een dynamisch woord
voor 'coachen'; later, toen de criminelen op hun beurt hier en daar de
dienders runden, ging de betekenis
meer in de richting van 'misbruiken',
wat in de commissie -Van Traa leidde
tot de vraag: "Wie runt wie in deze
zaak ?" Er waren ook agenten die een
eigen handeltje opgezet hadden in de
vorm van een frontstore 'nepwinkel',
of een backstore 'nep-importbedrijf',
om ongestoord te kunnen werken
aan de gecontroleerde doorvoer. Heel
erg veel succes had het allemaal niet.
De criminelen zetten een tegenoffensief in, met hulp van observanten ' personen die bij politie- en justitiemensen binnendringen om informatie te

binnensteden wil lokken, kan in
plaats van achterbuurt veel beter
gebruikmaken van kansenzone (de
Volkskrant 10-2-96).
Een andere functie van nieuwe
woorden sluit hier nauw bij aan:
nieuwe woorden hebben een zo vage
betekenis dat voor- en tegenstanders
zich erin kunnen vinden. Deze functie zien we in nachtranden, waarin
vliegtuigen mogen vertrekken van en
landen op vliegveld Beek. Nog hoger
was het semantisch gehalte tijdens
de discussies over de 'gedoogproblematiek'. Gedogen zelf heeft zijn tijd
gehad; de kracht van het woord is
uitgewerkt nu iedereen, inclusief
Chirac, weet wat het precies betekent. Vandaar dat politici zoeken
naar nieuwe woorden. Naast de al te
bekende werkwoorden reguleren en
regulariseren werden de nieuwe woorden deregulariseren en regaliseren bedacht (NRC 19-3-96).

aantal nieuwe werk- woorden gering
is. Naast Melketier 'persoon met een
Melkertbaan' (29-6-96) ontstond wel
de metafoor doorstart 'in plaats van
een faillissement direct opnieuw met
een bedrijf beginnen', een woord dat
zich erg goed blijkt te lenen voor
figuurlijk gebruik. Er werd ook een
nieuwe beroepskwaal ontdekt: de
muisarm 'repetitive strain injury' (de
Volkskrant 12-11-96), waaraan zich
beter geen alterneut 'therapeut die gebruikmaakt van alternatieve geneeskunde' (27-2-96) kan vergrijpen. De
overige woorden in deze categorie
hebben juist betrekking op minder
werk. Daarbij valt niet alleen te denken aan de vrijmibo 'vrijdagmiddag borrel' en de van een nog ontspan
levenshouding getuigende -nedr domibo 'donderdagmiddagborrel' (NRC
29-8-96), maar ook aan de lange termijn. Oudere werknemers moeten
gaan wennen aan devolutie ' geleidelijk terugtreden in rang' (NRC 11-996), wat leidt tot prépensioen ' een vutuitkering die niet gekoppeld is aan
het laatstgenoten loon maar aan het
loon dat men gemiddeld verdiend
heeft': het middelloon ( NRC 28-9-96).
Het kan niet anders of deze verslechteringen zullen leiden tot lokettisme
'de als vernederend ervaren frequente
gang naar de loketten van sociale zaken' (de Volkskrant 31-1-96) .
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0 VRIJE TIJD

De vrijetijdssector is een rijke woordenbron, vooral waar het consumeren betreft: de moment- of stemmingsconsument 'persoon met onvoorspelbaar koopgedrag' (Apeldoornse Courant 12-8-96) die aan funshoppen
doet, koopt geen vis meer maar zeevlees of een zee-idee (de Volkskrant 29-96), zolang dat maar als veka 'vlug
Volkskrant 8-2-96) -klarpoduct'(e
in de schappen ligt. Uiteraard leidt
dit tot enige pondjes extra, die hij
door briskwalken 'een compromis tussen joggen en wandelen' (de Volkskrant 28-2-96) dan wel zwemmen op
het Rubensuur 'zwemtijd voor gezette
vrouwen' (de Volkskrant 19-1-96)
moet zien kwijt te raken. Anderen
boeken in het schouderseizoen 'voor
en na het hoofdseizoen' een bosgalow
'huurhut' dan wel duingalow 'huisje
in de duinen' (de Volkskrant 8-6-96),
of zien meer in een reality-reis, waaraan ze wel enig zwerfgeld 'muntgeld
dat men na een reis niet meer kan inwisselen' (de Volkskrant 22-6-96)
overhouden.
I JONGEREN AAN HET WOORD

In het woordmateriaal is geen spoor
te bekennen van de dreigende vergrijzing. Zelfs de euthanasiediscussie
levert geen nieuwe woorden meer,
nu professor Dessaur zich daar niet
meer in mengt. De uitzondering is
een woord waarmee de arts Chabot
kwam: versterven (de Volkskrant 12-396). Het slaat op een vorm van levensbeëindiging waarbij de patiënt
in hongerstaking gaat en daarbij geholpen wordt door een arts.
De jongeren leveren meer op. Allereerst doordat Zoetermeer ze niet
met rust laat. De scholieren moeten
van de staatssecretaris leren zelfstandig te studeren in hun leerhuis. Die
vaardigheid zullen ze later ook hard
nodig hebben, want de minister
houdt op de universiteit de wind eronder met zijn prestatielening of -beurs
(die vroeger tempobeurs heette) . Achterblijvers komen in de categorie bezemstudenten (Folia 7- 11-96) terecht.
Minder somberstemmend zijn de
woorden uit de tegencultuur: naast
de gabber hebben we nu de gabberina
of gabberin, en de namaakgabber ofwel zwabber. Sinds kort hebben nu
ook de concurrerende sketers (jongeren van wie de kleding gekenmerkt
16

zen op Rotterdam' (Utrechts Nieuwsblad 6-6-96) en kabeltram 'geprojecteerde kabelbaan over de Waal bij
Nijmegen' (NRC 6-6-96). De autosector is verrijkt met remmend vlees 'een
kudde schapen die langs Culemborgse dreven grazen om automobilisten
tot lagere snelheden te dwingen',
pretkilometer 'afstanden die men in
een lease-auto aflegt voor privédoeleinden' (de Volkskrant 5- 10-96) en
kijkfile 'file die ontstaat na een ongeluk doordat langsrijders zo langzaam
mogelijk rijden om maar niets te
missen'. En ook het aangenaamste
verkeer leverde nog een woord op.
Een Haagse wethouder wil homo's
van dienst zijn door hier en daar wat
flikkergroen 'beplanting die het hele
jaar groen blijft en van de wortel tot
de top bedekkend is' (de Volkskrant
13-6-96) aan te leggen.
i LEEFRUIMTE
Ten slotte nog twee woorden uit
Nederland mag dan een volle indruk
maken, sommigen zien er geen been de communicatie: uitluisteren 'een
in om een paar hectaren polder weer bandje compleet afluisteren' en a f logonder water te zetten, ofwel te ontpol- gen 'de verbinding tussen de eigen
deren (de Volkskrant 20 -3-96). De vol- computer en Internet verbreken' (de
Volkskrant 30-5-96).
te blijkt wel uit de strijd tussen het
openbaar vervoer en de auto. Het
Het kan niet anders of er zijn
openbaar vervoer kan bogen op bus- prachtige nieuwe woorden ongenoemd gebleven. Dat is niet zo erg,
bak 'diepgelegen weg voor openbaar
vervoer' (Utrechts Nieuwsblad 29 -8- want dat zal altijd het geval zijn bij
96), spitsboot 'snelle pont voor foren- een wereldtaal als het Nederlands. <
wordt door veel kettingen) er een
woord bij voor would-be-sketers, namelijk zweters. Deze jongerengroepen
hebben met elkaar gemeen dat ze
niets moeten hebben van vleespetten
'kaalkoppen' (U-blad 29-8-96) en andere ouderen die het altijd beter weten. Dan vallen er al snel woorden
als: "(dan) zit je echt niet te wachten
op zo'n calvinistisch cultureel groentehoofd met zo'n 'wat erg zeg'-uitdrukking op zijn gezicht" (de Volkskrant
17-8-96). Of nog mooier: de stropdas
als persoonsaanduiding in de volgende opmerking van een redacteur van
SBS 6: "Wij halen weliswaar ook onze
informatie bij de stropdas, die wordt
altijd gebeld, maar wij zijn niet 'his
masters voice" (Utrechts Nieuwsblad
24-8-96).

Z ootje ongeregeld
Jan Schotte - De Meern

In onze taal is het gebruikelijk het
bijvoeglijk naamwoord (of de bijvoeglijke naamwoorden) vóór het
zelfstandig naamwoord te zetten: een
lange, hete zomer. Het bijvoeglijk
naamwoord wordt alleen achter het
zelfstandig naamwoord geplaatst in
gestandaardiseerde combinaties zoals
Staten-Generaal, advocaat fiscaal, proces-verbaal. Uit de tijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie kennen we de Heren Zeventien en de provoost-geweldige, en uit nog vroeger
tijden de ridders van de tafel ronde.
Maar het verschijnsel doet zich ook
nu nog voor.
-

Een jaar of wat geleden trof mij de
voor het eiland Aruba gekozen
staatsvorm, de status aparte. En dichter bij huis: ik hoor geregeld zeggen
dat het ergens een 'ongeregeld
zootje' is. En dat draait men o zo
gemakkelijk om: het is er een zootje
ongeregeld. Waarbij ik mij overigens
niet aan de indruk kan onttrekken
dat de gebruikers ongeregeld zien als
het zelfstandig naamwoord en zootje
als iets bijvoeglijks (zoals in een zootje
politici), zeker wanneer men dit 'bijvoeglijk naamwoord' nog eens met
een bijwoord gaat versterken: 'het is
er een ongelooflijk zootje ongeregeld'. <

Vergeten woorden
e • e

et zal vijfenveertig jaar geIeden zijn. Ik zat in de
derde klas van wat toen
nog eenvoudig de lagere
school heette. De onderwijzer, die in mijn streektaal (Bergen
op Zooms) de 'meneer' werd genoemd (in tegenstelling tot de omringende stadjes en dorpen, waar hij
met 'meester' of 'mesjeu' werd aangesproken), had voor de dertig leerlingen evenzoveel exemplaren van het
boek Nederland's volkslied van JoP
Pollmann en Piet Tiggers in de klas
liggen. De hele vaderiandse liederenschat was daarin bijeengebracht. Ik
moet het in mijn jeugdige onachtzaamheid achterovergedrukt hebben,
want het prijkt nu parmantig in mijn
boekenkast, met een stempel van de
Petrus Canisiusschool.
Toen ik in september over de
schapraai 'de voorraadkast' schreef,
heb ik er - in de vergeetachtigheid
die mijn leeftijd nu met zich meebrengt - niet aan gedacht in de liederenbundel te kijken. Anders was ik
daarin het bekende 'Vier weverkens'
tegengekomen en had ik ontdekt dat
schapraai in dat lied een rol speeit.

H

Schapraai en sa
Wat louden de weverkens heeren
zijn?
Zij en hebben er huize noch erven.
En kruipt er een muisken in hunne
schapraai
Van honger moet het er sterven.

Gelukkig maakten Maaike Dommisse
(Arnhem), Miep Berkestijn (Amsterdam) en Wim van der Linden (Den
Haag) me op mijn omissie attent.
Ik pakte de bundel uit de kast, snoof
de geur van mijn schooikias op en
hoorde mij en 29 Iotgenootjes weer
de meest onbegrijpelijke regeis zingen. "SchietspoeIe, sjerrebekke spoeIza!" Wat mag in's hemelsnaam sjerrebekke betekenen? En wat te denken
van "Djikke-djakke, kerrekoltjes, klits
klets"?
Waar ik 4S jaar geleden ook met
mijn pet niet bij kon, was "en zij
kochten een pond sa vieren". Was sa
een voorzetsel? Was het een overblijfscl uit een ver verieden? De tijd Ieert.
Nu weet ik dat sa een verbastering is

Hans Heestermans

van zijn. Dus eigenlijk luidt de liedregel 'en zij kochten een pond zijn
vieren', en zijn vieren komt gewestelijk voor in plaats van met zijn vieren.
Maar wat betekent zijn hier eigenlijk? Drukt het een bezit uit? Of een
van de vele andere relaties die in het
rijke betekenisveld van zijn liggen besloten (het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft er 19!)? Nee. In
het Middelnederlands sprak men niet
van met zijn vieren maar van met hem
vieren, en daarin is hem een persoonlijk voornaamwoord. De betekenis
was toen ook niet 'met zijn vieren',
maar 'met zijn vijven': 'met hem nog
vier anderen'.
In verbindingen als met ons (u,
hun, haar) vieren werd het persoonlijk
voornaamwoord ons, enz. als het bezittelijk voornaamwoord ons, enz.
opgevat, en zo ontstond geleidelijk
aan ook met zijn vieren en in mijn eentje. Wat is taal toch mooi.
Overigens: hoe noemde u uw onderwijzer? Mencer, meester, mesjeu of
anders?
<
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Zonder veel ophef is vorig najaar de naam Ruanda uit de media
verdwenen. Iedereen schrijft weer, als voorheen, Rwanda. Oorzaak
van deze geruisloze ommekeer is de verschijning van het boek

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Het is een
zoveelste poging om de schrijfwijze van buitenlandse namen te
uniformeren. Is die poging geslaagd? En zal de lijst door iedereen
worden nagevolgd?

S chipperen of verzuipen
JaapBakke,

Een nieuwe lijst met buitenlandse namen

cyclopedie opslaan om de juiste
schrijfwijze van Magdeburg en Istanbul te achterhalen. Een beetje omdels al bijgenaamd het Rode
slachtig, maar vooruit. Bij Russische
Boekje - is een beknopt aardnamen raak ik echter in de knoop.
rijkskundig woordenboek met
een taalkundige inslag. Alle 230 offi- Kan ik de stad-van-de-kerncentrale
nu aanduiden met de naam Tsjernocieel erkende landen van de wereld
staan erin, van Abu Dhabi tot Zwitser- byl, naar analogie van Tsjetsjenië en
Tsjerkessië, of moet ik conform de
land, samen met de afleidingen (bijinternationale transcriptie Cernobyl
voorbeeld Ivoriaan en Ivoriaans bij
schrijven, met zo'n gestileerd paddeIvoorkust), de hoofdsteden en een
stoelwolkj e boven de C?
flink aantal andere steden, regio's,
Zulke omissies zijn jammer, want
rivieren, bergketens en andere "geografische entiteiten". Ook de Neder- het belangrijkste doel van deze uitgalandse namen voor steden in Wallo- ve is nu juist duidelijkheid te verschaffen in de lastige en met emotie
nië en Frans-Vlaanderen staan erin.
Het boek besluit met een register en
•
een glossarium, waarin we kunnen
lezen dat het Bulgaarse vrata 'kloof'
betekent en het Japanse shima 'eiDe Werkgroep -Rentenaar
land'. Een aardige service is dat bij
alle circa 1750 opgenomen namen de heeft beter geluisterd naar
lokale vorm (het 'endoniem') is weergegeven. De Kalahariwoestijn in Nade `stem des volks', c.q. de
mibië blijkt ter plaatse Kgalagadi te
heten, en Bakoe wordt op z'n Azercommentaren en wensen
beidzj aans als Baki geschreven.
uitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands - inmid-

de eerste die door alle betrokken partijen in Nederland en Vlaanderen
werd geaccepteerd. Eerdere versies,
uit 1980 en 1989, hadden niet voldoende draagvlak weten te verwerven. Datzelfde gold voor het indertij d veelbesproken 'blauwe boekje'
van het ANP (1987), dat grossierde in
on-Nederlandse spellingen zoals Iraq,
Bayrut en Malaysia.
IN BALANS

In haar Lijst van landnamen heeft de
WBAN een evenwicht weten te vinden tussen twee belangen: enerzijds
het belang van het bronpricipe, anderzijds het belang van de gewone
taalgebruiker, die prijs stelt op herkenbaarheid en uitspreekbaarheid.
De werkgroepen en commissies die
de WBAN waren voorgegaan, hadden
de balans kennelijk te veel naar de
kant van het bronprincipe laten
doorslaan, waardoor hun voorstellen
door de taalgemeenschap niet werden aanvaard. De Werkgroep-Rentenaar heeft beter geluisterd naar de
van potentiële gebruikers. 'stem des volks', c.q. de commenta0 BRONPRINCIPE
ren en wensen van potentiële gebrui•
kers. Zelfs na 1993, tijdens de voorHoewel het Rode Boekje heel wat informatie geeft, had het van mij nog
bereiding van het huidige Rode Boekwel wat dikker mogen zijn. Ik mis
beladen kwestie van de buitenlandse je, zijn er nog reacties uit de taalgeauteur is formeel -namesplig.D meenschap verwerkt. Dat heeft geleid
bijvoorbeeld Maagdenburg, Istanboel
en Tsjernobyl. Uit de inleiding begrijp de Nederlandse Taalunie, die de satot een aantal wijzigingen. De opvalik dat niet-vermelde namen moeten menstelling heeft opgedragen aan de lendste zijn deze:
worden geschreven volgens het
Werkgroep Buitenlandse Aardrijks1993
'bronprincipe', wat ongeveer dit be- kundige Namen (WBAN) onder voor1996
helst: 'Schrijf een buitenlandse naam zitterschap van prof. dr. R. Rentezoals die in de taal van het land zelf

naar. De WBAN heeft daarbij voort-

Caïro

wordt geschreven, of zoals die in Latijns schrift wordt getranscribeerd
volgens een door het land zelf aanbevolen transcriptiesysteem.' Ik moet
in zulke gevallen dus een atlas of en-

gebouwd op de Lijst van landnamen
(met hoofdsteden en afleidingen) die
ze al in 1993 had uitgebracht. Het tot
stand brengen van die Lijst mag een
prestatie worden genoemd: het was

Herzegowina
Kenya
Ruanda
Sudan
Tokyo
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Caïro (N) Kaïro (V)

Herzegovina
Kenia @

Rwanda
Sudan (N) Soedan (V)
Tokio @

In een aantal gevallen heeft de Werkgroep, kennelijk op aandringen van
de Vlamingen in haar midden, twee
varianten toegelaten: een die 'vrijwel
aIleen in Nederland gebruikelijk is
(N)' en een die 'vrijwel aIleen in
Vlaanderen gebruikelijk is (V)'. In
andere gevallen is men teruggekeerd
naar een meer inheemse schrijfwijze
maar heeft men bij wijze van slag om
de arm het tekentje @ toegevoegd:
"ook het endoniem komt in toenemende mate voor".
• MEESTERZET

Critici zullen deze handelwijze waarschijnlijk afdoen als principeloos geschipper. Maar ja, de Werkgroep kon
natuurlijk niet om het feit heen dat
de meer principegetrouwe voorstellen van eerdere commissies het geen
van aIle hadden gehaald. Ze heeft
dus een beleid gevoerd dat gericht
was op een maximale acceptatiekans.
In dat licht zou je de introductie van
de tekentjes (N), (V) en @ kunnen beschouwen als een taalpolitieke meesterzet. De voorstanders van endoniemen kunnen uit het symbool @ de
troost putten dat ze, door Kenya, Tokyo en Belarus te schrijven, behoren
tot een spellingkundige voorhoede
die ooit wellicht zal zegevieren.
Degenen die zweren bij inheemse
schrijfwijzen krijgen op veel punten
hun zin, maar worden tegelijkertijd
gewaarschuwd voor de oprukkende
y's en u's. En de Nederlander die gehecht is aan oe-spellingen kan de
toegelaten (V)-varianten gebruiken
als legitimatie om zelf gewoon Kaboel, Soedan en Oeganda te blijven
schrijven.
Overigens wekt het enige bevreemding dat de Werkgroep, met
haar liberale oe-beleid en haar aandacht voor de correspondentie tussen
spelling en uitspraak, geen alternatief
biedt voor de schrijfwijze Saudi-Arabie. In Nederlandse encyclopedleen,
woordenboeken en dagbladen is de
spelling Saoedi- nog steeds courant.
De gloednieuwe editie van het in
Vlaanderen gezaghebbende encyclopedische woordenboek van Verschueren vermeldt de u-spelling zelfs
helemaal niet, ook niet als verwijstitel. Me dunkt dat bij een volgende
revisie de Saoedische kwestie nog
eens ter tafel moet komen.

Er zijn nog weI een paar van die aanvechtbare keuzen, maar over het geheel genomen zijn de voorgestelde
schrijfwijzen alleszins aanvaardbaar.
Wie ontevreden is, moet eens een
blik werpen op de tabel met tevergeefs gelanceerde hervormingsvoorstellen (zie bIz. 20). Wat is ons allemaal niet bespaard gebleven!
• AANBEVOlEN DOOR ...

De hamvraag is nu natuurlijk of de
nieuwe lijst algemeen ingang zal vinden. Dat staat vooralsnog te bezien.
Het boekje heeft geen formele status.
Zijn directe voorganger, de Lijst van
landnamen, had nog als ondertitel
'Officiele schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied'. Die kwalificatie is
nu vervangen door "goedgekeurd
door het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT)"
en "aanbevolen door de Nederlandse
Taalunie". De enige manier waarop
de lijst invloed kan uitoefenen is indirect, door als referentiewerk te dienen voor persbureaus en redacties
van kranten, tijdschriften en jour-

tegenwoordigers van het ANP en het
persbureau Belga, dus je mag aannemen dat de lijst daar gebruikt wordt.
Ook de redactie van het NOS-]ournaal heeft aangekondigd de voorgestelde schrijfwijzen te gaan hanteren.
• EIGEN VARIANTEN

Zijn er in de gedrukte media al sporen van de nieuwe lijst te vinden?
Een kleine studie van de kranten en
weekbladen van donderdag 7 november 1996 leert dat het Rode Boekje,
vier maanden na verschijning, nog
weinig wordt nagevolgd. Ik trof
schrijfwijzen aan als Tokyo, Khartoum, Filippiinen, Istanboel, Katar en
Cairo/Kairo (zonder trema).
Opvallend is weI de snelle verdwij. ning van de naam Ruanda, alsof alle
betrokken redacties hebben gedacht
'Gelukkig, die malligheid hoeft niet
meer.' Maar voor de rest houdt men
veelal (nog) vast aan eigen varianten.
Datzelfde geldt voor een andere belangrijke 'woordbeeldvormer': de
Bosatlas. In de laatste druk (1995) is
de Lijst van landnamen uit 1993

naals. Daarvoor zijn de voorwaarden slechts gedeeltelijk overgenomen.
aanwezig. In de Werkgroep zaten ver- Bos heeft geen afstand willen doen >
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SCHRIJFWIJZEN DIE HET NIET GEHAAlD HEBBEN
1996 (WBAN-R)

Vroeger

van bijvoorbeeld Beirut, Damaskus,
Katar, Kiew, Kuweit en Papua NieuwGuinea. Russische namen worden getranscribeerd volgens een gemengd
Nederlands-internationaal systeem:

Afganistan

Afghanistan

Etiopie

Ethiopie

Papua-Nieuw-Guinea

Papoea-Nieuw-Guinea

Baikalmeer, Nizini Novgorod, Tasjkent,
Tsietsienie naast Irkutsk, Ural en Volga.

Somalia

Sornalie

Zuidkorea

Zuid-Korea

Wie heeft er baat bij zo'n hybride notatie, die in binnen- noch buitenland
herkenbaar is?

Bayrut

Beiroet

Budapest

Boedapest

Bukarest

Boekarest

Cameroun

Kameroen

Iraq

Irak

Kortom, een echte harmonisatie in
de schrijfwijze van buitenlandse namen ligt nog niet in het verschiet. De
gezaghebbende naslagwerken trekken
zich weinig van elkaar aan, en het op
consensus gerichte Rode Boekje heeft
vooralsnog te weinig gezag. Toch is
er wel enige verbetering te bespeureno De modale krantenlezer wordt
minder vaak vergast op exotische
woordbeelden als Baghdad, Bahrayn
of Beijing. Langzamerhand groeit ook
de erkenning dat het bronprincipe,
hoe valide dat op zichzelf ook mag
zijn, niet alleenzaligmakend is. Rentenaars Rode Boekje legt daar duide<
lijk getuigenis van af.

1980 (CBAN)

1987 (ANP)

Kuwayt

Koeweit

Malaysia

Maleisie

Mocarnbique

Mozambique

Namibia

Narnibie

Tchad

Tsjaad

1989 (WBAN-B)
Peking

Beijing
Khartum

Khartoem

Mexico

Mexico

Peru

Peru

Reykjavik

Reykjavik

Yemen

[ernen

1993 (WBAN-R)
Herzegowina

Herzegovina

Kenya

Kenia

Ruanda

Rwanda

Tokyo

Tokio

Nederlandse Taalunie [Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen],

Buitenlandse oordrijkskundige nomen in
het Nederlonds [Voorzetten 50],

Enkele van de voorstellen die door werkgroepen zijn ingediend en na
kortere of langere tijd weer ongedaan zijn gemaakt.
ICBAN

Commissie Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (voorzitter F.J. Ormeling)

Sdu Uitgevers / Stichting Bibliographia

WBAN-B Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (voorzitter D.P. Blok)

Neerlandica, Den Haag 1996.
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Omniplurialen

Jules Welling
e term plurialen heb ik bedacht
voor een curieuze categorie
woorden: woorden met minimaal tien verschillende medeklinkerletters. Dat criterium heb
ik tamelijk arbitrair vastgesteld: er
moest ergens een grens getrokken
worden.
Het Nederlandse alfabet kent 26
letters, waaronder vijf voor klinkers:
de a, e, i, a en u. Een letter vormt een

Kraay is het niet duidelijk of we te
maken hebben met een klinker i of
een medeklinker j. De y krijgt bij mij
het voordeel van de twijfel: als er
sprake is van de j-uitspraak, tel ik
hem als medeklinker.
In goede plurialen komen de verschillende medeklinkers slechts een
keer voor. Een woord als schaakverzameling is een echt pluriaal, met elf
verschillende medeklinkerletters.

meer dan 21, waarbij ik die rare y dus
meetel.
Kunnen er nag meer letters in een
pluriaal? Een dankbaar hulpmiddeltje is het verkleinwoord. We maken
van schaakverzameling een schaakverzamelingetje, en dat levert twee extra
letters op. Nu hebben we al dertien
medeklinkers te pakken in een
woord, zonder er oak maar een dubbel gebruikt te hebben. Dat gaat de

twijfelgeval, de y. In een woord als
lyceum is de Griekse y duidelijk een

Dat is bovendien meer dan de helft

goede kant op. Met het meervoud
schaakverzamelingetjes winnen we

D

klinker, maar in een naam als Hans

van de beschikbare letters, want er
zijn er in het alfabet simpelweg niet

niets, want de s hebben we al ge-

'----------------20-------------------------------

r,

bruikt, maar het is een goede truc
om in het achterhoofd te houden bij
nieuwe pogingen. Met enige goede
wil kunnen we de schaakverzameling
laten toebehoren aan de Wereldschaakbond, de FIDE, en er FIDEschaakverzamelingetje van maken:
dan zitten we al op vijftien verschillende medeklinkerletters.
Dit curiosum vraagt om nadere
uitwerking. In het gegeven voorbeeld
zijn er nog steeds zes medeklinkers
ongebruikt. Dat kan naar ik vermoed
beter, en vanzelfsprekend daag ik de
lezers van Onze Taal daartoe uit.

In dit blad is regelmatig geschreven over wat ik 'omnialen' ben gaan
noemen: woorden waarin alle vijf de
klinkerletters maar één keer voorkomen. Ik geef als voorbeeld het woord
autowiel. Van dat soort woorden zijn
er tientallen. Wim Zonneveld heeft
er prachtige voorbeelden van gegeven in Onze Taal nummer 7/8 van
1992 (blz. 174): burocratie, crematorium, metroviaduct, om er maar eens
enkele te noemen. De ware taalcuriosafanaat vermoedt natuurlijk al
waar dit naartoe gaat: het pluriaal
dat tevens omniaal is. In de lijst van

Zonneveld vond ik één omniaal dat
tevens voldeed aan de criteria voor
het pluriaal, namelijk het woord extrapulmonisch, dat ik overigens niet in
de grote Van Dale heb kunnen terugvinden, maar dat wel te herleiden
valt via de woorden extra ('buiten')
en pulmonisch ('de longen betreffend'). Dat is vooralsnog het enige
woord dat ik ken dat alle klinkerletters bevat - en ook maar één keer en het minimum van tien verschillende medeklinkers haalt. Misschien
zijn er nog meer. Daar houd ik me
dan van harte voor aanbevolen.
<

E'FYM OFILIE
laap je beter als je eerst een
borrel drinkt? De naam
slaapmutsje suggereert dit.
Maar het Woordenboek der
Nederlandsche Taal is het
daar niet mee eens. "Zoogenaamd
om beter te slapen ", schrijft dit gezaghebbende woordenboek.
Het woord slaapmutsje is halverwege de 19de eeuw voor het eerst opgetekend, door Jacob van Lennep in
het boekje Proeve van Platamsterdamsch (1845) . "We zellen onderwijl
rijs anpijpen en nog en slaapmussie
neme", citeert Van Lennep een Amsterdamse kroegbezoeker. Als toelichting schrijft hij: "Men zet eene muts
op om beter te slapen, en men drinkt
bij het te bed gaan een glaasje j enever om te beestachtiger te slapen. In
het woord mutsje is echter deze
[woord] speling, dat het zoo wel een
maatje van sterken drank als een
hoofddeksel aanduidt."
Een mutsje was vroeger inderdaad
een vochtmaat. Het werd veel gebruikt als maat voor brandewijn. Aan
het eind van de 18de eeuw bedoelde
men er 1 /8 'van een mingelen of een
pint' mee; aan het begin van de 19de
eeuw ' 1 /lo kan', en aan het begin van
de 20ste eeuw 1 1 /2 deciliter. Het was

S laapmutsje;

recht -op-en -neer
Slaapmutsje werd zeker niet alleen
in Amsterdam gebruikt, maar ook elders in Nederland en Vlaanderen.
Het is door verschillende letterkundigen vereeuwigd. Zo schreef M.J. Brusse in 1903 in Boefje: "Hij nam er nog
maar eentje voor 't sj egrij n, en 'n
slaapmussie, en eentje omdat drie
scheeprecht is." En de Antwerpse onderwijzer Dominicus Sleeckx (18181901) schreef: "Hij onthaalde ons op
een kostelijk maal, vergezeld van een
goed getal stoopen bier en gevolgd
door niet weinig afzetterkens of
slaapmutskens." De Engelsen kennen
het vergelijkbare nightcap, dat sinds
het begin van de 19de eeuw in die
betekenis wordt gebruikt. Slaapmutsje
werd bij ons overigens ook wel verkort tot mussie.

Ewoud Sanders

Een ander synoniem voor borrel is
recht-op-en -neer, dat zowel met als
zonder koppeltekens wordt geschreven. Menigeen denkt bij deze uit -

ken van de bijslaap. Maar in combinatie met het lidwoord een is het lange tijd gebruikt voor 'borrel'. "Iedere
dag kwam de man de bar binnen, bestelde een 'recht -op-en-neer', dronk
die langzaam uit, betaalde en ging
dan weer heen", schreef De Week op
20 maart 1948.
Volgens de taalkundige J.J.M. van
Dam gebruikten onze jongens in Nederlands-Indië deze uitdrukking in de
19de eeuw voor 'jenever'. De Beer en
Laurillard omschrijven een recht op en
neer in 1899 als "restaurantjargon"
voor "gewone klare ".
De uitdrukking houdt verband
met een verouderde betekenis van
recht op en neer, namelijk 'zuiver' of
'eerlijk'. Over een eerlijk iemand kon
je zeggen: 'Hij is recht op en neer.'
Een recht op en neertje was dus een eerlijke, zuivere borrel, zonder toevoeging van bijvoorbeeld angustora.
Sinds wanneer recht op en neer een
seksuele betekenis heeft, is niet be-

in de tijd van Van Lennep niet onge

drukking als eerste aan de meest

kend. In de volksmond spreekt men

woon een 'mutsje jenever' te bestellen.

traditionele en daardoor meest fantasieloze houding voor het voltrek-

in dit verband ook wel van 'op z'n
janboerenfluitjes'.
<
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Klokken, veren en motoren worden veel gebruikt
om uit te leggen hoe een reorganisatie verloopt.
Maar wat zeggen zulke metaforen nu elqenlljk
over de werkelijkheld waarnaar ze verwijzen?

Natrillende tandwielen
Metaforen in reorganisatiejargon

ke kenmerken. Ten eerste gaat het
om overzichtelijke, vertrouwde objecten met een menselijke maat.
Klokken, veren en motoren kent iedereen uit eigen ervaring. Een raderwerk kun je bekijken, demonteren en
(soms) weer in elkaar zetten. De werking is inturtief te begrijpen. Ten
tweede hebben de effecten een eindige tijdsduur. Er ontstaat een nieuwe,
stabiele situatie. Het trillen houdt op,
de tandwielen draaien weer soepeltjes. Daarom staat niet de verandering (het slijten en het trillen) centraal in de metafoor, maar vooral het
object zelf (het tandwiel en de veer).

Theo Groen - adviesbureau Artylyse, Eerbeek

edrijven, scholen, ministeries
en verenigingen: overal wordt
gereorganiseerd, gefuseerd en
geherstructureerd. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen, die
onrust en onzekerheid veroorzaken
bij de medewerkers. De onrust is
vooral groot in de eerste fase, wanneer de plannen bedacht worden.
Het management wil die tijdig bekendmaken aan de medewerkers,
hoewel het exacte resultaat en de details nog niet vaststaan. Vaak worden
metaforen gebruikt om de plannen
duidelijker te maken. In de praktijk
van toespraken, strategienota's en
reorganisatierapporten blijken vooral

B

De spoorwegstaking van 1903 volgens
tekenaar Albert Hahn.

• MENGElMOES
De werkelijkheid van een reorganisatie is anders dan deze metaforen suggereren. De organisatie is geen ding,
maar be staat dankzij gedrag, ideeen,
kennis en activiteiten van individuen. Het is een mengelmoes van culturen, belangen en groepen die deels
samenwerken en deels elkaar tegenwerken. De besturing van een organisatie lijkt rationeel, maar is dat niet.
Individuen en groepen binnen de organisatie beleven een reorganisatie
op hun eigen manier. Men reageert
op de plannen, er ontstaan tegenkrachten, ruzies en compromissen.
Het is zeker geen kwestie van 'omschakelen' en 'de knoppen anders
zetten' - twee metaforen die aangeyen dat het anders moet. Kortom,
• VLIEGWIELEFFECT
Van raderwerk naar motor is een klei- reorganiseren is ploeteren, en is niet
ne stap. Het begin van een reorganiin detail te plannen.
satie wordt gezien als het aanslaan
van een machine; dit blijkt uit ter• HEIMEllJKE WENS
men als 'de veranderingen aanslinge- Er bestaat dus een flink verschil tusren' en 'fungeren als startmotor'.
sen het irrationele karakter van een
reorganisatie en de starre mechaniDenk hierbij ook aan 'een vliegwieleffect opbouwen'. Met een vliegwiel
sche metaforen die worden gebruikt
wordt bewegingsenergie opgebouwd. bij het omschrijven daarvan. Is dat
onhandigheid, of boze opzet om de
Demetafoor wil aangeven dat de reorganisatie vaart moet krijgen en dat werkelijkheid te verdoezelen? Ik denk
er voldoende voorstanders moeten
dat er een andere reden is. Zulke mezijn. Dat is nodig om tijdelijke tegen- taforen passen precies bij het beeld
dat hun bedenkers of gebruikers hebslagen en vertraging te overwinnen.
ben van de reorganisatie. Door te
De 'natrilfase van het reorganisatieproces' bevat een nieuw element.
verwijzen naar iets wat door mensenDe bedenker van deze metafoor behanden is gemaakt, suggereren zij dat
seft dat de reorganisatie enige onrust ook een reorganisatie mechanisch is.
kan veroorzaken, die niet onmiddel- De eigenschappen van de metatoren
gaan over op het proces. Het is alsof
lijk afgelopen is. Voor hem is de organisatie een soort veer (of misschien de natuurwetenschappelijke formules
die toepasbaar zijn op klokken ook
zelfs een plumpudding).
bruikbaar zijn om de reorganisatie te
De genoemde metaforen hebben
twee interessante gemeenschappelij- 'berekenen' en dus te beheersen.

de natuurwetenschappelijke metaforen populair. Ik beperk mij hier tot
de 'mechanische' metaforen.
Een van de bekendste voorbeelden
staat op naam van Troelstra:
"Gansch het raderwerk staat stil als
uw machtige arm het wil ..." De organisatie is gereduceerd tot een geheel van tandwielen en assen. Het is
een sterk en plastisch beeld dat navolging heeft gekregen. Zo worden
afdelingen die moeten samenwerken
vergeleken met tandwielen: ze moeten 'op elkaar inslijten'. Ook de contaminatie indraaien (vermoedelijk
van inslijten en warmdraaien) is al
waargenomen.
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Metaforen geven een kijkje in de
ziel van managers en organisatieadviseurs. Ze weerspiegelen hun verwachting en hoop dat de reorganisatie rationeel en voorspelbaar verloopt en
dat de onrust beperkt blijft. Daarom
wordt de menselijke geest (ruim 200
miljard hersencellen) versimpeld tot
één schakelaar: 'De knop moet om!'.
De hoop op een snelle voortgang
wordt zichtbaar in twee bekende metaforen die aangeven hoe veranderingen moeten doordringen in de organisatie. Dat wordt vaak uitgelegd met
het 'sneeuwbaleffect' of de 'olievlekwerking'. Ook hier heersen natuurkundige krachten. De suggestie is dat
alles vanzelf (goed) gaat wanneer het
begin er eenmaal is. De laatste metafoor heeft overigens een curieus kenmerk. In normaal taalgebruik is 'olie
negatief: het duidt op -vlekwring'
een ongewenst verschijnsel dat zich
onbeheersbaar en snel verspreidt. In
het reorganisatiejargon is de olievlek
juist positief bedoeld: het is een ge-

n het Groene Boekje en in
andere boeken waarin de
spelling van het Nederlands
wordt behandeld, zijn voor
de klinkers nog steeds de
benamingen vrije en gedekte, of lange
en korte klinkers gangbaar. Ik vind
die benamingen niet erg geslaagd; in
de praktijk zorgen ze voor veel verwarring. Wat moet een kind of een
anderstalige die graag Nederlands wil
leren zich in hemelsnaam voorstellen
bij een gedekte en vrije klinker? Waarom is de o van boom vrij, terwijl die
van bom gedekt is? Mij doen die termen aan iets heel anders denken dan
aan grammatica of spelling.
Het onderscheid tussen lange en
korte klinkers is nog verwarrender.
Want wat zeggen die benamingen als
we bedenken dat de lengte van de
uitspraak van klinkers fonetisch
vooral wordt bepaald door de erop
volgende medeklinker? Zo wordt de
lange a in maat korter uitgesproken
dan die in maar. Een anderstalige
met een goed oor begrijpt niets meer
van het onderscheid tussen korte en
lange klinkers. Die denkt dat hij dat

LI

zaken: het doel van de reorganisatie
'De dienst is een organisatie als alle anen de verantwoordelijkheid van medere. Een organisatie die het gedurendewerkers. Leg maar eens uit dat een
de langere periode moeilijk heeft, gaat
plumpudding actief kan meedenken
in de loop der tijd verschijnselen vertoover veranderingen.
nen van slijtage.'
Mechanische metaforen zeggen
'Het vergt naar verwachting enige
dan ook meer over degenen die ze gemaanden voordat de beide afdelingen
bruiken dan over de reorganisatie
op elkaar zijn ingesleten.'
zelf. Als beeld zijn ze verleidelijk,
'Deze aanpak heeft een olievlekwermaar het risico is groot dat ze niet
king; andere teams zien de meerwaargoed duidelijk maken waar het wer
de van deze manier van werken en wilkelijk
om gaat.
len deze dan zelf toepassen.'
Wat dan wel? Er is in ieder geval
één goede metafoor: 'samen op reis'.
Die wordt regelmatig gebruikt. Niet
wenst verschijnsel (bijvoorbeeld beter origineel, maar communicatief een
samenwerken) dat zich spontaan
krachtig middel. De onvoorspelbaarbinnen een organisatie verspreidt,
heid, doelgerichtheid en verantwoorzonder bemoeienis van het manage- delijkheid zijn hiermee prima uit te
ment of de adviseurs.
leggen. Er is voldoende variatie mogelij k: in reisdoel, route, vervoermidS SAMEN OP REIS
del en de avonturen onderweg. Het
Mechanische metaforen hebben nog vergt enige moed om de reismetafoor
een ander bezwaar: het object staat
te gebruiken - maar het getuigt van
daarin centraal. Dat bemoeilijkt de
inzicht in de werkelijke aard van een
communicatie over twee belangrijke reorganisatie.
-

en en esloten klinkers
Joanna Dullaart - lerares/vertaalster, Delft

verschil in lengte moet kunnen hoDus:
ren en moet uitspreken. Je moet hem • een klinker in een open lettergreep
dan duidelijk maken dat het geen
heeft een open uitspraak (ma)
kwestie van duur is, maar van de
• een klinker in een gesloten letterplaats en de manier waarop deze
greep heeft een gesloten uitspraak
(man)
klinkers worden uitgesproken.
• voor een open uitspraak in een geBestaan er minder verwarrende bena- sloten lettergreep zijn twee letters
mingen voor deze twee soorten klinnodig (maan)
kers? Ik denk het wel.
De overige spellingregels voor de
Om te kunnen spellen in het Ne- klinkers volgen als vanzelf uit de boderlands moet je leren hoe de woor- venstaande:
den in lettergrepen verdeeld worden. • verdubbel bij toevoeging van een
Als je eenmaal weet dat er open en ge- extra lettergreep de medeklinker die
sloten lettergrepen zijn (die respectievolgt op een gesloten lettergreep
velij k eindigen op een klinker en een met een gesloten uitspraak (mannen)
medeklinker), dan pas kun je aan de • schrap de tweede klinkerletter als de
gesloten lettergreep door een extra
spelling gaan werken. Ik spreek daarlettergreep open wordt (manen)
om in mijn lessen Nederlands liever
van open en gesloten klinkers. Kinderen en anderstaligen blijken dankzij Natuurlijk blijven er dan nog voldie benamingen de spellingregels op- doende andere lastige spellingprobleeens veel makkelijker te kunnen toe- men over. Maar die zijn in het onderwijs van latere zorg.
<
passen.
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Tinek ooi j nga

Runen

Peter Burger

oordat oude en nieuwe nazi's marken heeft kunnen plaatsvinden,
want daar waren geen Romeinse leer hun uniformen mee versier(d)en, kampen runen met gerplaatsen. Ook zijn er geen Germaeen imagoprobleem. Dat nu nen uit Scandinavië naar het zuiden
getrokken en daar met Romeinen in
eveneens amateurwaarzeggers ze gebruiken, helpt maar weinig aanraking gekomen. De grens van
het Romeinse Rijk is eeuwenlang de
om het duistere waas rond dit oude
Rijn geweest."
Germaanse schrift te verjagen. Ook
Runen zijn op een andere manier
voor nuchtere taalkundigen en archeologen houden runen iets raadsel- ontstaan, denkt Looijenga. In tegenachtigs. Een elementaire vraag is nog stelling tot de Scandinaviërs dienden
niet definitief beantwoord: wie kras- Germanen uit het huidige Duitsland
ten als eersten deze hoekige tekens in wel in de Romeinse legioenen. Leden
stenen en zwaarden? En waarom de- van deze stammen hebben in de eerste eeuw na Christus in een castellum
den ze dat? De Groningse runologe
in Zuid - Duitsland of Noord - Italië het
Tineke Looijenga presenteert een
nieuwe theorie over de herkomst van runenschrift ontwikkeld en het meegenomen naar het noorden. Een aanrunen.
wijzing daarvoor is het alfabet dat

•

BOERSE VOORGANGER

Volgens de gangbare theorie is het
runenschrift ontstaan in Jutland.
Daar zijn namelijk de oudste runen inscripties gevonden, uit de tweede
en derde eeuw na Christus. Runen
zijn echter ontegenzeggelijk geïnspireerd op het Romeinse alfabet of iets

wat daarop lijkt. En daar zit het probleem, zegt Looijenga, die van Liverpool tot Boekarest musea afreisde om
de runeninscripties uit de eerste eeuwen na Christus te bestuderen: "Ik
zie niet hoe die overname in Dene-

vermoedelijk als voorbeeld heeft
gediend: een Noord - Italisch schrift
dat wat boerser aandoet dan het Romeinse.

•
Het bezit van voorwerpen
met runeninscripties

verhoogde het prestige
van de eigenaar.

•

ZWAARDSCHEDE

Andere aanwijzingen voor haar theo-

rie vindt Looijenga in enkele tot nog
toe onverklaarde runeninscripties. Zo
is in een Deens moeras een lanspunt
gevonden uit de tweede eeuw, met
de inscriptie Vangio. In dat gebied
werd een Noord - Germaanse taal gesproken, waarin namen op -io vrouwelijk zijn. Als Vangio een mannennaam is, wat meer voor de hand ligt,
moet deze man een West- Germaan
geweest zijn uit het tegenwoordige
Duitsland.
Toen Looijenga nog eens goed
naar een kaart met Germaanse stammen keek, ging haar een lichtje op:
in de buurt van het hedendaagse
Frankfurt woonden de Vangionen.
Looijenga: "Daar moet die wapensmid vandaan zijn gekomen. Het is
heel normaal dat je je noemt naar de
streek waar je vandaan komt, denk
maar aan namen als Engelsman en De
Brabander." Zo vond Looijenga meer
voorbeelden die in de richting wezen
van Germaanse stammen uit de

buurt van de Nederrijn.
In april 1996, toen Looijenga al
bezig was met de afronding van haar
onderzoek, werd bij Tiel een laatste
aanwijzing voor haar theorie opgegraven: het met runen versierde zil-

•

Zilveren zwaardschedebeslag met runen, in april 1996 gevonden in de Betuwe. Tekening: D. Jansen, Wychen
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verbeslag van een zwaardschede, met alfabet? Afgezien van de verhalen op zijn opgeschreven in het Romeinse
alfabet."
Zweedse en Deense runenstenen bede naam van de eigenaar en de aanIn een nog grotendeels ongeletterperken de inscripties zich tot korte
prijzing "dit schitterend Gallisch
de maatschappij verhoogde het bezit
mededelingen op kammen, wapens
zwaard". De schede dateert uit de
van voorwerpen met runeninscripties
vierde of vijfde eeuw, toen de Betuwe en andere gebruiksvoorwerpen. Tyhet prestige van de eigenaar, dat was
een grensgebied was waar Romeinen perend zijn de runen die in een mien Germanen elkaar ontmoetten. Zo niatuurzwaardje uit Friesland zijn ge- volgens Looijenga de voornaamste
kerfd: "Voor Ed, van Boda" (of:
functie. Opschriften in runen waren
ver naar het zuiden waren runen uit
"Voor Ed, de bode" - in de runologie dus meer een statussymbool dan een
die periode nog niet aangetroffen.
communicatiemiddel - de draagbare
Looijenga: "Ze moeten maar snel die is weinig zeker).
Looijenga: "De Germanen hadden telefoon van de gearriveerde GerBetuwelijn aanleggen. Ik hoop van
nauwelijks een schrift nodig. Alles
harte dat ze dan nog wat vinden."
<
maan.
werd verteld, ze hadden kennelijk
weinig behoefte aan oorkonden om
• STATUSSYMBOOl
Tineke Looijenga, Runes around the North
Behalve met de herkomst van runen wetten en rechten vast te leggen zoSea and on the continent AD 750-700.
als in Engeland. Dat komt later, als
hield Looijenga zich bezig met hun
Texts and contexts. Verschijnt dit voorjaar
er zich kleine koninkrijkjes ontwikbij uitgeverij Styx, Groningen.
functie. Waarom deden de Germanen zo weinig met hun eigen runen- kelen. Maar de wetten uit die tijd

r d e n b ee k van de

Zorgbreedte

niet lukt, dan moet hij zijn hand
blijven vasthouden, want "als het
vereenzaamt, ligt bij mij de schuld."
Het klinkt als een klacht over de
onmogelijke eisen die aan de leerGuusMiddag
kracht worden gesteld - en dat wil
het geloof ik ook weI zijn. Het gedicht eindigt met een strofe waarin
et weinig leergierige, snel
Leeflang zich voorallijkt te richten
afgeleide kind dat in de
klas niet goed mee kan ko- tot het departement van onderwijs
te Den Haag, thans Zoetermeer:
men: dat is een type leerling dat veel onderwijzers
Ministers hebben mijn zorgbreedte
weI zullen kennen. De dichter Ed
doordacht
Leeflang, die beroepshalve heel wat
en telkens verder uitgemeten.
uren voor de klas heeft doorgebracht,
Zij scheppen en bevelen mijn
geeft in zijn bundel Op Pennewips plek
(1982) een portret van zo'n onrustige
veelzijdigheid
en slaan mij tot geleerde en
schuifelaar. Een naam krijgt het kind
niet, en ook geen leeftijd, en het is
gebedsgenezer,
zijn zelf in nevelen gehuld.
onzeker of het hier om een jongen of
een meisje gaat. Het blijft het hele
gedicht door een 'het', met een zeker Zorgbreedte leek mij destijds een
mooi woord van eigen vinding, met
humoristisch gevolg. "Het zit met
de juiste ambtenarenjargontoon,
boterhanden aan mijn boeken" en
maar intussen het probleem van de
"het zoekt de vloer af met zijn voeonderwijzer goed samenvattend: hij
ten", als was het een vreemd wezen
of een onbekend voorwerp zonder
maakt zich zorgen om zijn leerlingen, en hij moet zich voortdurend
gebruiksaanwijzing. Het begrijpt er
breed maken om al zijn kinderen,
allernaal weinig van, maar toch mag
ook de buitenbeentjes, de aandacht
de onderwijzer het zelfvertrouwen
te geven die zij verdienen.
van het kind niet fnuiken; hij moet
In mijn recensie van OpPennewips
zijn best doen het te laten geloven
plek vermeldde ik zorgbreedte als een
"dat zijn onbegrip iets kostbaars is /
voorbeeld van een treffend neologiswaarop de wereld vlast." En als dat

H

me. De dag erna kreeg ik mete en een
brief van een onderwijzer, met als
bijlage een departementaal schrijven
over de Adviesgroep Zorgbreedte. Het
woord bleek dus al te bestaan, al wilde mij (net als de briefschrijver trouwens) uit de meegezonden stukken
niet helemaal duidelijk worden wat
de Adviesgroep er zelf onder verstond. Inmiddels is het ook in Van
Dale opgenomen, met een weI heel
ruime betekenisomschrijving: zorgbreedte is "de omvang van de overheidszorg voor een bep. onderdeel
van de samenleving, b.v. de gezondheidszorg". Daarmee kan een ambtenaar of politicus nog aIle kanten op
- en dat is vast ook de bedoeling.
Leeflang zal bij het woord zorgbreedte zo zijn eigen cynische gedachten hebben gehad. En het nadrukkelijke gebruik van het voor een van
zijn leerlingen krijgt nu ook een wat
andere, meer polemische betekenis.
Hoe meer er bij de uitwerking van de
inrichtingsvoorwaarden gelet wordt
op een in principe maximale zorgbreedte voor groeperingsvormen en
werkvormen, hoe groter meteen ook
het gevaar van een toenemende ontzorging binnen het kader van de bestaande situatie, zo lijkt Leeflang hier
te willen zeggen. Met alle verhetting
van de lieve kinderen van dien. <
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• TAAlWOEKERINGEN
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.

Han van Gessel tekende een jaar lang
opmerkelijk taalgebruik op en deed
daarvan verslag in zijn column in de
Volkskrant, waarvan hij redacteur is. De
afleveringen van deze columns zijn gebundeld en verschenen onder de titel
Weligtiertde taal. Onderwerpen zijn onder meer de opmars van het woord qua/
de taalwoekeringen van de zorgsector
en het veelvuldig voorkomen van ziektenamen in de scheldpartijen van voetbalsupporters.
Welig tiert de taal wordt uitgegeven door
Uitgeverij Jan Mets en kost f 19,90.
ISBN 90 5330 184 4

mitten, maar ook begrippen die op het
Gerd de Ley verzamelde twintig jaar eerste gezicht eenvoudig zijn (aangeleerd • NIEUWE SPELLING
lang spreekwoorden uit allerlei talen, gedrag, taalproductie, emotie).
Het Didactisch Bureau van de Stichting
Het Lexicon van de gedragsbiologie wordt
van het Asjanti tot het Zigeuners. 8000
IVIO (Instituut voor Individueel Onderwijs) heeft een handig en bondig (46 padaarvan heeft hij bijeengebracht in zijn
uitgegeven door Garant en kost f 19,-.
gina's tellend) boekje uitgebracht waarIntemationaal spreekwoordenboek. De
ISBN 90 5350499 0
meeste spreekwoorden zijn geordend
in de belangrijkste principes van de
naar land of landstreek (van Albanie tot • DRIEK VAN WISSEN
nieuwe spelling (inclusief de regels die
Zwitserland), de andere naar taal of ... een doom in mijn oog en een doom in al bestonden) in kort bestek behandeld
godsdienst. Nederlandse en Vlaamse uit- mijn oor is de nieuwe bundel van Driek worden. De negen hoofdstukken bevatdrukkingen ontbreken - De Ley merkt van Wissen. Net als in zijn vorige boek- ten elk een duidelijke en overzichtelijke
terecht op dat die al voldoende in woor- [es trekt hij ook nu weer al grappend ten uitleg van een bepaalde kwestie (bijdenboeken zijn samengebracht. Enkele strijde tegen de taalverloedering. Vooral voorbeeld Aaneen of van elkaar?'),
mooie voorbeelden: Alleen wie begrijpt nieuwe modewoorden (ijstransptantatic, waaraan enkele oefeningen zijn toegeis droevig (Arabie); Als de sneeuw smelt, omnummeren) en eufemismen (chili sin voegd. De antwoorden zijn - net als een
komt de drek te voorschijn (Apulie): Het carne) moeten het ontgelden, maar ook overzicht van uitzonderingen op de
ongeluk komt alleen binnen als de deur personen pakt hij zo nu en dan stevig spellingregels - achter in het boekje te
openstaat (China); Wie een wassen aan (in welke taal spreekt Irene van Lip- vinden.
hoofd heeft, moet niet te dicht bij het pe-Biesterfeld tegen de bomen?) De bunOver apenootjes en bokkenpootjes. Oefedel is gebaseerd op de taalcolumns die
vuur gaan staan (Frankrijk).
nen met de belangrijkstenieuwe
Het /nternationaal spreekwoordenboek. De Van Wissen wekelijks voor Radio Noord
spelling(s)regels wordt uitgegeven door
wereld rond in 8000 spreekwoorden wordt verzorgt.
de IVIO-uitgeverij en kost f 16,95.
• SPREEKWOORDEN

I

uitgegeven door Standaard en Elmar, en

... een doorn in mijn oog en een doorn in

kost f 49,50.

mijn oor. fen therapie voor taa/angst

ISBN 90 389 0437 1

• BIOlOGENTAAL

De omvang van een wetenschapsgebied
kan plotseling explosief toenemen. Dat
is op dit moment het geval bij de
gedragsbiologie: de natuurwetenschappelijke studie van gedrag, waarin samengewerkt wordt door ethologen, neurobiologen, sociobiologen en gedragsecologen. De groei van dit vakgebied gaat
gepaard met een stortvloed aan nieuwe
boeken en artikelen, die voor de leek niet
altijd even goed te begrijpen zijn omdat
ze bol staan van vakjargon uit allerlei
moeilijk toegankelijke specialismen. Het
Lexicon van de gedragsbiologie van Mark
Nelissen moet aan die onduidelijkheid
een einde maken. Het behandelt niet alleen de meest complexe begrippen (che-

moreceptor/ genetische isolatie, neurotrans-

ISBN 90 6121 897 7

wordt uitgegeven door BZZT6H en kost

• TAALNORMERING

f

Verschillende groepen in onze samenleving hanteren verschillende taalnormen, niet alleen met betrekking tot de
uitspraak, maar ook met betrekking tot
grammatica, spelling en het gebruik van
leenwoorden. In februari 1996 hield de
vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Rijksuniversiteit Leiden
een zogeheten Leidse Letterendag over
verschillende opvattingen over [uist
taalgebruik. Onder de titel Leidse mores
zijn de vijf lezingen die op die dag werden gehouden, gebundeld. De bijdragen
zijn van Marijke van der Wal (externe
normen in de ontwikkeling van de standaard taal), Frank Jansen (de 'gezagsnorm'), Piet van Sterkenburg (de norm
van de spellingregels), Cor van Bree
(taalverandering door interne normen)
en Ariane van Santen (over 'lexicale

19,50 .

ISBN 90 5501 375 7

• HEDENlANDS

Als auteur van Turbotaal behoeft Jan
Kuitenbrouwer geen nadere introductie.
Zijn nieuwste boek over taalverschijnselen heet Hedenlands. Klein lexicon van het
gaande en komende taaljaar. Daarin gaat
het onder andere over de taal van Van
Gaal, over de juiste uitspraak van het
woord seksfilm ('zzeksvvilm') en over het
Jiskefets en andere sociolecten. NatuurIijk signaleert hij in Hedenlands ook weer
een flink aantal nieuwerwetse woorden,
zoals breedtesport, knooppuntstatus en

doordekken.
Heden/ands. Klein lexicon van het gaande
en komende taaljaar wordt uitgegeven
door Prometheus en kost f 16,90.
ISBN 90 5333 530 7
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normen'). De bundel staat onder redac- • NEDERLANDS VAN NU
tie van de twee laatstgenoemden, die De hoofdmoot van de laatste twee afleveringen van Nederlands van Nu in
ook de inleiding schreven.
1996 (afleveringen 4 en 5) wordt geLeidse mores; aspecten van taalnormering
wordt uitgegeven door de Stichting
vormd door zes wat langere artikelen.
Neerlandistiek Leiden en is te verkrijgen
]aap de Rooij kijkt vooruit op de inhoud
van de nieuwe ANS; een grotere toegandoor overmaking van f 28,50 op postgiro 3881447, ten name van deze stichkelijkheid staat voorop in de nieuwe opting, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. De
zet. Yvette Stoops gaat dieper in op de
bundel kost f 25,- wanneer hij wordt afbegrippen Zuid-Afrikaan, Afrikaner en
gehaald op het adres van de vakgroep:
Afrikaander. Meertalige internationale
P.N. van Eyckhof 1, Leiden.
woordenboeken zijn het openingsISBN 90 802290 2 4
onderwerp van aflevering 5. In een minderheid ervan krijgt ook het Nederlands
• VERZORGD NEDERlANDS
een plaats; drie ervan worden door Rene
Van het door Maarten Klein en Mieke Haeseryn tegen het licht gehouden.
Visscher geschreven Handboek Verzorgd
Een theoretisch maar boeiend artikel
Nederlands is een tweede, geheel herzie- is dat over gebiedendewijsvormen als
ne editie verschenen. Het handboek Komt u binnen. De ANS-redactie lijkt bij
bestaat uit twee delen en een compendi- haar beschrijving van deze kwestie een
um, waarin achtereenvolgens (de nieu- artikel van A.A. Verdenius uit 1946 over
we) spelling, adviezen voor correcte en het hoofd te hebben gezien. Bij gaatu zitaantrekkelijke zinsbouw en grammati- ten en blijven jullie even wachten staan 'u'
cale regels worden behandeld. De wijzi- en 'jullie' daar niet als onderwerp maar
gingen betreffen vooral het eerste deel. als toegevoegd persoonlijk voornaamVerder is een aantal nieuwe overzichten woord om de gebiedende wijs minder
opgenomen (tussenklanken in samen- hard te laten klinken. Verdenius noemde
stellingen) en zijn andere overzichten zo'n vorm een 'steunpronomen'. De ouuitgebreid (aardrijkskundige namen). dere vormen zijn dan ook ga u zitten en
Van de eerste druk werden in drie jaar blijfjullie even wachten, te vergelijken met
tijd zo'n 15.000 exemplaren verkocht.

het Duitse komm du mal her. Door een
misverstand werd later de werkwoordsvorm aangepast aan het vermeende
onderwerp en verscheen de t: gaat u zitten. In het moderne Nederlands heeft dit
'onderwerpsgevoel' zich verder ontwikkeld, aldus de auteur, Alex Wethlij.
loop van der Horst signaleert en analyseert een recente taalverandering: het
weglaten van het lidwoord aan het begin van de zin bij constructies als Feit is
dat , Vraag blijft ..., Gevolg is ..., en Doel
was Van der Horst komt op grond van
tekstvergelijking tot de conclusie dat
deze verandering in de jaren zeventig is
begonnen.
Marc De Coster geeft tot slot een uitgebreide historische schets van het Bargoense woord hoogstapelaar: vroeger was
het de benaming voor een gentlemanoplichter, in hedendaagse taal beleeft
het een comeback als synoniem voor
'opschepper'.
Een abonnement op Nederlands van Nu
kost Bfr. 650/f 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.

<

Het Handboek Verzorgd Nederlands.

5pellingregels. 5chrijfadviezen wordt

UIT DE JAARGANGEN

uitgegeven door Martinus Nijhoff en
kost f 89,50.
ISBN 90 6890 492 2

• SPElllNGSOFTWARE
Microsoft, ontwikkelaar van onder meer
het besturingssysteem voor personal
computers Windows 9S en het tekstverwerkingsprogramma Word 95, heeft zijn
spellingchecker vernieuwd op basis van
het nieuwe Groene Boekje. Deze versie
is bruikbaar voor wie werkt met Microsoft Office 9S en/of Word 9S. Gebruikers van de Nederlandstalige versies
kunnen gratis een update verkrijgen via
Internet
(http://www.microsoft.com
Inetherlandsl) of deze voor f 35,- excl.
BTWbestellen bij Watermarks (tel. 023563 42 21). Degenen die beschikken
over de Engelstalige versie van Office 95
en/of Word 95 zullen de volledige nieuwe Nederlandstalige spellingchecker
moeten aanschaffen (adviesprijs f 135,excl. BTW).

Maar oase voomaamste sprukfoaten zitteD in .de
uitspraak der ldiDkers die VaJl hun %DivUCD,
strakken en vlakken k1aDk ODtaarden - want
het is een dgawardigheicl in de taal van ODS
nuchtere volk, wonend in eea vlak land met
strakke emden dat zijn ldiDkers zoo vlak en
Duchter ldiDkm in vcrgelijldag met die van om..,
riIlgende volkeD - door het venloazen en verslungaen van het gebruik oazu spraakorganen.
V ooral va de Uppal. Men moest eeas gezien
hebbeD, hoe goed at die sprekera en voordragers
van "Woordlamsttt hUll lippal gebruiken, hoe de
1IlOIld telkeu _fIink ill andere VOl1D£D. werd g~
trokken voor eea klare, zaiftre uitspraak! Zon..,
der

dat

men eenige pedanterie in de ldaDken

hoorde.
tt

"WoordkUDSt Itrijdt, in 't sprekea, tegen het..
ze1fde als "Onze TaaI" in 't schrijven: tegen slordigbeid, achtdoosheid, gultelijke Iamlcndigbeid.
En daarom ook v66r hetzelfck: z u i v erN ed e r l a n d s c h.
Elk doet dat op z ij D. turein, maar in gdijken
geest.
Zoodat wij elbar wei "Zusje en Broertje" mogen noemen.
Onze Tool, tebruati 1936
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RUGGESPRAAK

Algemene Rekenkamer:

Moeilijk plaatsbare werklozen slecht te bemiddelen
Signalementen
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1.80 m. donk. haar br. ogen,
g
slank en goodlooking) zkt die
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uitstraling, ben soms introvert/bedachtzaam, soms spon _
taan/verrassend en zeker een
tikkeltje eigenzinnig. Trefwoor den: humor, respect diepgang,
lachen, praten, vrijen en knuffelen. Ben jij een lieve geboeide
vrouw met een eigen stijl en kijk
je ook uit naar een fijne insp.
relatie? Dan zou ik graag samen
met jou op ontdekking gaan!
,

Minima N ederweert
mogen g ratis naar
d i e re n a its
Nederweert (ANP) - In de Limburgse gemeente
Nederweert mogen mensen van 50 jaar en
ouder die van een minimuminkomen leven, in

1997 gratis met hun huisdier naar de dierenarts .
Reformatorisch Dagblad

,

advertentie in de Volkskrant

Schrij'ftw ij' fels?

Speciale setprijs: Indien u zich nu intekent op de complete set van drie
naslagwerken, met alles over correct, gestructureerd en aantrekkelijk
schrijven, dan betaalt u slechts f 185,00.
Prospectus uitgeverij

ot op heden is nog niet duidelijk hoe betaald parkeren in Veenendaal er precies uit komt te zien.
Het college van B en W wil nog voor het einde van het jaar een afgrond plan presenteren.
Gelders Dagblad

Opl ei in

u1C1

e in detentie van start

Justitiekrant

Antwoordapparaat
oud
Bijsluiter

maar werkt na 19.00 uur
tel. 050

-

f. 25,

...

Het gebruik van geen enkele pil voorkomt
zwangerschap met totale zekerheid.
anticonceptiepil

--

Handje Kontantje, editie Groningen

Seksuele
intimi atie

Rechters nog maanden
druk met boeren

5.0

Den Haaggi(ANP)^ - Tot na de jaarwisseling
g hebben de economische
1
politierechters het druk met de gevolgen van het mestbeleid.

tips

Gelders Dagblad
tV iilckc Bezemer

boekomslag

Protest te g en de tip p elzone in het Heerlense stadhuis

p

Grote

olitiemacht bi'J protest teg en tip p elzone

De Limburger

Hamlet vertaalt voor de jeugd
Dordrecht - Gezelschap Huis aan de Amstel speelt woensdag 4 december de jeugdvoorstelling Hamlet.
Huis-aan -huisblad Dordrecht/Drechtstreken
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Hoe nemen we tegenwoordig afscheid van elkaar? Wie nu tabee zegt, maakt een fossiele
indruk op zijn gespreksgenoten. En wie een gesprek met zijn scriptiebegeleider afsluit

ó

met de ballen, loopt misschien voorop, maar neemt wel een zeker risico. Welke groeten
worden het meest gebruikt? Renée van Bezooijen zocht het uit. Frank Jansen beschrijft
vervolgens wat vijftien jaar geleden zoal gebruikelijk was.

Afscheidsgroeten
Renée van Bezooijen, Vakgroep Algemene Taalwetenschap en
Dialectologie, KU Nijmegen

n welke bewoordingen nemen mensen afscheid van
elkaar? En zit er systeem in
de afscheidsgroeten die ze
gebruiken? Deze vragen
stonden centraal in het college sociolinguïstiek van de Faculteit Letteren
van de KU Nijmegen in het najaar
van 1995. Zestien studenten trokken
eropuit om `afscheiden' te observeren, in Nijmegen, in hun eigen dorp
of stad, op straat of thuis. Ze noteerden niet alleen de woorden die bij
het afscheid werden gebruikt, maar
ook kenmerken van het afscheid zelf:

1. Wie neemt er afscheid: vrouw of
man, ongeveer hoe oud (afgerond
op hele tientallen), (indien bekend) opleiding (laag, midden of
hoog), (indien bekend) herkomst
(Noord -, Oost -, Zuid- of WestNederland, buitenland)?
2. Van wie wordt er afscheid genomen (dezelfde kenmerken)?
3. Zijn de personen die afscheid nemen bekenden van elkaar of niet?

0 GROTE VARIATIE

Zoals uit tabel 1 blijkt, is de variatie
in gebruikte afscheidsgroeten groot:
er werden 36 verschillende afscheidsvarianten geobserveerd. En dit is nog
een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid: een aantal sterk op elkaar
lijkende vormen zijn samengevoegd,
van dubbele groeten zoals dag, tot
ziens is alleen de laatste genoteerd, en
toevoegingen zoals nou (nou, de mazzel) en hè (tot morgen, hè) zijn buiten
beschouwing gelaten. De drie meest
gebruikte vormen blijken doei, dag en
tot ziens te zijn; samen zijn ze verantwoordelij k voor meer dan de helft
van alle afscheidsbetuigingen.
. SYSTEMATIEK

Om zicht te krijgen op een eventuele
systematiek in het gebruik zijn de 11
meest frequente afscheidsgroeten, die
alle minstens 12 keer voorkomen,
nader bekeken. In totaal betreft het
401 observaties; dit lijkt veel, maar
voor sommige vormen en kenmerken
zijn er toch maar weinig gegevens,
dus enige voorzichtigheid is op z'n
In totaal werden op deze manier 476 plaats. We troffen de volgende voorafscheiden geregistreerd, altijd gericht keuren voor het gebruik van bepaaltot een enkele persoon. In veel geval- de afscheidsvormen aan:
len betrof dit de student zelf. Dit be- doei en doeg worden vooral getekent dat er hier een sterke overbruikt door vrouwen, tot ziens, houdoe
vertegenwoordiging is van uit Zuiden tot morgen door mannen;
-ja20
afkomstige
-Nederland
en Oost
rige vrouwen met een hoge opleiding. - doei en houdoe door tieners en
Bij de afscheidnemers is de spreiding twintigers, dag door dertigers en zestigers, tot ziens door veertigers en vijfover de seksen, leeftijden, herkomst
tigers;
>
en opleiding meer evenwichtig.

Afscheidsvorm (en)

Frequentie

doei

104

dag, da -ag

63
63

tot ziens
houdoe
hoi, hole
doeg
hal, hale, haia
tot morgen (of: dinsdag, enz.)
prettige dag (of: weekend, enz.)
(ik) zie je
groetjes
ajuus
welterusten

(de) mazzel
bye
tot kijk
hou je

tot dan (of: straks, enz.)
aju

ciao
adieu, adie
toedeloe
ayo
(de) groeten
veel plezier

see you
ik ga jou zien

40
25
23
23
20
15
13
12
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2

tjeu
adios
salu

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Totaal

476

houdjes
de ballen
tschüs
nog een fijne dag
ik ga
goedemiddag

Tabel 1. Gebruikte afscheidsvormen en
hun frequentie van voorkomen
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doei

sekse

leeftijd

opleiding

herkomst

v

10 20 30 40 50 60

I

n

m

+ +

+

dag

+

tot ziens
houdoe

+
+

m h

0

z

bekend

w

+
+ +

+
+ +

n

b

+
+
+

+

+ +

+

+

+

van de afscheidnemer:
v=vrouw, m=man; leeftijd: 10 = tussen 10 en 20 jaar, 20 = tussen 20 en 30 jaar, enz.; opleiding:

label 2. Gebruiksprofielen voor de vier meest gebruikte afscheidsgroeten. Kenmerken
sekse:

1=laag, rn-rnidden, hehooq: herkomst: n=noord, o=oost, z-zuid, w=west, b=buitenland; bekend (met
degene

van wie afscheid wordt genomen): j=ja, n=nee.

adios (Spaans a Dios), met adieu
(Frans aDieu) en met de daarvan afgeleide vormen tschiis (via het Duits),
adie, aiu, ajuus en waarschijnlijk ook
ayo (vooral bij Antillianen in gebruik)
en tjeu iemand bij het afscheid aan
Gods hoede toe. Hetzelfde wordt
aangenomen voor bye (van Engels
Over de invloed van de kenmerken
van degene tot wie het afscheid werd good-by(e); wellicht uit God be with
ye). Met salu (Frans salut) wenst men
gericht, durf ik geen uitspraak te
iemand een goede gezondheid toe en
doen; zoals gezegd, was de samenstelling van deze groep tamelijk uni- met (de) mazzel (Hebreeuws mazal)
form. WeI was er een duidelijk effect voordeel en geluk. Ongeveer de helft
van de 36 afscheidsgroeten bevat
van bekendheid:
min of meer duidelijk een heilwens.
- dag en tot ziens worden vooral geDaarnaast zijn er nogal wat neutrale groeten die naar een tijdstip van
bruikt tussen onbekenden, doei en
weerzien verwijzen. Dit geldt voor tot
houdoe vooral tussen bekenden.
ziens, tot morgen (dinsdag, enz.), tot
kijk tot dan (straks, enz.), see you
Door de uitkomsten te combineren,
kunnen gebruiksprofielen worden ge- (Engelse verkorting van JIll see you
again/later) en het daarop gebaseerde
maakt voor de vier meest gebruikte
afscheidsvormen. Deze zijn te vinden (ik) zie je en ik ga jou zien. Deze maken ongeveer een kwart van het arsein tabel2.
naal aan afscheidsgroeten uit.

- doeg door noorderlingen, houdoe
door zuiderlingen;
- doei door hoogopgeleiden, tot ziens
door de middengroep, houdoe door
laagopgeleiden en dag door de middengroep en laagopgeleiden.

l

• HEllWENSEN

Veel afscheidsgroeten bevatten een
heilwens voor degene aan wie ze gericht zijn. Bij sommige groeten is die
wens nog heel duidelijk aanwezig:
prettige dag, veel plezier, nogeen [iine
dag en goedemiddag. Bij andere zijn
velen zich van de wens wat minder
bewust, zoals bij houdoe, hou ie, houdjes ('houd je goed') en welterusten
('rust goed'). Soms ook is het wensdeel in de loop van de tijd verdwenen, zoals bij dag (verkorting van goedendag) en de daarvan afgeleide groeten doeg en doei. En ten slotte is er
een groep afscheidsgroeten die aan
een andere taal zijn ontleend en
waarvan de betekenis voor veel Nederlanders -maar waarschijnlijk
soms ook voor native speakers - ondoorzichtig is. Zo beveelt men met

• AllERlEI

De rest van de aangetroffen groeten
is onclassificeerbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor hoi en hai. Van deze
twee woorden is het onduidelijk hoe
ze zijn ontstaan. Er wordt weI aangenomen dat ze spontaan zijn gevormd. Degroeten en groetjes geven

•
Wat vandaag nog
nieuw en modern is,
is morgen alweer
verouderd en toe aan
vervanging.

•

van zichzelf aan dat het groeten zijn
- in die zin zijn het de meest voor de
hand liggende vormen - maar niet
dat het afscheidsgroeten zijn. Toch
kunnen ze aIleen bij het afscheid gebruikt worden. Dit geldt niet voor
aIle vormen. Dag en hoi bijvoorbeeld
kunnen zowel bij het begin als aan
het eind van een ontmoeting worden
gebruikt. Jk ga is misschien weI de
meest concrete en onomwonden afscheidsgroet. Verder is er ciao. Dit
woord komt oorspronkelijk uit het
Venetiaans. Het is een samentrekking
van schiavo 'slaaf'. Eigenlijk geeft het
dus aan 'ik ben uw slaaf', 'uw nederige dienaar'. Toedeloe is afgeleid van
het Engelse toodle-oo, waarvan de
oorsprong onbekend is. Het zou een
tijdje een karikaturale homogroet
zijn geweest. Rest, als allerlaatste van
de 36 aangetroffen groeten, nog de
ballen. Het zou hier om bal in de
betekenis 'zaadbal' gaan. Wat dit
lichaamsdeel met afscheid nemen te
maken heeft, is mij niet geheel duidelijk, of is er toch sprake van een
heilwens waarbij ballen kracht vertegenwoordigen?
Het is duidelijk dat de hier genoemde
afscheidsgroeten slechts een klein
deel vormen van aIle afscheidsgroeten die er in het Nederlandstalige gebied gebruikt worden. Er is zeker ook
veel regionale variatie. In Vlaanderen
bijvoorbeeld worden heel andere termen gebruikt dan in Nederland. En
ook is er sprake van snelle veranderingen. Wat vandaag nog nieuw en
modern is, is morgen alweer verouderd en toe aan vervanging. Misschien dat ik over een jaar of vijf de
inventarisatie nog eens herhaal, om
zicht te houden op de ontwikkelingen.
<
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Afscheidsgroeten
vijftien jaar geleden
Frank Jansen

w

at vandaag nog nieuw en
modern is, is morgen alweer verouderd, schrijft
Renee van Bezooijen in
het vorige stuk. Zij is van
plan over vijf jaar weer een onderzoek te doen. Gelukkig hoeven we
niet zo lang te wachten om een tipje
opgelicht te krijgen van de sluier die
over dit probleem hangt. In 1982 deden studenten van de Nieuwe Leraren Opleiding 'Moller Instituut' in
Tilburg een onderzoekje naar wegwijsgesprekken. Het ging daarbij niet
zozeer om de helderheid van de instructie als wel om de beleefdheid
waarmee wegwijzers een onbekende
te woord staan. Studenten gingen in
Tilburg op twee straten afstand van
het postkantoor, station of gemeentehuis staan en vroegen aan voorbijgangers de weg. Vervolgens schreven
ze zo precies mogelijk op wat er gezegd was.
Er werden meer dan tweehonderd
gesprekjes uitgeschreven. Een heleboel gesprekjes moesten het zonder
afscheidsgroet stellen, bijvoorbeeld
het kortste 'gesprek': - 'Kunt u me de
weg naar het postkantoor vertellen?'
- 'Nee'. Bij veel andere gesprekken
fungeerde oke als afsluiting. Dat is
geen groet maar een reactie op de bijdrage bedanktvan de vraagsteller. De
wegwijzer laat met ok« merken dat
hij de dankbetuiging aanvaardt,
maar steekt verder geen energie in
afscheidgroeten.
Er bleven 69 afscheidsgroeten
over. Ze staan in de volgende tabel:
da-ag
dag
dag mevrouwl
meneer/jongeman
tot ziens
joe, jo
hoi, hoa
dag hoor
middag

een wegwijsgesprek. Deze wens mogen we niet letterlijk opvatten, want
dat zou betekenen dat de wegwijzer
zo weinig vertrouwen heeft in zijn
instructie dat hij de verdwaalde wegvrager nog een keer zou tegenkomen.

Een verandering waar we tamelijk
zeker van kunnen zijn, is het verdwijnen van de 'nette' groeten. Dat
geldt het sterkst voor goeiemorgen/
Er zijn nogal wat verschillen tussen
middag meneer/mevrouw, een formule
deze tabel en die van Van Bezooijen. waarvan M.e. van den Toorn al in
Daar zijn allerlei oorzaken voor aan
1977 aangaf dat die "zeer sterk op de
te wijzen. De voornaaniste is denk ik terugtocht" was. De volledige formudat in mijn tabel alleen groeten aan
le vinden we noch bij Van Bezooijen
een vreemde jongen of vreemd meis- noch bij mij terug. Een afgeslankte
je te vinden zijn die de groeter nooit versie van de tweewoordengroet (dag
meer zal zien. Daardoor zijn de infor- mevrouw, enz.) werd nog wel in 1982
mele groeten ondervertegenwoorgebruikt, maar is in 1996 uitgestordigd. Toch kan het niet anders of een ven. De laatste rest van de nette groet
deel van de verschillen is toe te
is goedemiddag, dat Van Bezooijen
schrijven aan verandering. Ik noem
eenmaal aantrof.
er enkele:
Ten slotte nog iets over de twee
- doei en doeg zijn in Brabant nog
meest voorkomende varianten dag en
niet zo lang favoriet;
da-ag. Wat is het onderscheid tussen
- houdoe is zijn zegetocht als Brabant- deze twee? Is het toeval dat de gerekse identiteitsgroet ergens in de jaren
te vormen niet met een naam gecomtachtig begonnen, dus nadat Van Agt bineerd kunnen worden? Hier ligt
nog een heel onderzoeksveld braak.
ermee koketteerde;
- tot ziens komt voor als afscheid bij
Ia, dahag.
<
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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 pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

• JOURNALISTIEKE CLICHES

eoen Rombach - Haarlem
n het bijzonder boeiende themanummer over cliches (december 1996)
miste ik een aantal - wat ik zou willen
noemen - 'denigrerende cliches' in gesproken en geschreven journalistiek.
Ik erger me al een tijdje aan dat soort
cliches en wil ze alsnog ten tonele
voeren.
Tegenwoordig wordt men in beeld en
krant niet meer 'gedaagd' maar steevast
'voor de rechter gesleept'. Topfunctionarissen (om maar een willekeurige
groep te noemen, maar die vooral) worden niet meer lOp non-actief gesteld' of
zelfs 'ontslagen', maar 'aan de dijk gezet'. Ambassadeurs roept men lOp het
matje'. Ie zou ze toch ook gewoon kunnen uitnodigen voor een gesprek of, als
je het sterker wilt zeggen, 'ontbieden'?
Als een schandaal onthuld dreigt te
worden, gaat het om 'het topje van de
ijsberg', en alseen directeur van Shell
zijn ongelijk erkent, 'hult hij zich in het
boetekleed'.
Moet het nu echt zo stereotiep? Hebben we hier al te maken met een lichte
vorm van volksmennerij, gaat het aIleen
maar om stemmingmakerij, of is het
gewoon een kwestie van geestelijke
gemakzucht?

I

Hieronder volgen enkele 'opvoed- deed mij denken aan 1966, toen ik bij
kundige' en andere stoplappen die door IBM Nederland werd opgeleid voor de
mijn ouders veel gebruikt werden.
verkoop, en een cursus ponskaartapparatuur volgde. De verschillende appara- Weet je wat het is? Eris meerwater dan ten liepen vroeg of laat vast ten gevolge
vis. En in de tijd van de Romeinen waren van wat in het Engels een card jam gemensen geen konijnen, want als dat zo noemd werd, wat door de Amsterdamse
technici vertaald werd met 'kaartenwas, aten we nu gras.
sjem'. Nog mooier was de vertaling van
- Afijn, een koe is geen konijn ...
(Allebei gebruikt als er bijna geen floating point arithmetic, oftewel rekenen
gespreksstof meer is, of zomaar, als met drijvende komma (ik bespaar u de
dooddoener. )
wiskundige details); dit werd 'fluitende
- Wat etenwe?
punt rikketik'.
Stront met stenen, hard en zacht en
ettersoep met roofies.
- Hij is zo makkelijk als Maribuur (over
iemand die nogal nonchalant en makkelijk is).
- Alles wat je krijgt, hoefje niet te kopen.
- Houhet huisje nou maar bij het schuurtje
... ('doe nu maar voorzichtig; maak het
maar niet te qek').

• WERELDBEROEMD IN NEDERLAND

Mr. R.W. Asser - Amstelveen

n Onze Taal van december 1996
noemt los Paardekooper in zijn artikel
over cliches in het werk van Gerard
Reve de mooie kreet 'wereldberoemd in
Nederland' - hij schrijft die aan Reve
toe. Ik kan mijn toeschrijving evenmin
(makkelijk) bewijzen, maar ik ben er
vrijwel zeker van dat de uitdrukking een
vondst is van Wim Kan. Een echte Wim
• OPVOEDKUNDIGE CLICHES
Margareth Meijer - studente
Kan-kenner zou het kunnen weten. In
Nederlands, Wormer
mijn herinnering was het "wereldberoemd in Noord-Holland". Voor de
n het artikel 'Doe maar gewoon, dan liefhebbers misschien iets om uit te
doe je al gek genoeg. Stoplappen en pluizen?
dooddoeners' (Onze Taal van december)
schrijft Inez van Eijk over stop lapp en en • KAARTENSJEM
opvoedkundige afmakers. Erg vermakeJr. '.N. VIes - Vieuten
lijk en vooral heel herkenbaar. Mijn ouders hebben mij ook redelijk doodgeeer genoten heb ik van alle artikelen
gooid met dit soort cliches. Mijn broers
over het cliche in het decemberen ik gebruiken een aantal van deze uit- nummer van Onze Taal; hartelijk dank
spraken af en toe nog wel gekscherend. daarvoor.
Ze zijn er waarschijnlijk nooit meer uit
Pastei ('door elkaar geraakt loodzette krijgen.
sel'), in het artikel van Marlies Philippa,

I

I

Z

•

DE TAAL VAN CRUIJFF

Emile Meijer - Amsteiveen
uus Middag en Kees van der Zwan
geven in hun artikel 'Utopieen wie
nooit gebeuren' (Onze Taal van november) een flink citaat uit een interview
met Iohan Cruijff, als illustratie van
diens onnavolgbare taalgebruik. Ik had
dat citaat nog nauwelijks gelezen to en
ik Frank Jansen het hoorde voorlezen in
zijn taalrubriek in het radioprogramma
de TROS-Nieuwsshow.
Op het gehoor kwam de passage volkomen duidelijk over. Hoe kwam dat?
Doordat Cruijffs taal weliswaar grammaticaal, syntactisch en verbaal rammelt als een constructie van Jean
Tinguely, maar daartegenover gedachten modelleert die om een studeervertrek met bijbehorende geleerde vragen,
tenminste als men ze voor algemene
consumptie toebereid wil zien.
Luister eens naar een vraaggesprek
zoals er zovele op televisie plaatsvinden,
en hoor hoe geleerden, schri jvers en
dichters het antwoord op een vraag die
zij wellicht ooit aan zichzelf hebben gesteld maar nooit onder woorden hebben
gebracht, zoekend en tastend trachten
te formuleren. Daarbij laten ook zij taalkundige steekjes vallen.
Cruijffs taal is als een schets van
Rembrandt, waarin overbodige en soms
foutieve lijnen een visuele gedachte op
een suggestieve wijze uitdrukken. En

G
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wie beoordeelt zo'n schets, zo'n penkrabbel, met de maatstaven waarnaar
De Nachtwacht wordt beoordeeld?
Cruijff zal, taalkundig gesproken, nooit
verder komen dan het stadium van de
ontwerpschets die voorafgaat aan de
uiteindeli jke 'constructie'.
•

ACTIE TEGEN ENGELS IN HET
NEDERLANDS

H]. Bakker - Den Haag
n Onze Taal van november roept de
redactie lezers op haar in te lichten
over reacties op verzoeken om overbodig Engels te vermijden. Niet zo lang
geleden heb ik zo'n geval bij de hand
gehad.
In 1993 schreef ik in het maandblad
ROM Magazine een stukje over het prollerig-wervende taalgebruik van het Institute for International Research (IIR)
in Amsterdam. Eind 1995 deed ik dat
opnieuw, maar nu in mijn maandelijkse
taalrubriek in het blad VROM-Venster,
personeelsblad van het gelijknamige
ministerie. Daarin citeerde ik de IIR-folder, die meldde dat de cursussen werden
gegeven in Amsterdam City Centre. Mijn
stukjes waren spottend, honend en sarcastisch, niet in overeenstemming dus
met de adviezen van de redactie van
Onze Taal. In gedragsverandering van
het IIR geloofde ik toch niet.
In december 1995 kreeg ik een verontwaardigd telefoontje van de IIR-directrice. Er ontspon zich een robuuste,
maar niet ruzieachtige conversatie. Mijn
gesprekspartner vertelde dat de stijl met
veel Engels en veel anglicismen een be-

I

wuste 'policy' was, want daar was de
doelgroep gevoelig voor. "Zo praten ze
echt!" zei ze. Ik wierp tegen dat ik het
liefst in gewoon Nederlands word benaderd en dat ik met haar doelgroep van
milieufunctionarissen veel gemeen heb.
"Ik adviseer een andere tekstschri jver te
nemen", zei ik. Uiteraard kwamen we
niet tot elkaar.
Echter: sindsdien komt er in de IIRaankondigingen veel minder Engels
voor. Of mijn stukjes dat hebben bewerkstelligd? In elk geval waren ze aanleiding tot bezinning bij de directie. Ik
heb de stellige indruk dat het IIR zich
verkeken heeft op de werfkracht van
met Engels doorspekte teksten. Het besef dat je met dit jargon ook belachelijk
kunt worden gemaakt, deed waarschijnlijk de rest. Hardhandige kritiek is soms
wel degelijk functioneel ...

•

HUSSEN MET ...

Charles Engels - leraar, Destelbergen,
Belgie
ij het lezen van het commentaar
van B. Wander bij een dagboeknotitie van Cees Buddingh' over de uitdrukking 'Husse met je neus ertussen' (Onze
Taal september 1996) kon ik een glimlach niet onderdrukken. Uit Van Dale
valt inderdaad af te leiden dat dit een
antwoord is op de nieuwsgierige vraag
'Wat eten wij vandaag?'
Ongewenst gevraag en de prompte
reactie daarop zijn blijkbaar van alle tijden en plaatsen. Bij ons thuis was het
antwoord steevast (in een Oost-Vlaams
dialect) 'ronkers mee stoofhout', wat

B

zoveel betekent als 'meikevers met aanmaakhout', een al even absurde combinatie als 'hussen met prikken', zij het
dan wel wat concreter.
Ik meen dat de vraag vooral als ongewenst overkomt omdat de toegesproken
volwassene zich bevindt in een situatie
van plotse radeloosheid, zich als het
ware betrapt voelt en - verlegen zittend
om een afdoende reactie - zijn paraatheid poogt te herwinnen door schi jnbaar ad rem de bekende handige en
voor de gebruiker komische formule uit
de mouw te schudden.
•

LIPOGRAM

Henny Homan - Huizen

V

0ri g jaar, in het [anuari- en meinummer, schreef Iules Welling over
zogenoemde naamlipogrammen. Oat
zijn namen waarin een klinker meerdere
keren voorkomt zonder dat een andere
klinker roet in het eten gooit. Onlangs
kwam ik weer een mooi voorbeeld tegen. In NRC Handelsblad van 8 januari
stond een bericht over de leider van de
islamitische Aczmendi-sekte, Muslum
Gundtiz.
<

Bent u de nieuwe spelling al meester?
De spelling meester

II,. d.... P.A.J. We"
.S8N 80 5188 883 .. 288 bIz.. NLQ 49,50

De ....lllngnonnen zl)n • In de praktQk
nlel overz!chteIQk. op . .worden. De
....lllng
behanclelt aile rei..
vanta
lllngkwestl. . en v.....rekt de
gebNlker rlchtlQnen voor de Interpunclie. Elka soh• ., k.anzQnlell.. puntgut ......Id en van I....ekens voo,.
z1en op schrlft loIJgen: hat boek geeft
aile ........ Ilcht Z8 toe, bevat tal van
voorbeelden. geeft aanvullende toellch-

ling en wQst de taalgebnllker .... ultw.. ull netellge probl........ ook als bet
.... om loepanlng van bet nleuwe
Groene 80ekJe bIJ al clan nlel omstreden kwestl...

UITGEVERIJ
AI onze ultgaven • verkrIJgbaa, via de boekhandeI.
Postbus 3320
3502 GH UTRECHT
Tel. 030 - 254 56 52
E-mail: infodesk@lemma.nl
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Wat is het onderwerp?

- De aannemer plaatste voor de bewoners een hek om rustig in de tuin te
kunnen zitten.
Deze zin kan alleen betekenen dat de
aannemer rustig wil zitten. We kunnen

H. de Boer - Dieren

hem niet zo begrijpen dat dat genoegen voor de bewoners is weggelegd.

n een plaatselijke krant las ik
de zin: "Het vijftig meter lange
gevaarte moest in tweeën worden gesplitst om het over de
weg te kunnen vervoeren•"
Deze zin las ik meermalen en ik
kwam tot de overtuiging dat de zin
niet loopt en dat er iets 'rammelt'. De
verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk
in het feit dat het onderwerp van het
eerste deel van de zin (het gevaarte)
niet het onderwerp van het laatste
zinsdeel is. Sterker nog: het woordje
het- verwijzend naar het gevaarte - is
lijdend voorwerp geworden.
Om tot een oplossing te komen
ben ik wat gaan experimenteren met
zinsdelen die met om beginnen. Naar
mijn mening moet bij een juiste constructie het onderwerp herhaald kunnen worden. Voorbeeld: 'Jan moet
hard werken om te kunnen slagen.'
(Jan wil slagen.) 'Het standbeeld
moet verdwijnen om plaats te maken
voor een parkeerplaats.' (Het standbeeld moet plaatsmaken.)
De volgende zin is volgens mij
fout: 'Het standbeeld moet verdwijnen om een parkeerplaats aan te
kunnen leggen.' (Het standbeeld legt
niets aan.) Hierbij stuit ik echter op
een merkwaardig verschijnsel. Als
alle modale werkwoorden verdwij
nen, ontstaat een zin die duidelijk
niet correct is: 'Het standbeeld verdwijnt om een parkeerplaats aan te
leggen.' Voeg ik echter allerlei modaliteiten toe, dan zal de bereidheid tot
acceptatie toenemen: 'Het standbeeld
moet misschien verdwijnen om een
parkeerplaats aan te kunnen leggen.'
Maak ik bovendien het eerste deel
van de zin passief, dan zal (bijna)
iedereen de zin goedkeuren: 'Het
standbeeld moet misschien verwijderd worden om een parkeerplaats
aan te kunnen leggen.'
Ik kom tot de conclusie dat deze.
laatste zin of fout is, wat nauwelijks
iemand zal beamen, of dat de zin
goed is en dat dus mijn stelling (het
onderwerp moet herhaald kunnen
worden) niet deugt.
-

36

Nog één opmerking: in mijn laatste voorbeeldzin wordt het onderwerp van aanleggen 'verzwegen', zoals
bij vervoeren in de genoemde zin uit
de krant. De extra complicatie van
die zin, waarbij het (gevaarte) lijdend
voorwerp wordt, laat ik maar buiten
beschouwing, ook al viel juist hierdoor de vreemde constructie van de
zin door de mand. Het piekeren moe,
leg ik nu het probleem aan u voor in
de hoop dat u enige duidelijkheid
kunt en wilt verschaffen.

En dat terwijl die interpretatie veel
'logischer' zou zijn. Zo sterk is de
kracht van de regel. Maar de regel is
niet almachtig. Dat blijkt als we de oorspronkelijke hoofdzin overzetten in de
lijdende vorm:
- Een hek werd geplaatst door de bewoners om rustig in de tuin te kunnen zitten.
Deze zin zal misschien door sommige
scherpslijpers afgekeurd worden ('haha
een hekje dat rustig in de tuin wil zit-

NASCHRIFT REDACTIE

ten'), maar veel taalgebruikers hebben

Naast volledige bijzinnen kent het

er geen problemen mee. Die interpre-

Nederlands beknopte bijzinnen. In een

teren de beknopte bijzin op dezelfde

volledige bijzin staan een onderwerp

manier als in de actieve zin. Daarbij

en een daarbij behorende persoons-

worden zij geholpen door het hulp-

vorm (de vervoegde vorm van het

werkwoord kunnen, dat stuurt naar een

werkwoord). In de volgende zin zijn

onderwerp dat iets kan, een onderwerp

dat respectievelijk zij en konden:

met een wil en een vermogen, een persoon dus.

1 De nieuwe bewoners plaatsten een
hek opdat zij rustig in de tuin konden zitten.

Nu heeft de bepaling door de bewoners
wel een andere status dan het onderwerp. Zo kan zij heel goed weggelaten
worden:

Deze zin klinkt nogal stijf en ouderwets. Dat komt doordat we de voorkeur geven aan de variant met een

- Een hek werd geplaatst om rustig in
de tuin te kunnen zitten.

beknopte bijzin:
2 De nieuwe bewoners plaatsten een

In deze zin geeft de hoofdzin de lezer
onvoldoende aanknopingspunten om

hek om rustig in de tuin te kunnen

na te gaan wie er rustig in de tuin wil

zitten.

zitten. Meestal is dat niet erg, omdat
zulke zinnen fungeren in een verhaal,

De beknopte bijzin verschilt op twee
punten van de volledige: een beknopte

waardoor de context voldoende infor-

bijzin heeft geen onderwerp en geen

dat de spreker helemaal geen specifie-

matie biedt. Maar het is ook mogelijk

persoonsvorm. In plaats van de per-

ke uitvoerende instantie op het oog

soonsvorm vinden we om plus een

heeft:

werkwoord in de onbepaalde wijs (te

kunnen). In plaatsvan het onderwerp

- Een tweede huisje in Frankrijk wordt

hanteren taalgebruikers de volgende

vaak alleen gekocht om rustig in de

zinsbouwregel: beschouw het onder-

tuin te kunnen zitten.

werp van de hoofdzin als het 'onderwerp' van de infinitief. In voorbeeldzin
2 klopt de regel. De nieuwe bewoners

Ook hier maakt de toevoeging van het
hulpwerkwoord kunnen het makkelijker

plaatsen immers het hek en zij kunnen
rustig in de tuin zitten. De juistheid van

om de interpretatie rond te krijgen.

de regel wordt verder aangetoond als

meter lange gevaarte moest in tweeën
worden gesplitst om het over de weg

we het onderwerp van de hoofdzin
veranderen:

Hetzelfde geldt voor de zin 'Het vijftig

te kunnen vervoeren'; deze zin verdient
dan ook geen afkeuring.
<
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dacteuren van de Woordenlijst klasse
in klassespeler inderdaad als bijvoeglijk naamwoord zien, dan is het des
te vreemder dat zij klasse niet als zodanig hebben opgenomen. Bij klote is
dat bijvoorbeeld weI gebeurd; daardoor is de samenstelling klotefilm
(zonder tussen-n) beredeneerbaar.
Omdat het Groene Boekje weI
aantoonbaar een fout maakt bij twee
andere samenstellingen met klasse
(het geeft ten onrechte middenklasseauto en middenklassegezin, zonder tussen-n), vermoeden wij dat klassespeler
ook een fout is.
• ONGUUR WEER

• KLASSE(N)SPELER

Volgens mij heb ik een fout in
de Woordenlijst van het Groene
Boekje ontdekt. Die geeft namelijk
klassespeler, terwijl klasse is opgenomen als een zelfstandig naamwoord dat aIleen een meervoud
heeft op -n. Er had dus klassenspeler moeten staan. Heb ik gelijk?

I

Waarschijnlijk weI. Klasse- is in
samenstellingen ais klassespeler en
klasseauto volgens de meeste woordenboeken - en het Groene Boekje
zelf - een zelfstandig naamwoord
met een meervoud op -n. Volgens de
nieuwe regeis voor de tussen-n zou
daarom klassenspeler - met tussen-n goed zijn, zowel in de betekenis 'zeer
goede speIer' .aIs in die van 'speler in
een bepaalde klasse (divisie)'. Ais
klasse in de Woordenlijst ook een
meervoud op -s zou hebben, was
klassespeler weI goed geweest. Het
Groene Boekje geeft bij woorden op
een -e vrijwel altijd een meervoud op
-n en -s, maar kennelijk is klasses niet
vaak genoeg in het bronnenmateriaal
aangetroffen.
Toch kan er ook iets anders aan
de hand zijn. Het woordenboek van
Verschueren noemt klasse ook een
bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord (bijvoorbeeld in 'Vandaag waren onze spelers klasse'). Misschien
delen de samenstellers van het Groene Boekje de zienswijze van Verschueren. Klassespeler (in de betekenis 'zeer goede speler') is dan enigszins vergelijkbaar met hogeschool en
armelui: we schrijven geen -n- ais het
eerste deel van de samenstelling een
bijvoeglijk naamwoord is. Ais de re-

I

Spreken van onguurweer is voor
mij niet mogelijk. Volgens mij
kun je aIleen spreken van guur
weer (als het koud is) en van ongure
personen (als je ze niet vertrouwt).
Maar Van Dale geeft bij onguur ook
de betekenis 'bar'. Kun je dan toch
spreken van onguurweer?

I

groot deel op het WNT, en noemt
daardoor (nog) de laatste toepassing
van onguur, met de toevoeging "weinig gebruikt". De recente handwoordenboeken vermelden bij guur 'winderig en koud' en bij onguur'schrikwekkend, bars, gemeen, ruw'. De
woorden hebben een gebruiksverandering ondergaan; guur heeft tegenwoordig aIleen betrekking op het
weer; onguur meestal op personen.
• VANDALISTEN/VANDALEN

had een journalist het op
I Laatst
over vandalisten. Ik dacht dat
tv
aIleen vandaien goed was. Klopt
dat?

Vandaal is volgens de meeste
woordenboeken en het Groene
Boekje nog steeds de juiste benaming
voor een vernieler. AIleen Van Dale
(1995) en de Nieuwe Spellinggids van
de Nederlandse Taal (1995) geven
ook vandalist(e). In de vorige druk
van Van Dale (1984) kwam vandaOnguur weer is verouderd Nederlist(e) nog niet voor.
lands; onze voorkeur gaat - net
Het is niet zo vreemd dat vandalist
als de uwe - uit naar guur weer.
hoe langer hoe meer wordt gebruikt.
Onguur bestaat uit het ontkennen- Het achtervoegsel-ist gebruiken we
de voorvoegsel on- en het bijvoeglijk immers vaak om mannelijke persoonsnamen af te Ieiden van zelfnaamwoord guur, dat is voortgekostandige naamwoorden. Vergelijk:
men uit het Middelnederlandse
gehuere. Gehuere betekende 'lieflijk'.
socialisme - socialist en marxisme On-guur betekent dus 'niet-lieflijk',
marxist. Vandalisme - vandalist lijkt
ofwel'ruw', 'schrikwekkend'.
mooi in dit rijtje te passen. Waarom
Guur is volgens het Woordenboek is het dan toch vandaal?
der Nederlandsche Taal (WNT) waarHet woord vandaal is ouder dan
schijnlijk "bij valsche gevoigtrekvandalisme. Vandaar dat de afleiding
king" van onguur afgeleid. Mogelijk
vandalisme - vandalist niet opgaat.
ging men in onguur het tweede lid
Een Vandaal behoorde tot de starn
(guur) negatief opvatten; on- leek
van de Vandalen, die bekend gewordaardoor overbodig. Bovendien krijgt den is door de plundering van Rome,
on- weinig nadruk in de uitspraak,
in de vijfde eeuw. Het zelfstandig
naamwoord vandalisme is rond 1793
waardoor het gemakkelijk kon wegvoor het eerst gebruikt door Gregoire,
slijten.
Guur en onguur hadden aanvanke- bisschop van Blois. Hij gebruikte het
lijk ongeveer dezelfde betekenis. Het in een rapport over de verwoestingen
WNT noemt ais "thans nog gebruike- in bibliotheken en van monumenten
door het Parijse 'gepeupel' tijdens de
lijke toepassingen" van guur: guur
winterweer, de gure vtintertijd ('bar') en Franse Revolutie. Waarschijnlijk vereen guur oord ('onherbergzaam'). On- geleek bisschop Gregoire de vernielzuchtige Parijzenaars met de Vandaguur kon volgens het WNT op alles
worden toegepast wat akelig of onlen.
aantrekkelijk was: personen (een onZoals gezegd wint vandalist steeds
meer terrein; het woord komt blijkgure tiran), gemoedsbewegingen en
uitingen (ongure dromen, ongure lust), baar al zo vaak voor dat Van Dale het
dieren (een onguur beest), stoffelijke
niet langer fout rekent en het zonder
zaken (ongure spijzen) en de natuur en een waarschuwing opneemtrMaar als
u taalkritiek wilt vermijden, dan kunt
haar verschijnselen (ongure buien).
u beter voor vandaal blijven kiezen. <
Van Dale baseert zich voor een

I

I
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>>INTERVIEW<<
"Meisjes schrijven veel natuurlijker dan jongens, maar vrouwen

De taalzorg van

C.A. Zaalberg

moeten het niet over gelul hebben." Taalverruwing is een van de
zorgen van Carlo Zaalberg. De bijna 87-jarige oud - hoogleraar
Neerlandistiek heeft in de afgelopen driekwart eeuw vele gevallen
van taalverandering kunnen signaleren. Welke invloed hebben zijn
vermaningen en taallessen gehad? Een gesprek met een purist in
hart en nieren.

Een kwestie van goede smaak
ijn taalgebruik is als zijn voorkomen: ordelijk tot in de
puntjes. Nooit een dag géén
das, nooit een onverzorgde
zin. Het kopje thee bereidt en
serveert hij als een zesgangendiner.
Alles wordt met grote toewijding
gedaan.
Zaalberg staat voor taalzorg. En

dat is uiteindelijk een kwestie van
manieren en goede smaak. "De sociale verruwing waar zoveel over geklaagd wordt, gaat samen met toenemende grofheid in het taalgebruik.
Dat vind ik akelig. Waarom moet je
strot zeggen als je keel bedoelt ?" Aan
gevloek en ge'shit' bezondigt hij zich
niet. "Ik kreeg laatst een ballpoint,

r_
C)
L-

Jan Erik ^,ee,

een kogelpen, van een of andere
christelijke vereniging met daarop de
leus: 'Men uw pen!' Dat moest mij
opwekken nooit een vloek te schrijven. Ik heb nooit vloeken geschreven, behalve in de annotaties bij het
werk van Bredero - en dat zijn dan
altijd bastaardvloeken. Maar als ik de
trein mis, zeg ik: 'Ach, wat jammer!"
Van Zaalberg geen onvertogen
woord.

0 BIJ DE TIJD?
Al bijna veertig jaar schrijft Zaalberg
over taalverandering. Zijn observaties
zijn van blijvender waarde dan de
kassuccessen van Kuitenbrouwer, en
hij analyseert scherpzinniger en
geestiger dan de brompot Heldring
met zijn opsommingen. Taalhygiëne
en linguïstisch zelfrespect vormen de
rode draad van zijn artikelen. Zaalberg lijkt de paus van het Nederlands
purisme. Als die term valt, veert hij
op. "Ik bén purist en daar ben ik
trots op."
Zijn afkeer van germanismen is
bijna even oud als hijzelf. "Toen de
Eerste Wereldoorlog uitbrak, was ik
vier. Ik dacht dat die punthelmen
van de Duitsers bedoeld waren om de
kindertjes in België dood te steken.
De anti-Duitsheid is mij lang bijgebleven. Ik vond het een antipathieke
taal, waarin ze niet een oo maar een
au zeggen, laufen en kaufen. Dat was
voor mij als Haags jongetje heel erg."
Bij het woord kroonprins heeft hij nog
steeds een onaangename associatie.
"Daarbij denk ik aan de zoon van de
Duitse keizer die het had over een
'frische, fröhliche Krieg'."

0
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C.A. Zaalberg: "Ik ben purist en daar ben ik trots op."
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In zijn werkkamer is eigenlijk alleen
de kalender echt van deze tijd. Geen

En de naaste toekomst? "Ik zie twee
0 GOED VOORBEELD
richtingen: de tegenstelling tussen de
Bij het 50-jarig bestaan van Onze
Taal in 1981 schreef Zaalberg een uit- verwaarlozing van verzorgd Nederlands, om de termen van Kloeke te gegebreid artikel over de taalverandebruiken, en daartegenover de hyperringen in deze eeuw. Opvallend is
correctheid en de spellinguitspraak. Er
dat hij niet alleen 'woorden' behandelt, maar ook klanken, spelling, stijl zijn mensen die zich verbeelden dat ze
een godgevallig werk verrichten als ze
en zinsbouw. Inmiddels is gebleken
dat de meeste van die veranderingen het bezittelijk voornaamwoord bij 'u'
doorzetten. Tegenover de toenemen- uitspreken als [uwww], want er staat
een w. Dat die w daar staat in jouw en
de grofheid ziet hij wel een lichtuw is alleen maar vanwege de gelijkpuntje. "In romans gebruikt men
vormigheid tussen jouw en het jouwe
tegenwoordig een veel huiselijker
en uw en het uwe. "
idioom. De stijl is minder 'boekachtig'." Maar echt positieve ontwikkelingen ziet hij nauwelijks.
0 CHOCOLADELETTERS
Stukjes van Zaalberg kunnen beginDan houd ik hem de vrije trap en
nen met "Der gaat geen dag voorbij
strafschop voor, die in betrekkelijk
of
Vanwaar die eigenzinnige spelkorte tijd elke free kick en penalty bij
voetbalwedstrijden hebben verdron- ling? "Ik was een vroege lezer. Op
gen. Het kan dus wel. Stel je voor, in m'n derde verjaardag kreeg ik een
chocoladealfabet en daarmee heb ik
2005 iedereen achter de rekenaar in
leren lezen en schrijven. Als kind erplaats van de computer. Natuurlijk
spelen de media hierin een grote rol. gerde ik me aan de verschillen tussen
gesproken en geschreven taal. Ik
Die geven vaak niet het goede voorbeeld. "Mijn soort heeft de neiging
vond het dwaas dat een woord dat
iedereen uitsprak als [es], geschreven
om zichzelf als het goede voorbeeld
te stellen. Veel mensen hebben daar- moest worden als eens en dat je woorvoor te weinig zelfvertrouwen op het den had als markt en erwt, die nie0 EIGENHEID BEHOUDEN
mand ook zo uitsprak."
De boekenplanken in zijn propvolle punt van taalgebruik. Dat heeft tot
Als de nieuwe spelling ter sprake
werkkamer kreunen onder loodzware gevolg dat men nooit meer hun gekomt, raakt hij even uit de plooi. "Ik
banden. Kloeke, Stoett, Kalff, Verdam bruikt maar altijd hen. En als je niet
- alles staat er, zelfs het monumenta- weet welk geslacht de woorden heb- verdom het, ik vertik het die nieuwe
woordenlijst te kopen. Daar staan te
ben, kun je veiligheidshalve naar
le WNT in 39 banden. Geen naslagveel fouten in. Klassenvertegenwoordiwoorden als gemeente en rijk verwijwerk ontbreekt.
ger met een tussen-n? Dat is gewoon
zen met zijn. Maar ik vind het een
Hij heeft zich het meest beziggevloek als ik ergens lees 'het Rijk heeft een spelfout!"
houden met schrijvers uit de 16de
haar verdiensten'. Dat is een taalverIs Zaalberg in de loop van z'n laneeuw. De studie van Van der Noot,
andering die nergens voor nodig is." ge leven zelf niet veranderd? Nee, in
Coornhert en Spiegel versterkte zijn
neiging tot taalbehoud. "Dat waren
schrijvers die de behoefte aan zelfstandigheid van de Hollanders onProf. dr. C.A. Zaalberg
derstreepten door de taal een zekere
eigenheid te geven. Zij maakten een
Vanaf 1960 tot op de huidige dag publiceert Zaalberg geregeld in Onze Taal. Vaak maakt hij
begin met de vorming van het Nedaarin zijn zorgen kenbaar over de onnodige veranderingen in het Nederlands. Bij generaties
derlands tot een literaire taal."
neerlandici is hij bekend als de bezorger van tekstedities van onder anderen Bredero en
Met lede ogen ziet hij prachtige
Hooft.
Nederlandse woorden verdwijnen.
Zaalberg was van 1964 tot 1975 hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde in Leiden.
"In de vorige eeuw had het woord
Daarvoor
werkte hij jarenlang als leraar; in 1954 promoveerde hij op een studie over Jan van
een
oranje
kleur.
Dat
woord
nationaal
Noot,
waaraan hij — naar hij met gespeelde trots vermeldt — 21 jaar besteedde.
der
werd door socialisten vermeden en
Tijdens een toespraak in 1960 maakte hij bij de studenten reclame voor het Genootschap
vervangen door landelijk. Dat beteOnze Taal en noemde hij het "blaadje" Onze Taal "allerboeiendste lectuur". In de jaren die
kent voor mij 'ruraal'. Maar welk
volgden, leverde Zaalberg, tezamen met Jan Veering, verreweg de meeste kopij. "Veelzijdig
woord hadden we daarvóór in vooren onvermoeibaar" heet Zaalberg in het jubileumboek van Onze Taal uit 1991.
raad? U vindt het in het helderste
Zijn gedachtegoed vatte hij eens samen in twee taalpolitieke axioma's: "onnodige taalboek dat er ooit in onze taal geschreveranderingen dienen te worden tegengegaan" en "men dient te bevorderen dat er altijd zo
ven is, Inleiding tot de Hollandsche
ondubbelzinnig mogelijk wordt gesproken en geschreven ". Zijn verbondenheid met onze
rechts-geleertheid van Hugo de Groot:
taal heeft hij zo verwoord: "En toch ben ik er diep in mijn hart van overtuigd, dat ik, als mijn
het woord landgemeen. Dat betekent
een ander mens zou zijn."
moedertaal niet het Nederlands was
'algemeen voor het hele land' en het
is niet dubbelzinnig."

fax of printer, geen zoemende computer. "Ik weet niet wat een muis is,
laat staan cyberspace of interface." In
de luwte van de Leidse flat is de
stormwind van de technologische
revolutie aan Zaalberg voorbijgegaan.
Het lint van zijn bedaagde typemachine is versleten, maar hij schrijft er
nog elke bibliotheekaanvraag mee.
Wat doet de universiteitsbibliotheek
daarmee? Die worden nog verwerkt.
"Ik heb mezelf wel benadeeld. Ik had
veel meer en sneller kunnen werken
als ik - wat de technologie betreft met de tijd was meegegaan."
Al surft hij niet met de jongste generaties mee op Internet, in zijn artikelen is hij altijd bij de tijd gebleven.
Zelfs de prijslijst van de coffeeshop
ontsnapt niet aan zijn kritische blik:
nederwiet moet met een d, betoogde
hij onlangs in Onze Taal. En als de
Franse president goed had opgelet,
had hij 25 jaar geleden al zijn noordgrens kunnen sluiten: drogue is uit de
lage landen geïmporteerd: 'drogen',
gedroogde kruiden (Onze Taal 1973).

..."

(...),
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wezen is hij natuurlijk een behoudend mens. Ook vandaag de dag kan
hij tegaan ('voor de boeg'), sympathie
('medelijden'), selectie ('keus' of
'bloemlezing') moeilijk accepteren.
En dan krijgen ook de neerlandici ervan langs. Zaalberg was in de jaren
zeventig nog positief over werkgelegenheid voor de massa's studenten
Nederlands die zich bij de poorten
van de Leidse universiteit meldden.
Zij zouden wellicht emplooi vinden
als 'taalgenezers', mensen die van
gammel proza gezonde zinnen konden maken. Maar nu ziet hij ook op

Sinds jaar en dag gebruiken criminelen
geheimtaal om de politie om de tuin te
leiden. Maar geheimtaal biedt ook heel
andere mogelijkheden. Over Bargoens,
'adie-taal' en 'omkeertaal'.

zijn eigen vakgebied de kwakzalverij
toeslaan: "Er zijn nota bene neerlandici die geleerd willen klinken en het
woord nomen gebruiken als ze 'substantief' bedoelen. Dat is onder invloed van het Engelse noun, denk ik."
• INVlOED

Hebben zijn vele waarschuwingen,
protesten en taallessen iets geholpen? Daarover maakt Zaalberg zich
niet veel illusies. In Taaltrouw (1975)
schreef hij: "lk verbeeld me niet dat
ik de Amerikaanse stoomwals terug
kan duwen, om maar iets te noemen.

Maar het moet mogelijk zijn bij sommigen het besef te wekken dat er
kwaliteitsverschil is tussen goed en
verwaarloosd Nederlands; dat het karakterloos en onzedelijk is om je altijd tevreden te stellen met het eerste
het beste buitenlandse woord dat je
invalt; (...) dat taaltrouw een deugd
is." Tweecntwintig jaar later zegt hij:
"lk kan me niet voorstellen dat ik ergens merkbare invloed op heb uitgeoefend. Maar we moeten ermee doorgaan en redden wat er te redden is."
<

Geheimtaal: een kwestie
van creeren en kraken.
Boudewijn Smid - Amsterdam

o

natuurlijke taal. Natuurlijke taal is in
principe een communicatiemiddel
voor zo veel mogelijk participanten,
terwijl geheimtaal juist zo veel mogelijk mensen buiten wil sluiten.
De bekendste geheimtaal, die tot
het begin van deze eeuw werd gesproken, is het Bargoens. Het Bargoens verschilde van regio tot regio,
vooral doordat het een mengsel was
van de taalstructuur van het plaatselijke dialect en allerlei ontleningen
uit het ]iddisch en uit zigeunertaal.
De ontleningen werden aIleen gebruikt als de situatie erom vroeg.
Hooi was bijvoorbeeld aIleen kortjan
in de uitdrukking kortjan schoepen
('hooi stelen'). In aIle andere gevallen
werd het dialectische heui gebruikt.
Die onverstaanbare geheimtaal
• POLITIE IN ACTIE
Eigenlijk is er niets nieuws onder de
was dienders natuurlijk een doorn in
zon. Van oudsher probeert het illega- het oog, en men ondernam dan ook
le circuit de politie met geheimtaal
actie. Zo kwam in 1906 het boekje De
om de tuin te leiden, en steeds staat
Boeventaal uit. Het bevat, naast een
de politie voor de taak om het geuitgebreide woordenlijst van het Barheim te ontsluieren. Eeuwenlang
goens, een voorwoord van de comhebben dieven en kruimeldieven aan missaris van politie te Amsterdam, de
woorden betekenissen toegekend die heer W.L.H. Koster Henke. Volgens
Koster Henke was de bedoeling van
alleen in kleine kring bekend waren.
dit boek politie en rechters een hulpIn feite is het doel van geheimtaal
dan ook tegengesteld aan dat van
middel te geven bij het verstaan van
P 26 oktober 1995 kopte de
binnenlandpagina van NRC
Handelsblad: "Achterhoedegevecht tegen geheimtaal
van criminelen". Volgens
het artikel spreekt de moderne crimineel met zijn misdaadcoIlega's via
gecodeerde boodschappen over de
mobiele telefoon. Dit gaat als voIgt:
allereerst wordt het stemgeluid van
de boef gedigitaliseerd, dan gecodeerd en vervolgens via een modem
verstuurd. De politie kan deze gesprekken niet afluisteren, want zelfs
de krachtigste computer heeft moeite
met het ontcijferen van de code. De
wettelijke macht loopt dus achter de
feiten aan.

"slaapsteehouders, prostituees, opkoopers enz. enz., evenals kwartjesvinders en beroepsmisdadigers. En,"
vervolgt hij, "ook wanneer misdadigers die bij hun werk op heterdaad
betrapt worden, elkaar in het Bargoensch een aanwijzing geven voor
de verder te volgen gedragslijn, zal de
politiebeambte die de taal verstaat,
beter zijn maatregelen kunnen treffen dan hij die er nimmer iets van
hoorde."
De politie verstond het Bargoens
dus steeds beter. Daarbij kwam dat
ook steeds meer Bargoense woorden
ingang vonden in de normale omgangstaal, zodat de geheimtaalfunctie verloren ging.
• COOL THE ESCLOP

Naast het Bargoens hebben in de vorige eeuw en de eerste helft van deze
eeuw in louche kringen ook andere
geheimtalen opgeld gedaan. Het zijn,
om het zo maar te noemen, gecodeerde geheimtalen. Het Bargoens
heeft eigenlijk geen eigen code - behalve dan misschien het gebruik van
leenwoorden. De gecodeerde geheimtalen daarentegen gaan uit van de algemene omgangstaal, maar transfor-
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meren de woorden dusdanig dat de
ongewenste toehoorder ze niet kan
thuisbrengen. Zowel binnen als buiten Nederland zijn hiervan frappante
voorbeelden bekend. Het meest imponerende voorbeeld komt uit het
Engels. Rond 1870 spraken zo'n
40.000 straatventers in Londen het
zogenoemde back slang. De code van
deze geheimtaal bestond uit het omkeren van woorden. De letters van
een woord werden dus van achteren
naar voren gebruikt. Na omkering
werd het resultaat min of meer aangepast aan de fonologische regels van
het Engels. Zo betekent cool the esclop
'look at the police'.
Zoals gezegd zijn ook in Nederland tal van deze gecodeerde geheimtalen bekend. Smokkelaars van shag
en boter tussen Tilburg/Goirle en de
Belgische grensplaats Poppel spraken
in de jaren tussen 1940-1950 de zogenoemde 'adie-taal'. Zij vervormden
hun dialect door elke klinker of tweeklank te vervangen door adie: tabak
werd tadiebadiek en boter werd badietadier. Collega-smokkelaars uit Tongelrooy en Stramproy keerden daarentegen lettergrepen om. Moormann
vermeldt in zijn standaardwerk Geheimtalen (1934) dat deze omkeertaal
in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt. Volgens de code werd bijvoorbeeld kinderen -nikderen en leven - velen.
Precies hetzelfde principe paste
een grote groep adolescenten uit
IJmuiden voor de Tweede Wereldoorlog toe. Het is niet zo dat de IJmuidenaren eenvoudigweg lettergrepen
omdraaiden. Zij hadden aanvullende
regels opgesteld waaraan de omkeertaal moest voldoen. Wanneer een lettergreep begint en eindigt met dezelfde medeklinker (kok, kijk), heeft omdraaien geen zin. In dat geval werd
de eerste medeklinker weggelaten:
kijken werd ijken, koken werd oken. Uit
de omdraaiing van het werkwoord
komt - mokt lijkt te volgen dat de uitgangen niet meedoen. Maar dat zou
voorbarig zijn. Ook bij een woord als
markt blijft bij omdraaiing de -t aan
het einde staan: goed IJmuidens was
dus kramt en niet *tkram. Deze regel
getuigt van diep inzicht in de klankregels van het Nederlands. In onze
taal zijn immers aan het eind van de
lettergreep veel meer combinaties
mogelijk dan aan het begin. Omdraaiing van herfst zou bijvoorbeeld

a)
U)
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in IJmuiden nog onverstaanbare zinnen horen als: Neb ie raad Reggie, nek kie gon mogedreek tarpen? Ajkezer lew!
('Ben je daar Gerrie, kun je nog om• GEKRAAKTE CODES
gekeerd praten? Ja zeker wel!') De geOorspronkelijk werd de omkeertaal
van IJmuiden gesproken door vletter- heimtaal verwordt dan tot groepstaal
mannen die met roeibootjes zeesche- en functioneert net als bijvoorbeeld
studententaal om de onderlinge
pen het Noordzeekanaal binnenloodsten. De concurrentie tussen ver- band uit te drukken.
schillende groepen vletterlieden was
Het gebeurt zelden dat een zelfgezo groot dat een ploeg geheimtaal
creëerde taal de volwassenheid haalt
ging gebruiken om elkaar in te seien door grote groepen gesproken
nen over binnenkomende schepen
zonder de andere ploegen in te lich- wordt. IJmuiden is in Nederland een
ten. Later is deze geheimtaal door de uniek geval, vooral omdat daar naar
kinderen van de vlettermannen naar verluidt meer dan honderd mensen
zich van de omkeertaal bedienden.
de wal gebracht. Daar gebruikten de
binken de taal om zich te onderschei- Geheimtaal vervult haar geheime
functie totdat de politie - of ruimer:
den van de niet zo stoeren. Handig
de omgeving - de code doorkrijgt.
was tegelijkertijd dat ze elkaar konden waarschuwen bij het leetsen naf Voor de taal echter definitief in onbruik raakt, functioneert ze vaak nog
sif, het stelen van vis. Ook voor
jaren als groepstaal. Dat zal met de
IJmuiden geldt dat de geheimtaal
huidige digitale geheimtalen natuurbruikbaar was voor allerlei onduidelijk niet het geval zijn. Wel kan met
lijke praktijken, tot de plaatselijke
politiemannen de code kraakten. De zekerheid voorspeld worden dat de
wettelijke macht de criminele codes
nekslag was dat geheimtaalsprekers
opnieuw zal kraken en dat, om somin dienst traden bij het IJmuidense
ber af te sluiten, de altijd inventieve
politiekorps. Daarna, en dat zie je
illegaliteit steeds weer met nieuwe
vaker bij geheimtalen, werd de omgeheimtalen op de proppen zal kokeertaal alleen nog gebruikt als
groepstaal. Zo kun je vandaag de dag men. <

tot de onuitsprekelijke combinatie
tsfreh leiden.
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Voorlichtingsbrochures, handleidingen en nieuwsbrieven moeten
glashelder zijn, en goed overkomen. Of ze ook zo goed zijn als u
zelf denkt, dat blijft onbekend. Tenzij u ze vooraf aan proeflezers
voorlegt. Een korte cursus 'pretesten'.

I s alcohol ook energie

?'

Tips voor het testen van teksten
Ben Vroom - Leiden

jI

e volgende passage uit de
brochure Wat leest u op het
etiket? lijkt voor zichzelf te
spreken:

Vetten, koolhydraten (zetmeel en suikers), eiwitten en alcohol zijn leveranciers van energie. Energie voor alles
wat er in het lichaam gebeurt; het
kloppen van het hart, de ademhaling,
enz.

Maar toen deze zinnen aan proeflezers werden voorgelegd, reageerden
sommigen verrast:
- `Is alcohol ook energie? Dat geloof
ik niet.'
- `Levert alcohol energie? Alcohol is
toch slecht?'
- `Alcohol levert energie? Maar dat
is dan toch van tijdelijke aard, want
de volgende dag ben je dat vrolijke
gevoel weer kwijt.'

om het plan te verhelderen.
Die mogelijkheden ontbreken bij
een folder of een brief die in honderdvoud of meer verstuurd wordt.
Teksten die voor collega's geen geheimen kennen, kunnen zich in vreemde handen gedragen als ongeleide
projectielen, soms om redenen die
niemand had kunnen voorzien. Zo
wilde een stofzuigerfabrikant ooit
een `gestroomlijnde' stofzuiger op de
markt brengen. Veel mensen meenden echter dat iedere stofzuiger al
een `stroom-lijn' (een snoer) had. De
stofzuiger is nooit met die aanprijzing in de winkel terechtgekomen.

meer dan een miljoen gulden gekost.
Zulke missers, maar ook kleinere
problemen, zijn te voorkomen door
de tekst vóór de uitgave aan proeflezers voor te leggen. Zij zijn het best
in staat om aan te geven wat er niet
duidelijk is, waar lezers het hinderlijk
mee oneens kunnen zijn of welke informatie ontbreekt. Naarmate het belang van de tekst groter is en er meer
kosten mee gemoeid zijn, is er meer
reden om tot een zogenoemde pretest
over te gaan.

Wellicht gebeurt het pretesten nog
zo weinig omdat zelden duidelijk
wordt dat een tekst slecht functio• MILJOENENSTROP
neert. Er is niet direct een lagere omKleine onduidelijkheden, door colle- zet, niemand verdient er minder
ga's over het hoofd gezien, kunnen
door, er vallen geen ontslagen (zo
lijkt het tenminste). Bovendien is
grote schade veroorzaken. Zo zond
de Postbank enige jaren geleden een
schrijven zo'n alledaagse aangelegenbrief aan alle houders van een plusheid dat het idee om teksten te testen
of sterrekening. De bank wilde hen
niet zo voor de hand ligt, ook niet als
• ONGELEIDE PROJECTIELEN
hiermee informeren over veranderin- er grote belangen mee gemoeid zijn.
gen in de wijze waarop geld naar
Mogelijk is het ook de angst voor
Iedereen kent wel voorbeelden van
deze rekeningen kon worden over'onderzoek': dat is bijna altijd grootonduidelijke of onleesbare teksten:
ondoorgrondelijke brieven, voorstel- gemaakt. De uitleg bleek niet geheel schalig, kostbaar en tijdrovend. Een
pretest kan echter snel (in een paar
len die pas bij derde lezing hun voor- duidelijk. Het telefoonnummer dat
speciaal voor vragen was ingericht,
dagen) en goedkoop uitgevoerd wordelen prijsgeven, handleidingen die
halfgelezen en onbegrepen terzijde
raakte volledig overbelast, en er
den. Tien tot vijftien proefpersonen
worden geschoven. Het gaat vaak mis moesten uitzendkrachten worden in- zijn doorgaans voldoende.
als schrijver en lezer elkaar niet ken- gezet. De Postbank heeft toen in een
nen. De meeste teksten worden geaantal landelijke en regionale bladen • PLUSSEN EN MINNEN
schreven voor bekenden, zoals coleen advertentie geplaatst waarin
Een goede pretestmethode moet zeer
uiteenlopende problemen kunnen
lega's en vakgenoten. Ook als ze niet werd verzocht niet meer te bellen.
zo goed geschreven zijn, komt de
Tevens werd een nieuwe brief in het opsporen. Het is bijvoorbeeld weinig
vooruitzicht gesteld, die vervolgens is zinvol om alleen de begrijpelijkheid
boodschap meestal wel over, en anders is er altijd de telefoon om de
verstuurd. Deze extra activiteiten
van een folder over gezonde voeding
brief toe te lichten of de vergadering hebben de Postbank naar schatting
te testen als later blijkt dat de voor42

kant doet denken aan reclame voor
een uitvaartmaatschappij . Of dat diëtistes de folder weigeren uit te delen
omdat zij het niet eens zijn met de
bewering dat beperkt alcoholgebruik
een heilzame werking kan hebben.
Een beproefde combinatie van
methoden om snel uiteenlopende
problemen op te sporen, is die van de
plus-en- minmethode en het gerichte
vraaggesprek.
De plus-en- minmethode werkt als
volgt: u vraagt proeflezers bij het lezen van de tekst een plus te zetten bij
alles wat ze goed vinden en een min
bij alles wat ze slecht vinden. Daarna
bespreekt u de plussen en minnen
met ze. De plussen en minnen zijn
een hulpmiddel om bruikbaar commentaar aan de proeflezers te ontlok
Uiteindelijk gaat het om de toe--ken.
lichtingen; de aantallen plussen en
minnen zijn voor het verbeteren van
de tekst onbelangrijk.

0 RIJK BEELD
Het is echter niet zeker of met de
plus-en- minmethode alle belangrijke
problemen aan het licht komen. Als
proeflezers niet doorhebben dat ze
iets verkeerd begrijpen, zullen ze dit
niet met minnen aangeven. Ook als
er belangrijke informatie ontbreekt,
hoeft dit niet in minnen tot uitdrukking te komen, omdat lezers vooral
reageren op wat er wél staat. In een
vraaggesprek, waarbij een vragenlijst
wordt doorgenomen, kan gerichter
naar problemen worden gezocht. Zo
kunt u onderzoeken of u met de folder daadwerkelijk uw doelen kunt
bereiken. Zo niet, dan is er wellicht
aanleiding om de tekst aan te passen.
Andere vragen zijn bijvoorbeeld: nodigt de voorkant uit om de tekst ter
hand te nemen; worden de belangrijkste onderdelen gelezen, begrepen
en geaccepteerd; ontbreekt er essentiële informatie; worden de stijl en
vormgeving gewaardeerd; is de informatie toepasbaar; welke invloed
heeft de tekst op het imago van de
organisatie?
Zo'n vragenlijst is gemakkelijk in
combinatie met de plus-en-minmethode te gebruiken. U laat de proeflezers eerst plussen en minnen zetten, stelt vervolgens de vragen en bespreekt ten slotte de plussen en minnen. Zo kunt u een rijk beeld krijgen
van hoe de tekst overkomt en hoe

Als de pretest niet was uitgevoerd,
zou de maatschappij zeer veel moeite
hebben moeten doen om de ontbrekende gegevens te verkrijgen.
Een medewerker van de GGD
Utrecht testte een lespakket voor de
• 'AIDS, HET ZAL JOU NIET PAKKEN' lagere school. Daaruit bleek onder
Hoe uiteenlopend de resultaten van meer dat de kaarten van een kwartetpretests kunnen zijn, blijkt onder
spel doorzichtig waren. De leerlingen
meer uit de volgende voorbeelden.
konden zien welke kaarten anderen
Een medewerker van grote penin hun handen hadden.
sioenmaatschappij testte een nieuw
Nog een voorbeeld: om Nederlanformulier voor het aanvragen van
ders met een Surinaamse achtergrond
een ouderdomspensioen. Deze forvoor te lichten over aids, werd de folmulieren worden jaarlijks in zeer gro- der aids, no mek' a grab' joe! gemaakt.
te aantallen verzonden. De pretest
De titel is Sranan Tongo voor 'aids,
wees onder meer het volgende uit:
laat het je niet te pakken krijgen'.
- Bij een meerkeuzevraag over de
Met de Surinaamse titel hoopte men
huwelijkse staat waren meer antdat de doelgroep zich eerder aangewoorden tegelijk mogelijk, zoals 'ge- sproken zou voelen. Uit de pretest
scheiden' én '(daarna opnieuw) gebleek echter dat niet alle Surinamers
huwd'. Dit hadden sommige proefhet Sranan Tongo beheersen. Sommipersonen niet door: bij het aankruigen kwamen met een geheel eigen
sen van één antwoord gingen zij on- lezing van wat er stond: 'aids, laat je
middellijk door naar de volgende
niet krabben', 'aids, je moet je niet
vraag.
laten pakken', of zelfs 'aids, het zal
- De toelichting bleek slecht gelezen jou niet pakken'.
te worden, waarschijnlijk mede doordat deze ver van de vragen af stond.
! ACHTERAFGEPRAAT
Hierdoor zagen veel mensen over het Vaak blijkt achteraf dat er fouten zijn
hoofd dat ze stukken moesten bij slui- gemaakt bij de productie van een
>
ten.

deze verbeterd kan worden. Tien tot
twintig proefpersonen zijn meestal
voldoende, maar ook met vijf proefpersonen kunt u al belangrijke problemen op het spoor komen.
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Test uw teksten - tien tips

tekst. Bij veel voorbeelden van resultaten denk je al snel 'moesten ze een
pretest uitvoeren om dáárachter te
komen ?' Dat niet iedere Surinamer
Sranan Tongo beheerst, had vooraf
bekend kunnen zijn. De GGD had in
een pauze moeten kwartetten. De
pensioenmaatschappij had moeten
weten dat het zeer nadrukkelijk vermeld moet worden als bij een meerkeuzevraag meerdere antwoorden
mogelijk zijn, en dat de toelichting
niet te ver van de vragen moet staan.
Dat staat in handboeken, formulierendeskundigen weten dit; medewerkers van een maatschappij die jaarlijks tienduizenden formulieren
verstuurt, hadden dit ook moeten
weten.
Als de teksten zorgvuldiger zouden
zijn opgesteld, waren de pretests niet
nodig geweest voor het opsporen van
de genoemde problemen. Maar dat is
achterafgepraat. Vaak blijkt juist een
pretest zeer geschikt om missers in de
productie boven water te krijgen.
Maar ook problemen die achteraf gezien moeilijk te voorspellen waren,
kunnen maar beter vóór de uitgave
<
opgespoord worden.

1 Ga na welke van uw teksten voor een pretest in aanmerking komen. Hoe hoger de
kosten van de tekst, hoe groter het belang ervan. En hoe groter de afstand tussen
lezer en schrijver, des te meer reden er is om er niet bij voorbaat van uit te gaan dat
de boodschap goed overkomt.
2 Voer liever een beperkte pretest uit dan geen pretest. Een eenvoudige pretest, bijvoorbeeld met alleen de plus-en- minmethode, bij slechts vijf proefpersonen, kan ernstige
missers voorkomen.
3 Bedenk eerst wat u met de pretest te weten wilt komen. Denk daarbij aan: wat wil ik
met de tekst bereiken; nodigt de voorkant voldoende uit om de folder ter hand te
nemen; wordt de inhoud gelezen, begrepen en geaccepteerd; ontbreekt er informatie
of staat er overbodige informatie in; worden tekst en vormgeving gewaardeerd; voelen
de lezers zich aangesproken; kunnen zij de informatie toepassen; welk beeld krijgen zij
van de organisatie? Bedenk ook wat uw eigen vragen en twijfels over de tekst zijn.
4 Stel de lijst met vragen op die u aan de proeflezers wilt stellen en test die vragenlijst
bij een collega.
5 Kies in principe voor 10 tot 20 proefpersonen. Zorg dat zij een goede dwarsdoorsnede
vormen van de doelgroep.
6 Neem tijdens de gesprekken en bij het verwerken van de resultaten alle reacties serieus.
Bij kleine steekproeven zijn de aantallen reacties niet belangrijk. Bedenk steeds: wat kan
deze reactie zeggen over het eventueel niet goed functioneren van de tekst; kan het
probleem ook voor anderen gelden?
7 Stel de vragenlijst bij als sommige vragen bij nader inzien minder geschikt zijn of als u
aanvullende vragen wilt stellen. De vragenlijst is niet heilig maar is een hulpmiddel om
zo efficiënt mogelijk problemen op te sporen.
8 Vraag door als daar aanleiding toe is. Vergelijk antwoorden op vragen met commentaar bij plussen en minnen en bespreek met de proefpersoon de vragen die u naar
aanleiding daarvan hebt. Bij de bespreking van de plussen en minnen kan een probleem
helder worden dat bij de vragen naar voren is gekomen.
9 Vraag de proefpersonen naar een oplossing voor de geconstateerde problemen.
Zij kunnen soms zeer waardevolle suggesties leveren.
10 Mondeling uitgevoerde pretests leveren doorgaans meer op dan pretests die schriftelijk
worden uitgevoerd. Bij schriftelijke pretests kunnen vaak meer proefpersonen worden
benaderd, maar de reacties zijn vaak zeer summier of onbegrijpelijk en missen toelichting. juist die toelichting is vaak zeer waardevol.

Meer informatie:
B. Vroom, De tekst getest. Handleiding voor het pretesten van schriftelijk materiaal.
Assen, Van Gorcum, 1994. ISBN 90 232 2895 2

H et passief en euthanasie

Slaan - geslagen worden is
gewoon, sterven - gestorven
worden is vreemd. Dat komt
doordat een lijdende vorm
een 'handelende persoon als

n het boek Het refrein is Hein.
Dagen uit een verpleeghuis
van Bert Keizer staat dat er
in een televisieprogramma
over kankerpatiënten "geleden, gestorven en begraven wordt ".
Op oudejaarsavond 1993 zei Paul de
Leeuw op de televisie over het olifantje Bo Gi in het Emmer dierenpark
dat het "werd overleden ". Overleden
worden en gestorven worden: twee lijdende vormen die volgens de regels
eigenlijk helemaal niet kunnen. Hoe
kan dat?

veroorzaker' veronderstelt.

Hoe komt het dat vormen als
gestorven worden, en
overleden worden desondanks
gewoon voorkomen?

Louise Cornelis - Centre for
Language and Communication,
Universiteit Utrecht
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Slaan - geslagen worden is gewoon,
sterven - gestorven worden is vreemd.
Over de vraag welke werkwoorden
een lijdende vorm (passief) toelaten,
hebben al heel wat taalkundigen zich
het hoofd gebroken. Bij het beantwoorden van die vraag moet bekeken
worden wie de handeling van het
hoofdwerkwoord uitvoert (dus wie er
slaat of sterft). Een passief is alleen
mogelijk als de handelende persoon
als veroorzaker, dus als verantwoordelijk voor de handeling, kan wor-

den gezien. Zo kunnen we met slaan,
prijzen en eten makkelijk passieve zinnen maken. Ze benoemen handelingen waarvoor degene die het doet
De eigenlijk.
verantwoordelijk is. Iemand slaan of
prijzen en iets opeten zijn dingen die
passiefloze
je uit eigen vrije wil doet.
Het werkwoord hebben heeft geen
werkwoorden
passieve vorm; niemand zegt: 'er
wordt door mij een boek gehad'. Iets
sterven en overlijden
in je bezit hebben, ervaren wij kennelijk niet als een prestatie waarvoor
kunnen in de context
verantwoordelijk
zijn.
Er
zijn
we
talen die een bezitsrelatie daarom met
van euthanasie
een koppelwerkwoord uitdrukken,
zoals wij ook 'dat boek is van mij'
toch passieven.
kunnen zeggen in plaats van 'dat
boek heb ik'. Bij vallen kun je helegaan vormen.
maal geen verantwoordelijke aanwij0
zen: vallen doe je door je eigen stomme schuld, door onhandigheid, maar
zeker niet door toedoen van een
handelende persoon. Een belangrijk
aspect van die door het passief opge- verantwoordelijke betrokken, maar
roepen handelende persoon is name- woorden als vermoorden en ombrengen
lijk dat het een externe verantwoorzijn niet op hun plaats (althans, niet
delijke is, dus iemand anders dan
voor Keizer - misschien wel volgens
jezelf. Bij 'mijn broer werd geprezen
de felle tegenstanders van euthanavoor zijn inzet' is het onmogelijk dat sie, die hun protesten tegen het boek
die broer zelf degene is geweest die
niet onder stoelen of banken staken).
dat prijzen deed, en dat geldt voor
Keizer gebruikt overlijden op een veralle passieven.
gelijkbare manier, in combinatie met
het werkwoord doen, wat eigenlijk
COMPASSIE
ook niet kan: "Maar als ik Peter goed
Terug naar overlijden en sterven. Eibegrijp, had ik moeten zeggen of
genlijk kunnen die niet in het pasmoeten organiseren dat zijn moeder
sief. Doodgaan doe je niet door toegéén sterfbed tegemoet ging en het
doen van een ander, en als dat wel
allermooiste zou volgens hem nog
het geval is, hebben we er speciale
zijn (hij zegt dit in alle ernst) als ik
werkwoorden voor, die dan ook gehaar zonder dat iemand het in de
makkelijk passieven kunnen vormen: gaten heeft, zou kunnen doen oververmoord worden, omgebracht worden.
lijden." Hier is zeker de 'zachte dood'
Opmerkelijk aan de zin van Paul de
aan de orde.
Leeuw over Bo Gi is dat het daarin
gaat over euthanasie. Het olifantje Bo
HANDELENDE HEIN?
Gi werd uit zijn lijden verlost (pasEn in het passief? Impliceert Keizer
sief!). Het passief drukt precies hetook daar door het suggereren van een
zelfde uit als uit zijn lijden verlost wor- handelende persoon dat het om euden, maar dan met wat meer compas- thanasie gaat? De hele zin, waarin
sie: heel Nederland had meegeleefd
Keizer ook nog even terloops zijn
met het olifantje, en overleden worden fraaie neologisme catastrofilie (de neiis dan net wat zachter. Dus kon Paul ging van mensen om zich te verlustigen aan de ellende van anderen) laat
de Leeuw zeggen: "Dan denk ik aan
Bo Gi, het olifantje dat met reden, na vallen, luidt: "De uitzending is speciveel gedoe werd overleden" - wat
aal gericht op een afdeling waar kanook nog eens rijmt.
kerpatiënten liggen - catastrofilie Het boek Het refrein is Hein was
zodat er ook nog in geleden, gestorspraakmakend vanwege de openheid ven en begraven wordt." Elders gewaarmee Keizer rapporteerde over de bruikt Keizer nog zo'n constructie:
euthanasiepraktijk in het verpleeg"Wij worden gestorven en dat sterven is moeilijk te definiëren", maar
huis. Bij euthanasie is een externe

daarbij moeten we gestorven worden
lezen als analoog aan geboren worden,
voorzover ik weet de enige uitzondering op de regel dat de combinatie
van worden met een voltooid deelwoord de gedachte aan een externe
handelende persoon oproept. In de
opeenvolging geleden, gestorven en begraven worden lezen we gestorven echter eerder als analoog aan de volgende en de voorafgaande constructie:
geleden wordt er door de patiënten,
begraven wordt er door begrafenisondernemers en andere betrokkenen,
maar door wie wordt er gestorven?
Mensen sterven niet door hun eigen
bewuste, verantwoordelijke handeling, dus 'door de patiënten' kan
niet. Is het door de artsen? Of is het
alleen Hein die er invloed op uitoefent?
0 GEEN VERANTWOORDELIJKHEID

Natuurlijk komt het geleden, gestorven
en begraven niet uit de lucht vallen:
we horen er de woorden van de geloofsbelijdenis in, over Iemand die
gekruisigd, gestorven en begraven is.
Vormen van zijn met een voltooid
deelwoord roepen niet verplicht die
gedachte aan een handelende persoon op: zijn geeft slechts de toestand, en niet, zoals worden, het proces dat naar die toestand leidde en
waarvoor iets of iemand verantwoordelijk geweest moet zijn. Lijden is een
interessant werkwoord. Het lijkt op
sterven, maar toch kunnen we veel
gemakkelijker zeggen dat er in bepaalde streken of tijden veel (door de
mensen) werd geleden dan dat er werd
gestorven. Zijn we meer verantwoor
delijk voor ons eigen lijden dan voor
ons sterven?
Het lijkt er dus op dat de eigenlijk
passiefloze werkwoorden sterven en
overlijden in de context van euthanasie toch passieven kunnen gaan vormen, daarmee de gedachte aan een
externe verantwoordelijke (de arts)
oproepend.
Er is overigens geen reden om al te
dramatisch over het hier overgankelijk gebruikte sterven te doen. Tenminste, volgens Keizer zelf: "Ach,
doodgaan is niks aan, het is net of je
in slaap valt, een soort flauwvallen
eigenlijk. Het is niet eens een overgankelijk werkwoord, dus je hoeft
niks te doen als je er goed bij stilstaat."
<
-
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plaatse nooit meer gebruikt.
zelfs verkeerskundigen het woord rijHet wachten is nu op in de plek van en baan niet goed gebruiken. Een rijbaan is
het werkwoord plekken/verplekken; deze een gedeelte van een weg met een aan-

HOLOCAUST

Mw. A.J. Middelkoop - Hilversum

p radio en tv hoor ik holocaust
steeds op z'n Engels uitgesproken
worden. Zou deze sprekers er niet eens
op gewezen kunnen worden dat dit
woord uit het Grieks in verschillende
Europese talen is overgenomen, en daarom ook volgens de regels van het Grieks
moet worden uitgesproken? De Fransen
bijvoorbeeld zeggen [olokóóst]. Tot
voor kort klonk het in de mond van Nederlandse sprekers als [holokáust], maar
opeens hoorde je telkens [holokóst] .

O

n NIET OP Z'N PLEK

uitdrukkingen ben ik nog niet tegenge- eengesloten verharding. De rijbaan kan
komen.
bestaan uit één of meer rijstroken. Vaak
spreekt men van een (gevaarlijke) tweebaansweg als men een eenbaansweg
n VOORAL GEEN BEZOEK
met twee rijstroken bedoelt. De meeste
G. Hummeling - Utrecht
autosnelwegen in ons land bestaan uit
twee rijbanen met in totaal vier rijstrooor de supermarkt galmde een op- ken. De aanduiding de achtbaansweg bij
somming van alle aanbiedingen Schiphol is dan ook absurd.
van de week, gevolgd door de oproep
"Vergeet u vooral geen bezoek te bren- n HUI-W-LEN
gen aan onze lunchroom!" Logisch,
A.T.J. Putman - Berkel-Enschot
nietwaar? Niet een is geen. Behalve natuurlijk wanneer er een komma tussen
viel me onlangs op dat de weerdie twee woorden had moeten staan.
et van RTL4 geen buien aankonman
Maar ja, interpunctie is moeilijk. Wie digt, maar bui-w-en. Even later sprak een
maakt zich nou druk om een komma dame in een Libero-reclame over lui-wmeer of minder? Velen beseffen niet dat ers. Zouden we de afgelopen tijd nog
hierdoor de betekenis van een hele zin veel trui-w-en ui-w-t de kast hebben moekan veranderen.
ten halen? Hui-w-len met de pet op!
Goois dialect of gewoon hypercorrecte
n ACHTBAANSWEG?
aanstellerij? Laten we hopen dat het
M. Stempels - Hoogeveen
overgaat.

D

J

P.A.W. van Clee f Joachimsthal -

Amsterdam

H

et woord plek heeft langzamerhand
het woord plaats van zijn plek verdrongen, zowel in de spreektaal als in
het geschreven woord. Ik vind plek een
lelijk klinkend woord (tegen plekje heb
ik geen bezwaar) en ik vind dat de uitdrukkingen parkeerplek en (bij sportuitslagen) op de eerste plek gewoon niet
et gaat naar mijn mening niet goed n GESTOFZUIGD
kunnen. Ter plekke is ook zo'n neologismet onze taal in de verkeerskunde.
Drs. H.J.C. Kunne - Lelystad
me: in nieuwsuitzendingen wordt ter Er moeten misverstanden ontstaan als
et voltooid deelwoord gestofzuigd
vind ik niet om aan te horen. Zuigen is een sterk werkwoord, waarvan de
vervoeging zoog-gezogen is. Ik weet dat
stofzuigen zwak vervoegd wordt omdat
het een onscheidbaar samengesteld
werkwoord is, maar ik vind dat het esthetische argument hier zwaarder moet
wegen. Bovendien - en daar gaat het mij
vooral om - nodigt deze `regel' mensen
met weinig taalgevoel als het ware uit
om in dit soort gevallen ook het basiswerkwoord zwak te gaan vervoegen.
Hoe lang duurt het nog voordat zuigenzuigde-gezuigd heel normaal gevonden
wordt?

H

H

H

n TAALVERTROEBELING
N. van Deelen - Hoensbroek
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nschatten: waarschijnlijk zal haast niemand dit woord nog fout vinden. Het
is gemeengoed geworden, dus `goed'.
Maar waaraan heeft deze dom en klakkeloos nagepapegaaide leenvertaling uit
het Duits toch in 's hemelsnaam haar
ongekende populariteit te danken? Heb-

immers dat deze dooddoeners uit ge- • BESTAANDE
L.A.B.M. Koster - Haarlem
men, begroten, beoordelen, aanslaan, makzucht een soort gewoonte opwekwaarderen, raden, gissen, schatten, vinden, ken waarbij Nederlandse woorden niet
n Onze Taal van juli/augustus 1996
vermoeden, veronderstellen, menen? En is langer gebruikt worden. Andere voorstaat op blz, 202: "Wat staat een Nedat niet genoeg? Natuurlijk wel, maar beelden van dit soort termen zijn unawij, 'individualistische Nederlanders', niem (eensgezind, eenstemmig, eenpa- derlander te wachten als hij Chinees
zijn nu eenmaal een volk van papegaai- rig), tolerant (verdraagzaam, aanvaar- gaat leren? Heeft hij dan iets aan zijn been en na-apers. Er hoeft maar een per- dend) en regio (gebied, streek, omge- staande talenkennis?"
soon van quasi-gewicht een quasi origi- ving, provincie).
Hoezo bestaande? Heeft hij ook ande-

ben we in het Nederlands dan niet ra-

I

neel taalmisbaksel uit te braken, of deze
'vondst' begint onmiddellijk een onstuitbare zegetocht door heel het Nederlandse-taalgebied. Want het gaat natuurlijk niet alleen om inschatten. Het
gaat ook om het taalverarmende naar
('verkopen naar de burger toe'), om we
gaan ervoor (in goed Nederlands kun je
alleen voor de bijl gaan), om zeker weten!
(gebiedende wijs), om klip en klaar (alweer Duits), om pakweg of nog erger pak
'm beet, om het is van degekke en om nog
oneindig veel meer. Het allerergste in
mijn oren is het onzinnige van voor een
directe rede. Bijvoorbeeld: 'Hij zegt niet
van: "Ik ben verhinderd", hij zegt gewoon van: "Ik kom niet." Nou dan heb
ik iets van: "Waarom toch zo bot?":
En de laatste aanwinst op dit terrein
is helder, reeds veelvuldig opgetekend
uit de mond van ministers en andere
ambtsdragers. 'Het moet nu toch iedereen helder zijn...', 'Laat ik daar volstrekt
helder over zijn.'
En zo wordt onze taal steeds troebeler.
•

MOORDWOORDEN

Het wortel schieten van moordwoor- re talenkennis? Ik pleeg allange tijd verden zal onze taal inderdaad vermoorden zet tegen deze uitdrukkingsvorm, wanof althans doen verarmen.
neer wordt bedoeld 'huidige' of 'al bestaande', of wanneer het - zoals in het
• OAT BOEK IS NIET VAN ZIJN
voorbeeld - zelfs beter kan worden wegJ.D. van der Have - Zoetermeer
gelaten, omdat het volstrekt niets toevoegt aan de betekenis van de zin.
k ben van mening dat hun als onderAls in de krant staat dat de bestaande
werp van een zin ('Hun hebben dat ge- WAO'ers worden ontzien, kun je je
daan') volstrekt onaanvaardbaar is en afvragen of er ook niet-bestaande
blijft; het gebruik ervan is een vorm van WAO'ers zijn. Zo ook als je leest dat ECI
'taalverloedering' waartegen met recht zich zal inspannen om haar bestaande
dient te worden ingegaan. Het moet klanten te binden. Heeft men het over
toch mogelijk zijn om in het onderwijs vernieuwing van de bestaande wetgede Nederlandse taal op de juiste wijze te ving, dan kun je bedenken dat die wetdoceren, waarbij in de zinsontleding de geving na de vernieuwing ook nog benodige aandacht wordt geschonken aan staat.
de benaming en de toepassing van de
Voorzover ik weet, stamt dit gebruik
zinsdelen. Evenmin zie ik in waarom uit de technische hoek - ik constateer
protesten dergelijke taalontwikkelingen althans dat vooral technici zich van
niet zouden kunnen tegenhouden! Gaat deze uitdrukking bedien(d)en: 'het benu werkelijk een taalleven als men 'taal- staande gebouw', 'de bestaande leidinvervuiling' niet zou tegenhouden? Wat gen'. Je ziet echter dat het gebruik ook
zoudt u - in dit verband - denken van op andere terreinen toeneemt. Jammer,
hetgeen ik onlangs hoorde: 'dat boek is ik vind dit een vorm van taalverarming.
van zijn' in plaats van 'dat boek is van
hem'; als hierdoor een taal zou 'leven' • SCHIZOFREEN
dan is de taal op sterven na dood!
Fred Portegies Zwart - Amsterdam

I

J.A.C. Kroesen - 's-Graveland en
F. de Vogelaere - Gent

• BEMENSEN
Mr. '.A. van Lanschot Hubrecht r wordt het nodige gezegd over het
Wassenaar

E

op grote schaal binnendringen van
vreemde woorden in het Nederlands,
vooral van Engelse en (bij de Vlamingen) Franse woorden. Maar daarbij
komt vaak niet tot uiting dat dat gepaard gaat met minder verscheidenheid
en minder uitdrukkingsmogelijkheden
van onze taal.
Zo vervangt bi jvoorbeeld accepteren
zowel aannemen als aanvaarden, gedogen
en goedvinden, die respectievelijk voor
de feitelijke handeling, de handeling
met berusting, de handeling met ontstemming en de handeling met instemming staan. Het op ruime schaal binnendringen van accepteren maakt onze
taal dus niet rijker aan uitdrukkingsmogelijkheden, maar verarmt die. Dit soort
woorden noemen wij verdringingswoorden of moordwoorden. Men ziet

n het bezoekerscentrum in het atrium
van het nieuwe stadhuis van Den
Haag werd mij een folder overhandigd
waarin werd vermeld op welke dagen en
uren van de week de balie van dit centrum is "bemensd",
Ik heb mij aan het gebruik van het
woord bemensd in hoge mate geergerd,
en niet aIleen omdat het bemenst moet
zijn. Een dergelijk woord hoort in een
officiele folder van de gemeente Den
Haag niet voor te komen! Het is duidelijk dat de samenstellers van deze folder
het woord bemand niet hebben willen
gebruiken, omdat achter de balie ook
vrouwelijk personeel staat. Maar het
gaat mij te ver dit tot uitdrukking te
brengen door het werkwoord bemannen
te veranderen in bemensen.

I

'Ja, daar ben ik heel schizofreen in.'
'Ik ben een beetje schizofreen, denk
ik weleens.' 'Schizofreen van me, he?'
Zulke ontboezemingen hoor je de laatste tijd regelmatig in 'praatprogramrna's' op tv. Ze komen uit de mond van
kerngezonde mensen, die vast niet weten waarover ze het hebben. Maar ook
in de krant lees je steeds vaker dat mensen in een 'schizofrene situatie' verkeren, dat de overheid een 'schizofreen beleid' voert of dat deze of gene voor een
'schizofrene keuze' staat.
Als ouder van een van de 130.000 als
schizofreen gediagnostiseerde mensen
in ons land treft mij dat pijnlijk. Maar
ook los daarvan is het volgens mij een
voorbeeld van woordbederf, van taalverschraling. <
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een tussen-n als het eerste deel een
persoon
aanduidt. Dus *amazoGroene Boekje in de boekhandel. In het voorjaar van 1996 ging de
nenhouding en *bijlagelijst. Voor reene na de andere krant over op de nieuwe spelling. Nu, ruim een
dacteuren is dat een aanzienlijke verjaar en 700.000 verkochte Groene Boekjes later, is het tijd om een
eenvoudiging; in de krant maakt het
tussentijdse balans op te maken. Hoe goed doen de kranten het
vrijwel niets uit. De Standaard van 2
eigenlijk?
december bevat niet één woord dat
door deze sluipweg afwijkt van de
officiële spelling. Voor de uitzonderingsregel van plantnamen waar een
dier in voorkomt, hebben we zelfs
een halve jaargang van De Standaard
uitgevlooid. We hebben in een berg
van ruim tien miljoen woorden negenmaal het woord paarde(n)bloem
Corriejanne Timmers (taaltrainer/taaladviseur, Den Haag) en
aangetroffen, waarvan zesmaal in een
artikel of lezersbrief over spelling. Je
Ludo Permentier (redacteur De Standaard, Brussel)
krijgt de indruk dat de Taalunie vooral de spelling heeft geregeld van
woorden die in kranten haast nooit
eel verandert er niet ", aldus de waarom in dit blad de nieuwe spelbrochure waarin de Nederling wordt gevolgd: "Als er in Neder- voorkomen.
landse Taalunie in september land verschillende spellingen door
Van de 39 bastaardwoorden met
elkaar worden gebruikt, ontstaat er
1995 de nieuwe spelling aaneen nieuwe spelling die afwijkt van
kondigde. Het Algemeen Dag- verwarring bij degenen die graag vol- de oude voorkeurspelling, komen in
gens de officiële regels willen spellen. De Standaard van 2 december voor:
blad (AD) was het daarmee eens:
"Voor de krantenpraktijk zijn de ver- Aan die verwarring willen wij niet
product en afgeleiden (8 keer), insect
nieuwingen niet ingrijpend ", schreef meewerken. Onze Taal moet in onze (1 keer), dioxide (1 keer), fotokopie (1
keer), publicatie (1 keer). De krant
ogen ook wat dit betreft een voorde krant bij de invoering van de
nieuwe spelling. Met andere woorbeeldfunctie vervullen. (...) De redac- telde die dag circa 55.000 woorden.
tie is van mening dat het consequent
den, de lezer zou er niet veel van
merken. Om na te gaan wat de nieu- toepassen van de nieuwe spelling bij- 0 PRODUCKT
draagt aan de homogeniteit van
Het woord product, dat NRC "te gorwe spelling precies teweeggebracht
geschreven taal, die de taalgebruiker tig" vindt en dus met een k blijft
heeft in de krantenkolommen, hebhelpt bij het spellen." Kennelijk
spellen, komt op 2 december 1996 in
ben we van vier kranten de editie
van 2 december doorgenomen: NRC dachten ook andere periodieken er
al dan niet afgeleide vorm maar liefst
twaalfmaal voor. Jammer dat deze
Handelsblad, Algemeen Dagblad, De zo over.
Het Laatste Nieuws, een 'populai- krant zo'n punt maakt van dit ene
Standaard en Het Laatste Nieuws.
Daaruit blijkt dat het aantal in de
re' Vlaamse krant, probeert keurig
woord en daardoor de lezers die de
nieuwe spelling gewijzigde woorden het nieuwe Groene Boekje te volgen. officiële spelling willen volgen, niet
in de onderzochte kranten inderdaad Alle redacteuren en medewerkers
helpt te wennen aan het nieuwe
klein is: gemiddeld twee per pagina,
hebben daarvoor in augustus 1996
woordbeeld, maar juist in verwarring
niet méér dan het aantal typefouten. een stoomcursus gehad. Andere kran- brengt. Van publicatie wordt de nieu"Ik vind de nieuwe spelling een
ten hebben besloten de nieuwe spel- we schrijfwijze wel gevolgd, maar
ling niet consequent toe te passen.
vereenvoudiging ", aldus Jan van
men lijkt niet te weten dat *recruteGroesen, adjunct-hoofdredacteur van Zo kondigde het AD op 4 maart 1996 ring, *electrisch en *stucadoor ook al
aan: "Op een aantal punten wijkt de in de oude spelling met een k gehet ANP en lid van de Taaladviescommissie van de Nederlandse Taal- krant af van de aanbevelingen van de schreven werden. Het omgekeerde
Taalunie ", en Koos Metselaar van
unie. De Taaluniebrochure voegt
gebeurt trouwens ook: *direkt,
aan
NRC
Handelsblad
meldt:
maken
daar nog
toe: "Het is dus zeker
"We
*projekt(ontwikkeling), *elektronika,
niet nodig opnieuw te leren spellen." wel een uitzondering voor zaken die *deklasseerde en *ikoon krijgen ten
Nu de krantenredacteuren en -mede- te gortig zijn." De Standaard omonrechte een k.
werkers bijna een jaar de tijd hebben schreef op 1 april 1996 precies waar
* De vormen met een * wijken af van het
gehad om te wennen aan de nieuwe men zich een afwijking veroorlooft
nieuwe Groene Boekje of van de regels
spelling(regels), zou het dus vlotjes
en waarom. Een belangrijke afwijking
die daarin gegeven worden. Soms is er
moeten gaan. Ons onderzoek leert
is die in samenstellingen waarvan
variatie mogelijk: zo zijn de woorden
schone - handen-operatie, derdewereldlanechter dat dit bepaald niet het geval het eerste deel op een toonloze e einden en soja-oogst niet van een * voorzien
is.
digt. Volgens de nieuwe regels moet
omdat deze schrijfwijzen vallen binnen
er geen tussen-n komen als dat eerste
de vrijheid die de taalgebruiker heeft om
VOORBEELDFUNCTIE
deel een meervoud heeft op -n en op
"met een streepje de structuur van een
In Onze Taal van oktober 1996 bear- -s. De Vlaamse kwaliteitskrant schrijft
onoverzichtelijke samenstelling te verduidelijken" (blz. 33 Groene Boekje).
daar echter - evenals Van Dale - wel
gumenteert de redactie als volgt
Op 30 november 1995 lagen de eerste exemplaren van het nieuwe

])e nieuwe spelling
in de kranten

!
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Toch is er wat de bastaardwoorden
betreft voor de Nederlandse kranten
maar weinig veranderd. Daarin werd
immers de voorkeurspelling gevolgd,
die - op een veertigtal woorden na de enige offlciele vorm is geworden.
Het AD schrijft hierover op 4 maart
1996: "Produkt en publikatie worden
product en publicatie; verder verandert
er aan de c's en de k's niet veel." Met
die twee woorden gaat het in deze
krant dan ook goed, hoewel het Produktschap voor Vee en Vlees op de
ene pagina een k en op de andere een
c krijgt. De c in insect (nieuw) en
locatie is minder bekend, evenals de
k in diskjockey.
Maar bij de bastaardwoorden gaat
het niet alleen om c's en k's. Ook het
onderscheid oe/ou is niet altijd even
voor de hand liggend. Beide Nederlandse kranten geven *toernee (naar
analogie met het vooral in het sportkatern frequente toernooi?) en het AD
komt bovendien met *groupage. Bovendien had seksuele (AD: *sexuele) al
in de oude spelling ks, en is de s in
virtuositeit (AD: "virtuoziteit) al evenmin nieuw.
• DUBBElVORMEN
Hebben we tegenwoordig geen dubbelspellingen meer? Toch wel: volgens het Groene Boekje mag parkoers
(AD) ook, naast parcours (DS). Het is
merkwaardig dat uitgerekend De
Standaard voor deze Frans-ogende
schrijfwijze kiest, want deze Vlaamse
kran t is veertig jaar lang de verdediger geweest van de 'progressieve'
schrijfwijze van bastaardwoorden.
Waar het oude Groene Boekje twee
schrijfwijzen erkende van een woord,
koos De Standaard tot 1 april 1996 de
meest Nederlandse. Zo kreeg k voorrang op c, ks op x, i op y, en z tussen
klinkers kreeg voorrang op s. Doordat
in het nieuwe Groene Boekje de
meeste dubbelvormen afgeschaft
zijn, kregen zo'n 12.000 bastaardwoorden in de Vlaamse krant een
nieuwe schrijfwijze. Gemiddeld gaf
dat vijftig veranderingen per gedrukte pagina. Daarbovenop kwamen per
pagina minder dan vijf wijzigingen
die met de 'echte nieuwe spelling' te
maken hadden. De Standaard heeft
de neus niet geschonden bij de overgang: product, direct, insect en project
staan elke keer goed in de krant van
2 december 1996. We hebben wel

een keer *georganizeerd aangetroffen
(tegenover 2S correcte vormen van
organiseren) en een keer *electronisch.
Seks gaat altijd goed, konvooi ook;
zelfs videocabines spelt deze krant correct. Dat wil niet zeggen dat de redactie overal het goede voorbeeld geeft,
getuige "iota (jota), *asjeblie( (alsjeblief) en "princtepoverecnkomst (prin-

cipeovereenkomst).
Het Laatste Nieuws, dat sinds de
jaren vijftig de voorkeurspelling volgde, maakt meer c/k-fouten: "konsekwent, "conteksi, *electriciteitsdistributie en "produktiehuis. De redactie lijkt
de stoomcursus spelling maar slecht
te hebben verwerkt. Naar hartelust
gaat goed, maar "debacle is nog niet
aangepast. De krant schrijft zelfs
"entree. Oost-Vlaming en *Westvlaming komen beide voor, net als *direkt en direct.

• GEKKE(-)KOEIENZIEKTE

Samenstellingen zijn uiteraard de
tweede grote 'boosdoener', naast de
bastaardwoorden. Aan elkaar, los of
met een streepje: voorheen waren de
regels allastig en dat is in de nieuwe
spelling niet of nauwelijks anders geworden. WeI hebben we een nieuwe
regel gekregen voor de schri jfwijze
van drieledige samenstellingen. Die
schrijven we voortaan als een woord:
onroerendgoedmarkt, langetermijnplanning, enz. De meeste kranten hebben

echter aangekondigd in dergelijke
woorden een streepje te blijven
schrijven, "omwille van de leesbaarheid" (AD). Dat hebben alle krantenlezers een jaartje geleden kunnen
constateren aan de hand van het
'nieuwe' woord gekke(-)koeienziekte.
Het ANP schreef dat als een woord,
dus geheel volgens de nieuwe regel, >
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Hypercorrectie of stil protest? Een wasserette in Amsterdam.
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maar in aIle kranten werd het 'omge- • ZUIDFRANSE PRIVE CLUBS
Het Groene Boekje schrijft prive altijd
speld' tot gekke-koeienziekte. Erg consequent zijn ze daarbij echter niet. Zo met een liggend streepje in een samenstelling, maar Van Dale schrijft
vinden we in AD: meer-ploegendiensten, klassieke-muziekwereld, derde-we- het vast. In De Standaard kwamen
reldlanden naast rtweede divisie-ciub,
we "ptiveleven tegen, maar ook
prive-leven; prive clubs, maar ook
"tweede keus-verdediging, (zes stuks)
"honderd procent-kansen, maar ook ho- prive-bedrijven. In het AD vonden we
gesnelheidslijn (*hoge snelheidslijn zul- *priveteams en *privesponsors, en in
NRC prive-gedrag.
len we maar beschouwen als type"Het voorvoegsel anti- komt doorfout), zwartgeldaffaire en grootaangaans
direct aan het woord vast." Zo
deelhouders, en in NRC: middelluidt de regel in het nieuwe Groene
bare-schooldiploma, culinaire-boekenBoekje. De betekenis van dit 'doorprijs naast schone-handen-operatie, en
gaans' blijkt uit de woordenlijst: er
ook, net als in het AD, hogesnelkomt aIleen een streepje tussen anti
heidslijn.
en een e, i, j of ij (anti-intellectueel
Het Laatste Nieuws schrijft over
e.d.) of een hoofdletter (anti-Ruskindeneks-netwetken, pedo-netwerken
sisch). Dat gaat in het AD (antibontacen een *folk-rock groepje. Bij De Stantie maar anti-vuurwapenwet) echter al
daard vonden we zowel dienstbetoon-standpunt als concurrentie-voering, evenmin geheel probleemloos als in
NRC (antiterreurotganisatie maar
*Wereldaidsdag, soia-oogst,
anti-conceptiegebruik). De Standaard
extreem-rechtse en housesamples. De
schrijft antikankergen, anti-verslaredactie maakt het zichzelf niet gevingsbeleid, anti-discriminatiewet.
makkelijk. Ze bedenkt samensteIlinOok de nieuwe regel voor afleidingen als de hand-in-hand-overschriiding,
gen van samengestelde aardrijkskunoud-Navo-seaetaris-generaal.
dige namen - hoofdletter of kleine
VS-CTUisereder. Ze gaat een keer lelijk
letter, weI of geen streepje - wordt
in de fout met *een grote menkennelijk Iastig gevonden. Zo kan
sen-krant. Of is dat als woordspeling
men bij het AD maar moeilijk afbedoeld?

scheid nemen van "Zuidtranse (ZuidHollandse en Zuid-Hollanders gaan weI
goed) en lijkt NRC toch maar liever
vast te willen houden aan *Noordita-

liaanse, "Oostduitse. "Naordaftikaanse,
"Noardnedetlandse en "Noordeuropese.
In het AD vinden we "noord-Nederland naast *Noord-amerika en NRC
komt in een en dezelfde zin met
Oudfriese en *oud-Egyptische. De
Vlaamse kranten doen het beter. De
Standaard schrijft consequent

Zuid-Afrikaanse politici, West-Vlamingen en Noord-Limburgse gemeenten.
Ook Het Laatste Nieuws struikelt
nooit: Zuid-Afrikaanse aartsbisschop,
Oost-Vlaamse korfbalploegen en

West- Vlaming.
• DRUG(S)BENDE
Wat de tussen-s in samenstellingen
betreft, is er in de nieuwe spelling eigenlijk niets veranderd: we schrijven
die nog steeds als tussen de delen een
s wordt gehoord. Wellijkt het erop
dat taalgebruikers niet hetzelfde
horen, en vooral bij NRC lijkt men
enigszins s-doof te zijn, getuige samenstellingen als volkvertegenwoordi-

gers, burgemeesterverkiezingen, minderheidregenng, trainingrttie, stichtingbe-

Wat ging er allemaal fout in twee Nederlandse kranten?

fouten tegen
nieuwe spelling

AD
bastaardwoorden
accenten
samenstellingen
hoofd letters
Idiversen 3
typefouten

4

ook fout in de
oude spelling

totaal

onduidelijk1

NRC

AD

NRC

AD

NRC

AD

NRC

(12)2

6
2
18
4
16

11

1
3
78
2

3
3
63
14
1

8
5
100
6
16
34

14
3
83
15
15
35

46
0,1%

37
0,07%

84
0,19%

84
0,16%

169
0,380/0

165
0,31%

9

11
1
14

!

l

~otaal

5
0,01%

9
0,02%

AD: ca. 45.000 woorden in 158 artikelen op 15 (tekst)pagina's
NRC: ca. 54.000 woorden in 132 artikelen op 15 (tekst)pagina's

1 Van sommige woorden is het niet duidelijk of ze goed of fout gespeld zijn: zowel de oude als de nieuwe regels zijn niet altijd
even ondubbelzinnig. Dit betreft vooral (drieledige) samenstellingen; die worden volgens het nieuwe Groene Boekje "door-

gaans aaneengeschreven", maar in bepaalde gevallen "behoudt de taalgebruiker de vrijheid om met een streepje de structuur
van een onoverzichtelijke samenstelling te verduidelijken".
2 Het gaat hier niet om 'echte' fouten, maar om de bewuste NRC-afwijking produkt + afgeleide woorden.
3 Zoals: AD: paralelmarkt, spionneerden, onoirbare, contrijen, Europees- en wereldkampioen;
NRC: mafia, cliche's, ontstuimige, Perigeux, gefaxed, de Europese- en de wereldtitel.
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stuur en scheidsrechterkorps. De tussen-s is in het AD duidelijk populairder, maar doet wat eigenaardig aan
in hamstringsblessure en rankingslijst.
Beide kranten zijn het overigens roerend eens over de tussen-s in samenstellingen met drug(s). Wat politiek
Den Haag ook doet, van de Drugnota
tot het Nederlandse drugbeleid en de
toenemende drugcriminaliteit in de
laatste troonrede, de kranten houden
het op drugsbeleid, drugsbaron, drugstoerist, drugsverkoop, drugshandelaar,
drugsgebruik, drugsruzie, drugsrel,
drugsaffaire en drugsbende.
De Standaard schrijft drugsgebruik,
hoewel haast heel Vlaanderen
spreekt van druggebruik. Deze krant
schrijft samenstellingen met belasting
(belastinggeld, belastingpot) zonder
tussen-s, hoewel het spraakgebruik in
Vlaanderen anders is. Omwille van
de taaleenheid met het Noorden is de
krant blijkbaar bereid anders te
schrijven dan ze spreekt, hoewel het
Groene Boekje voorschrijft dat we de
tussen-s schrijven wanneer we die
horen.
• MIERZUUR

Hoe gaat het met de beruchte tussenn? Die heeft voor de meeste commotie over de nieuwe spelling gezorgd,
hoewel de Taalunie steeds is blijven
volhouden dat de regels hiervoor alleen maar eenvoudiger zijn geworden. Op het eerste gezicht doen de
onderzochte kranten het niet slecht.
In het AD gaan er van de 20 samenstellingen met de tussenklank [a] 15
goed en NRC houdt zich in 13 van
de 16 gevallen aan de (nieuwe) regels. Van deze 36 samenstellingen
zijn er 17 veranderd op grond van de
nieuwe regels. Zo is er geheel volgens
de regels een n bijgekomen in krantenkoppen, vossenjacht, kippenvlees,
schapenvlees, geitenvlees (AD) en in
krantenkolommen, leeuwendeel, paardenstaart, koekenpan, hondenlul, herenboer, hekkensluiter (NRC). In het AD
zijn echter *klasseverschil, *pennevruchten, *ruggesteun en *hekkesluiter
over het hoofd gezien en krijgt zelfs
*jongentje een keer ten onrechte een
n. In NRC gaat het driemaal fout: een
n te veel in *gedachtensprong (dat in
de nieuwe spelling de n verloren
heeft), evenals in *Onze Lieve Vrouwengasthuis en *groentenhapjes, die in
de oude spelling geen tussen-n had-

Algemeen Dagblad

NRC

krantenkoppen
vossen jacht
kippenvlees

krantenkolommen
hekkensluiter

schapenvlees
geitenvlees

leeuwendeel
paardenstaart
koekenpan
hondenlul
herenboer

fouten

fouten

pennevruchten
klasseverschil
ruggesteun
hekkesluiter

Onze Lieve Vrouwengasthuis
gedachtensprong
groentenhapjes

In de twee Nederlandse kranten aangetroffen woorden met
tussen -n die gewijzigd zijn in de nieuwe spelling en/of fout zijn
(edities van 2 december 1996).

den en die ook volgens de nieuwe
regels niet zouden moeten krijgen.
Zouden die nieuwe regels dan toch
niet zo eenvoudig zijn? Of zijn er
misschien schrijvers die denken dat
de hoofdregel voor het plaatsen van
een tussen-n niet geldt voor figuurlijk gebruikte woorden zoals pennenvrucht, ruggensteun en hekkensluiter?
In NRC wordt trouwens een aardige truc toegepast. Om het dilemma
'mierezuur of mierenzuur?' te omzeilen, is in deze krant gekozen voor
mierzuur. Tja, misschien maakt het
van diverse kanten gesuggereerde
pankoek in plaats van panne(n)koek
dan toch nog een serieuze kans.
In De Standaard vonden we hondenbelasting, handenvol, hekkensluiter,
krantenbericht, beresterk, reuzenschreden. Alleen *reuzeschepen ging mis.
Het Laatste Nieuws miste alleen
*klassegerecht (volgens Van Dale "ge
voor klassejustitie "), en dat -westlijk
is een boeiend voorbeeld. De redactionele normen schrijven bij Het
Laatste Nieuws - zoals bij veel andere
kranten - voor dat een redacteur die
twijfelt, eerst in het Groene Boekje
gaat kijken. Als het probleemwoord
daar niet in voorkomt, mag hij bij
Van Dale te rade gaan. Dat is natuurlijk om moeilijkheden vragen. Je
zoekt bijvoorbeeld klasse(n)gerecht.
Dat staat niet in het Groene Boekje
(klassenjustitie wel). Dus schrijf je zoals Van Dale *klassegerecht, maar dat
woordenboek hanteert voor woorden
met klasse- een andere regel.

• KWALITEIT

"De krant die u in handen houdt, zal
niet perfect zijn", schreef De Standaard voorzichtig, op de dag van
haar overgang. "Zoals elke krant
wordt ze gemaakt onder grote tijdsdruk en elke speurneus kan fouten
ontdekken in de hoeveelheden tekst
die wij hier te lezen aanbieden. Maar
we zijn ervan overtuigd dat we ook
in de nieuwe spelling de kwaliteit
kunnen behalen waar u recht op
hebt. Zelfs in een spelling die we
absoluut niet zelf hebben gewenst."
Onze Taal volgt de nieuwe spellingregels omdat het genootschap
een voorbeeldfunctie wil vervullen.
Kranten hebben dezelfde functie; het
is jammer dat ze die rol niet ernstig
willen of kunnen nemen. Hebben
redacteuren te weinig oog voor de
kwaliteit van hun product? Of hebben ze zelf de nieuwe regels nog niet
onder de knie? Of zijn deze regels zo
moeilijk te hanteren in een omgeving waar voortdurend nieuwe woorden worden geproduceerd?
Het aantal fouten dat we in deze
test hebben gevonden, lijkt in vergelijking met de hoeveelheid tekst niet
spectaculair. Maar elke fout is er een
te veel, want het gevolg is zo kwalijk.
Deze spellinghervorming zal pas voltooid zijn als de taalgebruiker de
nieuwe woordbeelden natuurlijk is
gaan vinden. Zolang kranten verwar
blijven zaaien, lukt dat niet. <-ring
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Taaladviseurs keuren een afwijkende vorm weleens goed door erop
te wijzen dat zo'n vorm zo vaak wordt gebruikt. Daarmee halen zij
zich de hoon van velen op de hals: alsof iets fouts goed wordt als
het maar vaak genoeg voorkomt. Die reactie is niet terecht, betoogt
Ariane van Santen. Want niet alleen taaladviseurs houden rekening
met de frequentie van vormen. Dat blijkt duidelijk uit de opkomst
van regelmatige (ofwel zwakke) verleden tijden van werkwoorden
die voorheen sterk waren.

Waarom blinkte kan winnen van blonk
Sterke werkwoorden en woordfrequenties

n de Volkskrant van 6-1-1993
stond de volgende ingezonden
brief:

Blinkte is geen bestaand woord, al
kan het uitstekend door middel van
de regels van het taalsysteem voortgebracht worden. Het woord wordt
n Goud. 'Het Olympisch goud blinkte geblokkeerd door de aanwezigheid
twee maal om zijn nek'. Citaat uit een van blonk, net zoals het regelmatige
artikel in de Volkskrant van 29 decem- woord lieger geblokkeerd wordt door
leugenaar. Je kunt zeggen: blinkte is
ber over coach Gomelski. 'Tijm' of
wel een mogelijk, maar geen be'thi jm ; 'toast' of 'toost', 'casserole'
of 'kasserol ; u zult mij er niet over ho- staand woord.

Ariane van Santen - universitair
docent Moderne Taalkunde,
Rijksuniversiteit Leiden

E

L.L

L-

L

ren, maar 'blinkte' vind ik echt te slordig voor een kwaliteitskrant. Grapje?

Het is duidelijk dat blinkte voor deze
briefschrijver een norm schendt: het
moet blonk zijn. Om zijn betoog op
waarde te kunnen schatten, is het
nodig eerst iets over de verleden tijd
te zeggen.
0 PRODUCTIEF

Er zijn twee manieren om van een
werkwoord de verleden tijd te maken: door te of de achter de stam te
zetten (hij hinkte) of door de klinker
van de stam te veranderen (hij zonk).
Deze twee manieren zijn niet gelijkwaardig. Nieuwe werkwoorden kunnen alleen op de eerste manier in de
verleden tijd gezet worden, bijvoorbeeld rappen: hij rapte. Er is geen
nieuw werkwoord dat dan een andere klinker krijgt: hij rop kan absoluut
niet. De verleden tijd met te/de, de
regelmatige vorm, is 'productief'. De
verleden tijd met klinkerverandering
(de sterke werkwoorden) is improductief. Er komen geen nieuwe sterke
werkwoorden meer bij.
52

• ONVOLDOENDE WEERSTAND
In de taalwetenschap ziet men het als
de belangrijkste taak van de morfologie te verantwoorden welke nieuwe
woorden sprekers kunnen vormen,
welke woorden er in een taal mogelijk zijn. Waar het mij nu om gaat,
is dat we niet kunnen volstaan met
blinkte als mogelijk woord te typeren:
een taalgebruiker heeft niet alleen te
maken met woordvormingsregels die
de mogelijkheden definiëren, maar
ook met de norm. Taalgebruikers
kennen de vorm blonk en weten dat
dit de norm is. Vandaar de ergernis
van onze ingezondenbriefschrijver.
Maar toch wint zo'n regelmatig,
mogelijk woord het weleens van een
bestaand woord. Uit taalhistorisch
onderzoek weten we dat nogal wat
werkwoorden die oorspronkelijk onregelmatig (ofwel: sterk) waren, regelmatig of zwak zijn geworden. Krijsen
en waken hadden vroeger bijvoorbeeld sterke verleden tijden, terwijl
nu krijste en waakte de norm zijn.
Zo'n verandering in de conventies
binnen de Nederlandse taalgemeen-

schap kan alleen verklaard worden
met een beroep op het taalvermogen
van de individuele taalgebruikers.
Waarschijnlijk speelt de frequentie
waarmee een (werk)woord in het
taalgebruik voorkomt, een belangrijke rol. Veelvoorkomende woorden
liggen voor het oprapen: het kost de
taalgebruiker weinig moeite zulke
woorden uit het woordenboek in zijn
achterhoofd op te diepen. Hoe meer
een woord gebruikt wordt, des te steviger heeft het zich in dat individuele
woordenboek genesteld en des te
krachtiger belemmert zo'n woord het
maken van alternatieve vormen met
eenzelfde betekenis. Omgekeerd
biedt bij weinig voorkomende werkwoorden de bestaande onregelmatige
vorm onvoldoende weerstand tegen
de regelmatige. En als iemand die
nieuwe vorm gebruikt, zullen andere
leden van de taalgemeenschap zich
er niet zo heftig tegen verzetten, juist
omdat de bestaande norm zo zwak
staat.
Een goed voorbeeld is durven. In
Celex (een uitgebreid bestand waarin
woorden en hun frequenties opgeslagen zijn) komen daarvan circa 5 300
gevallen voor, van bijvoorbeeld brengen tien keer zoveel. Naast de onregelmatige verledentijdsvorm
dorst(en), die nog maar 160 keer vertegenwoordigd is, staan 2200 gevallen van durfde(n), maar naast brengen
is bracht de enige verledentijdsvorm,
die waarschijnlijk niet gauw vervangen zal worden door brengde.

•

Hoe zit het nu met het werkwoord
blinken? De frequentie in Celex van

Bij weinig voorkomende

vorm onvoldoende

alle vormen van dit werkwoord bij
elkaar is 775, ongeveer evenveel als
schelden, een werkwoord dat blijkens
de tabel aan het verzwakken is. Dat
leidt tot de verwachting dat ook blinken op termijn een regelmatig werkwoord kan worden.

weerstand tegen de

• DESCRIPTIEVE NORM

werkwoorden biedt de
bestaande onregelmatige

De resultaten van het experiment laten ook een conclusie met een wijdere strekking toe. Als taaladviseurs
hun normen aan de frequentie van
taalverschijnselen ontlenen, zijn zij
• VERZWAKKEN
daarin niet de enigen. De gewone
Is het gebruik, de frequentie van een taalgebruikers doen dat zelf net zo
werkwoord, inderdaad zo belangrijk? goed. Maar de taalgebruikers houden
Samen met Josine Lalleman heb ik
- onbewust - met de frequentie van
onderzocht bij welke sterke werkvormen rekening in de praktijk van
woorden sprekers een andere verlehet spreken, en niet zozeer bij het
den tijd geven dan de 'normale'. We nadenken over taal. Hun frequentievroegen proefpersonen zo snel moge- norm beschouw ik dan ook als een
lijk de verleden tijd te maken van
descriptieve norm, dat wil zeggen:
sterke werkwoorden die volgens Ce- een norm die uitdrukt hoe we in
lex heel vaak gebruikt worden en van onze taalgemeenschap spreken, en
sterke werkwoorden die nauwelijks
niet als een prescriptieve norm, een
gebruikt worden. De resultaten staan norm die uitdrukt hoe we zouden
in de tabellen hieronder.
moeten spreken.
<

regelmatige.

Meestal produceerden sprekers - er
deden er 29 mee - de correcte sterke
verledentij dsvorm. Maar soms gaven
ze een regelmatige verleden tijd, die
dus 'fout' is volgens de norm, maar
'goed' volgens de productieve regel.
Duidelijk bleek dat ze dat vooral
doen bij werkwoorden die heel weinig voorkomen.

Dit artikel is een bewerking van een gedeelte uit 'Lexicale normen', de bijdrage
van Ariane van Santen aan de bundel

Leidse mores. Aspecten van taalnormering,
onder redactie van Cor van Bree en
Ariane van Santen, in 1996 verschenen
in de publicatiereeks van de Stichting
Neerlandistiek Leiden.
ISBN 90 802290 2 4

Tien veelvoorkomende sterke werkwoorden

Tien weinig voorkomende sterke werkwoorden

frequentie werkwoord afwijkende
verleden tijd

frequentie werkwoord

afwijkende
verleden tijd

1201
1149
1018
1002
991
982
916
824
556
390

sluipte
smeltte

2
4

spuitte

1

vriesde

3

scheidde

6
1
4

50771
48957
37306
32898
23758
21109
17496
14615
14118
10596
totaal

aantal

brengen
krijgen
vragen
spreken
zoeken
slaan
schijnen

zoekte

1

steken
lezen
verdwijnen

1

sluipen
smelten
vreten
spuiten
smijten
vriezen
snuiven
schelden
stuiven
vlechten

stuifde
vlechtte

aantal

21

totaal
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e weten hoe de Lijnbaan er nu
uitziet: een moderne winkelstraat in Rotterdam, gebouwd
na de Tweede Wereldoorlog.
Maar hoe zag een lijnbaan er
vroeger uit?
Een lijnbaan was een langwerpig
bedrijfsterrein met werktuigen waar-

op touw gefabriceerd werd: een
touwslagerij ofwel touwfabriek. Omdat de touwslagerij veel ruimte vergde, konden de lijnbanen niet anders
dan aan de rand van de stad liggen.
Dat is nog goed te zien in Amsterdam. Daar zijn zelfs twee 'generaties'
lijnbanen geweest. De oudste lag on-

geveer waar nu de Lijnbaanssteeg en
de Korte Lijnbaanssteeg lopen, dat
wil zeggen aan de stadskant van het
Singel, dat aan het eind van de zestiende eeuw de stadsgrens was. Toen
de stad zich in de zeventiende eeuw
over het Singel heen uitbreidde, en
de grachtengordel ontstond, kwamen
er lijnbanen langs de Lijnbaansgracht, dus net binnen de nieuw ontstane singelgracht (zie illustratie).
Sommige lijnbanen waren overdekt; bijvoorbeeld die in Rotterdam.
Deze lijnbaan was in 1667 gebouwd
en heeft iets minder dan twee eeuwen bestaan. De baan verdween in
1845 uit het stadsbeeld, toen het
laatste gedeelte ervan verkocht werd
(er waren voor die tijd al eerder delen
van afgestoten) en hij zijn functie
verloor. De Rotterdamse Lijnbaan is
dus ook v66r het bombardement van
1940 al niet meer te herkennen geweest als vestigingsplaats van een
touwslagerij.
De op een na beroemdste lijnbaan
van Nederland bevond zich in Vlissingen. Daar werkte Michiel
Adriaensz. de Ruyter (1607-1676) op
zeer jeugdige leeftijd voor zes stuivers
per week. Een bekend lied meldt wat
voor kinderarbeid hij daar deed:
In een blauw geruite kiel
Draaide hij aan 't grate wiel
De ga-a-a-a-a-nse dag.

Er is in Vlissingen geen straatnaam
meer die aan deze lijnbaan herinnert.
De langwerpige vorm van de lijnbanen was overigens z6 opvallend dat
het woord lijnbaan vaak werd gebruikt om iets heellangs aan te duiden. In de roman Brieven van Abraham Blankaart (1787-1789) hadden
Voormalige Amsterdamse lijnbaan
Foto: Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief van Amsterdam

Betje Wolff en Aagje Deken het over
"een brief zo lang als een Lynbaan". <
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Voorbeeldige voorbeelden
Rik Schutz - uitgever Van Dale Lexicografie

Een voorbeeld kan ook een idioat in een woordenboek
matische verbinding zijn; eigenlijk
een 'voorbeeld' heet,
kan van alles zijn. Het een meerwoordig trefwoord, zoals in
kan gaan om een citaat dromenland zijn. Het trefwoord dromenland op zichzelf betekent niets en
(meestal uit een boek
het
trefbuiten
deze uitdrukking komt het
of krant) dat aantoont dat
niet voor in het Nederlands. Het doet
woord echt bestaat en wordt gebruikt. En niet door zomaar de eerste in het woordenboek slechts dienst
om het ondeelbare stukje taal waar
de beste, nee, door bijvoorbeeld
Willem Brakman zelf! "Stearine: een het eigenlijk om gaat opzoekbaar te
maken.
zwartharig meisje met een huid zo wit
als stearine (Brakman)". Een voorbeeld fungeert ook vaak als een aan- 0 NAUWE VERBONDENHEID
vulling op de definitie. Stearine:
De groep voorbeelden die tussen deze
twee uitersten in zit - aan de ene
"stearine voor kaarsen bestaat uit palkant de tekstuele illustraties en aan
mitine- en stearinezuur verkregen door
de andere kant de idiomatische ververzepen van plantaardige en dierlijke
bindingen - is grofweg die van de
vetten die rijk zijn aan beide zuren ".
'collocaties'. Collocaties zijn combi• GEKUNSTELDE ZINNEN
naties van woorden die vaak in elkaars buurt voorkomen, die elkaar als
Vaak heeft de lexicograaf bij gebrek
het ware oproepen, maar die toch
aan een fraai citaat zelf een zinnetje
bedacht dat in weinig woorden extra geen onverbrekelijke eenheid vorinformatie geeft over het gebruik van men. Een belangrijk kenmerk van
een collocatie is dat er met de betekehet woord. Een opvallend kenmerk
nis van het kernwoord niets bijzonvan zulke voorbeeldzinnen is hun
ders aan de hand is. Bij idioom is dat
onnatuurlijkheid. Begrijp me niet
juist wel het geval. Op groen springen
verkeerd, dat is niet per se een bezwaar, maar in een gewone tekst zul (van een stoplicht) is een collocatie,
terwijl het groene licht geven (voor de
je zinnen van dit type vergeefs zoeuitvoering van een plan) idioom is.
ken. Doorgaans zijn ze te specifiek.
Een voorbeeld uit Koenen is "droog: In het laatste geval is er geen sprake
geen melk meer gevend: de koeien

I (4]

van licht, noch van een kleur, maar
slechts van toestemming. Ook combinaties van een woord met een
voorzetsel of voegwoord vallen in
deze categorie, zoals blij met, uitbesteden aan, in de berm, aan de kant (van
de weg) .
Het hangt sterk van de functie van
een woordenboek af welk type voorbeeld erin thuishoort. Een verklarend
woordenboek, bedoeld voor moeder taalsprekers, bevat veel idioom, en
als het een dik woordenboek is veel
illustratieve zinnen en citaten. Het
accent ligt sterk op het ongewone,
want dat wordt opgezocht en daarover verwacht de gebruiker extra informatie. Een vertaalwoordenboek
bevat verhoudingsgewijs veel collocaties. Daar valt weinig aan uit te leggen, maar in de vreemde taal is de
combinatie vaak onvoorspelbaar: in
de berm = on (niet in) the verge; aan de
kant = by (en meestal niet on) the side
(of the road). En alles wat onvoorspelbaar is en wel vastligt, hoort in
het woordenboek thuis. Woordenboeken die bedoeld zijn om mensen
te helpen bij het leren gebruiken van
een (vreemde) taal, geven veel voor
waarin het trefwoord op een-beldn
normale, natuurlijke manier wordt
gebruikt. Op die manier fungeren de
voorbeelden werkelijk als voorbeeld
voor hoe het hoort. Het is duidelijk
dat het citaat van Brakman hierboven die functie niet heeft. <

staan droog enige tijd voor het kalven".

Als een melkveehouder aan een toerist uitlegt hoe dat zit met droog
staan, dan zegt hij: 'Hij staat droog
omdat-ie moet kalven' of 'Ze moeten
kalven, dus ze staan droog'. In natuurlijke taal is het woord koe in diezelfde zin erg onwaarschijnlijk. De
context of de omstandigheden maken het overbodig. Dergelijke overspecificiteit is een stijlkenmerk dat
woordenboekvoorbeelden gemeen
hebben met dialogen in slechte tvsoaps. Verpleegkundigen nemen zelden het woord patiënt in de mond,
behalve in ziekenhuisseries.
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'Ebonies' erkend op
Amerikaanse scholen
penbare scholen in de Amerikaanse stad Oakland hebben besloten
'zwart Engels' als tweede taal te erkennen. Het dialect dat gesproken
wordt door veel zwarte Amerikanen zal daar voortaan door het leven gaan
als 'Ebonics' - een samentrekking van ebony 'zwart' en phonics 'klanken'. In
dit 'zwart Engels' worden veel dubbele ontkenningen gebruikt (Nobody don't
have a problem with that) en worden werkwoorden weggelaten (we allright) of
niet vervoegd (she be at home).
Er zal in Oakland geen les in 'Ebonics' worden gegeven. De erkenning is
vooral bedoeld om zwarte leerlingen te helpen die moeite hebben met het
Engels of die afhaken omdat de taal die ze in hun vrije tijd spreken, op
school wordt genegeerd. In de praktijk komt het erop neer dat docenten
worden opgeleid om 'zwart Engels' te herkennen. Als hun leerlingen dan
'zwarte' vervoegingen of zinsconstructies gebruiken, zullen ze hun niet langer zeggen dat ze incorrect Engels spreken, maar erop wijzen dat het hier om
'Ebonics' gaat. Vervolgens geven ze er het Engelse equivalent bij. Spaanstalige leerlingen die Spaans door hun Engels mengen, worden al op zo'n manier
benaderd.
De erkenning van 'Ebonics' heeft alles te maken met de slechte studieresultaten van zwarte leerlingen. Voor een deel geven die resultaten namelijk een vertekend beeld, volgens het bestuur van het schooldistrict Oakland:
"Omdat iemand I be at home zegt, hoeft hij nog niet intellectueel ondergeschikt te zijn." De onderwijsinspecteur van Californië kijkt anders tegen het
besluit aan: "Ik wil niet dat dit een excuus wordt om de norm voor zwarte
kinderen lager te stellen."

O

Bron: NRC Handelsblad, 20-12-1996

De Europese cent
ver de naam van de nieuwe Europese munt is al lang overeenstemming
bereikt: die wordt euro genoemd. Maar hoe moet het honderdste deel van
die euro gaan heten? De Europese Unie heeft gekozen voor cent.
Nederlanders klinkt dit vast heel aannemelijk in de oren, maar in Franstalig
België is er verontwaardiging over ontstaan. Het 'Observatoire de Ia langue a
Bruxelles' (OLAB - een door de Franstalige Gemeenschap gesteunde instelling
die belast is met het opsporen van zonden tegen de Franse taal en cultuur in
Brussel) heeft heftig geprotesteerd tegen de cent. Want, zo meent OLAB, cent is
een Amerikaans begrip. Bovendien is er kans op verwarring, omdat cent in de
uitspraak niet te onderscheiden is van sang en 100.
Daarom stuurde het OLAB boze brieven naar de Europese Commissie en naar
Belgische ministers en politici. De Europese Commissie benadrukte dat iedereen
in zijn eigen taal mag doen wat hij wil. Als Franstaligen liever over centime spreken, dan is daar niets op tegen. De Belgische minister van Financiën liet daarentegen weten dat het nieuwe woord cent in alle talen op z'n Nederlands zal worden uitgesproken, dus als [sent].
Het OLAB is met geen van beide antwoorden erg gelukkig. Alle betrokkenen
hebben een nieuwe brief gekregen met het voorstel het nieuwe muntje centieuro
te noemen.

O

Bron: Francité, december 1996
S6

Gemeenteraadsvergaderingen
in dialect?
<<

k trakteer de eerste Zeeuwse gemeenteraad die officieel in de
Zeeuwse spreektaal vergadert", zei de
Zeeuwse commissaris van de koningin drs. W. van Gelder eind vorig
jaar, en hij haalde er de landelijke
pers mee. Hij deed zijn uitspraak tij dens een door de provincies Zeeland,
West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen georganiseerde studiedag over
dialect.
Van Gelder benadrukte het belang
van "de dynamiek van het dialect":
"Een dialect kan alleen blijven bestaan als het midden in het leven
staat. Nog te veel wordt het gebruik
van streektalen in verband gebracht
met nostalgie, het gaskousje en turfsteken. Van dat imago moeten we
af." Als voorbeeld van hoe het wél
moet, noemde de commissaris de
Achterhoekse popgroep Normaal:
"Hun 'oerend harde' act heeft meer
impact dan liedjes op traditionele
instrumenten."
o P die manier zou dialect ook de
afstand tussen de politiek en de burger kunnen verkleinen. Van Gelder
wees erop dat veel Zeeuwse bestuurders in het dialect zijn opgevoed en
pas later Algemeen Nederlands leren.
"In die tweede taal kunnen veel
mensen toch te weinig hun emoties
kwijt. En politiek is een zaak van
objectieve gegevens, maar ook van
emoties ", aldus Van Gelder, die er
een paar maanden geleden ook al
voor pleitte de vergaderingen van
Provinciale Staten in het Zeeuws te
laten plaatsvinden. Dat voorstel heeft
het toen uiteindelijk niet gered.
Bronnen: Provinciale Zeeuwse Courant,
3-12 en 9-12-1996; De Telegraaf, 3-12 1996
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Erkenning Nedersaksisch onzeker
om de 'lichte' vorm van erkenning, maar de staatssecretaris
e laatste tijd hebben verschillende Nederlandse
provinciebesturen zich ingespannen om hun streek- voorzag dat dit een opstap zou zijn naar volledige erkenning. Daarom was hij er terughoudend in.
talen officieel erkend te krijgen. Die mogelijkheid
Iets dergelijks is er nu ook aan de hand met het Neder
bestaat doordat binnenkort het Europees Handvest voor
Staatssecretaris Kohnstamm wil zich alleen inspan-sakich.
Streektalen en Talen van Minderheden van kracht wordt.
nen voor erkenning van het Nedersaksisch als de regio volEnkele oostelijke provincies vroegen anderhalf jaar geleden
aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken het Vederdoet aan de strenge eisen voor een 'zware' erkenning. Daarsaksisch (gesproken in onder meer Groningen, Overijssel en
op is teleurgesteld gereageerd, bijvoorbeeld door dr. Lex
Schaars van het Staring Instituut in Doetinchem. Hij benade Achterhoek) door de Europese Unie te laten erkennen als
drukt dat het de provinciebesturen helemaal niet om die
officiële streektaal. Die aanvraag leidde tot nogal wat publiciteit, en daarin klonk veel optimisme door: de staatssecreta- 'zware' erkenning gaat, maar om de 'lichte'. Schaars:
"Kohnstamm stelt aan het Nedersaksisch dezelfde eisen als
ris had toegezegd zijn best te zullen doen, en de erkenning
aan het Fries. Op grond van de Nederlandse wetgeving kan
was dus alleen maar een kwestie van tijd, zo was de teneur
van de berichten.
een Fries bijvoorbeeld eisen dat bestuurlijke stukken in deze
Toen vorig jaar ook Gedeputeerde Staten van Limburg bij taal worden vertaald. Voor de erkenning als streektaal is dat
echter helemaal geen vereiste. Hij werpt voor het Nedersakstaatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken aanklopte voor erkenning van het Limburgs, was er wat minder sisch een onnodige drempel op." En dat vindt Schaars jamvertrouwen in de goede afloop. Want er blijkt nog heel wat mer, want volgens hem biedt de gewenste 'lichte' erkenning van het Nedersaksisch veel voordelen. "Je krijgt autovast te zitten aan zo'n erkenning. Het Europees Handvest
voorziet namelijk in twee soorten erkenning: een 'zware'
matisch meer samenwerking tussen de dialectverenigingen.
(waaraan de verplichting vastzit om het gebruik van de
De motivatie om iets met de streektaal te doen wordt grostreektaal te bevorderen in het onderwijs, de rechtspraak en ter", aldus Schaars.
het openbaar bestuur) en een 'lichtere', die vooral een symBron: Zwolse Courant, 19-11-1996
bolische en psychologische betekenis heeft. Limburg vroeg

RPF: overheidsstudies moeten
in het Nederlands
nlangs verscheen er een voorstudie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onder de titel Fundamental questions about the facture of health care.
Daar is geen woord Nederlands bij, en ook de studie zelf is volledig Engelstalig. Dat schoot
de Kamerleden Van Dike en Rouvoet van het RPF in het verkeerde keelgat, en daarom stelden zij de regering er schriftelijk vragen over. Ze verwezen daarbij naar de regeringsnota
over cultuur in de jaren 1997-2000, Pantser of ruggengraat, waarin te lezen staat: "Handhaving van het Nederlands als de taal die in Nederland gebruikt wordt in het onderwijs, het
openbaar bestuur en de rechtspraak staat voorop." De Kamerleden wilden graag weten hoe
het desondanks mogelijk is dat een studie van een adviesorgaan van de regering alleen in
het Engels verscheen. En natuurlijk waren ze benieuwd naar wat de regering denkt te gaan
doen om zoiets in de toekomst te voorkomen.
Weinig, zo blijkt uit het antwoord van de regering. Het ging hier, zo schrijft zij, om het
verslag van een internationaal symposium, waaraan deskundigen uit de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en Canada deelnamen. De voertaal was Engels, en ook de rapporteur was
Engelstalig. De regering heeft er begrip voor dat de WRR in dit soort uitzonderingsgevallen
alleen met een Engelse tekst komt - ook al omdat vertalen veel geld en tijd kost. Bovendien vraagt zij zich af of het vertalen van dergelijke gespecialiseerde studies "voor de toegankelijkheid veel verschil zou maken ".
Kamerlid Rouvoet erkent desgevraagd dat er "een element van redelijkheid" in dit antwoord zit. Toch blijft hij vinden dat er "enige spanning" zit tussen het uitgangspunt van
de regering en de praktijk van een van haar adviesorganen. "Daar waar het kan, moet de
regering het gebruik van het Nederlands bevorderen ", aldus Rouvoet.

O

Bron: Handelingen van de Tweede Kamer
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ZO gezegd
«

e beste spelling is de spelling
die ooit zo is afgesproken en
daarna zo min mogelijk is veranderd."

Max Pam in NRC Handelsblad,
20-12-1996
«

et invoeren van de nieuwe
spellingregels leidt eerder
tot een generatiekloof dan tot een
uniforme spelling."

Stelling proefschrift M. G. M. Aarts,
Landbouwuniversiteit Wageningen
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nen en die van kinderen juist sterk
op elkaar lijken." Zo zou het typisch
des kinds zijn om onderwerpen weg
te laten ('Is goed'). Maar zulke zinnen
gebruiken volwassenen ook, zo blijkt
uit verzamelingen van natuurlijke gesproken taal.
Schlichting: "Zulke overeenkomsten werden over het hoofd gezien,
doordat er nog geen grote verzamelingen van gesproken taal bestaan.
Gelukkig gaat het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek nu een
dezelfde volgorde steeds complexere grootscheeps onderzoek beginnen
zinnen bouwen. Schlichting onderwaarbij een groot aantal Nederlanscheidt zes fasen. Na het eenwoordders en Vlamingen zal worden uitgestadium volgen zinnen met twee
rust met een cassetterecordertje dat
alles opneemt wat ze zeggen."
zinsdelen ("Auto kijken"). In fase 3
Volgens Schlichting worden alle
zijn het er drie: "Kim poppie pakken" - onderwerp, lijdend voorwerp, ontwikkelingen in de grammatica
gezegde. En zo gaat het verder, tot de van kinderen bepaald door hun cogkinderen fase 6 bereiken en samenge- nitieve en sociale beperkingen. Pas
stelde zinnen aankunnen. Kim: "Ik
als kinderen ontdekken dat ze nee
kunnen zeggen tegen hun ouders,
wil nog een dropje dat op de grond
gaan ze ontkenningen gebruiken.
ligt."
foram: "Ik ga [de beker met] Snoopy
i KOPPIGHEIDSFASE
niet opdrinken." Ze zijn nu in een
stadium dat ook niet-taalkundig onVeel taalkundigen denken dat er
zoiets bestaat als kindertaal: een taal derlegde ouders al kenden - de koppigheidsfase. Na de ontkenningen
met andere regels dan 'volwassen'
volgen de vraagzinnen. Vragen steltaal en waarin elke nieuwe fase gelen veronderstelt een sterker besef
stuurd wordt door een aangeboren
van het onderscheid tussen zichzelf
vermogen om taal te leren. Schlichen anderen: zo ontwikkelen kinderen
ting gelooft daar niet in: "Als je een
zich van 'egocentrische' tot 'commugrote hoeveelheid materiaal verzamelt, zie je dat de taal van volwasse- nicatieve' sprekers.

chl

Liestiet

ting

Kindertaal
Peter Burger
ezen begint met aap, noot, Mies
of met boom, roos, vis, vuur. Pra-

ten, weten we sinds kort, eerder
met auto, mama, papa. Dat is de
topdrie van de zelfstandige
naamwoorden die Nederlandse kinderen het eerst leren. Daarna komen
poes, opa, koekje, oma, pop, bal en
paard. De onmisbaarste werkwoorden
zijn eten, zitten, slapen, poepen, drinken
en kijken, zo blijkt uit een onderzoek
van Liesbeth Schlichting, die moeders van in totaal 3 7 baby's de eerste
vijftig woorden van hun kinderen
liet bijhouden. De mijlpaal van nummer vijftig passeren kinderen gemiddeld als ze een jaar en negen maanden zijn.
i ZINSDELENINDEX

Schlichting (58) is orthopedagoog en
ontwerpt tests en lessen voor kinderen met taal- en spraakmoeilijkheden, onder meer op het doveninstituut Effatha in Voorburg. De studie
waarop ze in december promoveerde,
omvat veel meer dan die eerste vijftig
woorden. In het belangrijkste deel
van haar proefschrift volgt ze nauwkeurig de grammaticale ontwikkeling
van kinderen. Ze ontwierp daarvoor
een beoordelingsmodel, de Zinsdelenindex, waarmee al vroeg kan worden vastgesteld of kinderen onder de
vier een taalachterstand hebben.
"Veel taalkundigen baseren hun
theorieën over taalontwikkeling op
kleinschalig onderzoek naar hun eigen, hoogbegaafde kinderen ", aldus
Schlichting. Om die fout te vermijden, liet ze studenten honderd willekeurig gekozen kinderen van Nederlandse moedertaalsprekers bezoeken.
Zo verzamelde ze zo'n 40.000 zinnen
en zinnetjes van kinderen tussen de
anderhalf en vier jaar.
Na analyse bleek dat al deze Jaspers, Ramona's en Renskes in precies
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Het zijn vaak dezelfde woorden die kinderen het eerst leren. Auto,
bijvoorbeeld, behoort bij 35 van de 37 onderzochte kinderen tot
de eerste vijftig woorden die ze onder de knie krijgen. Hieronder de
dertig meest voorkomende zelfstandige naamwoorden in de verschillende ' eerste-vijftig-woorden -vocabulaires'. De getallen tussen
haakjes geven het aantal kinderen aan in wier woordenschat het
woord voorkomt.
auto (35)
mama (32)
papa (32)
poes (30)
opa (27)
koekje (23)
oma (23)
pop (22)
bal (21)
paard (21)
hond (18)
jas (17)
klok (17)
eend (16)
appel (14)

boek (14)
aap (13)
kaas (13)
bad (12)
beer (12)
bus (12)
fiets (12)
kindje (12)
neus (12)
baby (11)
ei (11)
bed (10)
fles (10)
huis (10)
tas (10)

uit Nederlandse studies: kinderen uit
hogere maatschappelijke klassen leren sneller nieuwe woorden, en andere woorden, denkt Schlichting. De
eerste vijftig woorden bestaan voor
meer dan de helft uit zelfstandige
naamwoorden - 'labels' als appel,
boek en aap. Maar de jongste spreker
i KIEKEBOE
leren ook 'sociale uitdrukkingen'-tjes
Alle kinderen verwerven volgens
zoals
hallo, dag en kiekeboe. Als een
Schlichting normaal gesproken hun
kind opvallend veel meer van de ene
grammatica in dezelfde volgorde,
maar ze doen dat niet allemaal in
of de andere soort woorden leert,
hetzelfde tempo. Meisjes nemen aan- hangt dat samen met het milieu: kinderen uit de lagere klassen gebruiken
vankelijk een voorsprong, maar
meer sociale uitdrukkingen, kinderen
tegen hun vijfde verjaardag hebben
uit de hogere klassen meer woorden
de jongens hun achterstand ingelovoor dingen.
pen.
Dat verschil blijft ook op latere
Ook het milieu oefent een duideleeftijd bestaan, denkt Schlichting:
lijke invloed uit, zo bleek al eerder

Schlichting: "Kinderen onder de
vier kunnen zich ook moeilijk losmaken van het hier en nu. Daarom
gebruiken ze nog geen zinnen als 'Ik
eet altijd volkorenbrood' of 'Morgen
eten we spruitjes."

"Uit het onderzoek Opvoeden in Nederland blijkt ook dat kinderen in de
lagere milieus meer warmte krijgen
en dat hogere milieus analytischer
ingesteld zijn. Kinderen uit een lager
milieu ontwikkelen zich per definitie
langzamer. Dat zit in hun genen en
in het taalgedrag van hun ouders.
Misschien praten die minder tegen
hun kinderen - dat is speculatie
hoor, dit soort dingen wordt niet onderzocht, het is een taboeonderwerp.
<
Maar ik zeg het toch."
Liesbeth Schlichting, Discovering syntax.

An empirical study in Dutch language
acquisition. Uitgegeven door Nijmegen
University Press. ISBN 90 5710 013 4.
Prijs f 42,50.

(Vergeten woordent
'\
S..
I
n grote delen van Brabant
komt de goedmoedige
krachtterm jezus van Merante voor. Hij betekent zoveel
als 'hemeltjelief'. Je zegt het
bij schrik, verbazing of kleine ergernis. Veel krachttermen, ook de onschuldige, hebben te maken met de
naam van God. Dat is vrij logisch.
Als je vloekt, ben je boos. Je wilt die
boosheid enige kracht bijzetten en
daarom gebruik je een woord dat je
niet ijdel mag gebruiken. Er rust een
taboe op en dat maakt de vloek des
te erger. Ook scheldwoorden vormen
we op die manier met woorden uit de
taboesfeer van seksualiteit, ziekte,
dood en uitwerpselen.
Jezus kwam niet uit Merante. De
vraag is dus: wat is de oorsprong van
Merante? Jaren geleden dacht ik dat
ik daar een originele verklaring voor
gevonden had, maar geheel overtuigend was die niet. In het bekende
lied 'Merck toch hoe sterck' komen
de volgende regels voor:

ezus van Merante
Hans Heestermans

ders gebezigd als scheldwoord voor
de Spanjaarden. We drukten er onze
afkeer voor de bezetters van ons land
mee uit.
Mijn gedachtegang was nu deze.
Om te vloeken heb je de naam van
God nodig, in het onderhavige geval
die van Jezus. Om de vloek nog sterker te maken, plak je er iets achter
wat ook uit een taboesector komt: de
naam van je vijand, de Maranen. En
zo vorm je jezus van Maranen, dat al
gauw wordt verbasterd tot Jezus (Jekus
of jirrekes) van Merante.
De twijfel over de juistheid van
mijn verklaring bleef knagen. Ik vertelde mijn ontdekking aan een kennis uit Brabant. Hij keek me met gespeelde meewarigheid aan. "Je weet
toch", sprak hij streng maar rechtHoor de Spaensche trommels slaen!
Hoor Maraen's trompetten!
vaardig, "dat men in Brabant een
man die Kees Franken heet, meestal
niet gewoon Kees Franken noemt, zeHet woord Maraen stamt van het
ker niet als er tien Kees Frankens zijn.
Spaanse marrano, dat 'varken' betekent. Het werd ten tijde van de Tach- Nee, ze noemen hem Kees van Koos
van Willem, naar de voornamen van
tigjarige Oorlog door de Nederlan-

zijn vader en zijn grootvader. Dan
weet iedereen welke Kees Franken er
bedoeld wordt. En mocht dat trio
nog niet verhelderend genoeg zijn,
dan schroomt men niet de naam van
de overgrootvader er nog aan toe te
voegen. Kees van Koos van Willem
van Hendrik."
"Welnu," vervolgde mijn kennis,
en hij wachtte even om de spanning
op te voeren, "de moeder van Jezus
heet Maria en de moeder van Maria
heet Anna. Als je die namen achter
elkaar zet, krijg je Jezus van Maria
van Anna (net zoals de brave soldaat
Schweik altijd uitriep als hem iets
niet beviel: Jèzoes, Maria Jozze f en
dat verandert bij snel spreken al gemakkelijk in Jezus van Merante."
Hij glimlachte. "Eenvoudig, niet?"
Ja. Eenvoud is het kenmerk van
het ware. Drie maanden later hoorde
ik dat er in Portugal een stadje
Merante is, waar een zwart Jezusbeeldje vereerd wordt. Sindsdien verkeer ik in opperste verwarring.
<
,
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Frankrijk (= rijk der Franken) was ten leenstelsel steeds meer aan belang en
tijde van Karel de Grote tweetalig:
werd de comte in de adellijke stand
Marlies Philippa
men sprak er Frankisch, een Gerverheven.
maans dialect, en Oudfrans, een
Het woord graaf heeft een betekeRomaans dialect. Bij de geletterden
nisontwikkeling gekend die gedeeltekwam er nog een derde taal bij: mid- lijk parallel loopt met die van
n het Duits is iemand alt en
deleeuws-Latijn. In de hogere Franki- comes/comte. Oorspronkelijk was een
kan het er kalt zijn; wij spreken sche kringen ontstond de opwaargraaf een 'opzichter'. Die betekenis
dan over oud en koud. Het Duit- dering van de Frankische maarschalk: zien we nog in dijkgraaf en pluimse Gold komt overeen met het
de paardenknecht werd er opperstal- graaf. Daarna werd hij 'koninklijk
Nederlandse goud en Schulter
meester en krijgsoverste. Maar nog in ambtenaar' en nog weer later 'hoofd
met schouder. In al deze gevallen
het Middelnederlands kon maerschalc van een graafschap'.
heeft het Duits klanken bewaard die ook 'hoefsmid' en 'paardendokter'
er oorspronkelijk in het Nederlands
betekenen. De middeleeuws-Latijnse Laten we terugkeren naar de -ou. De
ook geweest moeten zijn. De combi- vertaling van maarschalk in de nieu- heer Westerouen van Meeteren denkt
were betekenis was comes stabuli 'op- dat er een relatie is tussen schalk,
naties -al, -ul (uitgesproken als -oel)
en -ol kunnen zich dus ontwikkelen zichter van de stallen'. Hieruit ontschouwen en schout. Om eventuele
wikkelde zich constabel.
relaties tussen woorden op het spoor
tot -ou. Maar daarbij geldt de voorEn comes zelf had al sinds de Rowaarde dat ze gevolgd worden door
te komen moet men uitgaan van de
een d of een t.
oudst bekende vormen van deze
meinse tijd een steeds hogere rang
Een lezer van Onze Taal, de heer
gekregen. Dat ik in mijn vorige arti- woorden. Dan blijkt dat schalk in alle
Westerouen van Meeteren, vermoedt kel comes stabuli 'medewerker van de Germaanse talen altijd -al heeft
een verwantschap tussen de kern van stal' noemde, was dan ook enigszins gehad en dat -al noch in schouwen,
schalk en die van schout. Dat is niet
anachronistisch. Comes is een beetje noch in schout ooit is voorgekomen.
Schouwen komt van het Oudnederzo vreemd, omdat er zich immers in te vergelijken met pedes 'voetganger'.
sommige gevallen uit -al een -ou kon Aanvankelijk was de comes een 'mee- landse scauwon. Het gebeurt wel
ontwikkelen. In feite gaat hij er dus
ganger', een 'metgezel'. Via de bete- vaker dat Oudnederlandse woorden
van uit dat schout uit schalt ontstaan kenis 'begeleider van voornaam per- met au nu met ou worden geschreis. Maar dat is niet het geval. Hij
soon' klom hij op tot 'hoog keizerlijk ven. Vroeger moet er een verschil in
heeft zich te veel laten leiden door
ambtenaar'. De Merovingers namen uitspraak tussen au en ou zijn geeen overeenkomst in betekenis die — de titel comte 'graaf' (gevormd van co- weest, maar tegenwoordig is dat niet
toevallig — gepaard is gegaan met een mitem, de vierde naamval van comes) meer het geval. Het Nederlandse
over. Onder de Karolingers won het schouwen komt in het Duits overeen
klankgelijkenis.
met schauen en in het Engels met to
show. Schouwen hangt samen met
schoon.

Bestuur Onze Taal

D

e statutaire zittingstermijn van het bestuurslid de heer H.A.M. Hoefnagels
loopt ten einde. Het bestuur zal voor de vervulling van deze vacature tijdig
een kandidaat voordragen. Op het ogenblik bestaat het bestuur uit tien leden. De
statuten laten de mogelijkheid open een elfde bestuurslid te benoemen.
In 1998 eindigt de statutaire termijn van de secretaris. Het bestuur is van oordeel dat bij benoeming van bestuursleden met deze naderende vacature rekening
moet worden gehouden.
De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden. Deze vergadering
wordt dit jaar op donderdag 5 juni gehouden. Het is nog niet bekend waar die zal
plaatsvinden. De agenda voor de vergadering zal — met nadere gegevens over tijd
en plaats — in het meinummer van Onze Taal worden opgenomen.
Leden die zich kandidaat wensen te stellen, attenderen wij op de desbetreffende
statutaire bepalingen; die kunnen bij het secretariaat van het genootschap worden
aangevraagd.
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Zoals goud te maken heeft met gulden zo heeft schout dat met schuld. In
het Middelnederlands bestond schout
al wel, maar toen kwam ook de oudere vorm scouthete 'hij die schuld heet'
nog voor. Het woord is samengesteld
uit schuld (toen nog uitgesproken als
schoeld) en heten. In eerste aanleg had
het de betekenis 'degene die het bevel geeft verschuldigde diensten te
verlenen'. Heten betekende vroeger
ook 'vragen' en 'bevelen'; -ul kon
zich via -ol voor een d ontwikkelen
tot ou. Er was geen -al aanwezig. Enig
etymologisch verband met schalk is
dus uitgesloten, al kon en kan een
schout wel degelijk opzichtertje
spelen.
<
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L air du temps

het parfum van Nina Ricci bedoeld
zijn. Voor de goede verstaander is
Guus Middag
door de titel al bij voorbaat duidelijk
dat dit parfum gezien moet worden
als de grote aanstichter van de droiet iedereen wordt vrolijk
moment van kalmte zonder stilstand.
men die de dichter uit zijn lentevan de lente. Paul Gellethargie doen ontwaken. En air
lings begint zijn bundel
Dan neemt de tuin ons zwijgend op
krijgt nu ook een meer specifieke beDe val van ver fen
en roest
en gaat
tekenis, verwant met lucht en wind:
(1993) met een voorjaarsde middag over in een lucht gekleurd geur, geurtje, lekker luchtje.
vers, maar de toon is eerder herfstig
door alle raadsels van de wereld.
Voor een goed begrip van de hete noemen. Zijn beginregel belooft al
dendaagse poëzie kan het dus nooit
niet veel goeds: "Ik verdraag dit voor- Hoe moet dit stemmingsgedicht gele- kwaad het ongevraagde reclamedrukjaar net". In de regels die erop volzen worden? Vlucht de dichter hier
werk aandachtig door te nemen,
gen, somt hij zo veel nadelen op dat in de verbeelding, in mijmerend weg- liefst met enige regelmaat, bij wijze
hij al in regel 7 kan vaststellen: "ik
dromen? Of is aan het eind van het
van noodzakelijke secundaire literaverdraag dit voorjaar niet". De mees- gedicht, met al die raadsels van de
tuur. Poême kan gewoon 'gedicht' bete mensen verheugen zich in het len- wereld, de voorjaarsdepressie juist
tekenen, maar het kan ook een vergen der dagen, maar de dichter lijkt
versterkt?
wijzing zijn naar de gelijknamige
zich er juist aan te ergeren: "Het licht
Misschien is het allemaal minder
nieuwe geur van Lancóme. Wie
sterft tergend langzaam ". En waar de ernstig bedoeld en geeft de titel daar Poême draagt, gaat vanzelf dichterlijk
meesten blij het nieuwe leven veral een eerste aanwijzing voor. 'L'air
spreken: "Jij bent het zonlicht dat
welkomen, daar blijft hij maar mop- du temps' heet het gedicht. Dat is
mijn zinnen verwart ", mijmert het
peren: "alles is nieuw en duurt te
Frans voor 'tijdgeest', maar die bete- meisje op de foto. En ook met een
lang".
kenis lijkt hier niet mee te spelen.
woord als sonnet is het oppassen geMaar in de laatste twee strofen be- Letterlijk betekent air 'lucht' (afgeleid blazen. Daarmee kan ook de nieuwe
gint er toch nog een lichte wind te
van het Griekse aèr en het Latijnse
Parker-vulpen van die naam bedoeld
waaien en komt er enige beweging in aer), en ook 'wijsje, liedje, deuntje'
zijn. "Iets in z'n schoonheid, z'n bahet vers: van 'vastzitten' naar 'op
(afgeleid van het Italiaanse aria, dat
lans en de manier waarop de inkt
gang komen'.
op hetzelfde aer teruggaat). Wordt
over het papier glijdt, geeft aan elk
hier luchtig een liedje van de tijd ge- moment dat u schrijft meer inspiraL'AIR DU TEMPS
zongen? Misschien speelt de Franse
tie", zo meldt de advertentie.
<
uitdrukking 'vivre de fair du temps'
Ik verdraag dit voorjaar net, het licht
ook mee: van de wind leven - een
sterft
andere aanwijzing voor een wat mintergend langzaam in een middag,
der ernstige lezing van dit rijmloze
waarvan
sonnet.
het uurwerk vastzit. Wanneer katten
krijsen
in de tuin slaap ik niet en droom te
veel.
Ze zijn verliefd en houden dat niet
voor zich;
ik ben op reis, mijn huis een vreemd
hotel.
Kortom, ik verdraag dit voorjaar niet alles is nieuw en duurt te lang.
Maar soms komt iets op gang door

jou,
zacht parfum, houtvuur in de verte:

Enkele maanden geleden viel er een
reclamefolder van drogisterijketen
Kruidvat op de mat. Het betrof een
aanbieding van "topgeuren", die nu
met wel zeer aantrekkelijke prijsverlagingen aan de man werden gebracht.
Het afgeprijsde assortiment opende
met een geur waarvan de naam mij
erg bekend voorkwam: L'Air du
Temps, een eau de toilette-spray van
het merk Nina Ricci.
Het gedicht van Gellings kreeg er
nu een nieuwe lezing bij. Met het
"zacht parfum" uit regel 10 moet wel
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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.
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.

0 NEDERLANDSE DIALECTENDAG

Op zaterdag 15 maart wordt in het Provinciehuis van Den Bosch de vierde Nederlandse Dialectendag gehouden. De
Stichting Nederlandse Dialecten organiseert deze bijeenkomst eens per twee
jaar.
Het ochtendprogramma met lezingen staat in het teken van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND). Deze
publicatie van zestien delen beslaat het
hele Nederlandse taalgebied en bevat
dialectgegevens uit honderden plaatsen
in Nederland en Vlaanderen. De eerste
delen verschenen al in de jaren twintig
van deze eeuw en de reeks vertegenwoordigt zodoende een schat aan onvervangbaar dialectmateriaal. Prof. dr.
A.A. Weijnen spreekt over zijn ervaringen met dit bekendste hulpmiddel van
de Nederlandse dialectologen, en prof.
dr. J. Goossens geeft er een algemene
waardering van. De openingsspreker is
Johan Anthierens, die het zal hebben
over zijn relatie tot het dialect.
In de middag kan de bezoeker voordrachten bijwonen over het maken van
dialectwoordenboeken en het gebruik
van de computer daarbij. Ook worden
verschillende dialectvertalingen van de
Middelnederlandse Reynaert ten gehore
gebracht, en de hele dag door is er een
uitgebreide informatiemarkt over dialecten in Nederland. De lezingen worden met veel andere informatie over Nederlandse dialecten opgenomen in het
vierde Dialectenboek, dat op 15 maart
ten doop wordt gehouden.
Aanmelding voor de dialectendag is vereist. Meer informatie: Stichting Nederlandse Dialecten, Gen. Gavinstraat 344,
6562 MR Groesbeek. Telefoon:
024-361 20 56.

uitgave bevat ruim vijftig puzzels, die allemaal bedacht zijn door J.J. Steenhuis,
de vaste Scrypto-redacteur, die in negen
jaar al meer dan achtduizend uitdagende omschrijvingen bedacht heeft (wat te
denken van "noorderling in de zon (6) ",
"in Friesland is de lucht het dunst (4)"
of "niet of geen tussen haakjes (8+4)").
De puzzelaar komt de juiste oplossingen
te weten door de ondoorzichtige laag
die de vakjes bedekt, weg te krassen.
Overigens zijn niet alle omschrijvingen
nieuw; sommige stonden ook al in NRC
Handelsblad.

In Heureka beschrijft Jan Verheggen Nederlandse woorden die uit het Grieks
komen. Wie denkt dat Verheggen uitsluitend moeilijke wetenschappelijke
termen aanhaalt, heeft het mis. Ook
eenvoudige, alledaagse woorden (boter,
pleister, school) komen uit het Grieks. Bepaalde bedrijfstakken danken zelfs een
groot deel van hun woordenschat aan
de Grieken, zoals de scheepvaart, met
onder meer anker en piraat. Leuk is dat
Verheggen niet alleen vaststelt van welk
Grieks woord een Nederlands woord afstamt, maar ook uitlegt wat de verschillen in betekenis zijn. Bij schijnbaar moderne woorden zoals atoom en fysica levert dat ontegenzeglijk interessante informatie op, maar ook bij woorden die
we direct ouder zouden schatten (atheneum, academie) is de verrassing er vaak
niet minder om.
Heureka. Griekse cultuur in Nederlandse
woorden wordt uitgegeven door Contact
en kost f 36,90.
ISBN 90 254 0960 1

Scrypto wordt uitgegeven door

0 10 VOOR TAAL OP CD-ROM

De Wending en kost f 24,90.

De cd-rom 10 voor Taal is de interactieve
variant van het bekende gelijknamige
televisiespelletje. Met deze cd-rom kan
het spelletje thuis op de computer worden gespeeld, door een groep, maar ook
door een individuele gebruiker, die zo
zelfstandig zijn taalvaardigheid kan oefenen. De cd-rom biedt alle spelonderdelen van het televisieprogramma en
bevat een groot deel van de tot nu toe in
het programma gebruikte opgaven. De
speler krijgt steeds een willekeurige
reeks vragen uit deze honderden opgaven voorgeschoteld. De nieuwe spelling
wordt aangehouden, zodat men zich tegelijk ook daarin kan bekwamen.

ISBN 90 75949 01 4
• ARGUMENTEREN

Frans van Eemeren en Rob Grootendorst hebben hun argumentatietheorie
al vaker uitgelegd, maar nog nooit in
zo'n grappig en toegankelijk boekje als
Leren argumenteren met Vader en Zoon,
dat ze samen met Peter van Straaten gemaakt hebben. Het omslag maakt de teneur van het boekje meteen duidelijk:
Vader en Zoon sjokken naast elkaar
voort, met de handen in de zakken, als
de Vader zonder op te kijken opmerkt:
"Iedereen heeft tegenwoordig maar
overal een mening over!" In het boekje
voorzien de argumentatietheoretici dit
soort uitspraken van commentaar. Ze
leggen uit wat een mening precies is,
welk nut argumenteren heeft en hoe je
een meningsverschil kunt oplossen.
Ook maken ze duidelijk waarom Vader
en Zoon slechts zelden als weldenkende
mensen overkomen; hun drogredenen
worden stuk voor stuk verklaard. De
strips van Peter van Straaten (vijftig in
totaal) verschenen eerder in Het Parool.
Leren argumenteren met Vader en Zoon.

0 CRYPTOGRAMMEN

Een spoedcursus in twintig lessen wordt

Scrypto, het veelgeprezen cryptogram in
de zaterdagbijlage van NRC Handelsblad, is nu in boekvorm verkrijgbaar. De

uitgegeven door Contact en kost

I 24,90.
ISBN 90 254 0660 2

De cd-rom 10 voor Taal is voor f 49,95
te koop bij alle tijdschriftenwinkels en de
meeste winkels waar software wordt verkocht.
0 ETIQUETTE OP HET WERK

In Het groot taal- en manierenboek voor op
het werk geeft Inez van Eijk niet alleen
taaladviezen, maar bespreekt ze ook omgangsvormen. Deze bijzondere combinatie is ingegeven door het perspectief
van waaruit deze kwesties worden bezien: die van de werksituatie. Daardoor
worden in het boek dan ook niet alleen
`algemene' taaladvieskwesties als spelling, stijl en grammatica behandeld,
maar vooral meer op het bedrijfsleven

voegd: Om maar eens een cliche te gebruiken. Het onderscheidt zich van de andere verzamelingen op dit gebied doordat
de auteur, Ed van Eeden, niet aIleen
cliches opsomt, maar ook laat zien hoe
ze in uiteenlopende situaties worden gebruikt. Van Eeden ordent de dooddoeners en stoplappen thematisch en laat
onder andere begroetingen, familieperikelen, ziekte en gezondheid, sport en
cultuur de revue passeren(!). Daarbij
voegt hij nieuwe cliches aan de al been kost f 39,90.
ISBN 90 254 0670 X
staande verzamelingen toe, zoals best
wel, zekerweten! en varianten op het ge• CLICHES
bruik van qua.
Aan de in het Nederlandse-taalgebied
Om maareens een cliche te gebruiken.
verkrijgbare clicheverzamelingen (zoals
Over de platgetreden padenvan de tool
wordt uitgegeven door Aramith en kost
die van de hiervoor genoemde auteur,
Inez van Eijk) is een nieuw boekje toegef 15,-.

gerichte taalonderwerpen als telefoneren, vergaderen en correspondentie.
Ook het etiquettegedeelte is op het zakenleven toegespitst. Zo worden naast
de meer bekende, in algemene etiquetteboeken besproken omgangsregels ook
onderwerpen als bedrijfsethiek, coIlegialiteit, bedrijfscultuur en 'seks op het
werk' besproken.
Het groot toot- en manierenboek voor op
het werk wordt uitgegeven door Contact

•

SPELLINGLEIDRAAD

De spelling meester is bedoeld als handleiding bij het Groene Boekje. Het behandelt alle relevan te speIlingkwesties
en geeft daarnaast richtlijnen voor de
interpunctie. Steeds wordt een bepaalde
regel gegeven, waarna een toelichting
volgt en een aantal voorbeelden. Het
boek is bedoeld voor gebruik in de praktijk en in het onderwijs na de middelbare school, en biedt genoeg bruikbare informatie voor elke gevorderde taalgebruiker die soms twijfelt.
Despelling meester is geschreven door
P.A.J. Wels en wordt uitgegeven door
Uitgeverij Lemma. Het boek kost

f

49,50.

ISBN 90 5189 663 8

<

ISBN 90 6834 162 6

UIT DE JAARGANGEN
"SCHOBBERS" •
Zoo heeft, in de vergadering van de Tweede
Kamer, Minister Colijn die Nederlanders ge'"
noemd die hun bezit aan Nederlandsche Iondsen
verkochten en daardoor den gulden deden dalen,
"Onvaderlandslievende schobbers" noemde hij
zufke lieden,
Ben van de communisten heUt, in Davolgiilg van
den Eersten-Minister, due menschea daarop betite1d met ,,achobbejakken" • • •• maar toen vie!
een presidiale hamuklop hem in de rede, En toch
zijn de twee woorden volkomen gelijkwaardig. Bij
,,achobberd" (met een d op 't eind] verwijst van
Dale eenvoudig naar "achobbejakn waarvan hij
a1s tegenwoordige beteekaUs opgeeft: deugniet,
beddbrok, schooiu. En hij Iddt het woord af van
bet geschobde ( geschubde) jak dat oudtijda de
gaiDge krijgs1iedal droegen.
Maar het Etymologische W oordenboek van
Franck-V an Wijk acht een andere afkomst waarschijDlijk, nJ. van het Nederduitsche schobbal . .
scharen of van het bij Kiliaen voorkommde
z.a.w. acbobbe == scluuft. En het gufi ala aeqaivalmt: ,,1 u i s e n v e D ('!
En zoo'n uitdra1ddng is, ministeriee1, in de def·
dge Haaddingea dcr Staten-Gaauaal gebracht!
ZJj 't daD ook clat se dear (volgal8dal Voorzittu)
"a1I'wCIUD" za1 ataan en "tuechcn haakjes".
Onze Taal, oktober 7935

------------------------------63-----------------'
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Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar
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RUGGESPRAAK

Door het boren van gaatjes in een raam wisten inbrekers
zondag binnen te komen in een woning aan de Slotlaan.
Daar maakte men een nog onbekende buit.
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De Nederlander als polyglot
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'Engels, Frans, Duits - en dan ook nog je eigen taal! Het lijkt wel alsof Nederlanders
hun talen van nature spreken.' Met enige trots nemen we allemaal op z'n tijd zo'n
complimentje van verbaasde buitenlanders in ontvangst. En we zijn er langzaamaan
ook een beetje in gaan geloven. Nederlanders spreken hun talen.
Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de talenkennis van de Nederlanders?
Kunnen ze uit de voeten met het Engels en Duits? Hoe reageren Nederlandse exportbedrijven op Franstalige telefonische verzoeken? Kunnen onze ministers het zonder
tolken af op internationale conferenties? Zijn Engelsen en Fransen ons aan het
inhalen? Is onze trots na de invoering van de Mammoetwet nog wel gepast? Het
eerste gedeelte van dit nummer van Onze Taal is helemaal gewijd aan deze kwesties
- aan de Nederlander als polyglot.

Nederland is een klein land,
maar groot als handeldrijvende
natie, en het talenwonder van
Europa. In werkelijkheid kampt

Nederland*. Europees
kampioen talenkennis?

het Nederlandse bedrijfsleven
met een ernstig tekort aan
werknemers die een of meer
vreemde talen beheersen. Waar
zitten de lacunes? En: hoe jaag
je onbedoeld een Spaanse
groenteboer op de kast?

Peter Burger
E

ederlanders beroemen
zich graag op hun kennis
van vreemde talen. We
hebben allemaal min0 MISGELOPEN ORDERS
stens één vreemde taal
geleerd op school, en ons Engels is zo Duits is geld waard: van elke gulden
goed dat je je er bijna zorgen om zou die Nederland in het buitenland verdient, komt maar 18 cent uit Engemaken - als we niet oppassen, gaat
land en de Verenigde Staten, en niet
die taal op termijn het Nederlands
zelfs vervangen.
minder dan 48 cent uit Duitsland. En
De werkelijkheid is anders. Het be- dan blijft er in Duitsland volgens een
drijfsleven kampt met een tekort aan schatting van de Federatie voor de
werknemers die hun talen spreken en Nederlandse Export (Fenedex) per
jaar nog voor vier miljard gulden aan
schrijven. Engels is niet genoeg: de
behoefte aan Duits is minstens even gemiste orders liggen - door gebrek
sterk, zo bleek in 1990 uit een onder- aan talenkennis.
Frankrijk zou volgens de Fenedex
zoek van het Ministerie van Onderzelfs goed zijn voor twintig miljard
wijs; bij technische bedrijven is de
aan misgelopen orders. Want wie
vraag naar Duits zelfs groter.

w
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spreekt er nog Frans? Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968
kiest slechts een kwart van de leerlingen in het voortgezet onderwijs Frans
als examenvak. Telefonistes van exporterende bedrijven hebben er de
grootste moeite mee (zie het kader op
de volgende bladzijde) .
"De generatie die nu met de vut
gaat, sprak en schreef nog zelf Frans.
Voor hen hoefden we alleen correctiewerk te doen ", vertelt Danielle Lacoste. Lacoste werkt als tolk-vertaler
op het vertaalbureau van de Nederlandse Spoorwegen. Zij vertaalt tech- >
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•
"De achteruitgang
is begonnen met
de Mammoetwet.
Die vakkenpakketten,
dat is de ergste fout
die er gemaakt is."

•
nische rapporten, brieven en folders.
Lacoste: "De laatste tien jaar vind je
nauwelijks nog jonge mensen die het
Frans beheersen. Er zijn weI NSmedewerkers die een aardig mondje
Frans spreken, maar als er serieus zakengedaan wordt, moet er toch een
tolk bij komen."
Maar het Engels van Nederlanders
is toch nog steeds onovertroffen?
"Zelfs ingenieurs en doctors die bij
bedrijven als TNO, Akzo en DSM
werken en redelijk Engels spreken,
maken door gebrek aan ervaring elementaire fouten als ze de taal schrijven", aldus George Pogany. Pogany,
directeur van International Scientific
Services in Naarden, verzorgt bedrijfstrainingen in internationaal onderhandelen en technisch rapporterene "Veel Nederlanders maken fouten met het verschil tussen bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden:
gooddone in plaats van well done, easy
in plaats van easily. Ze verwarren advise en advice, lend en borrow, en zeggen dingen als I don't know too, in
plaats van I don't know either.
II

eVAKKENPAKKETTEN

Was het talenonderwijs vroeger beter? Tolk-vertaler Spaans ~ernando G.
Egas Reparaz denkt van weI: "Het
Nederlandse vreemdetalenonderwijs
was uitstekend - toen ik eindexamen
hbs deed, moest je examen doen in
drie vreemde talen. De achteruitgang
is begonnen met de Mammoetwet.
Die vakkenpakketten, dat is de ergste
fout die er gemaakt is. Bovendien is
er op middelbare scholen jarenlang
zo weinig gedaan aan grammatica,
dat zelfs de lerarenopleiding moet beginnen met een cursus ontleden voor

aankomende leraren vreemde talen." derwijs beter af te stemmen op de beEn zonder grammatica kun je geen hoeften van de maatschappij.
Het Bureau is de opvolger van het
vreemde taalleren, meent Egas. "In
het vreemdetalenonderwijs is de
Nationaal Actieprogramma Vreemde
communicatieve methode veel te
Talen, dat in januari 1996 werd afgelang toonaangevend geweest: veel
sloten met een somber eindrapport
van de verantwoordelijke taakgroep.
praten, weinig grammatica. Dat
Tuin: "Het Actieprogramma heeft
werkt weI als je in het land zelf verblijft en de hele dag die taal kunt ho- vier jaar geduurd, maar veranderingen in het onderwijs hebben veel
rene Maar voor Nederlandse scholiemeer tijd nodig. Misschien weI tien
ren die Frans of Spaans leren, is de
grammaticavertaalmethode beter
of vijftien jaar." Het Bureau, een begeschikt.',
leidsinstrument van het Ministerie
Vooral in het middelbaar beroeps- van Onderwijs, informeert, adviseert
onderwijs heeft eenzijdige aandacht
en signaleert: "Onze taak is het rondvoor communicatieve vaardigheden, pompen van informatie."
Zelfs het bedrijfsleven lijkt nog
gecombineerd met een minimaal
aantallesuren, geleid tot bedroeven- niet voldoende doordrongen van het
de resultaten. Mbo-Ieerlingen krijgen belang van vreemde talen. Symptogemiddeld een uur Engels en een uur matisch is de toestand in het mbo,
Duits per week. Uit een recent onder- waar de toekomstige werkgevers in
zoek van het SCO-Kohnstamm Insti- 1993 een grotere vinger in de pap
tuut blijkt dat er weinig geschikt les- kregen bij het vaststellen van de exameneisen. Sindsdien zijn de vereisten
materiaal bestaat en dat de leraren
voor beroepstechnische vakken aanmoeite hebben met de niveauvergescherpt, maar is het aantal uren
schillen tussen de leerlingen, die afkomstig zijn van vbo, mavo en havo. voor vreemde talen gedaald.
Het niveau van talenkennis in Nederland is nog steeds hoog vergelee INFORMATIE RONDPOMPEN
ken bij de buren, maar landen met
De toe stand van het talenonderwijs
grote talen, zoals Engeland en Duitsin het mbo is alarmerend, bevestigt
land, wentelen zich niet in zelfgeDirk Tuin. Tuin is coordinerend benoegzaamheid. Tuin: "Onze buurlanleidsadviseur van het Nationaal Bureau voor Moderne Vreemde Talen.
den zijn bezig met een inhaalrace. In
Hoofddoel van deze overheidsinstel- Engeland wordt op grote schaal Duits
geleerd, in Duitsland is Engels de eerling is het aanbod van het talenon-

PARDON?
Franse drugstoeristen weten de weg naar Rotterdam weI te vinden, en anders
worden zij vanaf de grens begeleid door speciale gidsen. Oat is een service waar
Nederlandse exporteurs een voorbeeld aan kunnen nemen. Want wat gebeurt
er als een Frans bedrijf zaken wi! doen in Nederland? In 1996 nam het Talencentrum Den Haag de proef op de some In opdracht van de Federatie voor de
Nederlandse Export belden twee docenten van deze talenschool 200 Nederlandse exportbedrijven. In het Frans vroegen ze om eenvoudige in forma tie:
adressen, routebeschrijvingen, bereikbaarheid. "C'est facile ou difficile de stationner chez vous? Est-ce que vous avez votre propre parkinq?"
De resultaten waren onthutsend. Acht telefonistes - onder wie een van een
grote bank in Amsterdam - gooiden na de eerste vraag de hoorn erop. Bij 53
ondernemingen kwam ook na minutenlang do orverb inden niemand aan de lijn
die voldoende Frans sprak om de vragen te beantwoorden. Alles bij elkaar bleken 108 van de 200 exportbedrijven niet in staat om Franse klanten de meest
elementaire inlichtingen te verstrekken.
De overige 92 konden de gewenste informatie welleveren. Uitblinker was
de kantoorartikelenfirma Ahrend International in Nieuwegein, waar Sabine Knip
in vloeiend Frans de potentiele kopers te woord stond. Knip, die twee jaar Frans
heeft gestudeerd, ontving een retourtje Parijs per TGVI en kreeg uit handen van
de Franse ambassadeur de Taaltrofee van het Talencentrum uitgereikt.
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IIlustraties uit: Pat Andrea en Herman Pieter de Boer, Nederlands gebarenboekje. Amsterdam/Antwerpen, Elsevier Manteau, 1981

In Nederland: getikt.

In Nederland: koppie-koppie.

In Spanje en Frankrijk: koppie-koppie.

In Spanje en Frankrijk: getikt.

GEBARENTAAllNTERNATIONAAl
In vreemde landen is alles anders. Zelfs gebarentaal kan verwarrend verschillen van wat we qewend zijn. Grieken bewegen hun kin omhoog om 'nee' te zeggen, Bulgaren wiegen
hun hoofd heen en weer als ze 'ia' bedoelen.
Vergissingen kunnen pijnlijk zijn. Om aan te duiden dat
het weI goed zit met iemands hersens, tikken Nederlanders
tegen hun slaap: koppie-koppie. Fransen en Spanjaarden
verstaan dat gebaar echter als een belediging: dom, qetikt,
niet goed wijs. Om intelligentie aan te prijzen, wijzen zij
juist op hun voorhoofd.
Meer dan pijnlijk was het volgende misverstand. Toen
twee Zweden, op vakantie in Spanje, langs een legerbasis
aan de kust zwommen. zagen zij een wachtlopende soldaat

ste vreemde taal. Als onze buurlanden, die zelf al een wereldtaal als
moedertaal hebben, een tweede taal
verplicht stellen, moeten wij weI van
zeer goeden huize komen om een
Engelsman die Duits beheerst of een
Duitser die Engels beheerst te evenaren."
• TOMAATJES
Zullen Nederlanders ooit kunnen
con curreren met Engelse en Duitse
moedertaalsprekers? Wanneer be-

naar hen wuiven. De man maakte het wapperende gebaar
waarmee Spanjaarden iemand vragen of bevelen dichterbij
te komen. "Oat qebeutt, net als bij oris, met een wenkende
hand", legt Spanje-kenner Maarten Steenmeijer uit, die het
verhaal vertelt in Spanje is anders (1992). Spanjaarden
wapperen echter niet zoals Noord-Europeanen met de
handpalm naar boven, maar met de palm naar beneden,
waardoor hun wenk lijkt op ons gebaar voor 'Go weq!'. Oat
wisten de twee Zweden niet, en wat er vervolgens qebeurt,
heeft een hoog broodje-aapgehalte: "Toen de twee welwillende toeristen niet naar hem toekwamen maar meenden
het bevel te gehoorzamen door weg te zwemmen, werd het
vuur geopend. Het was tweemaal raak. "

heers je een vreemde taal eigenlijk
echt? George Pogany: "Als een Engelsman zegt: You can say that again,
betekent dat niet dat hij je niet heeft
verstaan, maar dat hij het met je eens
is. En als je vrouw ziek is, zal een Engelse collega zeggen: I hope your wife
will soon be better. Met I hope drukt hi j
geen hoop uit, maar wenst hij haar
een spoedig herstel toe. Dan moet je
dus niet antwoorden So do I, maar

Thank you.
Nog lastiger om onder de knie te
II

krijgen zijn culturele verschillen: beleefdheid is iets anders dan politesse.
Op school hebben veel Nederlanders
geleerd dat Fransen minder snel tutoyeren. Dus blijven ze hun zakenrelaties beleefd met vous aanspreken.
Maar er bestaat een tussenmogelijkheid die de meeste Nederlanders niet
kennen. Lacoste: "Wanneer je iemand langer kent, noem je die bij de
voornaam, maar je blijft vous zeggen;
tu bewaar je voor echte intimi."
Veel buitenlanders kennen Neder- >
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landers als betrouwbare, maar wat
botte zakenpartners. Maar voor Spanjaarden kunnen Nederlanders juist
overdreven beleefd klinken. Egas:
"Nederlanders kunnen hun verzoeken zo omslachtig inkleden: 'Zou u
zo vriendelijk willen zijn mij een
pond tomaten te geven ?' Letterlijk
vertaald wordt dat: Usted tenga la
amabilidad de ponerme medio kilo de
tomates? Als je dat tegen een Spaanse
groenteboer zegt, denkt die dat je
hem voor de gek houdt. Tomaten
verkopen is zijn werk en daarom
vindt hij de gebiedende wijs beleefd
genoeg: Póngame medio kilo de tomates
- 'Geef mij een pond tomaten.' Ook
als je de weg naar het postkantoor
vraagt, kun je volstaan met Por favor,
correos?, in plaats van Por favor, me
pudiera decir dónde está la oficina de

cultuur. Lacoste: "Typisch Nederlands zijn woorden als invulling en
beleid. Die kun je vaak alleen vertalen
als je eerst de auteur belt om te vragen wat hij bedoelt."
Nederlandse werknemers willen
alles uitgelegd krijgen van hun baas,
vindt Pogany. "Nederlanders zijn
veel systematischer dan Engelsen.
Engelsen vinden Nederlandse bedrijven daardoor overdreven bureaucratisch. Alles moet hier vastgelegd worden. Toen ik uit Engeland naar Nederland verhuisde, zag ik in een park
overal bordjes met Verboden. In Engeland had je die niet. Ik dacht dat ik
in dit land erg moest oppassen om
niets fout te doen, maar een collega
zei: 'Je hoeft je alleen maar zorgen te
maken als er staat Streng verboden. "
FOUT VAN NIVEAU

correos?"

Kun je je een vreemde taal en cultuur
ooit volledig eigen maken? Lacoste:
"We werken hier op het vertaalbureau van de NS alleen met native
speakers. Die kennen de cultuur waarin ze vertalen nu eenmaal beter. Om
een voorbeeld te geven: vorig jaar
moest ik een toeristische folder vertaHoeveel iemand verdient? Dat kun len in het Frans. In die folder stond
iets als: 'Daar vind je een mooi kasje gerust vragen als je kennismaakt
teel.' Daar kun je geen beau chateau
met een Hongaar, zegt Pogany, die
van maken, want een mooi kasteel is
opgroeide in Hongarije en voor zijn
komst naar Nederland dertien jaar in misschien iets bijzonders voor een
Nederlander, maar een Fransman
Engeland woonde. "Maar Engelsen
zijn weer gesteld op hun privacy - my kijkt daar echt niet van op. Je moet
home is my castle. Bij hen moet je per- dus iets toevoegen wat dat kasteel
soonlijke vragen vermijden."
echt bijzonder maakt."
Vertaalfouten - ze komen in de
i TYPISCH NEDERLANDS
beste kringen voor. Een paar jaar geNederlanders worden volgens Pogany leden hing een Nederlandse vlieggewaardeerd omdat ze recht door zee tuigmaatschappij de Parijse metrostazijn: afspraak is afspraak. Maar hun
tions vol met affiches: 'Le vol a Naut
niveau', een letterlijke vertaling van
directheid wordt niet altijd op prijs
gesteld. "Amerikanen leren om altijd de slagzin 'Vliegen op hoog niveau'.
positief te zijn. Ik heb Amerikaanse
Correct vertaald, grammaticaal niets
schrijfsoftware die me waarschuwt
op aan te merken, alleen: het beteals ik negatieve woorden gebruik als kent óók 'Diefstal op hoog niveau.' <
nee en klein. Die moet je omzetten in
positieve. Als iemand een technische
presentatie houdt, kan een Nederlander zeggen dat hij het niet eens was
met het eerste punt. Een Amerikaan
geeft positieve feedback: 'Ik vond het
tweede punt heel interessant.' Als je
dat zegt, stokt het gesprek veel minder snel; op positief commentaar kun
je voortbouwen."
Wat alle buitenlanders verbaast, is
de Nederlandse overleg- en vergaderEn beperk het gesprek bij de eerste
kennismaking tot koetjes en kalfjes,
adviseert Egas. De Nederlandse tulpen, grachten en molens zijn veilig.
Stel geen vragen waardoor de ander
zijn gezicht kan verliezen: 'Bent u getrouwd? Hebt u leuk werk? Hoeveel
verdient u ?'
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Engelse w66rden gaan meestal nog weI. Onze kennis van de
Engelse grammatica is vaak al wat minder. Maar de echte problemen
zitten in de verbale conventies: in de ogen van de gemiddelde Britzijn
we onbeleefde harken zonder gevoel voor understatement. En onze
intonatie kllnkt zowel saai als onqeinteresseerd.

Haag inzetten!
Tobi Ringeling - vakgroep
Engels, Universiteit Utrecht

Het Engels van Nederlanders

ommige mensen menen dat
een universitaire studie Engels voor Nederlanders weI
een makkie moet zijn. Iedereen spreekt na de middelbare school immers bijna vlekkeloos
Engels? Als docent heb ik echter regelmatig studenten ernstig teleurgesteld door hen te laten zakken voor
tentamens taalbeheersing. 'Hoe kan
dat nou?', hoorde ik daar soms op
terug, 'in Engeland krijg ik voortdurend complimenten!' Dat kan best zo
zijn. Engelsen, die zelf meestal geen
vreemde talen spreken, vinden het al
heel wat dat u zich in hun taal kunt
uitdrukken. Bovendien zijn Engelsen
wat scheutiger met complimenten
dan Nederlanders. En een complimentje op zijn tijd vergemakkelijkt
de omgang, nietwaar?
• ZElFOVERSCHATTING

Het is zeker zo dat veel Nederlanders
een uitstekende kennis van het Engels hebben, maar we lijden 66k aan
zelfoverschatting. Er zullen niet veel
fouten meer gemaakt worden van het
type 'let but', maar ik vraag mij af of
het gros van de lezers weet waarom
de volgende zinnen grammaticaal
niet correct zijn:

spaakloopt. Dat zal Nederlanders in
het Engels niet al te snel overkomen,
want daarvoor is onze kennis van
grammatica en vocabulaire te goed.
Maar helaas, er bestaan ook subtielere ongemakken.
In Groot-Brittannie worden Nederlanders gewaardeerd als een no-nonsensevolkje, mensen die hard werken
en recht voor hun raap een mening
verkondigen, soms een beetje bot,
maar zeker niet kwaad van karakter.
Herkennen wij Nederlanders onszelf
daarin? Waarschijnlijk wel, hoewel ik
vermoed dat we ons niet bij voorkeur
op deze manier willen presenteren.
Toch wekken we kennelijk een dergelijke indruk. Mijn stelling is dat dit
komt door onze goede beheersing
van het Engels. Wie zich vlot kan uitdrukken, wekt de indruk niet alleen
de taal vlekkeloos te beheersen, maar
ook op de hoogte te zijn van de culturele achtergronden en de geldende

conventies. Maar dat hoeft helemaal
niet zo te zijn. Wat weten wij als
Nederlanders bijvoorbeeld van de
Engelse vormconventies? Hoe gaan
wij om met verschijnselen als 'understatement' en 'tongue-in-cheek'humor? Wie maar heel gebrekkig
Engels spreekt, zal het niet worden
aangerekend als hij 'culturele fouten'
maakt, maar aan een spreker op het
meest gevorderde niveau worden
andere eisen gesteld.
• BElEEFDHEIDSCONVENTIES

Ik was ooit met een groepje studenten een week in Londen, waar we
wegens geldgebrek logeerden in een
uiterst eenvoudig bed & breakfasthotel. Het was er goedkoop en het
ontbijt had beslist te lijden onder de
krappe marges die de uitbater zichzelf had opgelegd. Iedere ochtend
was er daarom het subtiele gevecht
om wat extra stukjes toast te be- >

I suggest to visit our friends in London
next week. However, if it won't be
convenient, we will probably go next
month.

Nee, ik zal u de fouten niet aanwijzen. U beheerst uw Engels immers?
Nu kun je je afvragen hoe erg het
is om fouten te maken. Het gaat om
communicatie, en voor de meeste
taalgebruikers is het geen onoverkomelijk bezwaar als er in die communicatie eens een foutje sluipt. We zijn
weI wat gewend, en we zijn bereid
om langs de fouten heen te luisteren.
Erger wordt het als de communicatie

'Can we have
more toast?'
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machtigen. "Can we have more
toast?", vroeg een van de studenten
niet onvriendelijk op de eerste dag.
We kregen de toast, maar de ogen
van de uitbater spraken boekdelen.
Hoewel beslist niet onaardig bedoeld,
moet de vraag voor hem een bevestiging zijn geweest van zijn ideeën
over Nederlanders. Wat zijn het toch
een botteriken! Het gaf mij de kans
om mijn studenten iets te vertellen
over de vereiste beleefdheidsconventies. In zulke omstandigheden zou
'Excuse me, could we have some more
toast please?' heel wat beter voldaan
hebben. De studenten wilden dat
dan nog wel van me aannemen,
maar het overdreven gebruik van
please en thank you - ze bedanken je
hier zelfs nog als ze een biljet van vijf
pond voor je wisselen - dat ging ze te
ver. 'Het klinkt allemaal zo overdreven kruiperig!' En toch zijn dat nu
juist de dingen waar het om draait.
Het is de smeerolie van het gesprek.
0 ON- ENGELSE INTONATIE

Engelsen vinden vaak dat wij Nederlanders zo saai en monotoon spreken. Dat komt doordat de zinsmelodie in het Nederlands anders is dan
in het Engels. Onze Nederlandse intonatie draagt bij aan ons imago van

saaie, botte en ongeïnteresseerde buitenlanders, ook op internationale
congressen. Hoe kunnen we dat
voorkomen? Door beter te luisteren
naar wat Engelsen doen, en door hen
te imiteren. U zult horen dat Engelsen hun zinnen vaak heel hoog inzetten, veel hoger dan wij geneigd
zijn te doen. Als ik mijn studenten
vraag dat te imiteren, ontstaat er algauw een lichte gêne. De meisjes
voelen zich viswijven, de jongens beginnen te twijfelen aan hun mannelij kheid. En toch blijkt dat zulke imitaties heel authentiek aandoen. Studenten die heftig protesteren - 'ja, ik
ben daar gek, zo praat ik niet, hoor' blijken opeens veel authentieker te
klinken, zo verzekeren hun medestudenten hun. Vervolgens vallen die
medestudenten aan dezelfde gêne
ten prooi als zij aan de beurt zijn.

u bij de schuingedrukte lettergreep
bent aangekomen, al een flink stuk
gezakt bent! Probeert u het nog eens:
hoog inzetten en hoog blijven tot
aan de schuingedrukte syllabe. Als u
er dan ook nog voor zorgt dat u op
die schuingedrukte, beklemtoonde
lettergreep een duikvlucht naar beneden maakt, zult u plotseling versteld
staan van uw prachtige Britse accent.
Maar dan moet u wel een echte duikvlucht durven maken en geen genoegen nemen met een klein sprongetje.
U moet als het ware eindigen op de
bodem van uw stembereik. Het is een
kwestie van durf en van goed luisteren naar sprekers met Engels als moedertaal. U moet u gewoon even losmaken van uw Nederlandse achtergrond en het spel meespelen. Als het
aanvoelt als overdreven, verwijfd,
nichterig, onecht of gênant, dan doet
u het waarschijnlijk precies goed!
IN DUIKVLUCHT
De ervaring leert dat zinsmelodie
Probeert u eens zo hoog mogelijk in een sterke invloed heeft op de perte zetten (zijn er geen anderen in de ceptie van een buitenlands accent.
buurt; mooi zo!) in simpele uitingen Als de intonatie deugt, worden onals 'what a wonderful concept', 'what volkomenheden in de uitspraak u
would you like for breakfast', ' it will
veel minder aangerekend. En wat is
be played by the London Symphony nou leuker dan komende zomer in
Orchestra'. Dat is even wennen, niet- Engeland steeds weer te horen: 'you
waar? Ik durf er overigens wat onder speak such excellent English!' <
te verwedden dat u tegen de tijd dat

De Hotline Engels, verbonden aan het Taalcentrum van de Vrije
Universiteit, beantwoordt (doorgaans kosteloos) telefonische
vragen. Sinds 1990 werden er meer dan 7000 vragen voorgelegd.
Een blik in het bestand van deze vraagbaak voor het Engels.

an route description tot briefaanhef
[fie meestgestelde vragen aan de Hotline Engels
Adriaan Brugman - Vertaalbureau Taalcentrum-VU, Amsterdam

eruit de meeste vragen aan de
Hotline Engels worden gesteld door mensen die in hun
'
werk tegen een Engels probleem aanlopen: als ze in het
Engels moeten solliciteren, als er een
rapport in het Engels vertaald moet
worden of als er een folder in het Engels wordt geconcipieerd. Het grootst
in aantal zijn vragen naar woordvertalingen: 'Wat is het Engelse woord

voor ...?' Zulke vragen hebben meestal betrekking op woorden die niet in
het gemiddelde woordenboek staan.
('Hoe vertaalt u loempiavellenmachine?' Het werd pastry roll machine.)
Soms gaat het om telefoontjes van
wanhopige vertalers ('Kunt u mij helpen aan de Nederlandse naam voor
de volgende twintig haaiensoorten?') . Af en toe is er geen pasklare
vertaling, maar kan er toch een om-

schrijving worden geleverd: de functie beleidsmedewerker is gemeengoed
op Nederlandse visitekaartjes, maar
heeft geen ronkend Engels equivalent (policy assistant dus maar).
Er zijn ook veel vragen die betrekking
hebben op de spelling van Engelse
woorden. Vooral vragen over de
schrijfwijze van samenstellingen in
het Engels komen bijna dagelijks

Waarschijnlijk komt dat doordat het Nederlands en het Engels
zich daarin tegengesteld gedragen:
terwijl het Nederlands van de meeste
samenstellingen een geheel maakt,
worden in het Engels samenstellingen [uist vaak met spaties geschreven. Het is dus language centre,
customs officers, football player. Bij Engelse samenstellingen in het Nederlands (ook daarover krijgt de Hotline
vragen) is de situatie nog ingewikkelder: sommige kun je op z'n Nederlands behandelen (turnkeyproject,
businessplan), andere zijn daar nog te
'Engels' voor (management review).

VOOL

(Dear MrJohnson), dan sluit je altijd
af met Yours sincerely. Open je met
Dear Sir, dan sluit je af met Yours
faithfully.
Tot slot zijn er vragen die te maken
hebben met de Engelse taal en cultuur in het algemeen, bijvoorbeeld
waar de afkorting GSM voor staat

(Global System for Mobile Communication), of van wie het citaat "In mar-

ried life three is company and two is
none" afkomstig is (Oscar Wilde).
Soms vraagt de beller naar het verschil tussen Amerikaans Engels en
Brits Engels. En meer dan eens krijgt
de Hotline vragen over de aanduiIn de derde plaats ziet de Hotline vra- ding van het land zelf: wat is de vergen over correspondentiecodes regel- houding tussen de namen England,
matig terugkeren. VeeI Nederlanders United Kingdom en Great Britain? Veel
weten niet precies hoe je een Engelse mensen gebruiken England, terwijl ze
brief begint en afsluit. De regelluidt: eigenlijk en Engeland en Schotland
en Wales bedoelen. In plaats daarvan
je begint met Dear Mr/Mrs/Ms X. Ais
zou je Great Britain moeten gebruije in de aanhef een naam noemt

ken. Maar in adressering is de officieIe aanduiding dan weer United Kingdom: die omvat zowel Groot-Brittannie als Noord-Ierland.
Er komen ook echte breinbrekers binnen: woorden die geen rechtstreeks
Engels equivalent hebben, zoals baaldag, zorgverlof (care leave) of routebeschrijving (How to reach us by car), of
woorden waarvan de Nederlandse betekenis onduidelijk is. ('Hoe vertaalt
u veranderkundig traiect? 'Wat is
dat?') Maar het lukt toch bijna altijd
om de beller snel een antwoord te
geven.
<

Hebt u oak een korte vraag over het
gebruik van het Engels? U kunt elke
werkdag van 9 tot 12 uur en van 13
tot 17 uur terecht bij de Hotline
Engels: 020 - 444 64 22.

Is Duits echt zo moeilijk? Wie zich van school al die regels en uitzonderingen
(en al die rijtjes!) herinnert, zal volmondig 'ja' zeggen. Maar volgens Gerard
Westhoff valt het wei mee. Die moeilijke taalkundige problemen komen in de
praktijk namelijk niet zo gek veel voor. Nederlanders die hun Duits willen
verbeteren, zouden eigenlijk op heel andere dingen moeten letten.

aarom louden we uberhaupt?
Het Duits van Nederlanders
Gerard Westhoff - hoogleraar Duits, Universiteit Utrecht
330/0) en Frans (bereik 290/0) nodig.
uits heeft (ten onrechte)
Volgens ander onderzoek missen Ende naam een moeilijke
gelsen door gebrek aan talenkennis
taal te zijn. Voor een
de meeste orders van aIle Europese
pragmatische Nederlanlanden. Als een Pool en een Hongaar
der rijst dan algauw de
wat
willen bespreken, gebeurt dat
vraag of het wel de moeite waard is
Duits te leren. Kom je met het zelfge- niet vanzelfsprekend in het Engels.
bakken Tarzan-taaltje dat veel Nederlanders van hoog tot laag voor hun
• RIJTJES lEREN?
Door de moderne communicatie- en
'uitstekende Engels' houden niet
verkeersmiddelen wordt ons land
overall Dat is maar zeer gedeeltelijk
steeds kleiner. Ie bent straks met de
waar. Volgens onderzoek van de
trein vanuit Rotterdam even snel in
Europese Gemeenschap denkt 480/0
Frankfurt of Parijs als in Groningen.
van de Europeanen in het Engels te
Dat maakt onze actieradius groter.
kunnen communiceren. Dat is veel.
Maar het blijft een minderheid. Voor Nederland heeft een unieke geopolide rest heb je minstens Duits (bereik tieke ligging. Als enig Europees land

D

maakt het deel uit van een taalgebied
dat aan de drie grote Europese talen
grenst. Dat is na aardgas onze belangrijkste natuurlijke hulpbron. Voor
wie die wil exploiteren, is (goed)
Engels een must. Zonder twijfel.
Maar daarnaast is beheersing van
minstens een van de andere buurtalen nodig. Duits is een van die
buurtalen.
Is Duits echt zo moeilijk? Oat valt
weI mee. De taal is in woordenschat
en grammatica zeer verwant aan het
Nederlands. Nederlanders maken het
Duits ook vaak moeilijker dan nodig
is. Het Nederlandse onderwijs heeft
de Duitse grammatica in het verleden
>
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populariteit van Rudi Carrell in
Duitsland.
We kunnen ook fouten maken
met de woorden. Problemen kunnen
hier vooral optreden als dezelfde
woorden in de te leren taal toch net
iets anders betekenen dan in de moedertaal. Als mijn moeder bijvoorbeeld door Duitsers zou zijn uitgenodigd om te komen koffiedrinken, dan
zou ze 's ochtends zijn gegaan, om
een uur of tien. Die Duitsers zouden
dan verbaasd hebben opgekeken. In
het omgekeerde geval zou mijn moeder vergeefs hebben zitten wachten
en het vreemd hebben gevonden als
haar gasten om een uur of vier alsnog
zouden zijn komen opdagen. Berucht
0 DUITSE 'VRIENDEN'
zijn in dit geval ook de zogenoemde
Welke fouten zijn storend? Ten onrechte denkt men bij fouten meestal 'valse vrienden'. Ons woord kachel is
alleen aan de grammatica. Taal heeft in het Duits 'Ofen'. Onze oven is een
echter meer regelsystemen. Vaak zijn 'Backofen'. Het Duitse woord Kachel
betekent 'tegel', terwijl een Ziegel een
fouten in die andere regelsystemen
'baksteen' is. Een haard is een 'Kastorender voor het verloop van de
min', terwijl Herd 'fornuis' betekent.
communicatie dan grammaticale
Het Duitse woord voor enkel is 'Fussmissers. We kunnen fouten maken
in de uitspraak. Het afwijken van af- knochel', het Duitse woord Enkel
spraken in dit systeem kan ingrijpen- daarentegen betekent 'kleinkind'.
de gevolgen hebben. (Vergelijk 'eest Het Duitse woord Kleinkind bestaat
ook en betekent 'kleuter'.
vous' met 'eest fou'.) Maar in het
Duits is dat voor een Nederlander
maar zelden het geval. Soms vindt de • PEINLICHE VERGISSING
Gelukkig gaat het bij 'valse vrienden'
moedertaalspreker afwijkingen van
meestal om woorden die je maar heel
de regels juist erg leuk, getuige de
altijd erg geproblematiseerd. Al die
regels en uitzonderingen leidden alleen maar tot onzekerheid en spreekangst, en meestal heb je er weinig
aan. Wij leren onze buitenlanders
toch ook niet als eerste de rijtjes met
de Nederlandse meervouden die een
klankverandering krijgen (zoals stad,
schip e.d.) of de hoofdregel van de
meervouden op -ier (personen krijgen een -s (portiers), zaken krijgen -en
(portieren), uitzonderingen: Ier, Arabier, scholier, officier, enzovoort) .
Gelukkig behoren die rijtjes, getuige
de huidige schoolboekjes voor Duits,
grotendeels tot het verleden.

CM
C

0

-C
V
C

E
Q)
a)

74

zelden nodig hebt. En ik heb dan ook
niet vaak meegemaakt dat verwisselingen tot storende misverstanden
leidden. Er zullen eerder problemen
ontstaan wanneer er in de moedertaal voor verschillende begrippen
maar één woord bestaat terwijl de
vreemde taal daar verschillende
woorden voor heeft. Fouten op dit
gebied kunnen erg storend zijn als ze
door de gesprekspartners niet als zodanig worden onderkend. Dit kan tot
vervelende misverstanden leiden.
Wanneer een Duitser bijvoorbeeld
meldt dat hij iets zeer verdrietigs
heeft meegemaakt, en je zegt troostend dat dat zeer peinlich moet zijn
geweest, dan is het nog maar zeer de
vraag of de Duitser zal begrijpen dat
je een fout maakt en schmerzlich hebt
bedoeld. En de kans is niet gering dat
hij je reactie tamelijk bot zal vinden
(peinlich is 'pijnlijk' in de betekenis
van 'gênant') .
Je kunt fouten maken in de grammatica. Die leveren betrekkelijk zelden echte communicatieproblemen
op. Ze worden makkelijk als onbedoeld herkend en de betekenis is
meestal ook uit de context wel duidelijk. Veel onderwijstijd wordt nodeloos besteed aan taalkundig interessante en moeilijke problemen, die
echter in de praktijk nauwelijks
(meer) voorkomen. En met die naamvallen valt het op de keper beschouwd ook wel mee. In negen van
de tien gevallen is de vorm van de
eerste naamval gelijk aan die van de
vierde. (Alleen bij het mannelijk enkelvoud is er een verschil. En bij het
onbepaald lidwoord is dat verschil
meestal niet eens hoorbaar. Vergelijk
'Da geht 'n Hund' en 'Ich hab' 'n
Hund'.) Dus als je je daar geen zorgen over maakt, doe je het al in 90%
van de gevallen goed.
Niet meer dan negen frequente
werkwoorden hebben een derde
naamval bij zich en niet een vierde.
Dat zijn werkwoorden als gehoren
('Das gehort dir') en ge fallen ('Gefällt
es Ihnen?'). De ervaring leert dat die
voor het Nederlandse taalgevoel wei
problemen opleveren. Slechts -nig
twaalf frequente werkwoorden kunnen een derde en een vierde naamval
hebben (schreiben of erzahlen bijvoorbeeld: 'Ich schreibe dir' en 'Ich
schreibe einen Brief'); als je met die
werkwoorden een beetje oefent, blij-

ken ook deze heel dicht bij het Nederlandse taalgevoel te liggen.

r

NARE BETEKENISGEVOLGEN

Maar hoe zeg je de dingen wel? Hoe
dring je aan, zonder onbeleefd te
S PRAGMATISCHE FOUTEN
worden? Hoe houd je je vriendelijk
We kunnen ook fouten maken bij
doch beslist iemand van het lijf?
het combineren van woorden. Veel
Waar leer je dat je in het Nederlands,
van die combinaties zijn universeel.
om een gesprek een wending te geVoor het vreemdetalenonderwijs
ven naar een afsluiting, bijvoorbeeld
worden ze pas interessant zodra het
kunt zeggen: 'Zeg, ik moet nog even
gaat om combinaties die van taal tot iets doen' en niet: 'Hé jij, ik moet
taal verschillen. In het Nederlands
Maar dat je in het Duits juist weer
kun je bijvoorbeeld het woord vrese- niet kunt zeggen: 'Sag mal, maar
lijk als bijwoord gebruiken bij woorwel: 'Du, ich babe noch was vor'. Ik
den die iets positiefs uitdrukken
denk dat dit regelsysteem, na het
('vreselijk leuk', 'vreselijk intereslexicale systeem, misschien wel het
sant'), maar in het Duits kun je niet
belangrijkste is voor het realiseren
zeggen dat iets 'furchtbar toll' was.
van communicatieve bedoelingen in
Het woord lecker kun je in het
een vreemde taal. Ik denk ook dat
Hoogduits alleen met eetbare dingen het op dit gebied misschien wel het
combineren. 'Lecker sauber' of 'lecke- vaakst voorkomt dat fouten met beres Wetterchen' werkt (behalve mis- tekenisgevolgen door de betrokkenen
schien in het Rijnland) op de Duitse niet als zodanig worden onderkend.
lachspieren. Maar het is de vraag of
fouten in dit systeem vaak tot ernZozeer als Nederlanders de neiging
stige stoornissen in de communicatie hebben de kwaliteit van hun Engels
leiden. Wel geven goede combinaties te overschatten, zo onderschatten ze
een zweem van authenticiteit aan de hun mogelijkheden in het Duits. Dat
taaluiting. En het correct toepassen
komt deels door de nodeloze nadruk
van dit soort regels roept, althans in op taalgymnastiek met weinig voormijn ervaring, eerder complimentjes komende grammaticale problemen
op van Duitse gesprekspartners dan
in ons traditionele onderwijs Duits.
een correcte grammatica.
Wie zijn Duits wil verbeteren, kan
Je kunt fouten maken in de prag- veel beter proberen het veel te gematiek: wat kun je, onder wélke om- bruiken en daarbij goed naar zijn gestandigheden en met wélk doel, tesprekspartners luisteren. Je leert vaak
gen wie zeggen? Als je aan een verontzettend veel door daaruit opgezoek niet kunt voldoen, zeg je in het pikte uitdrukkingen en zinswendinDuits dat het je smart ('Tut mir leid'), gen te onthouden en je die eigen te
maar in het Nederlands druk je spijt maken. Dat zijn meestal uitdrukkinuit. Als je bedankt wordt, zeg je in
gen die je zelf ook vaak nodig zult
het Nederlands 'Tot je dienst', in het hebben. Daarbij is vooral de 'pragmaEngels 'In het geheel niet' ('Not at
tische' kant van belang. Omdat ze
all'), in het Duits 'Geen reden' ('Kei- niet als zodanig herkend en begrepen
ne Ursache') en in het Frans 'Ik bid u worden, leiden fouten op dit gebied
erom' ('Je vous en prie') . Als je aan
makkelijk tot irritaties en misverstaniemand voorstelt om te vertrekken of den. De opdracht aan een ober om je
ergens mee te beginnen, zeg je in het een bier te serveren, wordt bijvoorNederlands: 'Zullen we ?' en in het beeld in het Nederlands als een vraag
Duits: 'Willen we ?' In het Duits
om toestemming geformuleerd.
sluit je de formulering van een ver('Mag ik een bier?'). Als je in Duitszoek af met 'Bitte'. Dat is niet zozeer land vraagt 'Darf ich ein Bier?', kan
uit hoffelijkheid, het heeft vooral de het gebeuren dat de ober antwoordt:
betekenis 'einde verzoek'. Aan dit
'Das sollen Sie nicht mich fragen'.
regelsysteem wordt ook in moderne Omgekeerd heb ik meegemaakt dat
schoolboekjes en in het onderwijs
de Duitse gewoonte om zo'n bestel'buiten het boekje' nauwelijks stelsel ling in de vorm van een vaststelling
aandacht besteed. Integendeel.-matig te plaatsen ('Ich kriege ein Bier') door
Je komt daar nogal eens pragmatische een Nederlandse ober werd beantcombinaties tegen die volgens dit
woord met: 'Krieg ist vorbei'.
<
soort regels erg onwaarschijnlijk of
zelfs niet geheel correct zijn.
...'

...'

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.
(Bestelling en betaling vanuit België: 390 fr. op rek.
000- 1635566-49.)
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Hoe goed beheersen Nederlanders het Frans?
Velen krijgen er in het voortgezet onderwijs maar net
genoeg les in om op een basisniveau te kunnen
communiceren. Dat is, zo betoogt dr. P. Bogaards, niet
voldoende voor succesvolle contacten. Daarvoor is het
ook nodig dat men beseft dat Fransen een heel andere
communicatiecultuur hebben.

oen zo'n tweehonderd jaar geleden de Franse revolutionaire
legers onze gebieden kwamen
bevrijden, schreef een Parijse
krant dat het wel spoedig gedaan zou zijn met het Nederlands.
Deze taal zou weldra nog slechts de
status hebben van een dialect dat alleen gesproken zou worden door het
lagere volk. De elite sprak immers al
Frans en de burgerij zou nu spoedig
volgen.
Zoals men weet, zijn de zaken
enigszins anders gelopen. De Fransen
zijn hun exclusieve positie in de wereld en zelfs in Europa kwijtgeraakt.
En het Frans heeft met die achteruit
gelijke tred gehouden, want -gan
mensen spreken nu eenmaal het
liefst de taal van de macht. Het is dus
alles Engels wat de klok slaat: in de
politiek, het bedrijfsleven, de wetenschappelijke wereld, de sport, de media, en dus ook op school.

F rans in Nederland
Dr. Paul Bogaards - vakgroep Franse Taal- en Letterkunde,
Rijksuniversiteit Leiden

zijn alleen de vwo-leerlingen verplicht te laten zien dat ze over een
zeker niveau van leesvaardigheid
Frans beschikken. In de nieuwe opzet
van wat nu de Tweede Fase Voortgezet Onderwijs heet, moeten alle
havo- en vwo-leerlingen een volledig
eindexamen Engels doen, d.w.z. lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Daarnaast moeten alle havo-leerlingen nog iets aan spreek- en luistervaardigheid Frans 6f Duits doen, terwijl de vwo-leerlingen allemaal Frans
én Duits moeten kunnen lézen. Met
name voor leerlingen die het daarbij
0 PRETPAKKET
laten, moet afgewacht worden of dat
In het havo/vwo moeten de leerlinook betekent dat ze in hun vervolggen in elk geval een aantal jaren
Frans doen. Maar bij het eindexamen studie inderdaad teksten in die talen
tweede vreemde taal verplicht.
Slechts weinig leerlingen kiezen voor
Frans. Om aan de eisen van de basisvorming te voldoen, hoeven leerlingen die Frans gekozen hebben trouwens nauwelijks méér te kunnen dan
een bord met vertrektijden lezen of
de weg vragen. Gezien de tijd die
voor de talen uitgetrokken is, is dit
geen onzinnige doelstelling, maar
met maatschappelijk relevant gebruik
van het Frans heeft het natuurlijk
niet veel te maken.

FAUX AMIS
Quasi-Frans in het Nederlands

Frans

Hoezeer het Frans uit het Nederlandse bedrijfsleven verdwenen is, werd
onlangs nog weer eens duidelijk bij
een actie van het Talencentrum Den
Haag waarbij 200 exportbedrijven
werden opgebeld door klanten (in
werkelijkheid medewerkers van het
talencentrum) die voorgaven uitsluitend Frans te spreken. Bij ruim de
helft van die bedrijven bleken die telefoontjes op niets uit te lopen! In de
wetenschappelijke wereld is het net
zo: in colleges aan grotere groepen
kan geen Franstalige literatuur meer
worden opgegeven en voor de meeste
studenten zijn uitwisselingen met
Franse universiteiten taboe. En op
het terrein van de politiek kun je je
afvragen in hoeverre gebrek aan talenkennis mede oorzaak is van het
almaar toenemende aantal botsingen
tussen Frankrijk en Nederland.
Op korte termijn is in deze situatie
weinig verbetering te verwachten. In
de basisvorming is, naast Engels, een
76

betekenis in het Frans
(petit) restaurant

bistro

0 MEER DAN VERTREKTIJDEN

equivalent in het Frans

bistro(t)
conferencier

conférencier

kroeg of goedkope eetgelegenheid
chansonnier

spreker, iemand die een lezing geeft
compartiment

coupé

coupé
filiaal

model auto
succursale

filiale
flux de bouche

flux de bouche
garderobe
(in openbare gelegenheid)

garde-robe

dochteronderneming
volubilité, éloquence

zou iets als 'speekselvloed' betekenen
vestiaire

klerenkast of kleding
pièce of bureau (of salie a manger, living)

kamer

chambre
limonade

limonade
milieu (leefklimaat)

milieu
regisseur

regisseur
solliciteren

solliciter
sorbet

slaapkamer
(afhankelijk van de smaak) orangeade,
grenadine, citronnade

up-drank
environnement

o.a. sociaal milieu of onderwereld
metteur en scène

toneelmeester, inspeciënt
poser sa candidature, postuier

(dringend) verzoeken
coupe glacée

sorbet

vruchtenijs

terechtkunt. In de eerste plaats blijft
kennis van het Engels vooralsnog beperkt tot een relatief kleine kring en
beperkt die kennis zich voor een wat
grotere kring helaas tot enkele formules. Bovendien vinden Fransen
het, in tegenstelling tot veel Nederlanders, nog verre van normaal dat
ze in hun eigen land worden aangesproken in een vreemde taal, zeker
als die vreemde taal niet de moedertaal van de buitenlander is.
Maar veel belangrijker dan de mogelijkheid of de noodzaak elkaar desnoods via een derde taal- te vertellen hoe laat het is of waar zich het
station dan weI bevindt, is echte
communicatie met anderstaligen.
Meer dan het Engels, dat zich ontwikkeld heeft tot een soort cultuurloze lingua franca, is het Frans verbonden met de typische instellingen en
gevoeligheden van Frankrijk. En die
zijn anders dan in de rest van de wereld, net zoals onze samenleving verschilt van aIle andere.
• GEEN GEDOOGBELEID

Een van de belangrijkste kenmerken
van Frankrijk, met name ten opzichte van Nederland, betreft het begrip
zullen kunnen bestuderen. Voor stu- het zogenoemde 'pretpakket' - een
autoriteit. Waar in onze lage landen
denten die een van die talen volledig pakket met veel talen, dat gelukkig
hlerarchieen min of meer verdacht
in hun pakket hadden, is het nu im- nog steeds door sommige leerlingen
zijn, en in elk geval niet op voorhand
mers vaak al moeilijk teksten op hun als prettig ervaren wordt, maar daar- gegeven, impliceert in Frankrijk elke
studieterrein echt te doorgronden.
om niet minder serieus hoeft te zijn. sociale positie een zekere mate van
Dus als ze nu zo'n Yakdoen in afgemacht. Die machtsgevoeligheid doorslankte vorm, d.w.z. zonder schrijf-,
• LA LANGUE DE SHAKESPEARE
trekt het hele leven en vindt zijn uitspreek- en luistervaardigheid en zon- Van tijd tot tijd gaan er stemmen op drukking in de taal, in de woorden
der literatuur, dan valt te voorzien
die zeggen dat het eigenlijk onzin is
en in de manier waarop er over dindat het niveau dat ze in de leesvaarom talen als het Frans nog een (vergen gepraat wordt. Zo is het vast
digheid behalen beneden het huidige plichte) plaats te geven in het onder- geen toeval dat er voor het werkwoord gedogen geen echt adequate
wijs. Schakelen immers de Fransen
zalliggen.
zelf niet ook steeds meer over op het vertaling is. De equivalenten die het
De eis van Engels plus leesvaardigEngels? Dat laatste is zeker waar. Was dichtst in de buurt komen zijn tolerer
heid in twee andere talen voor het
het enkele decennia geleden in Fran- ('toestaan'), waaruit duidelijk wordt
se scholen nog gebruikelijk 'la langue dat de speelruimte bepaald wordt
vwo, en Engels plus spreek- en luisde Shakespeare' te onderwijzen alsof door de machthebber, of anders sou(tervaardigheid in een andere taal
voor het havo is in zeker opzicht een het verbasterd Frans was, en de stuk- frir ('lijden'), supporter ('verdragen') of
verbetering ten opzichte van de hui- ken van de beroemde dramaturg te
endurer ('ondergaan'), die allemaal
dige situatie, waarin te veelleerlingen lezen met een compleet Franse uiteen zekere opgelegde machteloosheid
uitsluitend iets aan Engels doen. Ge- spraak, thans zijn er steeds meer
uitdrukken. Nergens vind je het idee
lukkig vormen deze eisen ook slechts vooral jongere Fransen die zich uitvan een oogje dat wijselijk even
stekend in het Engels kunnen redhet absolute minimum waaraan alle
wordttoegeknepen.
leerlingen moeten voldoen. Met
den. Het is niet vreemd meer als
Macht is ook het uitgangspunt in
name in het profiel Cultuur en Maat- Fransen op internationale congressen de aIledaagse conversatie in Frankschappij, een van de nieuwe vakken- lezingen geven in verstaanbaar Enrijk. Wie het woord heeft, staat het
pakketten, moet meer aan talen gegels, en ook gebruiken steeds meer
pas af als hij of zij daartoe gedwongen wordt. Ais buiteniandse deeIneFranse bedrijven Engels.
beuren, terwijl iedereen in de zogemer aan een discussie is het dus niet
Maar daarmee is nog niet gezegd
noemde vrije ruimte meer aan talen
kan doen. Er blijft dus ruimte voor
dat je met Engels in heel Frankrijk
handig te wachten tot je de gelegen>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77 ------------~

ONZE TAAL 1997 • 4
ONZE TAAL 1997

•4

heid
am ook
oak iets
iets te
te zeggen.
zeggen.
krijgt om
heid krijgt
Dan
kun
je
wachten
tot
je
ons
een ons
Dan kun je wachten tot je een
weegt.
Het
woord
krijg
je
niet,
dat
weegt. Het woord krijg je niet, dat
moet
je nemen.
een andere
andere
Vanuit een
nemen. Vanuit
moet je
praatcultuur
en
met
een
vaardigheid
praatcultuur en met een vaardigheid
die
de vreemde
taal uiteraard
uiteraard minminvreemde taal
die in
in de
der
ontwikkeld
is,
vaIt
niet mee.
mee.
dat niet
der ontwikkeld is, valt dat
En
voor Fransen
Fransen vaak
vaak weer
weer
dan voor
En dat
is dan
dat is
een
onwennige
situatie:
hoe
je
moet je
een onwennige situatie: hoe moet
nu
debatteren
met
een
buitenlander
nu debatteren met een buitenlander
die
en
regels houdt
houdt en
zich niet
niet aan
aan de
de regels
die zich
het
verbale
steekspel
niet
echt
aan
niet echt aan het verbale steekspel
kan
deelnemen? Dat
Dat lijkt
lijkt algauw
algauw op
op
kan deelnemen?
het
gedrag
van
een
eredivisiespeler
in
het gedrag van een eredivisiespeler in
het
amateurvoetbal.
het amateurvoetbal.
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• MEER
TAAlALLEEN
AllEEN
MEER DAN
DAN TAAL
Bij
talen,
maar
zeker
Frans,
het Frans,
Bij talen, maar zeker bij
bij het
gaat
het
niet
aIleen
am
taalvaardiggaat het niet alleen om taalvaardigheid,
maar oak
ook am
om communicatie,
communicatie,
heid, maar
am
begrip
van
wat
er in
in en
en achter
achter de
de
om begrip van wat er
woorden
zit.
Engels
spreken
met
een
woorden zit. Engels spreken met een
Fransman
dus tot
zekere
Fransman kan
kan dus
tot op
op zekere
begrijhoogte
wel,
maar
dat
zal
hoogte wel, maar dat zal het
het begrijpen
van
zijn
levensvisie
bepaald
pen van zijn levensvisie bepaald niet
niet
vereenvoudigen.
van
vereenvoudigen. En
En tach
toch is
is dat
dat van
het
Niet alleen
alleen omomhet grootste
grootste belang.
belang. Niet
dat
Frankrijk
binnen
Europa
de
en in
in de
dat Frankrijk binnen Europa en
steeds, zowel
als
wereld
zowel politiek
politiek als
wereld nag
nog steeds,
economisch
en
technologisch,
tot
de
economisch en technologisch, tot de
grootste
en
belangrijkste
landen
begrootste en belangrijkste landen be-

hoort.
Maar oak
voor ieiehet voor
hoort. Maar
ook omdat
omdat het
dere
wereldburger
van
belang
is
dat
dere wereldburger van belang is dat
hij
van zijn
zijn eigen
eigen gegegrenzen van
over de
de grenzen
hij over
lijk
heen
leert
kijken.
Nederlanders
lijk heen leert kijken. Nederlanders
hebben
dat ze
ze
hebben het
grote voordeel
voordeel dat
het grate
maar
te
kilometer hoeven
hoeven te
maar een
een paar
paar kilometer
rijden
am
in
een
omgeving
te
komen
rijden om in een omgeving te komen
waar
de
waar heel
anders tegen
tegen God
God en
en de
heel anders
wereld
wordt
aangekeken
(en
waar
wereld wordt aangekeken (en waar
valt!).
oak
ook nag
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onbekendheid met de cultuur grote
belemmeringen vormen. Weinig Nederlanders spreken Spaans en de onbekendheid met de verrassend formele omgangsvormen in een aantal Latijns- Amerikaanse landen creëert onzekerheid in de zakelijke contacten.
Ook negatieve opvattingen over en
ervaringen met bureaucratie, corruptie, lage arbeidsmotivatie en de manier van zakendoen weerhouden vele
Nederlandse ondernemers ervan om
in het gebied actief te zijn. Ook hier
spelen taal en cultuur een belangrijke
rol. Maar Latijns-Amerika is een zeer
divers gebied, met landen die zeer
sterk van elkaar verschillen; een algemene mening over Latijns-Amerika is
vrijwel nooit van toepassing op een
specifiek land.

tenland en handleidingen of software in vreemde talen.

Nederlanders
i PRAKTISCHE SCHOLING

zijn gewend
zelf initiatieven
te nemen.
Dit wordt niet in
alle internationale
organisaties
gewaardeerd.

Wat kan Nederland met deze constateringen doen? In de eerste plaats zal
hiermee in het onderwijs rekening
moeten worden gehouden. In het
'witboek' van de Europese Commissie Teaching and learning: Towards the
learning society (december 1995)
wordt kennis van ten minste twee
vreemde talen uit de Europese Unie
aanbevolen. In Nederland worden
zes of zeven eindexamenvakken gekozen; drie moderne talen verplicht
stellen lijkt dan wat te ver te gaan.
Een oplossing kan dan zijn om deelvakken op het gebied van talen mogelijk te maken, waarbij alleen bepaalde elementen worden behandeld, zoals schrijf- en spreekvaardigheid en literatuur. Ook het talenon
derwijs direct koppelen aan de beroepsvaardigheden kan een stimulans voor de leerlingen betekenen.
De leerstof van bepaalde beroepsvaardigheden kan bijvoorbeeld in een
vreemde taal worden aangeboden.
Talenkennis betekent dan een bijdrage aan de beroepskwalificaties. In de
tweede plaats is een gedegen voorbereiding op de communicatieve gewoonten in een land onontbeerlijk;
hiervoor bestaan voor de verschillende taalgebieden cursussen. Daarnaast
is het vanzelfsprekend dat u in internationale contacten een flexibele
houding aanneemt. Dit laatste behoeft voor Nederlanders, als internationaal erkende handelaren, geen
<
grote obstakels op te leveren.

Veelal worden in het internationale
• INTERNATIONALE AANPASSING
zakenverkeer echter Engels en Duits
gebruikt. Overigens beheersen ook in
Een ander onderzoek van VNO NCW, naar internationale belangen- de Latijnse landen steeds meer menbehartiging door middel van netwer- sen de Engelse taal; dit werkt uiterken van Nederlanders bij internatio- aard drempelverlagend. Daarentegen
zullen cultuurverschillen ondanks
nale gouvernementele organisaties
verdere internationalisering niet ver(Europese instellingen, OESO, EBRD
en Wereldbank), leidt onder meer tot dwijnen en blijft kennis van dat asde volgende conclusies: voordat een pect essentieel voor goede contacten.
De algemene conclusie kan dan
werknemer in een internationale orworden getrokken dat kennis van de
ganisatie zijn werk kan doen, moet
taal, maar ook zeker van de cultuur hij over kennis van de cultuur van
deze organisatie beschikken en zich
het normen- en waardenpatroon kunnen aanpassen aan deze interna- van essentieel belang zijn om in het
tionale cultuur. Nederlanders zijn ge- buitenland met succes zaken te kunnen doen. Overigens krijgen ook bewend zelf initiatieven te nemen. Dit
drijven die alleen op de thuismarkt
wordt niet in alle internationale
actief zijn met de noodzaak te maken
organisaties gewaardeerd. In Nederdat hun medewerkers over voldoenlandse organisaties bestaan bijvoorde talenkennis beschikken; hierbij
beeld geen sterke hiërarchische verhoudingen, in tegenstelling tot de
valt te denken aan inkoop in het buibovengenoemde internationale organisaties. Zeker in de Frans georiënteerde organisaties liggen verantWaarde Nederlandse export 1995 (in miljarden
woordelijkheden in het algemeen op
guldens) naar enkele grote landen en gebieden
hogere niveaus en is de wijze van leidinggeven centralistischer van aard.
Totaal

Uit een onderzoek van de heao Arnhem van mei 1996 naar aanleiding
van een onderzoek van de Federatie
voor de Nederlandse export (Fenedex), bleek dat internationaal opererende bedrijven het niveau van de eigen talenkennis overschatten; vooral
de kennis van het Frans en Spaans
bleek tegen te vallen. Fenedex kwam
tot de conclusie dat exporterende Nederlandse bedrijven hierdoor miljarden guldens aan omzet verliezen.
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Tijdens meertalige conferenties zit achter in de vergaderruimte een groepje
mensen paarsgewijs in een soort aquaria: de tolken. Vanuit de tolkencabines
zorgen zij ervoor dat de deelnemers elkaar verstaan. Hoe werken zij? Ais
papegaaien die de spreker woord voor woord nabauwen? Of voegen ze iets toe?

Het verschil tussen vertalen en vertolken
Over het werk van congrestolken
Mike van der Vijver - congrestolk bij het Cooperatief Congrestolkensecretartaat, Amsterdam

olken zijn geen vertalers: tolken zetten gesproken taal om,
vertalers geschreven teksten.
Toch is het onderscheid in de
praktijk minder duideli]k. In
Nederland bestaat al sinds mensenheugenis het staatsexamen tolk-vertaler. Dat verklaart vermoedelijk
waarom deze twee beroepen in ons
land een Siamese tweeling lijken.

T

• TUSSEN SCHROOM EN REDDING
Nog minder bekend is het verschil
tussen gesprekstolken en congrestolken. De gesprekstolk zit gewoonlijk
tussen de gesprekspartners in en vertaalt zin voor zin een gesprek in en
uit beide talen. De werkomstandigheden zijn doorgaans informeel en
de tolk kan een sturende rol vervullen. Zo gaat het bij interviews, de
rechtbank of gesprekken met asielzoekers.
Congrestolken daarentegen werken op internationale vergaderingen
en conferenties. Ze vertalen veelal simultaan, dus tijdens het spreken van
de spreker, vanuit een tolkencabine,
en doen dat in principe aIleen naar
hun eigen moedertaal. Tijdens meer
besloten vergaderingen werkt de congrestolk 'consecutief': de vertaling van alinea tot complete tafelrede voIgt pas achteraf, als de spreker uitgesproken is. Soms ziet u op televisie
een tolk schuin achter Boris jeltsin of
Helmut Kohl staan. Die levert dan
een fluistervertolking. V moet wel
twee keer kijken, want de tolk fluis-

tert niet alleen, hij houdt zich ook
anderszins op de achtergrond - een
houding die wordt ingegeven door

de omstandigheden. Die zijn meestal
zeer formeel, en elk eigen initiatief
van de tolk kan leiden tot een diplomatiek incident. Terughoudendheid
is daarom van groot belang.
Op het juiste moment moet de
congrestolk echter zijn schroom weten af te werpen. Een voorbeeld:
hoog Japans bezoek in Parijs. De burgemeester van Tokio bedankt bij vertrek zijn Parijse ambtgenoot. In het
Engels. Alleen: hij spreekt geen Engels. Toch moet hi], als delegatieleider, bedanken. Zo hoort dat in Japan.
Dus hebben medewerkers zijn speech
in fonetisch Engels opgeschreven. De
tolk Engels-Frans hoort het onbegrijpelijke koeterwaals aan en houdt na
afloop een warm betoog over de Parijse charme, het nut van de wederzijdse betrekkingen, enz. De volgende dag ontvangt zij een buitenmaats

•
Als

congrestolk
word je bijna
het alter ego
van de spreker
in een andere

taal.

•

boeket bloemen met een kaartje:
"Thank you for saving face."
• WERElD VAN VERSCHll
Ook in opleiding verschilt de congrestolk sterk van de gesprekstolk.
Gesprekstolk - of tolk-vertaler wordt men na een talenstudie met
vertaalvariant aan een Nederlandse
universiteit, aan de hbo-opleiding te
Maastricht, of door een particuliere
cursus te volgen en vervolgens het
staatsexamen tolk-vertaler af te leggen. Slaagt men, dan kan men zich
laten beedlgen als vertaler of aan het
werk gaan als tolk.
Wie congrestolk wil worden, moet
naar het buitenland om aan een van
de schaarse Europese tolkenscholen
(onder meer in Parijs, Heidelberg en
Triest) een soort kopstudie te volgen.
De student wordt geacht een universitaire vooropleiding te hebben en al
meertalig te zijn bij aankomst. De
tolkenschool werkt vooral aan algemene ontwikkeling en tolktechniek.
Dat laatste is broodnodig: de structuur van tal en verschilt enorm en de
congrestolk moet de noodzakelijke
'trues' leren om die verschillen te
overbruggen. Zo staat in Nederlandse
bijzinnen het werkwoord achteraan;
in het Engels is de volgorde onderwerp-gezegde-bepalingen veel strakker. Wat doet een simultaantolk?
Wachten tot het werkwoord komt en
zijn Engelse luisteraars op een droogje laten zitten? Of anticiperen op wat
logischerwijze wel zal volgen en de
vertaling zo nodig later aanscherpen?
De voorzitter in een vergadering zegt
bijvoorbeeld: 'V weet wellicht niet
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dat de commissie ad hoc artikel.2S
(lid a., a1 eerder geamendeerd op ...,
en nog besproken op de vergadering
van ..., etc.) heeft gewijzigd?' Het
zinsdeel tussen haakjes kan oneindig
langer worden gemaakt. Zo'n zin is
zwanger van spanning: wanneer
komt dat werkwoord nu eindelijk? In
het Engels daarentegen is de enig
mogelijke woordvolgorde '... the
standing committee has ...', direct gevolgd door werkwoord en lijdend
voorwerp. Maar welk werkwoord? De
tolk moet zijn keuze razendsnel maken: invullen (maar wat dan?) of
wachten? En wat doet hij in het laatste geval met die rijstebrijberg van
het lijdend voorwerp? De spreker
gaat intussen onverdroten verder en
de tolk moet een inhaalrace beginnen.
Kortom, net als tolk en vertaler
zijn gesprekstolk en congrestolk twee
compleet verschillende beroepen.
Hoewel belangrijk bij de keus van het
juiste type tolk, wordt dit onderscheid door tolken- en vertaalbureaus
in hun contact met opdrachtgevers
zelden duidelijk gemaakt.

• BEROEPSGEHEIM
De kneep zit hem erin dat 'tolk' geen
beschermd beroep is. Iedereen die
drie jaar Spaans aan de volksuniversiteit heeft gevolgd mag zich tolk noemen. Toch zijn kaf en koren weI te
scheiden: gediplomeerde gesprekstolken-vertalers kunnen zich laten beedigen; erkende congrestolken zijn lid
van de AIIC (Association Internationale des Interpretes de Conference),
een internationa1e beroepsvereniging
met een strenge ballotage am de
kwaliteit te waarborgen. De leden
zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat daar streng de hand aan
wordt gehouden, bleek onlangs nog
toen een hoogbejaarde tolk aantekeningen over de Conferentie van .lalta
in zijn memoires verwerkte. Hij werd
geroyeerd.
Terug naar het werk van de congrestolk. Ofschoon studie aan een
tolkenschool noodzakelijk is, ben ik
ervan overtuigd dat het onmogelijk is
congrestolk te worden. Het is een
beetje als met lesgeven: leraar (of
congrestolk dus), dat ben je en je
kunt dankzij gedegen onderricht
hoogstens beter worden. Een goede
congrestolk moet namelijk een groot

aanta1 eigenschappen in zich vereni- van struisvogels fokken tot stomagen die samenhangen met iemands
verpleegkunde, van tropisch hardkarakter. Taalgevoel is een vereiste,
hout tot voetbalvandalen, van jaardat spreekt, maar minstens even becijfers tot Emile Ratelband. Op elk
langrijk zijn snelheid van handelen
onderwerp moet de tolk zich inlezen,
en inturtie: een tolk moet snel aanom vervolgens het relevante jargon
voe1en waar een spreker heen wil. Hij in een handig te openen vakje in zijn
kan niet eerst twee zinnen wachten
geheugen op te slaan.
om zeker te weten wat deze gaat zegImprovisatietalent komt ook van
gen en dan pas zijn mond opendoen. pas. Ik werkte ooit bij een congres
De luisteraar met zijn koptelefoon
over haveninstallaties. Het was de bemoet immers bijblijven. Een halve a ginperiode van de perestrojka, en de
driekwart zin achterlopen is het
congresorganisator meldde trots een
ingelaste speech: een Russische overmaximum.
heidsdienaar kwam vertellen over de
• DESNOODS GEMEENPlAATSEN
havens in zijn land. Russische tolken
waren niet geregeld, maar geen nood,
Tolken moeten zich goed kunnen
concentreren en die concentratie
de speech was in het Engels. Engels?
lang volhouden. In hun hoofd spelen Het was een volstrekt onverstaanbaar
zich 'in real time' vier processen af:
gebrom. De Russische beer, zeg maar.
luisteren, verwerken, vertalen en for- Ge1ukkig had de spreker dia's en met
muleren. Geen woord mag verloren
vereende oren vingen mijn collega
gaan en steeds moet de betekenis hel- en ik wat plaatsnamen op. Een halfder worden overgebracht - dat vreet
uur van diavoorstelling-gemeenplaatenergie. Vandaar dat simultaantolken sen later was iedereen tevreden en
met z'n tweeen werken en elkaar on- voldaan.
geveer elk halfuur afwisselen.
Een goed kortetermijngeheugen
• 'JA' AlS 'NEE' VERTOlKEN
en een brede algemene ontwikkeling Als congrestolk word je bijna het alzijn onontbeerlijk. U kunt het name- ter ego van de spreker in een andere
lijk zo wonderlijk niet verzinnen of
taal, maar tegelijkertijd moet je voltolken komen ermee in aanraking:
doende afstand bewaren om de
>
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Taalmerk: keurmerk voor
vertaalbureaus

boodschap van die spreker over te
brengen. "Een tolk vertaalt niet, een
tolk vercultuurt", heeft iemand ooit
Redactie Onze Taal
gezegd. Zo is het precies: een Japanner die op een vraag antwoordt dat
n Nederland is er een groot aantal vertaalbureaus van uiteen'die mogelijkheid zeker bestaat' zegt
lopende kwaliteit, en het is daardoor niet altijd gemakkelijk
eigenlijk 'nee'. Een tolk die het Jahet juiste bureau te vinden. De grotere, professionele bureaus
panse antwoord letterlijk vertaalt,
kunnen zich sinds kort onderscheiden door een nieuw kwalislaat de plank hopeloos mis.
teitskeurmerk: het Taalmerk.
Het cultuurverschil is het grootste
Het Taalmerk is ontwikkeld door de ATA (Association of Transprobleem dat de congrestolk moet
lation Agencies), een brancheorganisatie, die dit keurmerk heeft
overwinnen. Maar er zijn nog andere
gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau. Met het Taalmerk
struikelblokken. Zoals gespreksleiders
heeft de ATA een standaard vastgelegd voor de vervaardiging
die de discussianten zelf verstaan tervan kwaliteitsvertalingen door vertaalbureaus. De eerste keurmerkcertificaten werden op 13 maart jl. uitgereikt.
wijl zij en het publiek moeten wachHet Taalmerk mag worden gevoerd door vertaalbureaus die lid
ten op de tolk, die onvermijdelijk iets
zijn van de ATA, en die verder voldoen aan strenge eisen en inachterloopt. Om te voorkomen dat
staan voor de kwaliteit van de vertalingen die zij leveren. De bede zaal het gevoel krijgt en masse
langrijkste
criteria betreffen de aanwezige (ver)taalkundige exnaar een intercontinentaal telefoondeskundigheid
van de vertalers, de procedures voor
pertise,
de
gesprek te luisteren, is het dan zaak
en
voor
het
productieproces,
de revisie en controle. Bovendien
de discussiebijdragen zo samen te
minste
drie
jaar bestaan voordat het in
moet
een
bureau
ten
vatten dat alleen de boodschap overaanmerking
kan
komen
voor
het
Taalmerk. Goedgekeurde beblijft. Om tijd te winnen moet alle
drijven zullen jaarlijks gecontroleerd worden op de naleving van
overbodige franje eraf.
het keurmerkreglement.
Nog rampzaliger zijn sprekers die
eindeloos bijgeschaafde en voor de
spiegel geoefende schrijftaal met razende snelheid oplezen. Bij voorkeur
met citaten uit wetsartikelen of middeleeuwse poëzie. Of sprekers die per dere taal bestaat - en die kans is klein Britse ambtgenoot verliepen echter
se woordgrappen willen maken. Ten- - kan een tolk hoogstens het gehoor moeizaam. Dat werd er niet beter op
zij dezelfde woordgrap ook in de an- beleefd verzoeken even te lachen om- toen de minister de druk wat op wildat de spreker zo'n aardig grapje
de voeren en de desbetreffende collega vroeg: "Are you standing behind
heeft gemaakt. Zo help je ook voor
DOUBLE DUTCH
de buitenlanders de stemming erin
your point?" Waarop de Brit even
te houden.
geïrriteerd als snedig riposteerde: "I
Tijdens het vorige EU-voorzitterschap
am not standing behind anything, I
van Nederland verzamelde ik met mijn
• NEDERLANDSE MISSERS
am sitting in my chair."
collega's een reeks uitspraken in 'Double
Ook lastig zijn Nederlanders die inDutch', die allemaal echt zo zijn gedaan.
ternationaal actief zijn maar tolken
0 NAAR WOORDEN LATEN ZOEKEN
(De lijst is nog veel langer en een soorteigenlijk onzin vinden. Zij spreken
Goede AIIC-congrestolken zijn
gelijke bloemlezing is er ook in het
hun talen immers, dus waarom zou- schaars (Nederland telt er maar 30 a
Frans. Voor belangstellenden zijn beide
den die buitenlanders dat niet ook le- 35) en simultaanvertolking is een
op verzoek bij de auteur te verkrijgen.)
ren? (Je hóórt ze voor het woord bui- dienst die een flinke investering
Gaat u even zitten voor deze 'Parels uit
tenlanders 'stomme' denken.) In deze vergt. Dankzij die investering zijn
de polder', oftewel 'Howlers from Holechter alle deelnemers aan internadagen van het Nederlandse voorzitland':
terschap van de Europese Unie is het tionale bijeenkomsten in staat zich
-I do not want to mow the grass before
aardig een paar woorden te wijden
zorgvuldig in hun eigen taal uit te
somebody else
de
drukken.
Ze kunnen zich concentreaan mythe van de Nederlandse ta
-We have worked hardly
Dat men in ons land beter-lenkis. ren op wat ze willen zeggen en niet
-... and the whole rimram
zijn
vreemde
talen spreekt dan elders op hóé ze dat doen. Ze hoeven niet
- If we arrive at the drempel
waar,
maar
beter is een relatief benaar woorden te zoeken: dat doet de
is
-In the cader of the herorientation of
grip.
Tijdens
het
vorige
Nederlandse
tolk voor hen. Die praat immers de
the new policy
EU-voorzitterschap
heeft
Neder
sprekers niet letterlijk na; hij zet hun
de
-We have to shrap article 8
talenkennis
heel
hilariwat
l
a
n
d
s
e
boodschap
om in iets dat op luiste-We have to change both lids
sche
taferelen
opgeleverd.
Een
van
de
raars
hetzelfde
effect heeft als het
-The chairman lifted the meeting
grappigste
voorbeelden
is
het
volgenorigineel.
-As we know van the documents, we
Tolken, kortom, zijn geen papede, opgetekend tijdens een Europese
must put water to the wine
-If I remember good from my head
gaaien. Ze helpen om taal- en cultop. De Nederlandse minister had
-Don't worry, I'll redraw myself ...
geen tolken nodig en zat voor in het tuurbarrières te slechten. En om
Engels. De onderhandelingen met de modderfiguren te voorkomen.
<
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The life I live

meest op 'Want to be Otis Redding'. Dat klinkt_ nogal onzinnig, maar iets anders kon ik er niet van maken.

Na enige tijd besloot ik dat er maar een einde aan mijn
onzekerheid moest komen. Ik vroeg de muziekuitgeverij
Kees van der Zwan
om een kopietje van de tekst. Ik kreeg de officiële partituur, en daar stonden, tussen de muzieksleutels en de
notenbalken, de antwoorden op al mijn vragen. Eindelijk
ij 'Nederlanders en hun vreemde talen' moet ik wist ik nu dus ook wat er in de vijfde regel werd gezongen:
altijd aan Wim Bieler denken. Bieler was de
zanger van Q65, een van de vele Nederlandse
Once we were on Joops wedding.
'beatgroepen' uit de jaren zestig. Die groepen
probeerden allemaal te spelen als hun Engelse
Dit had ik niet kunnen verzinnen. Joop - dat is wel even
voorbeelden. Wie ook maar een beetje 'cool' wilde zijn,
moest dus in het Engels zingen. Hoe klonk dat? De hoes- wat anders dan Otis Redding. Toch was het verschil in
tekstschrijver van een Amerikaans -Australische verzamel- Bielers mond ook weer niet heel erg groot, want Joops
blijkt hij uit te spreken als [tzjoops]; [on tjzoops whedLP met Nederlandse 'sixtiespunk' omschrijft het als "a
Hij
heeft
ding] ligt dan verrassend dicht bij Otis Redding. Onwillestrange Netherlands mutation of our language".
het verder over "screams, grunts and growls delivered in keurig legde ik ook meteen een heel ander verband.
Want die Joop was natuurlijk - ik twijfelde er geen mosome barely decipherable attempt at the English lanment aan - Joop Roelofs, de slaggitarist. En - zo ging ik
guage".
maar meteen door - wat zou deze Otis Redding-fan op
Het moeilijkst te ontcijferen is wel het Engels van
zijn trouwfeest gedraaid hebben?
Wim Bieler. Met zijn Q65 (thuis in Den Haag 'de Kjoe'
Het is een mooi en curieus geval, dit antwoord op
genoemd) had hij in 1966 een flinke hit: 'The life 1 live'.
mijn
vraag. Er zit ook wel iets geestigs in: dat oer-HolHet is een rauw, rammelend en erg opwindend nummer
landse Joop in een Engelse regel die nogal on-Engels aan- het komt nog weleens langs in de Arbeidsvitaminen.
Opvallend zijn de pompende bas en vooral de zang van doet. Toch kon ik uiteindelijk niet zeggen dat de regel er
Bieler: hard, ruig, snerpend, zeurderig en met een onmis- beter op was geworden. Want hoe ik het ook bekeek,
Otis Redding sprak heel wat meer tot mijn verbeelding
kenbaar Haags accent. In de tekst laat iemand zijn gedachten gaan over enkele gebeurtenissen uit zijn leven - dan een Haagse trouwpartij. Er is van alles aan te merken
op wat ik altijd dacht dat Bieler zong, maar nu ik de werzoveel is er nog wel uit op te maken. Maar wie daar al
kelijke tekst kende, kreeg mijn vertrouwde fantasieversie
luisterend het fijne van wil weten, blijft met heel wat
vragen zitten. De meest intrigerende vond ik altijd deze: zowaar alsnog een zekere glans.
Sindsdien neurie ik dus weer gewoon: 'Want to be Otis
hoe luidt precies de vijfde regel van het laatste couplet?
In wat er aan die regel voorafgaat, gebeurt er ongeveer Redding, we smoked and drank all night'. Althans, ik
probeer dat te doen, maar het wil niet altijd lukken. De
dit:
werkelijkheid zit mij in de weg. Onverstaanbaar Engels is
soms mooier - Nederlanders hoeven helemaal niet goed
had a girl and I loved her
<
te zijn in vreemde talen.
She knows, she knows I still do

I•

But she married with a rich man
But the things she wants he can't do

-r
C
0

v

Dan komt de onverstaanbare vijfde regel, en daarna gaat
het zo verder:

(D

We smoked and drank all night
At twelve we were thrown out.

Over die mysterieuze vijfde regel is eigenlijk niet veel
meer te zeggen dan dat er veel sisklanken in voorkomen.
Maar na heel goed luisteren meende ik er toch iets in te
horen: de woorden Otis Redding. Dat was misschien ook
niet eens zo raar, als je bedenkt dat Q65 op zijn legen
eerste LP Revolution een nummer van deze Ame-darische
rikaanse soulzanger heeft opgenomen: 'Mr. Pitiful'. Volgens de hoes van Revolution was dat vooral een idee van
Joop Roelofs, slaggitarist van de Kjoe. "Joop is een enorme soul-aanhanger", stond er als toelichting bij.
Het zou dus iets met Otis Redding kunnen zijn. Maar
hoe luidde dan de hele regel? Het leek uiteindelijk het

0
0

CD

Q65 in 1966; links Wim Bieler, rechts Joop Roelofs
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In de Europese Unie zijn er momenteel elf
offlciele talen. Vooral vanwege de hoge
(vertaal)kosten die dit met zich meebrengt,
neemt de roep om beperking van het aantal
talen toe. Wat gaat Nederland als EUvoorzitter doen om het Nederlands en andere
'kleine' talen in Europa te beschermen?

Nederlands in Europa:
hobby of belangrijk
cultuurgoed?
Marc van Oostendorp

o

P 1 januari 1997 werd Nederland voorzitter van de Europese Unie. Toen minister Van
Mierlo de Nederlandse plannen voor het voorzitterschap
presenteerde, verklaarde hij een
nuchtere aanpak na te streven. "We
laten onze agenda niet bepalen door
onze hobby's", zei hij tegen de internationale pers. Hij vertelde er niet bij
of de positie van het Nederlands binnen de Unie als zo'n 'hobby' moet
worden beschouwd.
In ieder geval wordt in de Nederlandse plannen nauwelijks aandacht
besteed aan het lot van de kleine en
middelgrote talen. Toch staat er dit
jaar het een en ander op het spel.
Wanneer als afsluiting van het Nederlandse voorzitterschap in juni in
Amsterdam een grote intergouvernementele conferentie plaatsvindt, zal
er ook opnieuw gesproken worden
over de status van de kleine en middelgrote talen in Europa.

den alleen het Frans en het Engels
gebruikt, en in een enkel geval het
Duits. De Vlaamse eerste minister
Van den Brande drong erop aan dat
de Nederlandse regering een soortgelijke richtlijn zou uitvaardigen, om
zo al tijdens het voorzitterschap het
goede voorbeeld te geven. De Nederlandse premier Kok zei in een reactie
dat de Nederlandse regering grote
waarde hecht aan het Nederlands,
zonder duidelijk te maken op welke
manier zij deze waarde zou verdedigen. Een concrete toezegging deed
hij niet. Voorzover valt na te gaan
heeft Nederland zich in de praktijk
ook weinig aan de Vlaamse richtlijn
gelegen laten liggen.
• BUURLANDENPOllTIEK

Een duidelljker standpunt heeft de
Nederlandse regering ingenomen
over het Witboek over onderwijs en opleiding van de Europese Commissie.
Nederland steunde in grote Iijnen de
voorstellen van deze commissie op
het gebied van het taalonderwijs • RICHTllJN
Elf landen zijn op dit moment kandi- voorstellen die tamelijk radicaal zijn.
daat om toe te treden tot de Unie.
Elke Europeaan moet drie talen uit de
Voorbeelden zijn Polen, Hongarije,
Unie spreken. Dat wil zeggen dat hij
Cyprus en Roemenie. Als aIle aanvra- of zij er in de regel twee bi j moet lerene Het Witboek moedigt onderwijsgen gehonoreerd worden, komen er
in de Unie tien talen bij. De Europese instellingen aan om een van die twee
Unie heeft op dit moment in totaal
talen al vanaf de basisschool aan te
elf officiele talen, en besteedt jaarlijks bieden. Het wordt zelfs wenselijk genoemd om al tijdens het voorschools
ongeveer twee miljard gulden aan
onderwijs (dus de kleuterschool) te
vertalingen. De roep om een beperbeginnen met die ene vreemde taal.
king van het aantal officiele talen
Op de middelbare school zouden de
neemt dan ook alleen maar toe.
vreemde talen in het ideale geval ook
Op 14 januari van dit jaar, twee
gebruikt worden in het onderwijs in
weken nadat Nederland het voorzitterschap op zich nam, besloot de re- vakken als biologie en aardrijkskungering van Vlaanderen dat Vlaamse
de. Scholen die zulke lessen aanbieambtenaren tijdens aIle bijeenkomden, en die bovendien leraren uit
sten van de Unie aIleen nog Nederandere landen van de Unie in dienst
nemen, zouden een 'kwaliteitsmerk
lands zouden spreken. Hoewel sinds
Europese School' kunnen verdienen.
jaar en dag de mogelijkheid bestaat
om een 'kleine' taal te spreken, maDe lidstaten zijn het er nog niet
over eens welke twee talen er onderken de meeste landen daar nauwelijks gebruik van. In de praktijk wor- wezen zouden moe ten worden. Vol-

gens sommige grote landen dient er
een keuze gemaakt te worden uit de
drie grote talen Frans, Duits en Engels. De Nederlandse minister van
Onderwijs Ritzen heeft echter voorgesteld om een 'buurlandenpolitiek'
uit te werken: op elke school in elk
land zouden twee talen van buurlanden onderwezen moeten worden.
Voor de Nederlandse scholen is er
uiteraard geen verschil tussen de
twee beleidslijnen. De te kiezen talen
zouden hier precies dezelfde zijn. Ritzens voorstel maakt het wel makkelijker en aantrekkelijker voor scholen
in West-Duitsland en Noord-Frankrijk om Nederlandse les te geven. Het
is echter twijfelachtig of het voorstel
een kans heeft, gezien de houding van
de grote landen. Ook is het niet duidelijk of de zaak voor de Nederlandse
regering belangrijk genoeg is om er
een heet hangijzer van te maken.
In de zomer van 1995 hield de Taalunie een conferentie over de veeltaligheid in Europa. Het verslag van die
bijeenkomst werd onlangs gepubliceerd onder de titel Grenzen aan veeltaligheid? Dat dit boek verscheen tijdens het Nederlandse voorzitterschap
is waarschijnlijk geen toeval. Onder
andere is de toespraak na te lezen die
de Nederlandse staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken Patijn hield. De
laatste zin die hij tijdens die conferentie uitsprak, was idealistisch: "De
taalkundige verscheidenheid van
Europa is zijn grootste culturele goed
en zo moet het blijven." Hopelijk
heeft de regering ook voor die gedachte een plaats in haar agenda. <
Grenzen aan veeltaligheid? Taalgebruik en
bestuurlijke doeltreffendheid in de instellingen van de Europese Unie. Verslag van de
Aigemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1995. Voorzetten
49. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1997.
ISBN 90 12 08281 1
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als in verklappen) krijgt in de voltooide tijd hebben bij zich.
Vroeger werd uit de school klappen
gezegd van schoolkinderen: als die
'uit de school klapten', vertelden zij
wat
er op school gebeurd was. Later
TAALADVI ESDI
kreeg de uitdrukking meer de betekenis 'iets vertellen wat binnenskamers
had moeten blijven'; zij kreeg ook
• NOGMAAlS TALIBA(A)N
een ruimere toepassing. Ook iemand
In het januarinummer van
die bijvoorbeeld op een kantoor
II Onze Taallegt u uit dat Taliwerkt, kan uit de school klappen.
baan (de moslimgroepering in
Veel taalgebruikers kennen de beAfghanistan) een meervoud is; het
tekenis
van klappen in deze uitdrukbetekent 'theologiestudenten'.
king niet, en weten dus ook niet dat
Maar waarom krijgt Talibaan dan
een hoofdletter? En is Taliban (met het in de voltooide tijd met hebben
een a) niet een gebruikelijker spel- wordt vervoegd. Misschien kiezen zij
voor een vervoeging met zijn omdat
ling?
klappen in de betekenis 'barsten' (een
betekenis die wel gangbaar is) met
Taliban is inderdaad veel gebruizijn vervoegd wordt. Maar met een
kelijker dan Talibaan; u hebt gezijn-vervoeging krijgt de uitdrukking
lijk dat we beter de spelling met een
een weI heel vreemde betekenis.
a in de laatste lettergreep kunnen
aanhouden. Die a hoort als [aa] uitgesproken te worden (vergelijk koran • AAN DE STRljKSTOK HANGEN
1m De uitdrukking er blijft veel aan
en imam, waarin dat ook het geval
II
de strijkstok hangen ('lang niet
is), alhoewel we steeds vaker een
alles komt ten goede aan wie er
korte a horen.
recht op heeft') vind ik vreemd. Ik
Over de hoofdletter van Taliban
vraag me af waarom het woord
valt te discussieren. De kranten
strijkstok erin voorkomt; wat zou er
schrijven deze hoofdletter allemaal
weI. Waarschijnlijk wordt Taliban ge- aan een strijkstok moeten hangen?
zien als een eigennaam van een volk
U denkt waarschijnlijk aan een
(vergelijk de Toearegs, deBerbers en de
strijkstok van een viool, cello e.d.,
Masai).
en daardoor vindt u de uitdrukking
Maar het is ook mogelijk Taliban
op te vatten als naam van een religi- vreemd. Maar het gaat hier om een
euze groepering. Dan zou taliban be- andere strijkstok: de maatstok waarmee vroeger bakjes ('maten') met koter zijn. In het Groene Boekje staat
ren, kalk en andere droge waren werimmers dat namen van religieuze
den afgestreken als ze waren gevuld.
stromingen en hun aanhangers een
De inhoud kwam 20 gelijk te staan
kleine letter krijgen. Voorbeelden
met de rand van de maat. Blijkbaar
zijn moslims, katholieken, islamieten
en boeddhisten. De taliban ('theologie- wist men dat gladstrijken z6 handig
te doen dat men er zelf iets aan overstudenten') passen eigenlijk beter in
dit rijtje dan in het rijtje volkerenna- hield en de klan ten tekort werd gemen. Misschien wordt de hoofdletter daan. Een koopman kon tijdens het
afstrijken met zijn vingers ongemerkt
(nog) geschreven omdat de Taliban
wat graan uit de maat halen.
nog niet zo lang in het nieuws zijn:
we zijn nog te weinig vertrouwd met
het woord om het met een kleine let- • MEESTBELOVEND/VEELBELOVENDST
Wat is juist: De veelbelovendste
ter te schri jven.
II auteurs werden uitgenodigd of
De meestbelovende auteurs werden
• UIT DESCHOOL GEKLAPT
Wat is juist: Vera is uit de school uitgenodigd?
II geklapt of Vera heeft uit de
Zowel de veelbelovendste auteurs als
school geklapt?
de meestbelovende auteurs is goed.
Onze voorkeur gaat uit naar meestVera heeftuit de school geklapt is
belovende.
juist; klappen (een verouderd
We kunnen zeggen: de auteurs bewerkwoord dat 'praten' betekent, zo-
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loven veel. Daarvan kunnen we ook
een canstructie met het werkwoord
ziin maken: de auteurs zijn veel belovend. De meest voor de hand liggende overtreffende trap is dan: de auteurs zijn het meestbelovend. Een bepaling als meest vergroeit gemakkelijk
met haar kern (hier belovend); meest
belovend wordt zo een samenstelling:
meestbelovend. Andere voorbeelden
zijn meestbiedend en hoogstnoodzakelijk.
Ook in een eerder stadium (in de
stellende trap) kunnen bepaling en
kern al met elkaar vergroeien; zij zijn
veel belovend wordt dan zij zijn veelbelovend. Zodra taalgebruikers veelbelovend als een vast samengesteld bijvoeglijk naamwoord zien, behandelen ze het als ieder ander bijvoeglijk
naamwoord, dus zoals mooi en arm.
De vergrotende trap wordt dan gevormd door er -er achter te zetten, en
de overtreffende trap wordt gevormd
met -st: mooier-mooist, armer-armst,
veelbelovender-veelbelovendst. De vraag
is nu of veelbelovend inderdaad als
zo'n samengesteld bijvoeglijk naamwoord opgevat wordt, zodat we er
probleemloos -er en -st achter kunnen plaatsen. Volgens ons is dat nag
niet helemaal het geval. Als we de
veelbelovendste auteurs vergelijken met
bijvoorbeeld de veeleisendste auteurs,
dan klinkt dat eerste toch wat
vreemd. Veeleisend is blijkbaar een
'vaster' samengesteld bijvoeglijk
naamwoord dan veelbelovend.
• TESTS/TESTEN

mHet meervoud van test (in de
II

betekenis 'proefneming') is volgens mij tests. Maar ik hoor en lees
steeds vaker testen. Dat is toch niet
goed?
Het meervoud van test ('proefneming') is volgens het Groene
Boekje en de woordenboeken van
Koenen, Verschueren en Kramers
inderdaad tests. Het meervoud testen
bestaat wel, maar dit hoort bij een
ander zelfstandig naamwoord test,
dat 'schotel', 'kom' of 'hoofd' betekent. Overigens vermeldt Van Dale
(1995) testen in de betekenis 'proefnemingen' wel: deze meervoudsvorm
komt dus ook voor (in zijn vorige
druk (1984) geeft Van Dale nog aIleen tests). Wij delen uw voorkeur
voor tests.
<

I
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FACTIES
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 LINDE(N)LAAN (2)

n LINDE(N)LAAN (1)

als het jongste Spellingbesluit de regels

M. Melissen - Amstelveen

G•C. Molewijk - Amsterdam

van de Spellingwet buiten werking gesteld
zou hebben, zouden de straatnamen nog

D

e schrijver die vindt dat het woord

onderhevig blijven aan het spellingregime.

Lindenlaan gespeld moet worden als
Lindelaan ziet twee argumenten over het

Lid 6 en lid 8 zijn dan niet meer van toe-

spelling in overeenstemming moeten. worden gebracht. Deze opvatting is volgens

hoofd. Allereerst gelden volgens de Lei-

geografische aanduidingen worden waar-

mij onjuist.

n Onze Taal van januari stelt de heer Ste-renborg dat straatnamen met de nieuwe

passing, waardoor straatnamen 'gewone'

draad de regels voor de tussenletter -n- al-

voor dan geen uitzonderingsregel meer

Straatnamen zijn eigennamen, en spel-

leen voor samenstellingen waarin tussen

geldt. Ze vallen daarmee onder de spel-

lingregels zijn daarop bijna nooit van toe-

de delen een toonloze e wordt gehoord

lingregels.

passing. Een uitzondering vormt de Spel-

(paragraaf 5.1.1, blz. 24 van het Groene

lingwet van 1947, die expliciet voorschreef

Boekje). Tussen linde en laan wordt hele-

heeft naar een besluit dat de wijzigingen

Heerengracht, Hoogeweg en
Leidscheplein voortaan als Herengracht, Hogeweg en Leidseplein moesten worden ge-

maal niets gehoord, behalve bij sprekers

van 1955 op straatnamen van toepassing

die hier een n uitspreken. In dit geval geldt

verklaart, verwondert mij geenszins: daar-

de regel dus niet.

aan was helemaal geen behoefte, omdat

dat namen als

speld.

Verder is er geen enkele reden waarom

De Spellingwet vermeldt verder (art.

Dat de heer Molewijk tevergeefs gezocht

de wet dat al geregeld had!

een meervoud niet het eerste lid van een

Uit naspeuringen in het Tilburgse ge-

1.11) dat een aantal zaken, waaronder de

samenstelling kan zijn. Woorden als

min-

meentearchief is mij gebleken dat het aan-

schrijfwijze van tussenklanken in samen-

derhedenbeleid en stedendwinger maken dat

passen van de sch in straatnamen daar,

stellingen, op een later tijdstip bij algeme-

ondubbelzinnig duidelijk. Een eerste lid

zonder een daartoe strekkend raadsbe-

linden kan dus heel goed, en het woord
regeld. De Spellingwet bepaalt echter niet Lindenlaan is gewoon een samenstelling
dat straatnamen op dat latere tijdstip op- van linden met laan. Er zijn dus geen nieu-

sluit, over een periode van meer dan veerwerkwijze strookt met wat het Ministerie

nieuw aan eventueel gewijzigde regels

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

ne maatregel van bestuur zal worden ge-

we bordjes nodig.

moeten worden aangepast. De wijziging
van 1955 is dan ook nooit op straatnamen

tig jaar geleidelijk heeft plaatsgehad. Deze

pen in Ng-magazine van 7 februari jongstNASCHRIFT W. STERENBORG

leden adviseert.

Cantineweg

In mijn artikel in het januarinummer heb ik

De heer Melissen heeft gelijk dat er in

kon ongewijzigd blijven. De wijziging van

gesteld dat de wet aanpassing van straat-

Lindelaan geen sprake is van een echte tus-

1996 heeft evenmin betrekking op eigen-

namen eist. In artikel 1 van de Spellingwet

senklank -e(n)-; de stomme e die we ho-

Linden-

van 1947 (die nog steeds van kracht is)

ren, maakt deel uit van het eerste deel van

zegt lid 6 dat binnenlandse aardrijkskundi-

de samenstelling: Linde. De Leidraad van

van toepassing verklaard. De

namen. Dit betekent dus dat de

gracht kan worden gehandhaafd.
Overigens is het tamelijk gewoon dat

ge namen voorlopig buiten de gebruikelij-

het Groene Boekje bevat op blz. 24 dus

straatnamen van afwijkende spellingen

ke spellingregels vallen. Lid 8 stelt uitdruk-

een slordige formulering; daar staat dat de

Graan

kelijk vast dat namen van straten, lanen,

regels voor de tussen-n gelden voor woor-

voor Visch in Hoofddorp en aan straatna-

enz. niet tot die uitzonderingscategorie

den waar tussen de samenstellende delen

men met een zeventiende -eeuwse spelling.

behoren. Op straatnamen zijn "mitsdien"

een -e- wordt gehoord. Dat Lindelaan wel

Drentestraat en

(= omdat het geen uitzonderingen zijn) de

degelijk onder de nieuwe regels voor de

Ijselkade zijn ontstaan doordat onze Bos-

vereenvoudigingsregels van toepassing.

tussen-n valt, blijkt uit regel 2, waarin be-

atlas tot 1955 de gewoonte had om voor

Dat hierbij expliciet de ee, oo en sch ge-

schreven wordt wanneer we geen -n-

Drenthe en Ijssel,

noemd worden en niet de tussen-n, is van-

moeten schrijven. Onderdeel c. van regel

eigen spellingen of zelfs eigen benamin-

zelfsprekend: in lid 11 van art. 1 wordt me-

2 luidt: "Het eerste deel is een zelfstandig

(Culemborg heette in die

degedeeld dat deze laatste categorie nog

naamwoord dat op een toonloze /e/ ein-

worden voorzien. Men denke aan

Afwijkende spellingen als

veel namen, waaronder
gen te hanteren
atlas

Kuilenburg).

beregeld moet worden (waarbij een toe-

digt en een meervoud op -en en -s heeft:

Dit alles leidt tot de conclusie dat er

komstige commissie eventueel aan uitzon-

gedaanteverwisseling (...)". Hieronder valt

geen enkele wet of richtlijn bestaat die de

deringen zou kunnen denken met betrek-

ook linde; Lindelaan krijgt daarom geen -n-

gemeenten verplicht om hun straatnamen

king tot straatnamen, hetgeen helaas niet

. De Woordenlijst vermeldt dan ook linde-

om te spellen.

gebeurd is).

laan, als soortnaam, dus zonder hoofdlet-

Deze beregeling van de tussen-n heeft
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ter.

plaatsgevonden in 1955 en 1995, beide

Met zijn tweede opmerking — dat het

keren zonder dat straatnamen als uitzon-

eerste deel van een samenstelling heel

deringen worden aangemerkt. Maar zelfs

goed een meervoud kan zijn, zoals in min-

dl

voorbij aan de nieuwe regels voor de tus-

Leser, of zoals in de politiek Politikerinnen
and Politiker, Bürgerinnen and Burger en in
straatnamen kan daardoor van gemeente het bedrijfsleven Kolleginnen and Kollegen.

sen-n. Volgens de nieuwe spelling schrij-

tot gemeente verschillen. Het uitgangs-

ven we (nog steeds) minderhedenbeleid.

punt is doorgaans wel dat ambtenaren

NASCHRIFT HARRY COHEN

De reden daarvoor is nu dat minderheid al-

een schrijfwijze voorstellen 'volgens de

Politieke correctheid betekent gelijkbe-

leen een meervoud heeft op -n. Om de-

vigerende spelling' van het tijdstip waarop

rechtigdheid, niet 'dames gaan voor'.

zelfde reden heeft stedendwinger zijn tus-

de namen worden vastgesteld.

derhedenbeleid, en dat Linden/aan dus ook

Gemeenten zijn dus de baas over de na-

mogelijk moet zijn - gaat de heer Melissen

men van hun straten. De spelling van

sen-n behouden. De nieuwe regels dwin-

Een voorlichter van de Vereniging van

C

Duitse kranten en politici zetten inderdaad
vaak uit hoffelijkheid de Leserinnen en de

gen ons hier alleen naar de vorm van het

Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt

Bürgerinnen voorop, maar in het bedrijfs-

eerste lid van de samenstelling te kijken,

dat de afzonderlijke gemeenten voor zich-

leven en in ambtelijke stijl houdt men

en de oude noodzakelijkmeervoudregel

zelf de spelling van straatnamen kunnen

gewoonlijk de alfabetische volgorde aan.

geheel te laten voor wat hij was.

bepalen. De VNG voert een pragmatisch

Deze pakt vrijwel altijd ten 'voordele' van

beleid: "Wij raden de gemeenten aan om

de mannen uit, zoals in Verordnung über

er geen werk van te maken zolang zij het

die Berufsausbildung zum Koch/zur Köchin.

n LINDE(N)LAAN (3)

LOESJE, namens haar, Katja Linders Arnhem

T

oen ik de Volkskrant van 28 januari
aan het doorlezen was, viel mijn oog

op een artikel met de kop 'Gemeente moet

zelf geen probleem vinden. Wel adviseren

De zogenoemde 'Sparschreibung' heeft

wij voor nieuwe straatnamen de nieuwe

een eender effect: der/die Besitzer/in of

spelling te hanteren." Dit advies sluit aan

der(die) Besitzer(in). Ook in de adresseer-

bij het voorschrift dat ambtelijke teksten

stijl zien we zelden een galante omkering

die na 1 augustus 1997 worden gemaakt,

van het klassieke Herrn and Frau Meier.

in de nieuwe spelling geschreven moeten
zijn.

ook straten omdopen'. Het artikel bleek

Opmerkelijk is dat het Ministerie van On-

n LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

gebaseerd op het januarinummer van

derwijs, Cultuur en Wetenschappen er an-

Onze Taal, waarin neerlandicus W. Steren-

ders over denkt. Alle straatnamen dienen

Mr. M.G. Bannenberg - directiesecretaris
Stichting Humanitas, Rotterdam

borg vertelt dat de gemeenten ook conse-

op den duur volgens de nieuwe spelling te

quent moeten zijn met het toepassen van

worden geschreven, aldus het ministerie,

de nieuwe spelling op straatnamen.

maar de woordvoerder pleit voor een

G

raag wil ik reageren op het artikel
'Remmend vlees in het flikkergroen'

Ik vind niet dat gemeenten de nieuwe

geleidelijke vervanging, bijvoorbeeld als

in Onze Taal van januari. Hierin noemt F.

spelling verloochenen als zij de straatna-

de bordjes van de muur zijn gevallen en

Jansen de aanduiding

men laten zoals ze nu zijn. Zo zijn ze im-

vernieuwd moeten worden.

levensloopbestendige
woning niet alleen een aanleiding tot een

mers ooit genoemd en het lijkt me juist

Het dagblad Trouw van 20 januari maak-

vreemd om dat ineens te veranderen.

te een ronde langs de straatnaamcommis-

Want als je begint met veranderen, blijkt

sies van enkele grote steden. Amsterdam

De kaakverstuiking laat ik voor wat ze

dat er meer terreinen zijn waarop je de

beschouwt straatnamen als historische

nieuwe spelling kunt toepassen. Er zijn

gegevens die je niet moet veranderen. In

levensloopbestendige woning betreft, slaat Jansen de

duizenden achternamen die niet voldoen

Den Haag wacht de commissie tot de

plank volledig mis. Het kenmerkende van

aan de regels van de nieuwe spelling. Als

gemeente in kaart heeft gebracht wat de

deze woning is nu juist dat het geen inva-

een gemeente consequent is, moet ze ook

gevolgen van aanpassing zijn. De Rotter-

lidenwoning is, maar een woning die ge-

daar de nieuwe regels toepassen.

damse gemeentearchivaris is geneigd tot

schikt is voor iedereen! Omdat onze stich-

Krijgen alle Nederlanders die een veran-

aanpassing, maar zal het onderwerp niet

ting, de uitvinder van de levensloopbe-

derde achternaam moeten krijgen dan ook

als eerste op de agenda zetten. De ge-

stendige woningen, voornamelijk huisves-

een bericht dat ze er tegelijk voor kunnen

meente Tilburg wil voortvarender te werk

ting biedt aan ouderen, hebben we ge-

kiezen een nieuwe achternaam te verzin-

gaan: na een vergadering in maart kunnen

zocht naar een woning waar alle noodza-

nen? Want als ze eenmaal beginnen met

volgens de voorlichtster een maand later

kelijke zorg kan worden geboden. Voor-

veranderen, is dat natuurlijk een kleine

de nieuwe bordjes besteld worden.

heen werden ouderen vaak gedwongen

acute kaakverstuiking, maar ook een eufemisme voor 'invalidenwoning'.
is, maar wat de betekenis van

moeite. Behalve als blijkt dat veel mensen

om steeds te verhuizen naar een service-

met een achternaam die wel binnen de re-

woning, verzorgingshuis en zelfs verpleeg-

gels past, ook een nieuwe naam willen.
Want zij willen natuurlijk niet achterblijven.

n GEACHTE LEZERESSEN EN LEZERS

Dr. A.G.M. Berentsen - Effeff taaltraining
Duits, Zeist

We kunnen natuurlijk ook besluiten
dat alle namen (van straten en families)
blijven zoals ze zijn. Daar ben ik wel voor.

huis, al naar gelang de behoefte aan meer
of minder zorg. De levensloopbestendige
woning is een woning waarin je (ook als
echtpaar) gezond kunt komen wonen en

H

arry Cohen maakt in het januari-

altijd kunt blijven, ongeacht de zorgbe-

nummer in zijn artikel over vrouwe-

hoefte. Dit type woningen bestond voor-

lijke beroepsnamen een vergelijking met

heen niet.

NASCHRIFT REDACTIE

het Duitse gebruik van vrouwelijke (func-

Ik geef toe dat het geen mooi woord is;

Moeten de straatnaambordjes veranderd

tie)namen. De Duitse omgang met ge-

eenieder die een betere benaming weet,

worden? Wij hebben uitgezocht of ze ver-

slachtsspecifieke aanduidingen is niet ge-

nodig ik uit om die kenbaar te maken.

anderd zullen worden.

heel juist weergegeven: de politieke cor-

Straatnaamgeving is bij de Gemeentewet
van 1851 gedelegeerd aan gemeenten.

Leser and Leserinnen te schrijven, maar Leserinnen and
rectheid gebiedt nu juist niet
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•

METAFOREN EN REORGANISATIES

Jan Huurman - organisatieadviseur,
Wassenaar
heo Groen signaleert in het januarinummer van Onze Taal het gebruik
van metaforen in rapporten en toespraken
rond reorganisaties. Hij beperkt zich tot de
'mechanische' metaforen (analogie met
machines) en concludeert vervolgens dat
managers en organisatieadviseurs een beperkte kijk op mens en organisatie hebben:
een wereld waarin alles voorspelbaar verloopt en die met een simpele handeling
('de knop moet om') bij te sturen is. Groen
bepleit het gebruik van metaforen die de
verantwoordelijkheid van medewerkers
centraal stellen, zoals 'samen op reis'.
De kracht van Groens artikel is dat hij
de aandacht vestigt op taalgebruik - en
meer in het bijzonder metaforen - bij reorganisatieprocessen. De keuze voor het type
metafoor is als het ware de spiegel van de
geest van de organisatieadviseur. De zwakte van het artikel is de suggestie dat er bij
reorganisaties hoofdzakelijk natuurwetenschappelijke, mechanische metaforen gebruikt zouden worden. Groen komt niet
verder dan een formulering als "in de
praktijk (...) blijken vooral (...)". Gareth
Morgan geeft in zijnboek Beelden van organisaiie (Scriptum, 1992) acht hoofdstromen van metaforen omorganisaties te beschrijven: 'de mechanische metafoor is er
slechtseenvan, Vanuit mijn eigen ervaring durf ikde stelling aan dat de meerderheid van de organisatieadviseurs juist nietmechanische metaforen .gebrulkt, al was
het aIleen maar om voldoende draagvlak
voor organisatieveranderingen te krijgen.
Ook mijn stelling kan worden aangevochten wegens het ontbreken van bewijsmateriaal. Zou het daarom geen aardig
idee zijn om eens goed in kaart te brengen
welke typen metaforen door organisatieadviseurs worden gebruikt? Een tweede
stap zou kunnen zijn om het type metafoor te koppelen aan de aard van de voorgestelde reorganisatie. Een interessant interdisciplinair (promotie)onderzoek voor
een taalkundige en een organisatieadviseur.

T

•

ALTERNATIEF VOOR OFOF

Jan Heyvaert - vertaler, Kester, Belgie
et belangstelling las ik in de. rubriek
'Vraag en antwoord' in het januarinummer de suggesties om het dubbele of
te vermijden in een zin als 'Ik weet niet of

M

ik moet vertrekken of of ik het haar moet
uitleggen.' Het verbaasde mij echter naast
de interessante alternatieven geen vermelding te zien van het synoniem van of dat
het Nederlands te bieden heeft, namelijk
dan (weI).
Van Dale maakt onder dan (tweede betekenis, I, 3) melding van deze toepassing
"wanneer het onderschikkende 'of' voorafgaat (vaak verbonden met 'weI')". Het
voorbeeld van het januarinummer kan dus
ook worden: 'Ik weet niet of ik moet vertrekken dan weI of ik het haar moet uitleggen.' Toegegeven, het klinkt misschien
wat plechtstatig, maar in complexere zinnen dan deze, bijvoorbeeld in vertalingen
van het Engelse whether ... or, heeft het mij
al menigmaal uitkomst geboden.

•

VERBODEN VOORANDERE HONDEN
F.

Oostwoud - Sittard

arjorie en Marc Rieu vinden dat het
verbodsbord aan de ingang van de
Brusselsepoort in Maastricht met het opschrift "m.u.v. geleidehonden" ontegenzeggelijk iets cynisch heeft. Mijn inziens is
dat niet zoo Het bord is bestemd voor andere passanten met een hondo Op grond
van het bord kan tegen hen worden opgetreden. Daarentegen is de blinde met zijn • OMNIPLURIALEN
geleidehond gevrijwaard van het verbod.
A. van de Wetering - Driebruggen
Hij of zij hoeft het bordopschrift niet te
kunnen lezen, getuige de afkorting
ules Welling daagt de lezers in Onze
Taal nummer 1 uit om onder meer
'm.u.v.'
Ook hier geldt: een goed verstaander woorden te zoeken met zo veel mogelijk
heeft genoeg.aan een half woord.
medeklinkers erin. In de grote Van Dale
Yond ik de volgende woorden met 12 verschillende medeklinkers: verkiezingspam• OOK ANDERE GELEIDEHONDEN
flet, mosterdzwavelkopie, plichtsverzaking,
Agmaja Kolman - Bergen op Zoom
kapitaatafschrijving, verkledingszucht, dampkringslucht, bloedverwantschap, prachtbunaar aanleiding van 'Taal in beeld' in delzwam, verbeeldingsmacht. Woorden die
Onze Taal van januari wil ik het vol- in de grote Van Dale ontbreken zijn: vergende opmerken. Het verbodsbord voor zetsmogelijkheden, acquisitiewerkzaamheden,
honden "m.u.v, geleidehonden'" heeft selectiewerkzaamheden, afdelingsopzichter,
volgens Marjorie en Marc Rieu ontegen- bewijsverplichting.
We laten Van Dale nu maar links ligzeggelijk iets cynisch. Op hetbord staat
'geleidehonden' en niet 'blindengeleide- gen, want zo komen we niet verder. Met
honden', en daar is niets cynisch aan. Er wat fantasie komen we langzaamaan tot
bestaan namelijk meer soorten geleide- 20 verschillende medeklinkers:
honden. Ik doel hier op geleidehonden
voor gehandicapten, de zogenoemde 13: dampkringsluchtje (alle letters verschilSOHO-honden (SOciale HOnden). Het
Iendl), proetvetdtechniekies
bord is niet aIleen voor mensen met een 15: luchtverdampingsbakje
blindengeleidehond, maar ook voor dege- 16: bevolkingsptramidezuchtie, acquisitienen met een SOHO-hond. Ik heb zelf een
werkzaamhedenploegje, kunstzijdefabriheel lieve SOHO-hond, en ik vind deze
cagehelmpje
rechtzetting daarom heel belangrijk.
18: dekbevruchtingswijzefiimpje
19: ex-bv-acquisitiewerkzaamhedenploegje
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De aanduiding lang/kort klopt in de het maar weten!
meeste gevallen dus wel en, nou ja, bij een
Maar als we het echt willen uitleggen,
Tot slot twee woorden waarin alle vijf klin- paar gevallen dan niet. Laten we daar niet zijn we nog niet klaar. Het eind van een
kerletters staan en alle medeklinkers ver- te zwaar aan tillen en het maar zo laten. lettergreep, zo moeten we er dan vervolschillend zijn: campinghoudster, sandwich- Een taal is tenslotte geen wiskunde.
gens bij vertellen, dat is net zoiets als het
eind van een woord. Klanken als in man,
formule (goedgekeurd door Van Dale).
De uitdaging was wel amusant.
pen en bom komen daar niet voor. Dus
n OPEN EN GESLOTEN KLINKERS (2)
vindt men het in het Nederlands niet noA. Blom - afdeling Toegepaste Taalkunde dig om daar aa, ee, oo en uu te schrijven.
TU Delft
n DUBBELTJESIJS
Eén a, e, o en u in haring, edel, bomen en
uren is genoeg om uitsluitsel te geven over
C.J. Langbroek-Knop - Leeuwarden
olkomen terecht wijst Joanna Dul- de uitspraak, net zoals bijvoorbeeld in na,
Jansen schrijft in Onze Taal van janulaart er in nummer 1 op dat de aan- zo en nu.
ari over nieuwe woorden van 1996. duidingen vrij en gedekt voor de klinkers in
En nog is dit niet het hele verhaal.
Hij noemt daarbij het woord dubbeltjesijs. resp. boom en bom te weinig zeggen over Want u ziet misschien al waar ik gesmokIk wil u even melden dat ik, geboren in de uitspraak om bruikbaar te zijn in het keld heb: de spelling van de e op het
1932, dit woord al sinds mijn jeugd ken. In onderwijs - of dit nu schoolkinderen of woordeinde (twee, zee, mee) moet er nog inelk geval gebruikte ik het in mijn tienerja- anderstaligen betreft. Ook de termen lang gepast worden, evenals de uitspraak van
ren, in de winters vlak na de oorlog. Ik en kort vinden bij Dullaart geen genade. de e in andere en hogere: zijn dit dan ook
woonde toen in Utrecht en wij schaatsten Het verschil tussen a en aa of o en oo is 'open klinkers in open lettergrepen'?
tochten in de buurt van Maarssen en geen kwestie van duur maar van articulaLoosdrecht. De betekenis was dezelfde als tiewijze, zo stelt zij, en weer heeft zij geen
n SAVIEREN SJERREBEKKE
die de heer Jansen geeft: 'zwart ijs met wit- ongelijk.
weite stippen van gasbellen'. Het was voor ons
Toch vrees ik dat het taalonderwijs
Marcus Leroy - Ambassade België, Harare,
Zimbabwe
een teken van betrouwbaarheid als het ijs nig baat zal hebben bij wat Dullaart hierer zo uitzag. In de venige grond ontstaat voor in de plaats stelt. Zij kiest in haar onvaak gas (methaan, geen lucht dus), en derwijs voor de termen open en gesloten, en
iet veel later dan Hans Heestermans
(zie Onze Taal van januari) zong ik in
dubbeltjesijs is dan ook typerend voor definieert die aldus:
veenachtig gebied.
de klas ook 'Vier weverkens', zij het een
- een klinker in een open lettergreep eind meer naar het zuidwesten, in de buurt
heeft een open uitspraak (ma)
van Gent. Ook ik wist toen niet wat savien OPEN EN GESLOTEN KLINKERS (1)
- een klinker in een gesloten lettergreep ren was in de liedregel 'en zij kochten een
T. Hoevers - Amsterdam-Nieuwendam
heeft een gesloten uitspraak (man)
pond sa vieren'. Ik las het als één woord,
- voor een open uitspraak in een gesloten denkende dat het een goedkoop vervanet Nederlands kent klinkers in twee
lettergreep zijn twee letters nodig gingsproduct voor boter moest zijn, iets als
(maan).
margarine, waar de weverkens een pond
gedaanten. De meest gangbare benaming is lang en kort. Maar sommige menvan kochten omdat de boter zo diere was.
sen zijn daar niet tevreden mee en beden- Ik zie niet hoe de termen open en gesloten Nu weet ik dat het 'met zijn vieren' beteken allerlei andere benamingen, zoals hel- hier verhelderend zijn voor de uitspraak. kent. Dat even verder uit de tekst blijkt dat
der en dof, vrij en gedekt, gespannen en onge- Wat is er 'open' aan de ee en de oo in been 'ze het boterke hadden gekocht' ontsnapte
spannen, zwakgesneden en scherpgesneden. en boom, vergeleken met de e en de o in toen blijkbaar aan mijn aandacht.
En mevrouw Dullaart voegt er in het janu- pen en bom? De mond in elk geval niet!
arinummer op blz. 23 nog een aan toe: Nee, de termen open en gesloten hebben Wat mag in 's hemelsnaam sjerrebekke beuitsluitend betrekking op de lettergreep- tekenen, vraagt Hans Heestermans zich af.
open en gesloten.
Laten we ons maar liever bij de oude structuur. Gesloten wil hier zeggen 'afgeslo- Ik weet het ook niet, maar ik waag een gok.
vertrouwde lange en korte klinkers hou- ten door een medeklinker', en open: 'niet Het zou van het Franse serre-bec kunnen
den. Men doelt weliswaar niet zozeer op de afgesloten door een medeklinker'. En: hoe komen, een stuk gereedschap met een bek
tijdsduur maar meer op het karakter van weet je of een lettergreep 'open' of 'geslo- of bedoeld om een of ander bekvormig onde klank, maar in woorden als laat, beek en ten' is? "Om te kunnen spellen (...) moet je derdeel (van een weefgetouw?) dicht te
boos wordt de klinker inderdaad langer leren hoe de woorden in lettergrepen ver- drukken. Het Frans heeft talrijke samenaangehouden dan in lat, pet en bos. Bij de i deeld worden ", stelt Dullaart. Maar dat stellingen met serre-. Een welbekend vooren u horen we alleen een klankverschil, moet iemand dan wel even uitleggen!
beeld is serre joints (lijmschroef), dat, ook
geen verschil in tijdsduur: diep, statuut Laat ik het eens proberen. In de Neder- in het Frans trouwens, verbasterd is tot serkip, put, maar met een r erachter weer wel: landse woorden haring, edel, bomen en uren geant. <
dier, schuur - Dirk, schurk. Hetzelfde ge- ligt de lettergreepgrens vóór die ene medebeurt, maar in mindere mate, ook als er klinker, en niet, zoals bijvoorbeeld in de
een n achter staat: zien, immuun - spin, vergelijkbare Engelse woorden caring, edit,
dun. De a, e en o met de r erachter klinken coming en user, erna. Eén enkele medeklinmisschien ook wat extra lang: paar, meer, ker gaat in het Nederlands naar de volgenboor, waarbij de e en o dan tevens van de lettergreep. Je krijgt dan verdelingen als
klank veranderen.
ha+ring, e+del, bo+men en u+ren. Je moet

20: ex-bouwkampveiligheidsfactorenquizje
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GESCHIEDENIS OP STRAAT

Seinpoststraat ]
Riemer Reinsma

SEINLIJST.
en seinpost, wat is dat eigenlijk?
De bekendste 'seinpost' is die van
Scheveningen. Hij was een onderdeel van een reeks optische telegrafen - een niet-elektrisch systeem dat met visuele signalen werkte.
Het systeem was in de Franse tijd
voor militaire doeleinden langs de
kust gebouwd als verbinding tussen
Kijkduin (bij Den Helder) en Vlissingen. Het werkte als volgt. Op heuvels
en kerktorens waren masten geplaatst, met ra's waaraan bollen en
lantaarns waren opgehangen. De bol
werden in verschillende posities -len

Zuidwaards
ziende.

Noordwaards
ziende.

•

Letter
seinen.

•

1.

3.

•

•

D.

De schepen, waar voor Sein gedaan is,
zyn Fregatten en Brikken.

Deel I, p. 363.

De seininrichting die van 1799 tot na 1 81 3 in Scheveningen
stond op het hoge duin ten noorden van de Oude Kerk (het latere

90

Oorlogschepen in 't gezicht.

Bron: J.G. Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen. 's-Gravenhage 1920, 2 din.

gehesen, die aan verschillende seincodes
beantwoordden.
De masten waren
bemand; van de ene
mast kon men met behulp van een verrekijker de andere zien tenminste, als het weer
meewerkte. Als de omstandigheden optimaal
waren, kon een bericht

Seinpostduin). Bron: Gemeentearchief 's -Gravenhage.

A.

•

•

Zee-seinen.

steeds te bewonderen in Panorama
Mesdag in Den Haag. We kunnen
ons dus bij benadering voorstellen
wat de telegrafisten indertijd moeten
hebben gezien.
Tussen 1803 en 1808 telde het telegraafsysteem 42 seinposten; er waren onder meer seininrichtingen in
Zandvoort, Katwijk aan Zee en Scheveningen. Maar het is alleen Scheve
dat de herinnering aan de -nige
oude telegraaf bewaart in de vorm
in luttele minuten een
van straatnamen: het Seinpostduin en
afstand van enkele
de Seinpoststraat.
honderden kilometers
In Katwijk en Zandvoort zijn óók
overbruggen. Tot die
straatnamen met het woord seinpost
tijd was de maximum- erin (Seinpoststraat en Seinpostdwarssnelheid die van het
straat in Katwijk, Seinpostweg in Zandpaard geweest.
voort), maar deze straatnamen ver
De seinpost van
naar een seinmast met een -wijzen
Scheveningen was gestormbal die er ooit gestaan heeft;
bouwd op een duintop. daarmee waarschuwde men schepen
In 1880 besloot de
voor slecht weer. Ook de Seinpostweg
overheid het duin
in IJmuiden heeft niets te maken met
waarop de seinpost ge- de oude telegraaf. Maar dat hoef ik u
staan had, deels af te
niet uit te leggen, want ... in 1808 begraven, en het jaar
stond dat hele IJmuiden nog niet. De
daarop ging de schop
seinpost is in dit geval een modern
in de grond. Maar voor baken dat binnenkomende schepen
het zover was, legde de door middel van lichtsignalen inforschilder Mesdag geluk- matie geeft over de sluizen die toekig nauwgezet het uit- gang geven tot Amsterdam. Het is de
zicht vanaf deze duin- enige 'seinpost' die nog ter plaatse
top vast. Het is nog
aanwezig is.
<

(Vergeten
woorden
Vergeten woorden
'\

e e e

...
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Schooltaalstrijd op Antillen
p Curacao is de voertaal het Papiaments. Maar omdat de scholen op de Nederlandse Antillen sinds
1936 officieel Nederlandstalig zijn,
wordt er lesgegeven in het Nederlands. De Antilliaanse minister van
Onderwijs Martha Dijkhoff vindt dat
maar een rare tegenstrijdigheid. Kinderen hebben volgens haar recht op
onderwijs in hun moedertaal, in
plaats van in een voor hen vreemde
taal. Daarom wil zij het Papiaments
als instructietaal invoeren in het onderwijs aan alle leerlingen tot vijftien
jaar. Haar plannen hebben tot heel
wat commotie geleid — zelfs de rechter moest eraan te pas komen.
Het is niet zo dat de minister de

O

enige is die het vreemd vindt dat het
onderwijs puur Nederlandstalig is.
Ook de confessionele scholen op Curacao denken er zo over. Alleen zien
zij meer in tweetalig onderwijs: in het
Papiaments én het Nederlands.
Want, zo menen zij, met alleen Papiaments kun je niet zoveel kanten
op — het wordt door niet meer dan
300.000 mensen gesproken. De ouders zijn het met de scholen eens, zo
blijkt uit een enquête. Maar liefst
zeventig procent voelt voor tweetalig
onderwijs; 28,1 procent kiest voor alleen Nederlands en slechts 1,9 procent wil alleen Papiaments.
Alle reden dus voor de scholen om
het eens te proberen met tweetalig

Engels voertaal bij
Tilburgse economen
p de Economische Faculteit van
de Katholieke Universiteit Brabant wordt binnenkort alleen nog
maar Engels gesproken en geschreven. Het bestuur van de faculteit
heeft dit onlangs voorgesteld. Het
plan heeft alles te maken met de ambitie van de Tilburgse economen om
tot de toptien van Europa te gaan behoren.
Zo'n klassering is volgens de Til
niet te bereiken met alleen-burges
Nederlands personeel. "Zeker sleutelposities, zoals hooglerarenplaatsen,
zullen in de toekomst ingevuld gaan
worden door mensen van buiten
onze landsgrenzen ", aldus decaan
prof. dr. F. van der Duyn Schouten.
Het is volgens hem belangrijk dat die
buitenlandse toppers van meet af aan
kunnen "participeren in het facultaire gebeuren "; daarom moet er overgegaan worden op het Engels. Hij
spreekt uit ervaring. De zeventien

O

92

Engelssprekende economen die nu al
aan de faculteit verbonden zijn, voelen zich momenteel "gemarginaliseerd", volgens Van der Duyn Schouten. "Het kan niet zo zijn dat deze
mensen worden uitgesloten van wezenlijke informatie omdat die in het
Nederlands gesteld is."
Wat gaat de maatregel in de praktijk betekenen? In de toekomst zullen
alle doctoraalscripties in het Engels
geschreven moeten worden, en tijdens de colleges zal er geen woord
Nederlands meer te horen zijn. Maar
ook het ondersteunend personeel
krijgt ermee te maken. Notities en
notulen zullen in het Engels gesteld
moeten worden. Secretaresses krijgen
als dat nodig is een cursus, en het is
niet uitgesloten dat er in de toekomst
secretaresses worden aangesteld die
het Engels als moedertaal hebben.

Bron: Univers, 16-1-1997

onderwijs. Zij vroegen de Nederlandse overheid om financiële hulp, maar
Nederland wilde de proef alleen steunen als de Antilliaanse minister van
Onderwijs er toestemming voor gaf.
En dat deed ze dus niet. De door de
scholen ingeschakelde rechter stelde
de keuzevrijheid van de ouders en
leerlingen centraal: niemand kon
verplicht worden alleen in een
dwergtaal als het Papiaments onderwijs te ontvangen. Waarschijnlijk
gaat de proef dus wel door. Net als
trouwens de strijd van Dijkhoff voor
louter Papiaments onderwijs.

Bronnen: Trouw, 27-11-1996,
Nederlands Dagblad, 27-12-1996

HAAGSE AMBTENAREN
LEREN HELDER SCHRIJVEN

H

et lijkt een heuse rage te worden:
taalles voor ambtenaren. Na onder

andere het Ministerie van Onderwijs en
de gemeente Utrecht gaat nu ook de gemeente Den Haag proberen het taalgebruik van haar medewerkers te verbeteren.
De Haagse ambtenaren ontvingen
een 'Taaljoker': een speelkaart met daarop de belangrijkste ambtelijke taalzonden. Enkele weken later moesten zij zich
(onder het motto 'Schrijf normaal, zet
jezelf niet voor joker') onderwerpen aan
een zogenoemde 'Megaschrijftraining'.
Tijdens de lunchpauze zette iemand van
Schrijversvakschool 't Colofon in de
raadszaal van het Haagse stadhuis uiteen
hoe duidelijk schrijven ongeveer in zijn
werk gaat. Want daaraan schort het
vooral, volgens de organisatoren: de
ambtenaren vragen zich tijdens het
schrijven niet voldoende af of hun oma
hun tekst wel zou begrijpen.

Bron: de Volkskrant, 4-2-1997

Kremserwit &
wellingtonia
s het nodig om de betekenis
van een woord in een woordenboek te illustreren met bewijsplaatsen, citaten waarin
dat woord voorkomt? Sommigen menen van niet. Bewijsplaatsen
nemen een hoop ruimte in en dat
kan soms lastig zijn. Toch ben ik een
groot voorstander van bewijsplaatsen. Ze tonen aan dat een woord leeft
of heeft geleefd. Ze geven soms informatie over de status en de uitspraak
van een woord. En ze laten soms zien
hoe productief een woord kan zijn.
Bewijsplaatsen hoeven van mij
geen pakkende 'oneliners' of dichtregels te zijn, als ze een woord maar
laten 'schijnen'. Het allermooist zijn
bewijsplaatsen die het hele leven van
een woord bestrijken: de opkomst, de
bloei en in voorkomende gevallen
oak de ondergang. In een paar citaten lees je dan de minibiografie van
een woord. Verteld door ooggetuigen. Maar [a, zie zulke plaatsen maar
eens te vinden.
Dat is me de afgelopen jaren een
paar maal gelukt. Geloof me of niet,
als ik zo'n plaats vind, zit ik stilletjes
te [uichen. Dat was bijvoorbeeld het
geval bij het woord kremserwit. Kremserwit dankt zijn naam aan Krems,
een stad zo'n vijftig kilometer ten
noordwesten van Wenen. In het begin van de 19de eeuw maakte Krems
naam door de productie van een wit,
poedervormig, in water oplosbaar
zout, waarvan witte verf werd gemaakt door het met lijnolie te mengen. Hoewel deze verfstof al snel oak
elders werd gemaakt, bleef men spreken van kremserwit of kremswit. In het
Engels sprak men behalve van Krems
white ook van Vienna white 'Weens
wit'. De verf werd tot deeg gekneed,
gedroogd en vervolgens in kleine
vierkante stukjes op de markt gebracht. Omstreeks 1915 raakte deze
verfstof in onbruik.
Een wetenschappelijk woordenboek

lands terechtkwam, en welke indruk
de boom maakte:

1856 De fabelachtige berigten over
reusachtige groote Pijnen in Californie, onlangs de couranten medegedeeld, blijken thans op de zuivere
waarheid gegrond te zijn. De reiziger
zou dit woord wat mij betreft moeten Lobb is thans in Engeland terug gevoorzien van de volgende bewijskomen en heeft niet aIleen eensluiplaatsen:
dende berigten medegedeeld, maar
zelfs een levend plantje van een
1836 Kremswit is eene verwstof, wel- boom en zaden medegebragt. (...)
ke uit tin vervaardigd wordt, welke in Men stelt voor am den boom te noemen Wellingtonia gigantea.
witheid boven aIle andere witte verNieuw Nederlandsch Magazijn
wen uitmunt. Het dekt en droogt
(1856),288
zeer weI; doch wordt aIleen voor fijn
werk gebezigd, en, met raauwe en een
1860 De mammoeth-boomen behoweinig gekookte lijnolie gemengd.
ren tot eene soort, die overal onbeGt. Nieuwenhuis, Aanhangsel op
het Algemeen Woordenboek van kun- kend is, behalve in Callfornie. Een
sten en wetenschappen 3 (1836), 693 Engelschman, Dr. Lindley, gaf haar
den naam van Wellingtonia gigantea,
1859 Het Kremser loodwit, dat even- maar de Amerikanen staan er op, dat
zeer in de omstreken wordt aangezij Washingtonia gigantea genoemd
troffen, wordt niet meer alhier [in
worden.
Nederlandsch Magazijn (1860), 54
Krems], maar te Weenen en Klagenfurth fabriekmatig bereid.
Gt. Nieuwenhuis, Woordenboek van 1860 Op de bloemen-tentoonstelling
kunsten en wetenschappen 3 (1859), door de Vereeniging voor Volksvlijt te
255
Amsterdam, in september 1859 gehouden, zag men verschillende jonge
1917 Kremserwit (...) is tegenwoordig stammen van den Wellingtonia
niet meer in den handel; aIleen den
gigantea, ingezonden door de heeren
naam, die ontleend is aan het stadje
E.H. Krelage & Zoon te Haarlem. Een
Krems in Neder-Oostenrijk, vindt
daarvan telt reeds eenige winters en
men nag weI op tuben waterverf.
had de hoogte van een volwassen
L. Zwiers, Bouwkundig woordenboek mensch.
1 (1917), 667
Idem

Ewoud Sanders

l

l57

Onlangs stuitte ik op een ander fraai
voorbeeld: de benaming Wellingtonia
gigantea voor de reuzenpijnboom uit
Califomie. De Engelse plantkundige
John Lindley (1799-1865) vernoemde
deze boom, die honderd meter haag
en ruim dertig meter in omtrek kan
worden, op 24 december 1853 in het
tijdschrift The Garden Chronicle
naar de hertog van Wellington. De
held van Waterloo was het jaar daarvoor overleden. "Wellington steekt
net zo ver boven zijn tijdgenoten uit
als de Californische boom boven aIle
woudbewoners. Laat daarom voortaan de naam zijn: Wellingtonia gigantea", schreef Lindley.
Ziehier enkele citaten waaruit
blijkt hoe deze naam in het Neder-

1861 Hoe of 't onze boomkweekers
en liefhebbers gaat met hunne Wellingtonia's? Men is zeker verlangende
am eens naauwkeurig te weten hoe
de boom zich hier te lande houdt
(...), en of hij thans reeds belooft,
oak hier, de reus van de wouden te
zullen worden als in Californie.
De Volksvlijt (1861), 410

Het vergt ruimte, dat is waar, zeker
als je aan dit alles nog wilt toevoegen
dat het niets werd met de wellingtonia's in Nederland en dat de huidige
soortnaam Sequoia gigantea is. Maar
toch, via dergelijke citaten heb je taal
en geschiedenis rechtstreeks bij de
kladden. Mooier kan het haast niet.
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en socioloog vat zijn promotieonderzoek samen: 'Tevens werd
tot de conclusie gekomen dat de
gewelddadige reputatie van
voetbalvandalen overtrokken
was.' Wat mankeert er aan de grammatica van die zin? Echt fout is hij
niet, maar de lijdende vorm (werd ...
gekomen) verdonkeremaant degene
die verantwoordelijk is voor de conclusie: de socioloog zelf. Waarom
niet geschreven: 'Tevens kwam ik tot
de conclusie ...'?

Rssief
Peter Burger

lijk is. De nadruk verschuift van degene die de handeling verricht naar
de handeling zelf.
Een voorbeeld uit een beleidsplan:
• OP AFSTAND BllJVEN
"Om meer inzicht in de financien te
De lijdende vorm heeft een bar slech- krijgen en beter te kunnen begroten,
wordt de flnanciele verslaglegging
te reputatie. Schrijf actieve zinnen,
verduidelijkt." Cornelis: "De goede
manen adviesboeken als Renkema's
lezer begrijpt dat de verslagen van de
Schrijfwijzer, en mijd de lijdende
vorm, die zinnen saai, stijf en onper- vorige penningmeester onduidelijk
soonlijk maakt. Aan de andere kant
waren, maar dat soort dingen wordt
keurt geen enkele serieuze schrijfadin deze organisatie niet hardop geviseur de lijdende vorm in alle geval- zegd - individuen worden niet verlen af. De constructie is bijvoorbeeld antwoordelijk gesteld."
wel op z'n plaats als het er niet toe
Dat de lijdende vorm samenhangt
doet wie de handeling verricht: 'De
met het perspectief in een tekst, laat
Cornelis onder meer zien door de
biografie werd na een kort geding,
aangespannen door de belasterde be- manier te vergelijken waarop NRC
windsman, uit de handel genomen.'
Handelsblad en Het Parool over Ajax
En wellicht valt er ook nog iets te
schrijven. NRC-verslaggevers schrijzeggen ten gunste van de stijve socio- ven voor een landelijk, in Rotterdam
loog: misschien wilde hi j zelf als we- gevestigd dagblad en identificeren
tenschapper liever bescheiden en af- zich minder met Ajax dan hun collestandelijk op de achtergrond blijven. ga's van Het Parool- eveneens landeDe Utrechtse taalkundige Louise
lijk, maar gevestigd in Amsterdam en
Cornelis vroeg zich af of je niet
sterk gericht op die regio. Cornelis
nauwkeuriger dan tot nu toe gedaan
is, zou kunnen vaststellen wanneer
Nederlanders de lijdende vorm gebruiken. In februari promoveerde
Cornelis (31) op Passive andperspectiBeleidsmakers
ve, een gewichtige taalkundige studie,
die ook een paar praktische resultagebruiken de lijdende
ten opleverde.

•

vorm om in het
• PRO-AJAX

De precieze functie van de lijdende
vorm verschilt per tekstsoort, maar
uiteindelijk draait het allemaal om
verantwoordelijkheid en perspectief.
Zinnen in de lijdende vorm nodigen
de lezer uit om een gebeurtenis niet
te bekijken vanuit het perspectief van
degene die daarvoor verantwoorde-

midden te laten wie
verantwoordelijk is voor

een bepaalde taak.

•

veronderstelde dat NRC-journalisten
gebeurtenissen waarvoor Ajax verantwoordelijk is vaker met een lijdende
vorm zouden beschrijven, omdat ze
hun lezers niet uitnodigen om zich
met Ajax te identificeren.
Het klopte. Toen Ajax op 1 mei
1994 landskampioen werd, was het
Parool-verslag duidelijk pro-Ajax, terwijl NRC Handelsblad afstand hield
en de financiele kant van de overwinning benadrukte. En dat verschil
is ook af te lezen aan het gebruik van
de lijdende vorm. Een typerende
NRC-zin die over Ajax gaat zonder
die club te noemen, luidt: "Als een
financiele voorsprong ook omgezet
kan worden in successen op het veld,
dreigt er de komende jaren een sportieve verwijdering ten opzichte van
de Nederlandse concurrentie."
• GEEN VERANTWOORDELIJKHEID

De lijdende vorm is een geliefde stijlfiguur van beleidsmakers. Zij gebruiken hem om in het midden te laten
wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak. Oat is tactisch, zeker in
gevallen waarin de verantwoordelijkheid niet ondubbelzinnig bij een persoon berust.
In het beleidsplan van een ideele
organisatie dat Cornelis analyseerde,
sprong die diplomatieke functie sterk
in het oog: de schrijvers gebruikten de
lijdende vorm alleen waar ze discussie
verwachtten over verantwoordelijkheden. Wanneer nog niemand met een
bepaalde taak belast was, schreven ze
bijvoorbeeld: "De uitwisseling met organisaties in Latijns-Amerika en Azie
zal worden opgebouwd."
Reserveer de lijdende vorm voor
dergelijke gevoelige punten, raadt
Cornelis beleidsschrijvers aan, en kies
in andere gevallen een minder vage
formulering.
Een interessant nieuwtje voor tekstschrijvers is de uitkornst van het onderzoek van Cornelis naar computerhandleidingen. In dergelijke teksten
bleek een doordachte afwisseling van
passieve en actieve zinnen het effec-
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tiefst: in een goed leesbare handlei
duiden actieve zinnen de han--ding
delingen van de gebruiker aan en
passieve de resultaten, dat wil zeggen, de handelingen van de computer. De handleiding moet de lezer immers uitnodigen om zich te identificeren met de gebruiker, en niet met
de computer. Dus: `Als u op F7 drukt
(actief), wordt het document bewaard (passief) .' En niet: 'Als F7

wordt ingedrukt (passief), bewaart
WordPerfect het document (actief).'
Die laatste zin is echt moeilijker
te begrijpen, zo bleek uit een experiment. Cornelis schreef twee handleidingen voor het maken van kolommen - een lastig karweitje voor beginnende computergebruikers. In de
ene handleiding waren actieve en
passieve zinnen verdeeld volgens
haar advies, in de andere juist an-

o e zle
Ykoprol

dersom. De proefpersonen die de
`goede' instructie kregen, voerden de
opdrachten sneller uit dan de andere
groep. Cornelis: "Het was geen toeval, de aanwijzingen werkten echt.
Dat biedt houvast voor schrijvers van
handleidingen."
<
Louise H. Cornelis, Passive and perspec-

tive. Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1997.
Prijs f 90,-. ISBN 90 420 0157 7

ws•rdenb•ek van de

Guus Middag

dichter een mooie naam gekregen:
Kakenkijker. Het is een woord dat
doet denken aan smoelsmid en bekkentrekker: lekker klinkende, informele benamingen voor de tandarts. De
suggestie die hierdoor even wordt
gewekt is dat het de temmer om een
gebitsinspectie zou gaan. En ook: dat
niet hij, maar juist de leeuw bang
zou moeten zijn.
Maar de temmer is op zijn beurt
ook op zijn hoede. Zo gauw hij de
tong van de leeuw tegen zijn hoofd
voelt duwen, werpt hij zich snel ach
een achterwaartse kop- -terovm
rol. Het woord toont geeft aan dat het
hier om een ingestudeerd onderdeel
moet gaan. Soepele koprol achterDRESSUUR
over, op twee benen tot stand
komen, buiging, einde optreden.
De leeuw kijkt even verbaasd
Applaus.
als stamgasten met de biljartbal
In de eerste regels gaat het eerst
zorgvuldig geklemd in de mond.
nog even over biljarters die zo te zien
Maar even een duw met de tong...
ook een kunstje kunnen. Het moet
en temmer Kakenkijker toont
hier wel gaan om een kroeggeintje,
een koprol in het zand.
eerder iets voor aangeschoten stamgasten dan voor serieuze biljarters:
Het gedicht gaat over een dressuurnummer in een circus, met een leeuw wie kan een biljartbal tussen zijn kaen een leeuwentemmer die in de pis- ken klemmen? De lol zit hem vooral
in het probleem dat ontstaat als de
te van zand hun kunsten vertonen.
bal eenmaal is ingebracht. In de herHier gaat het om het hoogtepunt,
meestal tevens het slot van elke leeu- druk van de bundel (in Gedichten
wendressuur: het moment waarop de 1962 - 1996) voorzag Sontrop het
temmer zijn hoofd in de muil van de gedicht van deze aantekening: "De
stamgasten met hun biljartbal zijn
leeuw durft te steken.
ontleend aan een Kronkel van S. CarDe leeuwentemmer heeft van de

en koprol is volgens Van
Dale een "buiteling over het
hoofd, meestal als gymnastische oefening ". Rugrol zou
een anatomisch juistere benaming zijn, en hoofdrol klinkt wat
netter, maar dat woord betekent al
iets anders. Misschien kan kop in koprol verklaard worden door een gevoeld verband met over de kop gaan,
want een koprol is eigenlijk een rol
waarbij men over de kop gaat. Er bestaat ook een achterwaartse variant
van. Die is te zien in het gedicht
`Dressuur' van Th. Sontrop, uit zijn
bundel Langzaam kromgroeien (1962):

miggelt waarin hij beschrijft hoe
deze roekeloze weddenschap veelal
zijn besluit vindt in een ziekenhuis."
Het gedicht suggereert dat de verbaasd kijkende biljarters de techniek
van het verwijderen van de ingebrachte biljartbal hadden kunnen
afkijken van de leeuw. Maar hoe dan
precies?
Eerlijk gezegd drong toen pas tot
mij door dat het in de tweede helft
van het gedicht vermoedelijk helemaal niet gaat om een soepel uitgevoerde achterwaartse koprol, maar
om een maar al te letterlijke rol van
de kop. `Dressuur' beschrijft een in
de leeuwentemmerij klassiek bedrijfsongeval. De leeuw heeft toegehapt,
het hoofd is er al af en het dier ziet
zich opeens gesteld voor het probleem wat nu met deze harige biljartbal te doen - een niet ingestudeerd
onderdeel dat zijn verbaasde gezichtsuitdrukking verklaart. Even duwen met de tong blijkt hem uit zijn
benarde kaakbeklemming te kunnen
bevrijden, waarna de kop van de
arme temmer keurig in het zand rolt.
In het woordenboek van de poëzie
kan aan het lemma koprol nu een
tweede betekenis worden toegevoegd: een buiteling van het hoofd
zelf, inzonderheid dat van ongeluk
leeuwentemmers.
-kige
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woord
tot

woord
Marlies Philippa

ent u bang dat het barnstenen sieraad dat u tijdens uw
vakantie aan de Oostzee hebt
gekocht misschien toch nep
is, houd er dan eens een lucifer bij. Brandt het goed, dan was het
echt! Dit zegt men, maar ik heb het
nooit durven proberen.
Barnsteen, een verzamelnaam voor
een groep fossiele harsen, betekent
'de brandbare edelsteen', de enige
steen die kan branden. Sinds het
woord als productnaam is gaan fungeren, spreekt men niet meer alleen
van de, maar vaker nog van het barnsteen. Het is een leenwoord uit het
Nederduits, waar het ook voorkomt
als bernstein. Er zit het werkwoord
bernen in, dat we zowel in het Middelnederduits als in het Middelnederlands aantreffen en dat te vergelijken
is met het Engelse to burn en het
Oudfriese berna, barna (Nieuwfries
baarne). De Hoogduitse vorm is brennen, met de r vóór de klinker. Bij de
andere hier genoemde talen is de r
versprongen. We noemen dat r-metathese (of r-metathesis) .
Metathesis is wel vaker opgetreden, en steeds zien we dat het Duits
niet aan de vernieuwing heeft deelgenomen. Zo hebben wij uit drie dertien en dertig afgeleid, het Engels uit

96

three thirteen en thirty, maar het
Duits uit drei dreizehn en dreissig.
Kerstmis en kerstenen zijn ontstaan
uit Kristus. In het Engels is het
Christmas, maar dat heeft met taboewerking te maken: de naam van de
zoon van God mocht niet door taalkundige regels veranderen.

• SAMENSMELTING

Maar bij derde en kerstmis hebben we
kunnen vaststellen dat de -ie- of -i- in
dit soort gevallen een -e- werd. Dus
uit brinnen ontstond eveneens bernen.
Beide werkwoorden smolten samen.
Het zwakke bernen verdween en het
sterke bernen ging ook `afbranden' en
`verbranden' betekenen. Die dubbele
betekenis was onbevredigend. Men
had behoefte aan een nieuw causatief.

• ONWAARSCHIJNLIJK
Uit bran, de verledentijdsvorm van
het werkwoord brinnen, was het zelfstandig naamwoord brand afgeleid,

dat ook in het Fries, het Duits en het
Engels voorkomt. Hiermee werd al
vroeg in het Middelnederlands het
werkwoord branden gemaakt, dat in
eerste aanleg uitsluitend `verbranden'
en `inbranden' betekende, een nieuw
stichter'. Dit laatste moet afkomstig
zijn van een toen al niet meer becausatief dus. In alle etymologische
woordenboeken van het Nederlands
staand werkwoord brennen `doen
branden, in brand steken', dat in het staat dat het werkwoord branden mogelijk ook is gereconstrueerd uit een
Oudnederlands nog voorkomt als
Brennan. Brinnen (bran, gebronnen) was oude verledentijdsvorm brande. Dat
is een buitengewoon onwaarschijnlijsterk en werd net zo vervoegd als
ke veronderstelling. Noch brinnen,
winnen, terwijl brennen (brende, genoch brennen heeft ooit brande gebrend) zwak was. Brinnen-brennen is
kend als vervoegde vorm; en brannen
een werkwoordspaar dat te vergelijheeft nooit bestaan.
ken is met liggen-leggen, zitten -zetten
In het Middelnederlands al kwam
en drinken-drenken. De zwakke vormen zijn zogenaamde causatieven: je de huidige betekenis van branden op,
kunt er doen of laten bij zetten. `Doen de niet-causatieve dus. En, hoe naliggen' levert leggen op, 'doen zitten' vrant, daardoor kon het het oude bernen gaan verdringen. Maar het barnzetten en `doen drinken' drenken.
Met metathese zou brinnen veran- steen blijft, tenzij men het opbrandt.
deren in birnen, en brennen in bernen.
Laten we terugkeren naar het Middelnederlands. Daar vinden we behalve
bernen ook (zonder r-verspringing) :
brinnen `branden, gloeien' (Oudnederlands brinnan) en brender 'brand-

~• • • • ~jI• • • •"

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.

Het gebruik van de computer leverde Beekman een aantal fraaie vondsten op, zoals

commensurabiliteit versus mobilisatiecentrum en familieportret versus miltperfora tie. Enigszins arbitrair is Beekmans onderverdeling van anagrammen in de categorieen 'niet mooi', 'mooi' en 'zeer mooi'.
Tot de laatste rekent hij de anagrammen

• KILIAANLEZING

niettemin van belang voor ons taalgebied

waarvan de letters niet aIleen 'flink door
omdat ze een bijdrage leveren aan het on- elkaar geschud' zijn, maar die ook nog een
de samenstelling van het nieuwe Etymolo- derwijs in het Nederlands in het buiten- betekenisrelatie hebben, zoals eenmansgisch Woordenboek van het Nederlands land, zijn vertaalwoordenboeken waarin werk en samenwerken.
(EWN), houdt op vrijdag 18 april haar jaar- het Nederlands de bron- of doeltaal is. On35.000 anagrammen van 6 tot 20 letters
lijkse Kiliaanlezing voor een breed publiek. langs verschenen voor twee taalgebieden
wordt uitgegeven door Elmar en kost
Deze lezing, die gratis toegankelijk is, zal dergelijke woordenboeken. Voor het
! 27,50.
plaatsvinden in het PC-Hoofthuis te Am- Zweeds zijn dat de Handwoordenboeken
ISBN 90 389 0438 X
sterdam (Spuistraat 134). De bijeenkomst Nederlands-Zweeds en Zweeds-Nederlands
De Kiliaanstichting, verantwoordelijk voor

begint om 16.00 uur en zal tot 17.30 uur

van Van Dale en voor het Baskisch is dat

• TAALKUNDE EN LETTERKUNDE

duren, met een uitloop tot 18.00 uur.
De spreker, drs. Gerald van Berkel, hield

het Nederlands-Baskisch-Nederlands woor-

Ter gelegenheid van de eerste alumnidag

denboek.
De Handwoordenboeken Zweeds bieden wat de woordenboekgebruiker van
Van Dale mag verwachten: veel (hedendaagse) trefwoorden en een gedetailleerde
zogeheten microstructuur (de informatie
achter het trefwoord). De woordenboeken
zijn samengesteld aan het Scandinavisch
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen door een team van Nederlandstalige
en Zweedstalige redacteuren.
Het deel Nederlands-Zweeds (ISBN 90
6648 299 0) telt ruim 45.000 trefwoorden en 1021 pagina's, het 'omgekeerde'
deel (ISBN 90 6648 298 2) ruim 52.000
trefwoorden en 809 pagina's. De delen
kosten ! 82,50 per stuk, een set kost
! 155,-.

van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Katholieke Universiteit
Nijmegen op 20 april 1996 sprak emeritus
hoogleraar Nederlandse taalkunde M.C.
van den Toorn de rede De eenheid van de
neerlandistiek uit. Deze rede werd onlangs
uitgegeven door Uitgeverij Vantilt te Nijmegen. Centraal staat de historische verwevenheid van de disciplines taalkunde en

in 1993 op het congres van Onze Taal een
aansprekende voordracht over achternamen. Van Berkel is vooral bekend geworden door zijn boeken over plaatsnamen en
voornamen. Momenteel schrijft hij een
boek over vogelnamen. De Kiliaanlezing
zal gaan over volksbenamingen voor ganzen. De titelluidt 'Waarom de ganzen barrevoets gaan'.

• TAALCONGRES
Op vrijdag 18 april houdt de Faculteit der
Letteren van de Katholieke Universiteit
Nijmegen een congres met de titel 'Taal!
De vele gezichten van ons dagelijks taalgebruik'. Zeven vooraanstaande taalwetenschappers spreken op dit congres over een
aantal 'gezichtspunten' uit de taalwetenschap. Zij gaan onder meer in op hersenac-

gaat in op de vraag waarom in onze tijd de
beide vakonderdelen steeds meer ui teengroeien.
De eenheid van de neerlandistiek (omvang
16 bladzijden) kost j' 14,90.
ISBN 90 7569704 X

Het woordenboek Baskisch is heel wat be-

tiviteit tijdens taalgebruik, veranderingen
in informele omgangstaal, het belang van

scheidener van opzet, maar is een unicum
voor ons taalgebied. Het Nederlands-Baski-

interculturele kennis voor taalgebruik bij
internationale
contacten,
kindertaal,
tweetaligheid op scholen, cornputertaal,
en de verschillen tussen normering en
standaardisatie van schrijftaal en gesproken taal. Hugo Brandt Corstius sluit het
congres af met een terugblik op de dag,
waarin hij ook zijn visie op taal zal geven.
Het congres vindt plaats in het Aula/Congresgebouw van de KUN (Comeniuslaan
2). Deelname is open voor iedereen, de

sche deel bevat 11.000 Nederlandse trefwoorden, het Baskisch-Nederlandse deel
9.000. De beide delen worden voorafgegaan door een gebruiksaanwijzing, en het
boek bevat ook aanwijzingen voor de uitspraak van het Baskisch.
De auteur van het woordenboek is drs.
ir. W.H. Jansen; het boek wordt uitgegeyen door Lakeman Publishers.

kosten bedragen f 30,- per persoon if 15,-

letterkunde. Van den Toorn laat zien hoe
beide onderdelen van oudsher met elkaar
verbonden zijn, beargumenteert waarom
ze niet zonder elkaar kunnen bestaan, en

Prijs:! 39,75.
ISBN 90 901001 7 2

• SEMIOTIEK
Semiotiek is de leer van de tekens; binnen
dit vakgebied wordt aan verschillende universiteiten onderzoek gedaan en onderwijs
gegeven. De emeritus hoogleraar Algemene Taalwetenschap F.G. Droste schreef een
inleiding in de semiotiek, getiteld Teken,
taal en werkelijkheid. Aan de orde komen
onder meer het onderscheid tussen taaltekens en niet-talige tekens en de manier
waarop tekensystemen (er zijn er oneindig
veel) naar de werkelijkheid verwijzen.
Droste werkt uiteindelijk toe naar een uitleg van de formele logica, die een afgeleide

• ANAGRAMMEN
is van de natuurlijke taal en die de verbanDe computer heeft het de puzzelaar heel den in de realiteit op ondubbelzinnige wijwat gemakkelijker gemaakt. Met zijn com- ze beschrijft.
puter als instrument verzamelde ir. Dick
Teken, taal en werkelijkheid. fen semio361 22 32, fax 024-356 79 56.
Beekman ruim 35.000 anagrammen van 6
tische theorie wordt uitgegeven door
Sdu Uitgevers en kost j' 34,90 .
tot 20 letters, waarschijnlijk niet aIleen tot
genoegen van puzzelaars, maar ook van
ISBN 90 12 08402 4
• ZWEEDS EN BASKISCH
Weinig gesignaleerd in deze rubriek, maar opperlanders en andere taaIliefhebbers.

voor studenten). Nadere informatie over
deelname is verkrijgbaar bij Congresorganisatie K.U. Nijmegen, mw. M. Majoor,
Postbus 9111, 6500 HN Nijmegen, 024-
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UIT DE JAARGANGEN
OUDE ZEGSWIJZEN.

• NEDERLANDS VAN NU

`Creatief vertalen van literatuur' was het thema van
het congres dat de Vereniging Algemeen Nederlands op 16 november vorig jaar hield. De eerste aflevering van 1997 van Nederlands van Nu, het tijdschrift van de vereniging, is grotendeels gewijd aan
de voordrachten die op dit taalcongres uitgesproken zijn. Greetje van den Bergh van de Nederlandse Taalunie opent de reeks lezingen met een toelichting op de activiteiten van de Taalunie met betrekking tot literair vertalen. Andere onderwerpen
zijn het creatieve proces bij het vertalen van gedichten, en het vertalen van poëzie van de dichter
Anton van Wilderode in het Frans. De classicus
Paul Claes gaat dieper in op vertalingen vanuit het
Latijn: het schoolse, letterlijke vertalen is een karikatuur van wat vertalen eigenlijk is, leidend tot Nederlatijn. De reeks wordt afgesloten met een artikel
over het eigen vertaalbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De rest van het tijdschrift bestaat grotendeels uit recensies van de nieuwe woordenboeken van Verschueren en Kramers, en meer dan tien
andere taalboeken.
Een abonnement op Nederlands van Nu kost Bfr.
650/f 37,50 en is te verkrijgen bij de Vereniging
Algemeen Nederlands. Kardinaal Mercierplein 1,
B 2800 Mechelen. Betaling vanuit Nederland via
girorekening 3992879 t.n.v. VAN, Mechelen.

Een lid vraagt ons waar de uitdrukking „Kip,
kip ik heb je" vandaan komt en hoe het gezegde
„iemand een geldstuk (of een som gelds) door
den neus boren" verstaan moet worden.
Wat de eerste uitdrukking belangt, die luidt niet
„Kip, kip ik heb je" maar „Kip, ik heb je" en het
gaat daarbij ook niet om het opvangen van
hoenders, zooals ons lid schijnt te denken.
„Kip" is hier de stam van het oude werkwoord
„kippen", dat grijpen, aanvatten beteekent. Het
anker kippen = het aanvatten en op het boord
zetten van het anker. (Kippen wordt tegenwoordig ook gebezigd in de hd, beteekenis van omkantelen. Van Dale geeft het woord niet in deze
beteekenis, ofschoon hij „kipkar" wel kent).
En wat de tweede zegswijze aangaat, over den
oorsprong daarvan zijn de schrijvers het niet
geheel eens. Stoett (Ned. spreekw. 1621) spreekt
over: iemand een gat door - den neus boren, ,,zooals dat geschiedt bij een dier, dat een ring door
de neus krijgt", terwijl Winschooten (geciteerd
door Van Lennep en trouwens ook door Stoett
genoemd) spreekt over: iemand met een avegaar,
d.w.z. een werktuig, waar aan boord groote
gaten mee geboord worden, door den neus boren.
In beide gevallen is de bedoeling: iemand grovelijk bedriegen. En uitgaande van „hij heeft mij
bedrogen, hij heeft mij door den neus geboord"
is het te begrijpen, dat men kwam tot: „hij heeft
mij een gulden door den neus geboord" voor „hij
heeft mij voor een gulden bedrogen".
De spreektaal kent, zooals begrijpelijk is bij ons
zeevarend volk, veel gezegden waarbij men geneigd is te denken aan de taal van den zeeman.
„Zijn piek schuren" b.v., voor „zich wegpakken".
Wel is waar kan men daarbij, met Stoett, denken
aan een soldaat die, onder voorwendsel van zijn
piek te moeten schuren, zich verwijdert en niet
terugkeert, maar eerder zal men een verband
willen zoeken met de oude zeemansuitdrukking
„Zijn (achter) piek scheeren" voor: vertrekken.
Onze Taal, juli 1935

Horizontaal
10. Plaats van huwelijksvoltrekking (4)*
13. Radio- actief bestuur (5)
15. Wandelaar (7)
Verticaal
8. Met een heimelijk handvat (6)
11. Als zo'n wand in de zaak komt,
is er progressie (5)

Jaarvergadering
Genootschap Onze Taal
met lezing over taalbeleid

O

Nu in de winkel:
een boek vol Scrypto's
* de oplossingen van dit Scrypto vindt u in het boek op biz 74
ISBN 907 594 9014 f24,90

p donderdagavond 5 juni zal in Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag om
19.30 uur de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. De sociëteit ligt op loopafstand van het Centraal Station. U kunt deze datum alvast
in uw agenda reserveren. In het meinummer van Onze Taal zal de volledige agenda
voor de jaarvergadering - met onder meer aanvullende gegevens over verkiezing van
bestuursleden - worden afgedrukt.
LEZING
Dr. jan Renkema, bestuurslid van het genootschap, zal aansluitend op de jaarvergadering een lezing houden over het taalbeleid van onze overheid.
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VEERTIG JAAR JONG
HET MODERNE BLAD MET DE OUDE NAAM
Het eerste nummer van de 4oe jaargang bevat o.m. bijdragen over

onze allerjongste generatie schrijvers
n

het werk van H. Claus, B. Dewulf, H. Hofland,
G. Kouwenaar, N. Matsier en L. Nolens
n

de schilders M. Breedveld, E. Claus en S. Dillemans
n

durf en variatie in de Nederlandstalige popmuziek
n

een recente enquête over de Vlaams - Nederlandse betrekkingen
n

de Nederlandstalige cultuur in Brussel
n

actuele films en theatervoorstellingen
U kunt zich abonneren (5 nrs, 80o blz.) door f iio,- over te schrijven
Op postbankrekening I084198 van STICHTING ONS ERFDEEL,
Rijvoortshoef 265 4941 VJ Raamsdonksveer

Stuurt u mij a.u.b. meer informatie over Ons Erfdeel
Naam :............................................................................ Voornaam :.......................................
Straat : ....................................................................................................... Nr:......... Bus:.......
Postcode:.................... Plaats: ....................................................................................................

Lichtreclame tweedehandsgoederenwinkel Her en Der

SLAPENLOOSHEID VOORGOED VERLEDEN TIJD!

De meeste werken op de CD zijn geschreven
tussen 1972 en 1980. Na jarenlang in de kast te

Ook u hoeft niet meer te lijden aan

hebben gelegen, besloot Peter de stukken eens

slapenloosheid! Want Melatomatine®
is een wonderpil met supereffect!

door te spelen en kan men een selectie hiervan
beluisteren op de CD.
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Tubantia
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moet ADO Den Haag
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beide degelijke midden motors.
de Volkskrant
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Eindhovens Dagblad
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Peter Burger
Hoe bevorder ik mijn dialect tot
Europees erkende streektaal?
Sinds kort zijn het Nedersaksisch en
het Limburgs officieel erkende streektalen.
Tien vragen over de streektaallobby.
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fax: 070-392 49 08
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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'.
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Frens Bakker
Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 6,- (Bfr. 110). Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap)
voor Nederland, België, Suriname,
Aruba en de Nederlandse Antillen
f 35,- per jaar (Bfr. 640); buiten deze
landen f 50,- per jaar (per luchtpost
f 55, -). 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 26,- 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: 0486-486 486
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
0341-55 10 14
Een abonnement op het tweemaandelijkse blad Nederlands van Nu (van
de Vlaamse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden van Onze Taal
Bfr. 650 of f 37,50. Opgave: Kardinaal
Mercierplein 1, B 2800 Mechelen.
In Nederland: giro 3992897 t.n.v.
Ver. Alg. Ned. Mechelen, telefoon
00/32 15 40 18 76
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, Karin Verheijen (Manifesta),
Rotterdam
Foto omslag: Tom Croes
Druk: Bosch & Keuning, Baarn
ISSN 0165-7828

Wat is Limburgs?
Het Fries is een taal, Limburgs een dialect, zo luidt de
algemene mening. Toch zijn velen gaan twijfelen toen het
Limburgs onlangs een officiële streektaal werd.
110

Frens Bakker
Wie praat er nou Limburgs?

Een cardioloog die Utrechts spreekt, wekt argwaan,
maar zijn Limburgssprekende collega niet. Hoe komt dat?
Een historisch overzicht.
116

Mr. drs. Peter M. van der Geer
Lagerhuis of kippenhok?
Het Onze-Taalcongres (dit najaar) gaat over `taal en
overtuigen', en dus ook over debatteren. Maar wat
is eigenlijk een goed debat?
122

Agnes Verbiest
Kleine woorden, grote gevolgen
Taal en denken over vrouwen [1]
Hoe kun je onbedoelde en ongemerkt
geuite taalseksismen vermijden?
128

Dr. René van den Berg
Naar de dotoro om te born
Nederlandse leenwoorden in het Muna
Op het eiland Muna wordt naast Indonesisch ook
een eigen taal gesproken, een taal die heel wat woorden
aan het Nederlands ontleende.

EN VERDER

117 Congres Onze Taal
120 Het nieuwe eindexamen Nederlands
121 Geschiedenis op straat: Oude Waal
125 Ander woord voor ... website
126 Woordverwerking [5]: Een omgekeerd paard
133 Jaarvergadering Onze Taal
133 Lezing over taalbeleid

RUBRIEKEN
113 Reacties: natril fase; Jezus van Merante; houdoe; ja of nee;
geheimtaal; holocaust
115 Vraag en antwoord: bijgesloten; perpetuum mobiles?
bijwoord en/of bijvoegelijk naamwoord
123 Taalcuriosa: omniplurialen [21
124 Tamtam: leerstoel 'Limburgkunde';
ambtenaren leren schrijven; liefdesbaby
125 Taal in beeld
127 Vergeten woorden: hapschaar
130 Het proefschrift van ... Ellen Verheijen:
spraakherkenning
131 Woordenboek van de poëzie: doofpot
132 Van woord tot woord: sterke werkwoorden
134 InZicht: over nieuwe boeken
135 Uit de jaargangen
136 Ruggespraak
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Alle dialecten zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere: het
Nedersaksisch en het Limburgs zijn officieel erkende streektalen. "Alle
twiederangsheid mut weg ", zei een Groningse CDA-senator in de Eerste Kamer.
"Spraoke is gien dialect." Over streektaalpolitiek en de dans om de subsidiepot.
En waarom het Katwijks nooit de status krijgt van het Stellingwerfs.

Hoe bevorder ik mijn dialect
tot Europees erkende streektaal?
Tien vragen over de streektaallobby
Peter Burger
n ing eje sjproach drukt
ziech oes 't sjterke, eje
karakter van Limburg."
Aldus de Kerkraadse variant van het persbericht
dat Gedeputeerde Staten van Limburg lieten uitgaan op 14 februari
1997. Met de erkenning van het Limburgs behaalde de streektaallobby
een nieuwe overwinning. Het Nedersaksisch was al voorgegaan: die
verzameling van Noordoost- Nederlandse dialecten is ook al erkend als
'regionale taal' in de zin van het
Europees Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen.
Nederland telt nu in totaal drie erkende streektalen: het Nedersaksisch,
het Limburgs en het Fries. Dat brengt
het aantal sprekers van erkende
streektalen op maximaal een dikke
drie miljoen: 400.000 Friezen,
750.000 Limburgers en niet minder
dan 1,5 a 2 miljoen Nedersaksers.

waarschijnlijk zal Duitsland zich daar
binnenkort bij aansluiten. Notoire
dwarsliggers zijn het centralistische
Frankrijk, dat niets voelt voor de erkenning van talen als Bretons en Baskisch, en het snel aangebrande Griekenland, dat het bestaan van zijn Slavische en Turkse minderheid liever
ontkent.
In totaal worden er in lidstaten

van de Raad van Europa een stuk of
zestig talen gesproken die voor erkenning in aanmerking komen. Een
van de kleinste is het Cornish, de taal
van Cornwall, die tegen 1800 uitstierf maar nu weer duizend sprekers
zou tellen. De grootste is het Vedersaksisch, dat behalve door anderhalf
a twee miljoen Nederlanders wordt
gesproken door tien miljoen Noord- >

1. Wat hebben Nederlandse streektalen te maken met Europese
politiek?
In 1992 werd het Europees Handvest
voor Regionale of Minderheidstalen
opgesteld, dat tot op heden is ondertekend door zestien lidstaten van de
Raad van Europa. Het doel ervan is
de bescherming en bevordering van
'kleinere' talen als waarborg voor de
culturele diversiteit in Europa.
De bepalingen uit dit Handvest
treden echter pas in werking als vijf
van de ondertekenaars het ratificeren. Tot nu toe hebben er slechts vier
die stap gezet (Nederland, Finland,
Hongarije en Noorwegen), maar
103
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Jammer voor
Jules Deelder en
Haagse Harry, maar in

de strijd om het
eurokeurmerk zullen
zij het altijd verliezen

van de Overijsselse
Klazien uut Zalk.

Duitsers (het heet daar Niederdeutsch). Iets kleiner, maar politiek
steviger verankerd, is het Catalaans:
de Catalanen zetten hun zeven miljoen sprekers graag af tegen de vijf
miljoen van een `meerderheidstaal'
als het Deens. Een regionale of minderheidstaal is dus niet per definitie
een kleine taal.
2. Het Europese Handvest beschermt ook minderheidstalen.
Zijn die er ook in Nederland?
In Nederland zijn het Jiddisch en de
zigeunertalen Roma en Sinti erkende
minderheidstalen. Talen van recente
immigranten, zoals het Turks, kunnen niet erkend worden, omdat het
Handvest alleen de van oudsher
voorkomende talen beschermt. Dan
is er nog een politiek twijfelgeval:
naar schatting 15.000 doof geboren
Nederlanders, hun gezinsleden en
hun hulpverleners communiceren in
gebarentaal. Voor een grote groep
doven is dit hun moedertaal. In
maart 1996 hebben de staatssecretarissen van Welzijn en Onderwijs een
Commissie Erkenning Gebarentaal
ingesteld, die in mei een rapport uitbrengt. De erkenning moet gebaren
meer rechten geven in-tal'sprek
het onderwijs en wellicht ook - net
als Friestaligen - het recht op een
tolk in de rechtszaal.
Misschien moeten die rechten
echter buiten het Europese Handvest
om worden toegekend. Gebarentaal
104

is namelijk net als het Jiddisch en de van die standaardtaal. Exact is de
zigeunertalen een taal zonder territo- mate van afwijking moeilijk te merium. En zulke talen komen - anders ten, maar het Limburgs en het Nedan streektalen - niet in aanmerking dersaksisch gooien in beide opzichten duidelijk de hoogste ogen. Kat voor faciliteiten als gerechtstolken.
Bij de behandeling van het Handvest wijkers vissen achter het net. Hoeveel
in de Tweede Kamer heeft staatssecre- zij ook van hun dialect houden, het
taris Kohnstamm van Binnenlandse lijkt als Hollands dialect veel te veel
Zaken zelfs gezegd dat gebarentaal als op de officiële taal van Den Haag,
`functionele taal' helemaal niet onder Haarlem en Hilversum.
Een ander Handvest -criterium is
het Handvest valt. Dat is in ieder geval taalkundig gesproken onzin: het de sociale status van een dialect. Limis een uitgemaakte zaak dat gebaren- burgse dialecten worden in veel
taal een echte taal is, die alle nuances plaatsen van hoog tot laag gesproken
kan uitdrukken van gesproken talen en scoren daardoor hoger op de Euro- er bestaat zelfs gebarenpoëzie en ge- pese schaal dan bijvoorbeeld het
barentoneel. En, jawel, ook gebaren- Zeeuws, dat nooit is doorgedrongen
tot de hogere kringen in Zeeland.
dialecten, waarvan sommige gebruiOok het stadsplat van de grote steden
kers al hebben laten weten dat ze
zich zullen verzetten tegen een stan- valt om die reden af. Jammer voor
Jules Deelder en Haagse Harry, maar
daardgebarentaal.
in de strijd om het eurokeurmerk zul3. Ik spreek Katwijks. Kan dat ook len zij het dus altijd verliezen van de
erkend worden als streektaal?
Overijsselse Klazien uut Zalk en de
Achterhoeker Buizen Beernd.
Jammer voor u, maar dat zit er niet
in. Dialecten komen sneller voor erkenning in aanmerking naarmate ze 4. Willen de andere dialecten
eigenlijk wel promoveren tot
meer van de standaardtaal verschilofficiële streektaal?
len en in het verleden minder heb"Ik geef een rondje aan de eerste geben bijgedragen aan het ontstaan

HET BILDTS HEEFT PECH
Niet heel Friesland is van oudsher Fries. Zo wonen er in de gemeente
Het Bildt, ten noorden van Franeker, vijfduizend sprekers van het
Bildts. Het Bildt is een Hollandse enclave, ontstaan in de zestiende

eeuw toen inpolderaars uit Zuid-Holland na hun laatste Friese karwei
bleven hangen in Friesland.
Bildts is Hollands met Friese invloeden - een kluifje voor taalkundigen en een dierbaar bezit voor de sprekers. Er bestaat een actieve
dialectvereniging, er verschijnen boeken in het Bildts en op de basisschool wordt een paar uur per week Bildts gegeven. Gemeente en
provincie subsidiëren de dialectcultuur van harte.
Even hartelijk is de steun die het Stellingwerfs, in de zuidoostelijke
punt van Friesland, ontvangt. Schoolkinderen in Oost- en West-Stellingwerf krijgen een tot twee uur heemkunde per week, waarin ze
bijvoorbeeld op videofilms kunnen zien hoe de kabouters Ulf, Olf en
Alf in het Stellingwerfs protesteren tegen het kappen van hun kabouterbos.
Zowel Het Bildt als de beide Stellingwerven profiteren van de taalsituatie in Friesland: in de uren dat Friese basisschoolleerlingen Fries
Ieren, mag in deze gemeenten het eigen dialect worden onderwezen. Sinds 1995 geniet het Stellingwerfs echter als Nedersaksisch dia
bescherming van een officiële streektaal. Het Bildts kan die -lectd
status wel vergeten, omdat het een paar honderd jaar geleden uit
het Hollands is ontstaan. Nu zit het Bildts er in vergelijking met andere dialecten nog warmpjes bij, maar in de toekomst (zie vraag 6)
zou dat verschil weleens geld kunnen gaan kosten.
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meenteraad die in dialect vergadert",
beloofde de Zeeuwse Commissaris
van de Koningin Van Gelder (die zelf
uit Amsterdam komt) vorig jaar op
een dialectendag. Het leek er eerst
niet van te komen, maar kortgeleden
heeft hij zijn belofte toch moeten inlossen, en heeft hij de gemeenteraad
van Noord-Beveland getrakteerd.
Maar een rondje geven is natuurlijk
iets anders dan streven naar officiële
erkenning van het dialect. Zeeuwse
dialectverenigingen hopen ook zon
erkenning meer subsidie los te -der
peuteren bij de provincie. Ook in
Brabant bestaat op dit moment geen
animo voor een streektaaloffensief.
Aan de andere kant: ook de Limburgers zijn pas in beweging gekomen
na de successen van de Nedersaksische lobby. Bovendien kunnen de
financiële gevolgen van de ongelijkheld een aansporing zijn voor de
niet-erkende dialecten om alsnog een
beroep te doen op het Handvest.
5. Hoeveel kost dat, zo'n streektaal?
De erkenning van het Limburgs en
het Nedersaksisch is gratis. Hoewel
sommige streektaalenthousiasten in
Limburg al fantaseren over tweetalige
plaatsnaamborden, verandert er in de
praktijk voorlopig bijna niets. De erkenning moet, zoals dat heet, 'budgettair neutraal' zijn.
Toch hebben twee Groningse
hoogleraren met een beroep op de
nieuwe status aan Rijk en provincie
verzocht een taalkundige aan te stellen voor het behoud van het Stelling
Limburgse dialectvereni--werfs.End
ging Veldeke heeft onder verwijzing
naar de recente erkenning gevraagd
om een leerstoel 'Limburgkunde' aan
de universiteit van Maastricht (zie
ook de rubriek `Tamtam' verderop in
dit nummer). De erkenning wordt
dus al als hefboom gebruikt om subsidies los te wrikken.
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De bijbel in het Twents. Vorig jaar verscheen bij uitgeverij Van de Berg in Enschede
het eerste deel van deze bijzondere uitgave. Vertaler dr. Anne van der Meiden zal,
samen met een begeleidingsgroep, ook de rest van het Nieuwe Testament in het
Twents omzetten.

beeld onmogelijk maken om het Nede streektaal te gebruiken in onderwijs, rechtspraak en openbaar bedersaksisch Instituut van de Universiteit Groningen weg te bezuinigen."
stuur. In Nederland bezit alleen het
Fries die status.
Volgens Frans Walraven, voorzit7. Waarom wil Den Haag het
Nedersaksisch niet dezelfde
ter van de Limburgse Veldeke-Kring,
rechten geven als het Fries?
wekt deel III associaties met afscheiM.H. Klijnsma, senior-beleidsmededingsbewegingen: "Wij zijn er niet
werker bij Binnenlandse Zaken: "Wij
op uit om een situatie te creëren
waarin het Limburgs gelijk is aan de denken weleens dat de erkenning
standaardtaal. Wij willen op Eurovolgens deel III voor de Nedersaksers
pees niveau erkenning voor dit taal- een doel op zichzelf is en niet past in
een reële visie op het gebruik van de
gebied, meer niet."
In Groningen denken ze daar anstreektaal." Het knelpunt is het geders over. Streektaalfunctionaris Sie- bruik van het Nedersaksisch in openmon Reker: "Dat deel III werkt volbaar bestuur en rechtspraak, waar een
6. Laten de Limburgers en de
wetswijziging voor nodig is. Als de
Nedersaksers het hierbij?
gens een menusysteem, waaruit een
Limburgs en Nedersaksisch zijn erbepaald aantal rechten en plichten
Nedersaksische provincies de ambitie
kend volgens deel II van het Europe- gekozen moet worden, die niet dehebben om volgens deel III erkend te
se Handvest. Dat is een louter symbo- zelfde hoeven te zijn als die van het
worden, redeneert Klijnsma, zullen
Fries. De bescherming van deel III
lische aangelegenheid. De Limburze voorzieningen moeten treffen
gaat veel verder dan die van deel II,
voor zaken als de vertaling van offigers zijn daar tevreden mee, de Newant wat er op het menu staat, moet ciële stukken in de streektaal. De
dersaksers gaan verder: zij streven
naar erkenning volgens deel III van
erop blijven. Erkenning volgens deel Friezen willen dat allemaal wel, brenhet Handvest. Deel III geeft het recht III zou het voor de overheid bijvoor- gen daar financiële offers voor en >
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en - in mindere mate - Friese standaardtaal bestaat. Wel worden hier
en daar cursussen gegeven in de
plaatselijke dialecten.
Dit gebrek aan standaardisering
hoeft erkenning dus niet in de weg te
staan, maar voor Jan Stroop, die verbonden is aan de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit
van Amsterdam, is het een reden om
de streektaallobby van onzuivere argumentatie te betichten. Stroop: "In
het adviesrapport voor de erkenning
van het Limburgs gaat het de hele
tijd over `het Limburgs', maar dat bestaat helemaal niet. Er zijn alleen verschillende dialecten. Kijk naar het
tijdschrift van de dialectvereniging
Veldeke: alle stukken daarin zijn in
een verschillend dialect geschreven,
het Kerkraads, het Maastrichts, enzovoort. Nu willen ze ook al les gaan
geven in het Limburgs, maar waar
8. West-Vlaamse vrienden van me willen ze de leermiddelen vandaan
spreken met elkaar een taal waar halen? Moeten er tweehonderd verik geen woord van versta. Dat is schillende leerboekjes komen, voor
elk dialect een? Trouwens, als kindezeker ook zo'n erkende streekren naar de basisschool gaan, spreken
taal?
In Vlaanderen wordt meer dialect ge- ze hun dialect al perfect."
sproken dan in Nederland, maar er10. Zijn er nog meer streektaalkende streektalen - de Belgen kijken
sceptici?
wel uit. Zij hebben aan twee (het
Nauwelijks. Een van de schaarse uitDuits in Oost-België meegerekend
zonderingen is Joop van der Horst,
zelfs drie) landstalen meer dan gehoogleraar taalkunde in Leuven. Na
noeg en zijn er niet op uit om de
de erkenning van het Nedersaksisch
taalstrijd op te rakelen. Ratificering
schreef hij in het Leidsch Dagblad:
van het Handvest zou kunnen bete"Laten we op onze standaardtaal
kenen dat Franstalige minderheden
in de Vlaamse randgemeenten van
Brussel privileges kunnen opeisen.
België heeft het Handvest daarom
•
niet ondertekend. Dialect heeft in
Vlaanderen bovendien een lagere sta"Nederland verkeert
tus dan in Nederland. Het wordt sterker ervaren als een belemmering voor
in de luxe positie
het verwerven van de standaardtaal.
Toch heeft een Belgisch-Limburgse
dat we een paar gekke ii.
cultuurgedeputeerde - met een jaloers oog op de erkenning van het
hun gang kunnen laten
Limburgs in Nederland - in februari
om de erkenning van het Belgischgaan die kleine
Limburgs gevraagd. Ondanks een positief rapport van een Leuvense diaverschillen willen
lectoloog lijkt dit een vergeefse poging.
opfokken tot aparte talen.
9. Waar kan ik Limburgs of Neder
Pyromanen zijn het."
leren?
-sakich
Nog nergens, omdat er geen Lim0
burgse of Nedersaksische standaardtaal bestaat, zoals er een Nederlandse
stellen bijvoorbeeld een Nederlands Fries juridisch woordenboek samen.
"Het is juist absurd dat er in Friesland zoveel geld wordt gespendeerd
aan die rechtsterminologie ", vindt de
Groningse streektaalfunctionaris
Reker. Bijna niemand staat erop om
voor de rechter Fries te spreken.
"Den Haag schermt voortdurend met
dat `ambitieniveau' om op een kunstmatige manier het verschil tussen het
Fries en het Nedersaksisch in stand te
houden. De centrale overheid legt de
lat voor ons telkens op een onbekende hoogte."
De Friezen, ondertussen, houden
zich in de discussie opvallend stil.
Reker: "Ik denk dat de Friezen bang
zijn om hun bijzondere positie te
verliezen. Ze hebben de Limburgers
zelfs niet officieel gefeliciteerd met
hun erkenning."
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toch zuinig zijn, en niet roekeloos
een paar kleine bijzonderheden opblazen tot een aparte taal. (...) Nederland verkeert in de luxe positie dat
we een paar gekken hun gang kunnen laten gaan die kleine verschillen
willen opblazen, met overheidsgeld
stimuleren, en opfokken tot aparte
talen. Pyromanen zijn het."
Wat vindt hij van de erkenning
van het Limburgs? Van der Horst: "Ik
ben bang dat nu het hek helemaal
van de dam is. Ja, het Limburgs verschilt sterk van het Nederlands, maar
waar trek je de grens? Als taalkundige
vind ik dialecten prachtig, maar ik
zie niet in waarom je ze vanuit Den
Haag of Straatsburg moet pushen. Er
wordt aan twee kanten aan de standaardtaal geknabbeld: van bovenaf,
in Europees verband, door het streven naar een eenheidstaal, en van
onderaf, door de erkenning van
streektalen. Men dreigt de zegeningen van de standaardtaal uit het oog
te verliezen."
Siemon Reker is het daar niet mee
eens: "Mensen neigen ertoe om talen
boven elkaar te plaatsen, alsof het altijd een kwestie is van of-of. Maar het
is en-en: de erkenning van het Nedersaksisch gaat op geen enkele manier ten koste van het Nederlands,
dat is niet de bedoeling van het
Handvest." Voor standaardtaalsupporters als Van der Horst is de erkenning van de streektalen een testcase,
denkt Reker: "Misschien zeggen ouders over een paar generaties wel: we
voeden onze kinderen op in het Engels, want dat is beter voor hun toekomst. Net als Groningse ouders nu
zeggen: we leren onze kinderen Nederlands, want dat is beter voor hun
toekomst."
Daar kan Stroop zich helemaal in
vinden: "De nationale talen dreigen
in Europa tussen wal en schip te vallen. Die verliezen hun functie als er
- wat ik niet onwaarschijnlijk vind nog eens een algemene Europese
voertaal komt, waarschijnlijk het
Engels. De dialecten zullen daar geen
last van hebben: ouders in Limburg
leren hun kinderen dan Engels en
Maastrichts. Want ze identificeren
zich niet met het Nederlands, maar
met het Maastrichts - dat is hun
moedertaal. Dialectsprekers houden
van hun taal zoals maar weinig stan<
daardtaalsprekers dat doen."

'Fries is een taal.' Dankzij de Friese taalbeweging durft geen
Nederlander nog iets anders te beweren. En Limburgs?
'Dat is een dialect.' Punt. Toch is menig Nederlander aan het
twijfelen gebracht nu de regering besloten heeft 'het Limburgs'

C\

school, en doe, doow voor 'jij'; ook de
t-uitval in ze drink komt elders in Ne-

derland voor.

N
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officieel te erkennen. Wat is dat precies, Limburgs? Is het een
toontaal, te vergelijken met het Chinees?

0

* SLEEPTONEN

Waar zit hem dat specifiek Limburgse
dan wel in? Ongetwijfeld in het zangerige accent. Het Limburgs is - net
als het Chinees - een toontaal. Sommige woorden hebben een afgemeten
uitspraak (met 'stoottoon'), andere
zijn zangerig (met 'sleeptoon'). Een
Frens Bakker - dialectoloog, Nijmegen
woord kan met sleeptoon iets totaal
anders betekenen dan met stoottoon.
erst even een misverstand de 0 VOORAL OVEREENKOMSTEN
De meeste sprekers van Limburgse
Een paar Venlose voorbeelden: daag
wereld uit helpen. Er zijn
dialecten kunnen elkaar verstaan als betekent met stoottoon 'dag', met
nog altijd Nederlanders die
sleeptoon 'dagen'; d'n haas betekent
ze dialect spreken. Hoewel ze de dia
Nederlands met een Limgoed horen, hebben -lectvrshin met stoottoon 'de haas', met sleepburgs accent met Limburgs
toon 'de handschoen'. Nederlanders
verwarren. Dus als Arnold Vanderlij- Limburgers toch het gevoel dat ze
allemaal 'Limburgs' spreken. Een
uit andere provincies horen die verde koffie aanprijst, praat hij Nederlands met een accent, maar hij praat Venlonaar gebruikt zijn eigen dialect schillen niet of nauwelijks en goed
geen Limburgs! Deed hij dat wel, dan als hij in Maastricht een voorbij gan- nazeggen vergt veel oefening. Voor
zouden er ondertitels nodig zijn.
ger de weg vraagt. De Maastrichtse
Chinezen, wier taal vier (!) toonhoogtes kent, is dat een peulenschil- >
passant hoort meteen dat de ander
geen Maastrichtenaar is, maar om0 GEEN EENHEIDSTAAL
dat hij diens dialect ook als LimIs er dan toch een Limburgse taal?
TONEN IN LIMBURG
burgs (h)erkent, antwoordt hij in
Als je met taal eenheidstaal bedoelt,
Limburgs klinkt zangerig, vinden de meeste Nederlanluidt het antwoord 'nee'. Uit de ver- het Maastrichts. Ze verstaan elkaar
ders. Dat komt door toonverschillen tussen woorden.
schillende dialecten is geen eenheids- uitstekend. Vraagt echter iemand uit
Een stoottoon is in de meeste Limburgse dialecten een
Mook - in het uiterste noorden van
taal geschapen die algemeen aantamelijk korte, hoge toon die lichtjes daalt. Een sleepde provincie - in zijn dialect de weg
vaard is. Wel heeft Paul Prikken in
toon is langer en begint te dalen om daarna weer te stijzijn boek Taal van de Maas (1994) op in Maastricht, dan zal de Maastrichtgen tot een hoge toon. De tonen klinken altijd op de
eigen houtje een standaard-Limburgs se passant enigszins verward in het
beklemtoonde lettergreep van een woord en strekken
Nederlands antwoorden. Mooks
samengesteld, maar dit voorstel is
zich eventueel uit over de volgende lettergrepen:
klinkt in zijn oren niet Limburgs.
niet aanvaard. De voorstanders van
(Mokenaren en Maastrichtenaren
een uniforme Limburgse schrijftaal
stoottoon
sleeptoon
vormen slechts een kleine minderweten dat en praten daarom geTh'
woonlijk Nederlands met elkaar.)
heid. Tegenstanders wijzen op de
vrie
vrie
grote verschillen tussen de dialecten Een Kerkradenaar spreekt in Maas'(ik) vrij'
'(ik ben) vrij'
of zien eenvoudig de noodzaak niet
tricht weer wel dialect, maar past
in van een tweede standaardtaal
zijn eigen dialect een beetje aan,
Andere woordparen die in het standaard-Nederlands
naast het Nederlands.
omdat dit sterk van het Maastrichts
hetzelfde klinken maar in het Limburgs onderscheiden
Limburgse teksten zijn dus altijd
verschilt.
worden door toon, zijn:
in een bepaald Limburgs dialect ge'Hét Limburgs' bestaat dus niet,
maar 'Limburgs' kennelijk wel. Er
schreven. De Limburgse dialectverstoottoon
sleeptoon
eniging Veldeke heeft wel een spel
bestaan blijkbaar overeenkomsten,
zie
zie
waardoor de meeste Limburgers in
-lingsytem
voor alle dialecten opge'kant, zijde'
'zij (persoonlijk voornaamw.)'
boe
steld, zodat een en dezelfde klank in het grootste deel van de provincie
boe
'(ik) bouw'
'(de) bouw'
elk dialect hetzelfde geschreven
hun eigen dialect kunnen spreken
wies
wies
wordt. Doordat de provincie Limburg en toch door iedereen worden ver'wijs, verstandig'
'wijs, melodie'
dit systeem hanteert, heeft deze
staan. Welke elementen maken deze
schrijfwijze een semi-officiële status. verschillende dialecten tot LimIn de meeste dialecten wordt ook het verschil tussen enMaar slechts een handjevol mensen
burgs? Opvallend zijn de klinkers.
kelvoud en meervoud van veel zelfstandige naamwoorkent het systeem goed, en (deels) in Waar het Nederlands ui (huis), oe
den alleen uitgedrukt door middel van toon: berg betehet dialect gestelde publicaties van
(boek), ij (wijd) en ie (brief) heeft,
kent met een stoottoon 'berg' en met een sleeptoon
de provincie zijn schaars. Een grotere kennen Limburgse dialecten vaak oe
'bergen'. Ook als Limburgers standaard - Nederlands
invloed hebben plaatselijke dialect(hoes), oo (book), ie (wied) en ee
spreken, laten ze af en toe een sleeptoon klinken. Die
woordenboeken en de werken van
(breef). Maar typisch Limburgs is dit
tonen zijn dan ook minstens even belangrijk voor het
plaatselijke dialectschrijvers. Maar
niet, want in Oost-Nederland kotypisch Limburgse geluid als de zachte g.
men deze klanken ook voor. Dat
deze publicaties zijn vaak in een eigeldt eveneens voor de sj -klank in
gen spelling geschreven.

Wat is Limburgs?

-
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letje. Toen ik pas een Chinese vroeg Ik vraag of jij drinkt: Ich vraog of-s doe te dialecten in Duitsland reiken. Als
je hun vraagt welk dialect ze spreken,
de twee tonen van d'n haas na te zeg- drinks
dan komen ze niet verder dan de
U wilt: Geer wilt
gen, was haar eerste poging meteen
naam van het plaatselijke dialect. In
Hoe u dat wilt doen: Wie-t geer dat
goed!
de Duitse grensstreek bestaat dus
wilt
doon.
zo'n
wezenlijk
Die 'sleeptoon' is
geen bewustzijn van taalverwantonderdeel van het Limburgs dat veel • Afleiding van werkwoorden.
Het Limburgs kent een eigen vorschap en daarom bestaat er ook geen
dialectologen de sleeptoongrens als
ming van woorden door toevoeging algemeen bekende overkoepelende
de uiterste noordgrens van het Limterm, zoals 'Limburgs' in Limburg.
burgs beschouwen. Het dorpje Ame- van het voorvoegsel ge- en het ach Net zoals het Limburgs in Nederrica, bakermat van de groep Rowwen tervoegsel -s: Bijvoorbeeld: gedoons of
gedeuns ('gedoe') en gevaers ('rijtuig'), land naar het Nederlands toe groeit,
Hèze, ligt nog nét binnen het sleepafgeleid van het werkwoord varen.
zo staan de dialecten aan de Duitse
toongebied. Was zanger-tekstschrijkant onder sterke Duitse invloed. Dat
ver Jack Poels een dorp noordelijker
bleek duidelijk uit een proef aan de
geboren, dan had de groep geen Lim- • GRENS IN DUITSLAND
burgs gezongen. Erg veel anders zou Waar wordt nu precies Limburgs ge- universiteit van Bonn. Studenten
dat dan niet geklonken hebben, want sproken? De duidelijkste grens is die Duits kregen een band met gespromet de Franse (Waalse) dialecten. Het ken dialect van Duitse en Nederlandin Noord -Limburg vloeien de Limburgse dialecten geleidelijk in de Kle- Frans behoort immers tot een andere se grensplaatsen te horen. De vraag
taalfamilie. We hebben al gezien dat was: welke sprekers zijn Nederlander
verlandse over. ('Kleverlands' is de
de sleeptoon een van de belangrijkste en welke Duitser? Zelfs niet - Duitse
naam voor de dialecten in de driekenmerken van het Limburgs is. Op studenten, onder wie een Tsjechihoek Venray-Arnhem- Wezel.)
sche, konden de Nederlandse dialectgrond daarvan is het Limburgs af te
bakenen van het Brabants in het wes- sprekers feilloos van de Duitse onder0 ANDER TYPISCH LIMBURGS
scheiden.
Naast de sleeptoon noem ik nog vijf ten en het Kleverlands in het noorden.
kaart
te
zien
dat
er
ook
van
het
Op
de
is
andere typische kenmerken
0 GRENZEN IN LIMBURG
Limburgs in België en Duitsland
Limburgs.
wordt gesproken. In België gebeurt
De naam voor de aangrenzende zui• De verledentijdsuitgang.
dat vooral in Belgisch- Limburg, waar delijke dialectgroep is Ripuarisch,
In het Limburgs is er geen "t kofhet dialect ook 'Limburgs' heet. Voor van het Latijnse ripa 'oever' (van de
schip-regel': al in de Middeleeuwen
de 'Limburgse' dialecten in Duitsland Rijn) . Het bekendste Ripuarische diawerd daar enkel de uitgang -de gegebruiken dialectologen de term Süd- lect is het Keuls. Voor Limburgers is
bruikt, en dat is nog steeds zo ('ik
niederfränkisch.
dat goed te verstaan. In de Middelpoetste': ich poedzde; 'de gepoetste
eeuwen was Keulen veruit de belangDe grensbewoners aan de Duitse
lamp': de gepoedzde lamp).
rijkste stad in de buurt en het is dan
kant weten dat hun dialecten sterk
• Het woordgeslacht.
ook niet verwonderlijk dat de taal
op die in Limburg lijken, maar de
Anders dan het (Noord - )Nederlands
maakt het Limburgs een strikt onder- 'Duitse Limburgssprekenden' weten van Keulen het Limburgs heeft beïnscheid tussen mannelijke, vrouwelij- meestal niet tot hoever nauwverwan- vloed. De woorden ich ('ik') en ouch
ke en onzijdige woorden:
d'n auto
dezen auto
daen auto
mienen auto

de lamp
dees lamp
die lamp
mien lamp

't water
dit water
dat water
mie water.

Vooral het voorkomen van drie aparte vormen van het bezittelijk voornaamwoord is kenmerkend.
• Het meervoud.
Veel zelfstandige naamwoorden krijgen geen meervoudsuitgang: schoen:
sjoon - sjoon; dag: daag (stoottoon) daag (sleeptoon); smid: smeed - smeej;
(loop)pad: paad - paej; tak: tak - tek;
kam: kamp - kem.
• De werkwoordsuitgang.
Bepaalde werkwoorduitgangen van
de tweede en derde persoon worden
ook aan vraagwoorden en voegwoorden vastgeplakt:
Jij drinkt: Doe drinks
De grenzen van het Limburgs
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HARDE G EN ZACHTE G
N

'Het Nederlands is geen taal, maar een keelziekte.' Zulke
uitspraken van buitenlanders worden veroorzaakt door
één klank: de schrapende g. Toch kan die medeklinker op
veel verschillende manieren uitgesproken worden. De
twee bekendste uitspraken worden 'hard' en 'zacht' genoemd, al valt het onderscheid nauwelijks in decibellen
uit te drukken.
Het verschil zit 'm in de plaats in de mond waar de
klanken gevormd worden. Alle g's worden gemaakt door
de achterkant van de tong iets omhoog te brengen en zo
de mondholte iets te vernauwen. De luchtstroom begint
door die vernauwing te bewegen en te ruisen. Dat is de
klank van de ch, en als u uw stembanden laat trillen ook
van de g. Het onderscheid tussen die twee klanken is in
de Randstad al vrijwel verdwenen, en het komt ook elders in ons taalgebied steeds minder voor.
Bij een zachte g ligt de vernauwing tamelijk voor in de
mond. De achterkant van de tong bevindt zich dan ongeveer op de plaats waar het harde gedeelte van het
verhemelte overgaat in het wekere gedeelte (in de afbeelding aangegeven met de letter A). De zachte g klinkt
overigens lang niet alleen onder de grote rivieren, maar
ook op de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en in de
Achterhoek.
Bij een harde g ligt de vernauwing verder achter in de
mond. Er zijn verschillende gradaties in hardheid. De
meeste Nederlanders boven de grote rivieren maken de
vernauwing ongeveer op de plaats van de letter B in de
afbeelding, met hun tong en hun zachte verhemelte.

('ook') herinneren daar nog aan. In
Nederlands-Limburg zijn de dialecten
van Kerkrade, Vaals, Bocholtz en
Simpelveld Ripuarisch en dus niet
Limburgs.
Net als het Limburgs heeft het Ripuarisch een sleeptoon. Maar de Ripuarische dialecten gelden als Duitse
dialecten, want net als in het Duits
heeft het Ripuarisch de klankverschuivingen van t in is of s en van k
in ch ondergaan. Tijd, laten en maken
zijn in het Ripuarisch tsied, losse en
maache. Het Limburgs staat met tied,
laote en make aan de Nederlandse
kant. Ich en ouch zijn uitzonderingen,
omdat k in het Limburgs gewoonlijk
niet in ch is veranderd.
Net zo min als het Limburgs enkel
in Nederlands-Limburg wordt gesproken, zijn alle dialecten in die provincie Limburgs: de dialecten in het uiterste noorden zijn Kleverlands en
die in het uiterste zuidoosten Ripuarisch. De grenzen van NederlandsLimburg vallen maar op twee plaatsen samen met de grenzen van het

z

Merkwaardig genoeg wordt een
harde g dus ge-

0

maakt op het
zachte gedeelte
en de zachte g op

A gr

het harde. Vooral
in de Randstad is
er ook een steeds
grotere groep
mensen die een g
maken met hun
tong en hun huig
(bij C). De huig
gaat dan trillen en
soms maakt de
spreker ook nog
een schrapend geluid in zijn keel. Zo'n uitspraak vinden
veel Nederlanders te hard en lelijk. Dat lijkt trouwens wel
een algemeen - menselijk gevoel: ook veel buitenlanders
die voor het eerst Noord - Nederlands horen, storen zich
aan die keelklanken. Een zachtere g vinden veel mensen
lieflijker en beschaafder.
Voor wie goed luistert, kan een harde g overigens inderdaad net iets luider klinken dan een zachte. Hoe verder
naar achter in de mond er een vernauwing gemaakt
wordt, des te meer ruimte er in de mond is om de lucht
te laten buitelen en ruisen. En dat veroorzaakt het gevoel
van hardheid.

Limburgs. Onder Maastricht is de
Nederlands-Belgische grens voor een
deel (enkele kilometers) tevens de
scheiding tussen het Limburgs en het
Waals. En van Budel tot Meijel is de
provinciegrens tegelijk de grens tussen het Limburgs en het Brabants.
Budel hoort bij Noord-Brabant, maar
er wordt een Limburgs dialect gesproken. Meijel hoort bij Limburg, maar
men spreekt er een overwegend Brabants dialect. De provincie Limburg
maakt overigens geen onderscheid en
heeft voor alle dialecten in de provincie de minderheidstaalstatus aangevraagd.

voor taalkundigen is dit een lastige
vraag, want voor hen is het vaak
moeilijk een grens tussen dialect en
taal te trekken. Een van de redenen
om het Fries als taal te beschouwen,
is dat er als overkoepeling van de
Friese dialecten een Friese standaardtaal bestaat. Aan die voorwaarde voldoet het Limburgs niet. Maar ook het
Nedersaksisch — de dialecten van
Groningen tot en met de Achterhoek — ontbeert een overkoepelende
Nedersaksische standaardtaal. Hoe
dan ook: de regering heeft voor het
Nedersaksisch én het Limburgs de
minderheidstaalstatus aangevraagd.
Net als taalkundigen vindt de poli0 ERKENNING ALS TAAL?
tiek een eenheidstaal kennelijk geen
We hebben gezien dat het Limburgs absolute voorwaarde. Wat voor de
taalkundig en geografisch goed kan
politieke erkenning de doorslag gegeworden afgebakend. De taalverwant- ven heeft, is dat het bij zowel het
schap die Limburgssprekenden in
Nedersaksisch als het Limburgs gaat
Nederlands -Limburg met elkaar voe- om een groep nauw verwante dialeclen, is dus gefundeerd. Doordat ze zo- ten die sterk van de nationale stanwel Nederlands als Limburgs kennen, daardtaal verschillen en nauwelijks
voelen ze zich tweetálig. Maar is het hebben bijgedragen aan het ontstaan
Limburgs daarmee ook een táál? Zelfs van die standaardtaal.
<
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Een cardioloog die Utrechts spreekt, wekt argwaan.
Maar bij zijn Limburgse collega die dialect gebruikt,
voelt de patiënt zich juist op zijn gemak. Hoe komt dat?
Het antwoord ligt in de geschiedenis.

Wie praat er nou Limburgs?
Frens Bakker - dialectoloog, Nijmegen

et verbazing, soms met verbijstering, horen West -Nederlanders hoe 'iedereen in Limburg plat spreekt'. Zelfs de
docent Nederlands in de lerarenkamer of thuis met vrouw en kinderen, juristen die op de rechtbank
een juridisch probleem bespreken of
de specialist die zijn patiënt vertelt
dat die get aan 't hert heeft. Ondanks
de nare mededeling voelt de patiënt
zich wat meer op zijn gemak, omdat
hij met de dokter in zijn eigen taal
kan praten.
Voor een westerling is dat haast
onvoorstelbaar. Als een Utrechtse
cardioloog tegen zijn Utrechtssprekende patiënt zegt dat hij waat aon 't
haart heeft, trekt de patiënt diens
vakbekwaamheid in twijfel of voelt
hij zich geparodieerd. In elk geval
voelt hij zich daardoor geenszins
meer op zijn gemak.
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• DIALECT WERD ABN
praat, spreekt dan de taal van de
Waarom is de toestand in Limburg zo volksbuurt of zelfs achterbuurt. Bototaal anders dan in de rest van Nevendien staan de West- Nederlandse
derland? Het antwoord ligt in de ge- dialecten zo dicht bij de standaardschiedenis. In het begin van de netaal dat sprekers van Algemeen Negentiende eeuw sprak de overgrote
derlands ze als 'Nederlands met foumeerderheid van Nederland nog dia- ten' beschouwen. De sociale taallect. Maar vooral in het westen begrens is getrokken: de straatveger
ginnen dan de 'hogere standen' hun praat 'plat', de dokter 'beschaafd'.
dialect voor een soort algemeen Hol- Hoewel ze is vervaagd, bestaat deze
lands te verruilen. De Hollandse mid- sociale taalgrens nog steeds. Als nu
dengroepen en de 'hogere standen'
iemand uit de middenklasse nog diabuiten Holland volgen hun voorlect gebruikt, dan doet hij dat vaak
beeld. Dit algemene Hollands krijgt
alleen nog als hij grappig wil zijn.
later de (nu verouderde) naam Alge- Een straatveger weet niets van gemeen Beschaafd Nederlands.
neeskunde, en wie praat als een
In het westen blijven de 'lagere
straatveger kan dus geen goede arts
standen' hun dialecten wel trouw,
zijn. Zo ongeveer redeneert de
maar deze streektalen gelden in de
Utrechtse patiënt.
ogen van die 'hogere' standen voort• "VREEMD AANHANGSEL"
aan als 'onbeschaafd'. Het dialect is
een sociolect geworden, de taal van
In Limburg zijn de 'hogere standen'
één bevolkingslaag. Wie nog dialect hun dialect veel meer trouw gebleven. Dus als een arts Limburgs gebruikt, praat hij niet alleen hetzelfde
als de straatveger, maar ook als de
rechter of de burgemeester. Toch
moet ik dit beeld iets nuanceren,
want doordat leden uit alle lagen dialect gebruiken, bestaan er vaak chiquere en minder chique varianten
van het dialect. In het westen zijn
die chiquere varianten verdwenen
toen de hogere standen het dialect
afzwoeren. De 'platte' bleven over.
Het is trouwens opvallend dat 'plat'
in het Limburgs gewoon 'dialect' betekent, zonder de negatieve lading
die 'plat' in het Nederlands heeft.
Maar waarom was de ontwikkeling
in Limburg anders dan in de meeste
andere provincies? Een beetje geschiedenis. Pas in 1815 kwam het
hele gebied dat we nu Limburg noemen bij Nederland. Een deel van de
elite had Frans of Duits als cultuur-

taal. In de omgang sprak ze gewoonlijk dialect. En in oostelijk Zuid-Limburg was het Duits de taal van de
school en van de kerk. Er verschenen
nog Frans- en Duitstalige kranten. En
hoewel (een Vlaams getint) Nederlands in grote delen van Limburg als
schrijftaal werd gehanteerd, bleef het
(noordelijke) Nederlands voor de
meesten lang een vreemde taal. Het
katholieke Limburg voelde zich niet
thuis in het Verenigde Nederland en
sloot zich in 1830 aan bij Belgle. Tegen de zin van de bevolking kwam
het oostelijk deel negen jaar later terug bij Nederland. (Het westelijk deel
bleef Belgisch). Omgekeerd zagen invloedrijke Hollanders niet in waarom
koning Willem I per se die verarmde
katholieke uithoek weer bij Nederland wilde voegen. Ze spraken van
een 'vreemd aanhangsel'. Dat aanhangsel moest tevens lid worden van
de Duitse Bond. Geen wonder dat de
Nederlandse regering aanvankelijk
nauwelijks in de nieuwe provincie investeerde. Als gevolg daarvan bleven
de bewoners van deze geYsoleerde
provincie de hele negentiende eeuw
meer op Belgic en Duitsland georienteerd dan op de rest van Nederland.
Nog in deze eeuw gingen Limburgers
in Leuven studeren en tot 1914 was
de Duitse mark het meest gebruikte
betaalmiddel. Onder deze omstandighe den kon het Nederlands in Limburg niet hetzelfde prestige verwerven als in de rest van Nederland.
Toch is de bevolking zich steeds meer
Nederlands gaan voelen. Als Belgle in
1919 aanspraak maakt op Nederlands-Limburg, is de Limburgse bevolking daar faliekant tegen.

TRUUK NAO AAF
Limburg zow 't balkon van Europa waere
Veer hadde de vat vol mit vleiende vaere
Want Amsterdam det waar passe,
Mesjtreech waerde omhooggesjtote
Nou, in die vaart der volkere dao vier 't vies taege
Det idee is sjoon nao de klote
Want bie iddere nuje waeg dinks se: waem haet hie wievaol gevange
Bie idder nuuj gebouw vreugs se dich: wievaol is t'r aan welke sjtrieksjtek blieve hange
Ocherm, veer hadde 't geveul det 't gefoesjel waor gedaon
Nieks d'r van: die twee henj op dae dieke boek zin altied mit foesjele doorgegaon.
Truuk nao aaf, doe kriegs gein 200 qolde
Truuk nao aaf, de druim is veurbie
Die dooj mas is oet de ivore tore getumeld
Limburg alaat, weer truuk nao aaf.

Limburg zou het balkon van Europa worden
Onze kont zat vol vleiende veren
Want Amsterdam was passe,
Maastricht werd omhooggestoten
In de vaort der volkeren, nou, door viel het vies tegen
Oat idee is mooi naar de kloten.
Want bij elke nieuwe weg denk jeJ wie heeft hier hoeveel gevangen
Bij elk nieuw gebouw vraag je je
hoeveel is er aan welke strijkstok blijven hangen
Och arm, we hadden het gevoel dot het gefoezel was aiqelopen,
Niets etvan: die twee handen op die dikke buik zijn altijd doorgegaan met foezelen.

0"

a"

Terug naar
je krijgt geen 200 gulden,
Terug naar a" de droom is oiqeiopen,
Die dooie mus is uit de ivoren toren gevallen
Limburg alaaf, weer terug bij af.

Fragment uit 'Truuk nao aaf', van de gelijknamige cd van de Roermondse zanger Ge Reinders.
Nederlandse vertaling: Marc van Oostendorp

sterk van het Algemeen Nederlands
dat Limburgers minder snel in de
verleiding komen hun dialect voor
• NEDERlANDS IN OPMARS
verbasterd Nederlands aan te zien.
Tegenwoordig zien aIle Limburgers
Toch neemt het aantal sprekers
het grote belang van het Nederlands
langzaam af. In Noord-Limburg gaat
in. Maar al is het voor de meesten
dit proces sneller dan in het zuiden.
geen vreemde taal meer, ze voelen
Het Nederlands heeft oak in Limburg
het meestal weI als hun tweede taal.
Pas als ze hun eerste taal niet kunnen stevig wortel geschoten en het bemgebruiken, gaan ze op het Nederlands vloedt het Limburgs steeds sterker.
Hoewel naar schatting 7S procent
over. Want meestal kun je in Limvan de bevolking nog dialect spreekt,
burg met Limburgs terecht. Bovendien schamen ze zich niet voor hun
zijn veel Limburgers bang dat hun
eerste taal. Waarom zouden ze ook?
streektaal uiteindelijk het loodje zal
De meeste provinciegenoten, ook die leggen. am die reden heeft de provincie een aanvraag ingediend om
met aanzien, spreken het openlijk.
Zelfs in de meeste steden praat de
het Limburgs officieel als mindermeerderheid bij voorkeur dialect. Bo- heidstaal te erkennen - een aanvraag
die inmiddels is gehonareerd.
vendien verschilt het Limburgs zo

• 11MBURGS IN BELGIE

In Vlaanderen heeft het Nederlands
in feite pas in de loop van deze eeuw
het Frans als officiele en meest prestigieuze taal afgelost. Een gevolg is dat
het Limburgs in Belgisch-Limburg
minder dan in Nederlands-Limburg
door het Nederlands is bemvloed, In
de mijnstreek van Genk is door de
toevloed van niet-Limburgers het
dialectgebruik sterk afgenomen. De
prestigetaal Frans is in Belgisch-Limburg vervangen door het Nederlands,
maar de dialecten moeten er kennelijk nog hun plaats kennen. Want
een Belgisch-Limburger is beschroomder om tegen onbekenden of
hooggeplaatsten dialect te spreken
dan een Nederlands-Limburger. Teke- >
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nend is dat op de congressen van de
Nederlands-Belgische Vereniging
voor Limburgse Dialect- en Naamkunde de Nederlands-Limburgers in
de wandelgangen onbekommerd dialect spreken, terwijl de Belgisch-Limburgers zich bij voorkeur van het Nederlands bedienen.
Ook de Voerstreek hoort bij Belgisch-Limburg. De Vlaamsgezinden
spreken er ook met hun kinderen
Limburgs. De meeste oudere Waals gezinden spreken van huis uit ook
Limburgs, maar voeden hun kinderen in het Frans op.
In de provincie Luik is de toestand
nog ingewikkelder. In het stadje Aubel - pal onder de Voerstreek - werd
oorspronkelijk Limburgs gesproken;
het was tot 1920 officieel Nederlandstalig. Nu is het sterk verfranst
en is het Limburgs er nagenoeg uitgestorven. Oostelijk daarvan liggen de
zogenoemde 'Platdietse dorpen', die
officieel Franstalig zijn, maar waarvan de oorspronkelijke volkstaal Limburgs is. Lang was Duits er de voertaal in school en kerk. In de Tweede
Wereldoorlog maakte nazi-Duitsland

Blijkbaar heeft het dialect er geen
prestige meer.
Hoe dat komt, is niet duidelijk.
Misschien hangt het samen met de
uitstraling van het nabijgelegen
Ruhrgebied, waar vrijwel geen dialect
meer wordt gesproken. Toen deze
streek in de vorige eeuw geïndustrialiseerd raakte, stroomden er van alle
kanten arbeidskrachten toe. Dat betekende uiteindelijk de doodsteek voor
de oude dialecten. De westkant van
het Ruhrgebied ligt in van oudsher
Limburgs ('Zuidnederfrankisch') dialectgebied.
Een andere reden kan de komst
van vluchtelingen zijn, die in 1945
het gebied ten oosten van de OderNeisse hadden moeten verlaten. In
West-Duitsland konden ze met hun
Oost-Duitse dialecten niet terecht en
0 LIMBURGS IN DUITSLAND
dus spraken ze er de Duitse stanDe positie van de dialecten aan de
daardtaal. Aldus versterkten ze het
Duitse kant van de grens is sterk ver- contingent uitsluitend Duitssprekenden. Zo werd het bereik van het diazwakt. Zeker aan de noordkant van
het Rijnland vind je nauwelijks men- lect plotseling ingeperkt, en dat heeft
sen onder de veertig die nog dialect
het prestige van het dialect zeker
kunnen spreken. Hun ouders hebben geen goed gedaan.
<
het gewoonweg niet doorgegeven.

daar misbruik van en lijfde het die
dorpen in. Na de oorlog wilden de
dorpelingen zeker niet voor Duitser
doorgaan. Zij durfden zich niet voor
het Duits (of het Nederlands) in te
zetten en werden officieel Franstalig.
Het gevolg is een sterke verfransing
van deze dorpen. Weer ten oosten
daarvan ligt het officieel Duitstalige
gebied, dat Duitsland na de Eerste
Wereldoorlog aan België heeft moeten afstaan. In het noordelijke deel
zijn twee gebieden te onderscheiden:
in het westen (met de hoofdstad Eupen) worden vooral Limburgse dialecten gesproken en in het oosten
vooral Ripuarische (Duits getinte)
dialecten. In beide is Duits de officiële taal, maar de bewoners spreken er
veel dialect.

Asterix in het Limburgs. Uit: Uderzo (teikeninge) en Goscinny (teks), 't Titelgevech. 'n Avontuur van Asterix de Galliër. Limburgse teks:
Vereniging Veldeke Limburg. Uitgave: Dargaud Benelux i.s.m. Vereniging Veldeke Limburg, Korenmolen 40, 6003 BE Weert
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n NATRILFASE (1)
D. Sas - Middenbeemster

Waar Groen waarschijnlijk aan gedacht
heeft toen hij het nagerecht memoreerde,
is de zogenoemde drilpudding, zo'n dooreo Groen bespreekt in het januari zichtig gelatinepuddinkje in knallende
Onze Taal een aantal me--umervan kleuren, dat men graag gebruikt in films
taforen in het reorganisatiejargon. Hierbij en reclames vanwege de zinnelijk trillende
komt ook de "natrilfase van het reorgani- beweging.
satieproces" aan bod; Groen denkt hierbij
aan "een soort veer (of misschien zelfs een
plumpudding) ".
n JEZUS VAN MERANTE (1)
Wellicht heeft de bedenker van deze
Loek Verlouw - Wijchen
metafoor iets anders in gedachten gehad.
ans Heestermans doet in Onze Taal
Wanneer er namelijk bij een bouwproject
beton wordt gestort, is het gebruikelijk dat
van februari/maart enige pogingen
dit zojuist gestorte beton wordt `nagetrild' de oorsprong te achterhalen van de in gromet een `trilnaald'. Dat is nodig om het te delen van Brabant gebezigde term jezus
zich in het beton bevindende grind gelijk- van Merante. Bij ons in de familie (te 's-Hermatig te verdelen, zodat er geen opeenho- togenbosch) heb ik hierin nooit het voor
pingen van grind en dus zwakke plekken
beluisterd.
-zetslvan
ontstaan.
Nogal wat woorden en uitdrukkingen
Inderdaad zal een reorganisatie enige in het zuiden zijn afkomstig uit het Frans,
onrust veroorzaken, waarbij de kans be- zodat daarin misschien de oplossing ligt.
staat dat tegenstanders ('grind') zich in Ik heb merante dan ook altijd opgevat als
groepjes manifesteren, die door de initia- een als bijvoeglijk naamwoord gebruikt tetiefnemers van de reorganisatie zullen genwoordig deelwoord van mourir: rnoumoeten worden overtuigd van het nut van raut. Soms verwordt de niet-beklemtoonde
de reorganisatie door middel van praten ou tot oo of a en verdwijnt hij bij verbasen argumenteren ('natrillen'). Het doel tering geheel: courant - krant, couleur hiervan is om iedereen achter het reorga- kleur.
nisatieproces te krijgen en de bedreigingen
Als verzuchtende term zou Jésus mouhiervoor uit de weg te ruimen ('zwakke rant dan een aanroeping zijn van de sterplekken vermijden').
vende Jezus, waaraan een vervolg ontbreekt. Daarbij is te denken aan `sta me
bij', `neem dit leed mee in uw dood (opdat
n NATRILFASE (2)
wij ervan verlost worden)', of iets dergeRuby van Assendel ft - Driebergen
lijks. Dit naar analogie van godsamme,
waarbij ook nog slechts een deel van de
Tn zijn artikel `Natrillende tandwielen' uitdrukking intact is.
schrijft Theo Groen dat in de "natrilfase
van een reorganisatieproces" een vergelijking wordt gemaakt met een plumpud- n JEZUS VAN MERANTE (2)
ding. De heer Groen heeft kennelijk nooit
Lida Waterdrinker - beeldend
plumpudding gegeten of zelfs maar gezien,
kunstenaar, Breukelen
want dat ding trilt voor geen meter. Een
plum is gemaakt van onder meer bloem en
e door Hans Heestermans behandelde
boter, wat leidt tot een zeer stevige, harde
krachtterm Jezus van Merante ken ik
cake. Waarom de Engelsen het woord pud- zelf in de vorm van Jessus Merante; hij beding gebruiken is mij niet duidelijk, want tekent zoveel als `Godsamme liefhebbe,
pudding wordt, in de regel, gemaakt van wat krijge me nou!' Volgens Heestermans
bloem en melk.
is de uitdrukking een verkorting van Jesus

r
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van Maria van Anna. Graag zou ik hem een
andere verklaring willen voorleggen. Volgens mij is die te vinden in de bijbel, in I
Corinthiërs 16, de verzen 23 en 24: "Maranatha. De genade des Heeren Jezus Christus zij met u. Mijne liefde zij met u allen in
Christus Jezus. Amen."
Ongeveer gelijkluidend zijn de slotwoorden van het allerlaatste bijbelboek
(Openbaring 22, vers 20 en 21): "Die deze
dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom haastiglijk.
Amen. Ja, kom Heere Jezus. De genade onzes Heeren Jezus Christus zij met u allen.
Amen." Het voornaamste verschil tussen
beide passages is dat in 1 Corinthiërs de
geheimzinnige Aramese gebedsformule
Maranatha onvertaald is gelaten.
De betekenis van die formule is niet
meer geheel duidelijk, maar er zou in elk
geval iets met Heer en komen zijn bedoeld.
Er staat dan ofwel `De Heer kome', of `De
Heer is op komst', of `De Heer is gekomen',
of `De Heer zal komen'. Hoe dan ook heb
deze woorden betrekking op hetzij de-ben
viering van het heilig Avondmaal, hetzij
de te verwachten wederkomst van Christus.

n HOUDOE
Luuk Lagerwerf - Driebergen
rank Jansen stelt, in het februari/
maartnummer van Onze Taal, naar
aanleiding van een vijftien jaar oud onder
naar afscheidsgroeten in Tilburg dat-zoek
de groet houdoe "zijn zegetocht als Brabantse identiteitsgroet ergens in de jaren
tachtig [is] begonnen ".
Toen ik in 1970 als zevenjarige van
Oosterbeek (Gelderland) naar Eindhoven
verhuisde, vielen mij drie dingen op aan
het taalgebruik van de Eindhovenaren. De
meester heette meneer, ze zeiden gij in
plaats van je, en in plaats van aju moest je
houdoe zeggen. Toen ik in 1981 naar
Utrecht verhuisde, had ik geen Brabantse
tongval, omdat ik naar een protestantse
school was gegaan. In gesprekken verraadde mijn zuidelijke afkomst zich pas bij het >
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afscheid, waarbij een spontaan 'houdoe
hè' niet viel te onderdrukken.
Volgens mij was de afscheidsgroet hou doe niet zozeer een populaire identiteitsgroet in het Eindhoven van de jaren zeventig en tachtig: het was de algemeen geaccepteerde afscheidsgroet tussen Brabanders onderling, ook al vóór de Tweede Wereldoorlog.

zeer de 'codes' die de politie moet kraken
(die zijn veelal publiekelijk bekend), maar
de sleutels die worden gebruikt. Weliswaar
vordert de kraakcapaciteit van de politie
gestaag, maar de misdaad zal deze makkelijk een stapje voor blijven door langere
sleutels te gebruiken. Zo er iets te voorspellen valt, dan is het eerder dat de overheid
er niet in zal slagen cryptografie te kraken.
Moderne versleutelingstechnieken stellen de politie dan ook voor een probleem
van een andere orde dan het kraken van
n JA OF NEE
Bernard van Dijk - journalist, Tilburg
traditionele geheimtaal. Veel regeringen
vragen zich vertwijfeld af hoe zij hieraan
is aanvulling op het artikel 'Is alcohol het hoofd kunnen bieden - een echte opook energie ?' van Ben Vroom (Onze lossing lijkt niet in zicht.
Taal 2/3 1997), over het vooraf testen van
teksten, het volgende. In Appeltern bij Tiel
kan een complex zeer interessante en n HOLOCAUST
P. Bijl - Zeist
prachtige modeltuinen bezocht worden.
Bezoekers wordt gevraagd na hun rondgang een enquêteformulier in te vullen.
p bladzijde 46 van nummer 2/3 gaat
mevr. A.J. Middelkoop in op de uitOp dat formulier wordt na elke vraag de
gelegenheid gegeven in aankruisvakjes 'ja' spraak van het woord holocaust. Ook over
of 'nee' te antwoorden, ook op deze vraag: de leeftijd van het woord valt nog iets interessants te zeggen. In een artikel in
Als u overweegt een nieuwe tuin aan te Trouw van 29 juni 1985 las ik het volgenleggen, doet u dat dan helemaal zelf of de: "In de z.g. 'Delftse bijbel' van 1477
laat u het een vakman-hovenier doen? staat in wat nu Genesis 22:13 is - in 1477
ontbrak de versindeling -: 'Ende hi (=
Of je deze vraag nu met 'ja' of met 'nee' be- Abraham) namen, ende hi offerden in hoantwoordt, je zit altijd fout. Het formulier locaust voer (= i.p.v.) synen soon.' De Stamoet in een oplage van enkele tienduizen- tenvertaling schrijft daar: 'en offerde hem
den zijn gedrukt, want de modeltuinen (nl. een ram) ten brandoffer in zijn zoons
trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers. stede (= plaats).' In Leviticus 7:2: 'Hier om
Het had daarom wel de door Ben Vroom daer men dodet die holocaust, daer sal
men over doden die victime (Statenvervoorgestelde pretest mogen ondergaan.
taling: 'in plaats van brandoffer nu het
schuldoffer')."
In wat nu Leviticus 7:8 is, staat weer hon GEHEIMTAAL
Bert-Jaap Koops - assistent in opleiding
locaust; verder ook in wat nu Deuteronoregulering encryptie, KUB, Tilburg
mium 12:6 is, en ook in II Koningen 5:17.
Met andere woorden: het woord holocaust
n zijn boeiende artikel over geheimtaal komt al heel lang in de Nederlandse taal
(Onze Taal februari/maart 1997) beweert voor, maar pas na de Amerikaanse serie
Boudewijn Smid dat "met zekerheid" 'Holocaust' (1978) kreeg het zijn huidige,
voorspeld kan worden dat de wettelijke specifieke betekenis: 'massale vernietiging,
macht (wat dat ook mag zijn) de huidige volkerenmoord, vooral de moord op joden
codes van misdadigers zal kraken. Daar- in de laatste wereldoorlog'. <
mee miskent hij het karakter van moderne
codeertechnieken, die - anders dan traditionele geheimtaal - niet op taalkundige
maar op wiskundige principes berusten.
Met de opkomst van moderne cryptografie (versleutelingstechniek) in de jaren
zeventig is het mogelijk informatie zodanig te versleutelen dat alleen wie over de
sleutel beschikt, de informatie kan ontsleutelen. Voor afluisteraars kost het simpelweg te veel tijd (soms enkele eeuwen)
het bericht te kraken. Het zijn ook niet zo-

'Als u begrijpt
wat ik bedoel'
Een boekje over
de taal van
Marten Toonder, met
'Bommellexicon'
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arten Toonder schreef
in zijn vele Bommel verhalen 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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• BljGESLOTEN

mAl jaren voer ik een strijd tegen

II bijgesloten in zinnen als Meer

informatie vindt u in de bijgesloten
folder. Ik heb ooit geleerd dat dit
een verhaspeling is van bijgevoegd
en ingesloten, en zet er dan ook altijd een rode streep door. Ben ik te
streng?

n Volgens Van Dale (1995) bent u

II niet te streng; dit woordenboek

noemt bijgesloten en biisluiten inderdaad een contaminatie van bijgevoegd/biivoegen en ingesioten/tnsluiten.
Verscheidene taaladviesboeken noemen biisluiten een germanisme (bijsluiten zou dan een vertaling zijn van
bcischliesen). De andere recente
woordenboeken vermelden biisluiten/biigesloten niet; misschien moeten
we dit opvatten als een afwijzing van
deze vormen. Het van biisluiten afgeleide zelfstandig naamwoord biisluiter
(eigenlijk ook een germanisme) komt
overigens in alle woordenboeken
voor; het is volledig ingeburgerd.
Het Groene Boekje vermeldt bijgesloten wel (biisluiten niet); daaruit
blijkt dat bijgesloten met een zekere
regelmaat voorkomt en volgens de
samenstellers geen afkeuring (meer)
verdient. Nu de officiele woordenlijst
het woord opneemt, heeft het weinig
zin het te blijven afkeuren. U kunt
uw strijd tegen bijgesloten daarom
beter staken; ook wij keuren het niet
meer af.

• PERPETUUM MOBILES?

mWat is het juiste meervoud van
II perpetuum mobile ('toestel dat
uit zichzelf blijft bewegen')?

I

Perpetuum mobile ('het eeuwig be-

wegende'; uitgesproken als [perpeetuu-um moobielee]) bestaat uit

twee bijvoeglijke naamwoorden die
zich wat hun naamval betreft aan
elkaar aanpassen. Volgens Van Dale
(1995) kunt u voor de vorming van
het meervoud kiezen uit perpetua
mobilia en het vernederlandste perpetuum mobiles (dat de toevoeging 'weinig gebruikt' krijgt). De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal
(1995) geeft alleen het Latijnse meervoud perpetua mobilia; de overige
naslagwerken vermelden geen meervoud. Wij hebben een voorkeur voor

perpetua mobilia.
Er zijn nog meer Latijnse combinaties waarvan de vorming van het
meervoud problemen kan opleveren.
Studium generale ('reeks colleges over
onderwerpen van algemeen belang')
heeft volgens de meeste naslagwerken geen meervoud; volgens Wolters'
Koenen (1996) is het meervoud studia generalia. Hier past het bijvoeglijk
naamwoord generalis ('algemeen')
zich aan aan het geslacht en de
naamval van het zelfstandig naamwoord studium ('studie'). Het vernederlandste meervoud studium generales komt in de woordenboeken niet
voor: dit kunt u dus beter niet gebruiken.
Numerus [ixus ('vast aantal') en numerus clausus ('gesloten aantal') zijn
beide meestal aanduidingen voor een
regeling waardoor slechts een vastgesteld aantal studenten tot een faculteit wordt toegelaten; beide zijn ook
combinaties van een zelfstandig
naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. Het bijbehorende Latijnse
meervoud eindigt in dit geval op een
i: numeri[ixi en numericlausi. De vernederlandste vormen numerus [ixussen en numerus clausussen zijn niet
gangbaar; het gebruik ervan is daarom af te raden.
Het meervoud van de taalkundige
term plurale tantum ('woord dat al-

leen in het meervoud voorkomt', zoals hersenen en paperassen) luidt pluraiia tantum. Tantum ('slechts', 'aIleen')
is een bijwoord, en dat onttrekt zich
aan verbuiging. Het past zich dus
niet aan aan het bijvoeglijk naamwoord pluralis ('meervoudig'). Het
meervoud van singulare tantum
('woord dat aIleen in het enkelvoud
voorkomt', voorbeelden: dorst en vee)
is singularia tantum. Van deze twee
termen is er eveneens geen vernederlandst meervoud gangbaar.
Ten slotte het meervoud van curriculum vitae ('levensloop'). Curriculum
betekent 'loop'; vitae ('van het leven')
is daar een bepaling bij. In het meervoud verandert aIleen curriculum;
juist is dus curricula vitae ('lopen van
het leven', 'levenslopen'). Het vernederlandste meervoud curriculum
vitae's komt niet voor in de woordenboeken; u kunt het beter niet gebruiken.

• BW. EN/OF BN.

mDe driedelige Van Dale (1995)

II vermeldt dat net ('keurig') een
bijvoeglijk naamwoord is. Maar in
een van de voorbeelden (net gemeubileerde kamers) is net volgens
mij een bijwoord. Hoe zit dat?

n In net gemeubileerde kamers is net

II inderdaad een bijwoord; het zegt
iets over gemeubileerde. Als een bijvoeglijk naamwoord (zoals net) in
dezelfde betekenis ook een bijwoord
kan zijn, vermeldt Van Dale aIleen
bn. ('bijvoeglijk naamwoord'). Uit de
voorbeelden blijkt dan of het betrokken bijvoeglijk naamwoord ook als
bijwoord gebruikt kan worden. In dit
geval wijst het voorbeeld net gemeubileerde kamers daarop. De betekenis
('keurig') is dezelfde als die van het
bijvoeglijk naamwoord net in het
voorbeeld Hij heeft daareenpaar nette

kamers.
Als er een betekenisverschil bestaat tussen bijwoord en bijvoeglijk
naamwoord, maakt Van Dale wel een
expliciet onderscheid tussen beide.
Vandaar dat 'net, (bW.)1 ook apart
wordt opgenomen. AIleen het bijwoord net kan immers betekenissen
hebben als 'precies' en 'heel kort geleden', bijvoorbeeld in Dat is net iets
voor hem en Ik ben net thuisgekomen. <
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Debatten trekken aandacht, maar ontstijgen met veel geluid en
weinig inhoud zelden het niveau van een verjaardagsdiscussie. Kijk
op zaterdag maar naar het tv-programma 'Het Lagerhuis'. Aan een
echt debat mag men hogere eisen stellen. Een pleidooi voor het
debat als verdienstelijk steekspel.

Lagerhuis of kippenhok?
Mr. drs. Peter M. van der Geer - voorzitter Stichting Holland Debate en trainer in debatvaardigheden

e beiangstelling voor debatteren groeit als kool nu enkele
grate steden net als honderd
jaar geleden weer debatingclubs hebben. Er zijn zelfs enkele debathandboeken op de markt
gekomen. Krijgt de retorica een nieuwe kans? Lopen we hiermee onze
verbale achterstand op Engeland en
Frankrijk in?
Enige bescheidenheid is op z'n
plaats. De populaire versies van het
klassieke speldebat in Nederland lijken eerder geboren uit sensatiezucht
dan uit eerbetoon aan een zinvolle
discussievorm. Door hun gebrek aan
inhoud bevestigen ze bij menigeen
de afkeer van holle welsprekendheid.
Wie iets mooi en ferm zegt, krijgt
applause Wie denkt en twijfelt, krijgt
het woord niet.

D

in passen geen hartstochtelijke pleidooien, laat staan een jury). Kortom,
debatteren past niet in onze cultuur
van praatgroepen, spreekbeurten en
overlegorganen. Maar zo hoeft het
niet te zijn. We moeten leren op een
andere wijze naar het fenomeen debat te kijken.
Een debat moet een confrontatie
zijn op het scherp van de snede,
waarbij de waarheid van de standpunten niet per definitie vaststaat.

•
Men moet
persoon en argumenten
scheiden.
je moet je kunnen

• CONSENSUSDENKEN
Wat we in Nederland een debat noemen, blijft veelal steken op het niveau van een kakelpartij in een kippenhok. Een dieptepunt is het televisieprogramma 'Het Lagerhuis' - bedoeld als heus debatprogramma met Marcel van Dam en Paul Witteman als nieuwe rederijkers. Iedereen
roept zijn mening, kritisch luisteren
en reageren is er niet bij. Hoe komt
dat tach? Sommigen zoeken het in
onze volksaard. Wat je beweert, is
wat je zelf van harte gelooft en belijdt. Kom je aan iemands argumenten, dan kom je aan de persoon. De
gevolgen voor het debat zijn funest
en de kritische kijker wordt door afgrijzen bekropen.
Cultuurkenners wijzen daarbij nog
op ons consensusdenken (ouder dan
ons parlementaire stelsel), ons onderwijs (kennis kan zander verbale vaardigheden) en onze rechtspraak (daar-

inleven in willekeurig
welk argument.

•
Van zo'n debat kun je genieten. Niet
het geluidsvolume van de spreker en
de bevestiging van het eigen gelijk,
maar de weloverwogen argumenten
en het verbale trapezewerk bekoren.
• REGElS
Dat debatten soms van een deplorabel niveau zijn, ligt aan de houding
van de deelnemers en de opzet van
het debate Wil debatteren niet ontaarden in ordinair bekvechten, dan
moet er aan twee voorwaarden voldaan worden. Ten eerste moet men
persoon en argumenten scheiden. Je
moet je kunnen inleven in willekeu-

rig welk argument. Wie zich verweert
met het bezwaar 'Ik kan tach niet iets
zeggen wat ik niet geloof?!', onderschat misschien zijn eigen intelligentie en miskent in elk geval de crux
van het debate
De tweede voorwaarde is dat deelnemers een eerlijke kans krijgen am
op elkaar te reageren. Om dit te bereiken heeft het traditionele debat
bepaalde spelregels. Geen dwingend
keurslijf, maar regels waarmee aIle
deelnemers (debaters en publiek)
hun voordeel kunnen doen.
De eerste regel is dat er aan het
debat een stelling ten grondslag moet
liggen. Geen vaag onderwerp ('de
toekomst van onze infrastructuur'),
maar een controversiele uitspraak
('het Groene Hart mag worden volgebouwd'), waarbij voor- en tegenstanders in principe gelijke kansen
hebben. Dat draagt bij aan een levendige, duidclljke en zinvolle discussie.
Ten tweede zijn in het klassieke debat de voor- en tegenstanders duidelijk van elkaar gescheiden, waardoor
de discussie niet snel verzandt in het
grijze midden. In het speldebat wordt
zelfs - uit educatieve overwegingen bij loting bepaald welk standpunt
men inneemt. AIleen de oppervlakkige beschouwer zal hieruit concluderen dat debatteren een toneelstukje
is.
Naar goed gebruik geven partijen
hun hoofdargumenten aan het begin
van het debate Cruciale argumenten
die aan het slot als konijnen uit de
hoge hoed kamen, zijn uit den boze.
Het inhoudelijke steekspel krijgt alle
ruimte en het publiek kan voor- en
tegenargumenten goed gescheiden
houden.
Ten derde krijgen voor- en tegenstanders evenveel spreektijd en kun-
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kritisch moeten bevragen op zijn
argumenten. Dan zijn weerleggingen
essentieel en is louter herhaling van
standpunten vruchteloos.
De geschetste uitgangspunten en
regels van het klassieke speldebat
dwingen deelnemers elkaar niet met
persoonlijke anekdotes, maar met
argumenten te bestrijden. Dat stelt
hoge eisen aan de deelnemers. Er
zouden meer kritische debaters kunnen komen als het onderwijs de
handschoen opneemt en het debat
als actieve werkvorm gaat gebruiken.
Er zijn twee belangrijke argumenten
voor meer debatonderwijs. Kennis is
pas waardevol als je die overtuigend
voor het voetlicht kunt brengen, en
debatteren is dé methode om deze
vaardigheid te oefenen. Bovendien
bevordert debatteren het zorgvuldig
gebruik van onze taal.
• HOGERHUIS

nen zij beurtelings op elkaar reageren. Dat is wel even wat anders dan
de televisiewet `Wie het hardst roept,
is het langst in beeld'.
Ten vierde is er - ter verhoging
van de spanning - na afloop een kritisch oordeel van een derde (het publiek of een jury). Het is een belangrijk sluitstuk, maar tevens de achilleshiel van het debat.

van een studentikoos tijdverdrijf of
wordt voorwerp van oppervlakkig
kijk- en luistergenot. Zo laten ook
politici zich verleiden tot schijndebatten omdat er camera's bij zijn.
Dat doet geen recht aan het debatteren als argumentatiekunst, waarin
overtuigingskracht én diepgang het
devies zijn. Als een hedendaagse
Socrates zou elke deelnemer de ander

Samenvattend: het debat zoals we
dat nu kennen van radio, televisie en
menig evenement geeft te veel aanleiding tot kritiekloze confrontaties.
Wie een écht debat wil, moet de
daarin verscholen pretentie waarmaken. Alleen dan kan de stijgende
belangstelling voor debatteren gepaard gaan met een betere kwaliteit
en kunnen we onszelf promoveren
van een krakelend Lagerhuis tot een
spitsvondig en spannend Hogerhuis.
Daar is debatteren niet alleen gelijk
hebben, maar ook gelijk krijgen en
gelijk geven.
<

0 TUSSEN SOCRATES EN SOFISME

In deze snelle tijden ligt er veel nadruk op `Hoe overtuig ik de ander
van mijn gelijk?'. Daarmee is het
debat vooral op sofistische leest geschoeid: waarvan men iemand overtuigt is minder belangrijk dan dat
men overtuigt.
Wie is daaraan schuldig? Het publiek, dat krijgt het debat dat het verdient. Leken en deskundigen laten
zich bij hun oordeel dikwijls subjectief leiden door de algemene indruk
of een vlotte presentatie. Met andere
woorden, het ontbreekt ons aan een
voldoende kritische houding. Een
ervaren debater heeft dat door en
maakt van een kunst een kunstje. Debatteren krijgt daardoor het karakter
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"Je schrijr nooit
zomaar en tekst.
Je wilt iets iereiken,"
H. Kreeft, pagin:Binnenland.
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Voor wie bereid

na te denken.
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Het eindexamen Nederlands gaat
veranderen. Het opstel verdwijnt
uit het centraal schriftelijk
eindexamen, maar bij de
schoolonderzoeken zal er meer
gestructureerd aandacht worden
besteed aan schriftelijke en
mondelinge taalvaardigheid.

De belangrijkste veranderingen
op een rijtje.

H et nieuwe
eindexamen Nederlands
Marc van Oostendorp

• SCHRIJFDOSSIER

niet van de commissie die werkte aan
ei is de examenmaand. Tienduizenden scholieren bereiden de tweede fase voor het vak Nederlands, maar van een heel andere
zich voor op het centraal
commissie, die plannen maakte voor
schriftelijk eindexamen, dat
een heel ander vak, namelijk filosovoor havo en vwo bestaat uit
fie. Ook de commissie voor het Netwee onderdelen: een opstel schrijven en een samenvatting maken. Zij derlands had plannen om aandacht
vormen de op een na laatste lichting te besteden aan argumentatie, maar
scholieren die dit eindexamen aflegt. de ideeën van de filosofen waren veel
Nadat enkele jaren geleden de zoge- ambitieuzer. De leerlingen zouden tanoemde basisvorming werd geïntro- melijk uitgebreid les moeten krijgen
in de klassieke argumentatieleer, de
duceerd voor de eerste jaren van de
theorie over de opbouw van betogen
middelbare school, zal met ingang
die stamt uit de klassieke oudheid.
van 1998 de bovenbouw eveneens
Niemand kan er bezwaar tegen
grondig worden aangepast. Een dergelijke herstructurering gaat uiteraard hebben dat scholieren kennisnemen
gepaard met nieuwe terminologie: de van een belangrijk onderdeel van de
bovenbouw heet voortaan de 'tweede westerse cultuur. Inzicht in het verschil tussen drogredenen en goede
fase' en de leerlingen gaan niet lanargumenten is een belangrijke vorm
ger naar school maar naar een 'stuvan taalvaardigheid, en het is goed
diehuis'.
dat scholieren er iets over leren. Maar
• TAALVAARDIGHEID
het aantal uren dat aan het vak NeIn oktober 1996 berichtte Onze Taal derlands wordt besteed, neemt af. De
al over de veranderingen die staatsse- filosofische aspecten van de argucretaris Netelenbos van Onderwijs in mentatieleer kunnen in zo'n geval
de oorspronkelijke plannen had aan- beter onderwezen worden door een
gebracht: zowel het literatuuronder- bevoegd filosoof, en niet door een
wij s als het nieuwe onderdeel 'kennis overbelaste leraar Nederlands.
over taal en taalverschijnselen' konden volgens haar verdwijnen. Onder- • SPREEKBEURT
De meeste leraren zullen de argumentussen heeft de Tweede Kamer de
tatieleer waarschijnlijk zo veel mogestaatssecretaris op het eerste punt
lijk integreren in de overige taalvaar
gecorrigeerd: enige kennis van de
'mondelinge-dighesonrl,
Nederlandstalige literatuur blijft een
Naar
taalvaardigheid'
bijvoorbeeld.
vast onderdeel van het eindexamen
verwachting zal dit onderdeel niet alNederlands. Voor taalbeschouwing
bleek helaas ook in het parlement te leen een spreekbeurt omvatten, maar
weinig belangstelling te bestaan. Des ook deelname aan een debat of een
te meer tijd zal er komen voor allerlei discussie. Op veel scholen was de
vormen van taalvaardigheid. De poli spreekbeurt al lang een onderdeel van
maakt hierbij onderscheid tussen-tiek de schoolonderzoeken, maar monde-

Vanaf 1998 is de leraar ook verantwoordelijk voor het onderdeel
schrijfvaardigheid. Het opstel verdwijnt uit het centraal schriftelijk
eindexamen. In plaats daarvan zal de
leerlingen een schoolonderzoek 'gedocumenteerd schrijven' worden afgenomen. Tijdens het examenjaar
moeten de leerlingen een 'schrijfdossier' aanleggen. In overleg met hun
leraar kiezen ze een onderwerp. Dat
onderwerp kan verband houden met
de Nederlandse taal of literatuur,
maar verplicht is dat niet. Vervolgens
zoeken de leerlingen documentatie,
die ze verwerken in enkele opstellen,
die samen met een bibliografie van
de gevonden documentatie het dossier vormen. Op basis van dit dossier
moeten de leerlingen tijdens een
schoolonderzoek een laatste schrijfopdracht uitvoeren. Het dossier en de
schrijfopdracht worden samen beoordeeld.
Sommige mensen vinden het jammer dat het opstel uit het centrale
eindexamen verdwijnt. Ze zijn bang
dat het schrijfvermogen van schoolverlaters achteruit zal gaan. Die vrees
is ongegrond. De leerlingen moeten
blijven schrijven. Alleen hoeft dat
niet langer uitsluitend te gebeuren in
de nogal onnatuurlijke omgeving
van een gymnastieklokaal, tijdens de
spannende weken van het centraal
schriftelijk eindexamen, met een onderwerp dat ze ter plekke moeten kiezen uit een lijstje.
Het laatste onderdeel van het
eindexamen Nederlands heet 'leesvaardigheid'. Volgens de nieuwe

mondelinge taalvaardigheid, schrifte

linge taalvaardigheid heeft nu een of

voorschriften moeten de eindexa-

lijke taalvaardigheid, leesvaardigheid
en argumenteren.
Met dat laatste onderdeel weten
veel leraren Nederlands niet goed
raad. De voorstellen ervoor komen

ficiële status gekregen in het eindexamenpakket. De precieze inhoud van
het vak en de beoordeling ervan worden overigens nog steeds aan de leraar overgelaten.

menkandidaten kunnen laten zien
dat ze een niet-literaire tekst kunnen
analyseren, beoordelen en samenvatten. Het zal er naar alle waarschijnlij kheid op neerkomen dat ze tijdens
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het centraal schriftelijk eindexamen
een tekst moeten kunnen samenvatten en er enkele vragen over moeten
kunnen beantwoorden. Bij het onderdeel 'beoordeling' zal ook de argumentatietheorie weer een belangrijke
rol spelen.

Middelbare scholieren hoeven in de
toekomst niet na te denken over taal
en over taalverschijnselen, en dat is
jammer. Hopelijk krijgen ze er extra
aandacht voor argumentatie en taalvaardigheid voor terug. En hopelijk
maakt er dan nog eens een leerling

een schrijfdossier over het vak taalbeschouwing, met goede argumenten
waarom het alsnog in het middelbaar
onderwijs moet worden ingevoerd. <

GESCHIEDENIS OP STRAAT

Riemer Reinsma

ederland is bezaaid met
walen. Een Waal is hetzelfde als een wiel of wee!:
een binnendijks meertje
dat ontstaan is na een
dijkdoorbraak. Veel plaatsnamen herinneren eraan dat er ter plaatse zo'n
meertje lag - of nog ligt: Klaaswaal,
De Waal (op Texel), Reimerswaal.
Maar ook een enkele straatnaam bewaart de herinnering aan de zwarte
dag waarop ergens de dijk brak. Zo
heeft Amsterdam de Oude Waal. In
de veertiende eeuw brak het IJ door
zijn bedijking en vormde het twee
inhammen in het land: de Oude en
de Nieuwe Waal. Ze werden zo genoemd omdat ze respectievelijk in
het oude (oostelijke) en het nieuwe
(westelijke) deel van het toenmalige
Amsterdam lagen. Waterstaatkundig
gezien was het misschien een ramp,
maar in economisch opzicht zou het
een zegen blijken: de twee walen ble-

Oude Waal
ken uitstekende natuurlijke havens.
Men plaatste een rij palen in het IJ,
zodat de ladende en lossende schepen geen last hadden van de golfslag.
De straten Oude Waal en het verlengde ervan, de Kromme Waal,
vormden de havenkade.
Pas in de zeventiende eeuw werd
de veertiende-eeuwse dijkdoorbraak
weer ongedaan gemaakt. De haven
was dichtgeslibd geraakt, en men
besloot daarom het middengedeelte
droog te maken. In 1646 ontstond zo
het Waalseiland. In Amsterdam zijn
de oorspronkelijke walen dus verdwenen. Maar daartegenover staat
het ongelooflijke feit dat er in Rotterdam, waar toch bijna iedere vierkante meter in de afgelopen halve eeuw
omgeploegd is, nog twee echte walen
zijn - meertjes dus - beide in de wijk
Charlois. De ene is de naamgever van
de Waalstraat, waar hij vlakbij ligt.
De andere heet De Wiel. Een mooi

bewijs overigens dat de twee dialectvarianten soms broederlijk naast elkaar voorkomen. Deze twee walen
zijn vermoedelijk in 1533 ontstaan,
toen een kreek in dit gebied door zijn
dijken brak.
Maar pas op: de straatnaam Waal
verwijst niet altijd naar een dij kbreuk. In Hoogeveen, Zaandam,
Kaatsheuvel en Best bijvoorbeeld
slaat de naam op de rivier de Waal.
De riviernaam is etymologisch niet
verwant met de naam van het dij kmeer. Waal voor `dij kmeer' is een afleiding van het oude werkwoord walen, dat 'draaien' betekende. De naam
van de rivier is afgeleid van een Germaans woord dat `de kromme, de
bochtige' betekende. Toen al een
rake typering voor deze traag mean<
derende tak van de Rijn.
Met dank aan de heer P. Grimm,
Historisch Museum der Stad Rotterdam.

De Oude Waal in Amsterdam (1625)
Foto: Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief van Amsterdam
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Agnes Verbiest - docent Taalbeheersing, Vakgroep Nederlands, RU Leiden

Uitgesproken taalseksismen kom je tegenwoordig niet zo vaak meer
tegen. Maar bijna ongemerkt blijken allerlei soorten teksten toch
nog steeds kwalijke gedachten over de plaats en waarde van
vrouwen uit te dragen: "de - overigens wonderschone - erudiete
Laura Adler". In drie artikelen geeft Agnes Verbiest aan waar
kritische taalgebruikers op kunnen letten om niet onbedoeld en
ongemerkt verkeerde ideeen uit to dragen.

Kleine woorden,rote
g
gevol. en
g

Taal en denken over vrouwen [1]
et kleine woordje nog kan in
een context van ouderdom en
nude mensen verwijzen naar
algemeen gedeelde gedachten, zoals het idee dat met de
ouderdom een tijd aanbreekt dat het
afgelopen is met autorijden of met
zelfstandig leven:
- Rijdt u nog auto?
- Mevrouw zorgt nog voor zichzelf.
De oudere die zelf zegt 'Ik heb nog
veel plannen', staat niet bewust stil
bij die gedachtepatronen over ouderdom, maar haakt er wel op in, sluit
zich erbij aan, en propageert ze zelfs
in zekere zin.

III

9 STEREOTYPERENDE TAAL

Woorden als nog, maar, wel en ook
uitdrukkingen als maar lie fst, zeer en
eigenlijk zorgen ervoor dat taaluitingen een argumentatieve lading krijgen, waardoor de gedachten van de
taalgebruikers in een bepaalde richting gestuurd worden. Wie bijvoorbeeld zegt: 'In deze allochtone gezinnen is nog steeds de vader de hoogste
autoriteit', verwijst met nog steeds
naar bekende gedachten als 'allochtonen lopen achter' en 'wij zijn dat
stadium al lang gepasseerd', ook al is
het niet de bedoeling van de spreker
om zulke gedachten uit te dragen.
De onopvallendheid van deze ver
wijzingen brengt met zich mee dat
sprekers en schrijvers die spontaan
formuleren, soms meer of iets anders
zeggen dan ze eigenlijk bedoelen.
Daarom moeten zij voortdurend alert

spraak van Menno ter Braak (19021940) over de drie meest succesvolle
vrouwelijke auteurs van zijn tijd:
"(...) zij zijn er dan waarachtig in
geslaagd de belangstelling van een
yolk, wat zeg ik, een natie, tot kopens toe te stimuleren!" Moet de

Bij de volgende passage uit een recente literatuurgeschiedenis vraagt
men zich of wat de lezers door zonder
aarzeling te verstaan gegeven wordt:
"Vaststaat dat de bijdrage van de
vrouw tot deze heropbloei zonder

zijn op dit soort woorden als ze in

lezer niet zoiets gaan denken als 'het

aarzeling indrukwekkend mag wor-

hun teksten niet willen aanhaken bij
geijkte gedachtepatronen die stereotyperend en denigrerend zijn voor
bijvoorbeeld vrouwen. Neem nu de
uitdrukking waarachtig in de uit-

is inderdaad ongelofelijk dat vrouwen literaire successen boeken, het
moest misschien ook niet mogen,
maar het is ze dan deze keer toch
werkelijk gelukt'?

den genoemd." Staat bier dat ieder
zinnig mens natuurlijk zou aarzelen
wanneer het gaat om een bijdrage
van vrouwen aan de literatuur, maar
dat daar in dit geval nu eens geen

-
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sprake van hoeft te zijn?
Wat is ten slotte de lading die het
woordje overigens meegeeft aan het
volgende fragment uit een recensie:
"Na al de bestaande werken over het
oudste beroep van de wereld werd
het tijd voor een studie van de vrouw
achter de hoer, en niemand kon dit
onderwerp beter aanpakken dan de overigens wonderschone - erudiete
Laura Adler." De toevoeging wonderschone wordt misschien door kritische lezers wel opgemerkt en dan
gerubriceerd in de gebruikelijke tweeslachtige beoordeling die vrouwen
die aan de weg timmeren nu eenmaal
bij na altijd ten deel valt. Vrouwen
worden zelden alleen als beroepsbeoefenaar of functionaris gezien en
gewogen, maar ook altijd als vrouw.
Daar komt in dit geval nog bij dat de
kritische lezer misschien de volgende
stereotiepe gedachte herkent: wie
schrijft over vrouwen die beroepsmatig aantrekkelijk voor mannen moeten zijn, kan zelf ook maar het best

_

wonderschoon zijn. Maar wat doet
het woordje overigens dan nog eens
voor wonderschoon? Het kan wijzen
op een terzijde, maar evengoed kan
het aanhaken bij de bekende gedachte dat geleerde vrouwen natuurlijk
oerlelijk zijn; Adler vormt dan op
deze regel een uitzondering. Die gedachte wordt niet met zoveel woorden uitgesproken, maar wel gesuggereerd.
• COMPLEXE TAAK

Voor kritische taalgebruikers die precies willen zeggen of schrijven wat ze
bedoelen en die niet ongemerkt bepaalde gedachtepatronen willen bevorderen en aan hun lezers of luisteraars opdringen, zit de moeilijkheid
in de vanzelfsprekendheid van die
ideeen en gedachtepatronen. We begrijpen elkaar nu juist zo goed doordat we elkaars normen en waarden
zonder nadenken globaal delen. De
woorden die naar die normen verwijzen, komen als vanzelf in ons op. Ze

taal

maken onze teksten toegankelijk
voor medetaalgebruikers en ze vallen
niet op als we ze gebruiken.
Het is dus nogal een opgave om
bij alle woorden steeds weer na te
gaan of ze misschien de gedachten
op een ongewenst spoor zetten en
om vervolgens een formulering te
vinden die net zo goed te begrijpen
en toch niet ideologisch ongewenst
is. De kritische taalgebruiker is dan
met drie zware taken tegelijk bezig:
heersende normen betreffende vrouwen op de helling zetten, het automatische eigen taalgedrag bijstellen,
en begrijpelijke verwoordingsalternatieven zoeken. Zo veel moeite bij het
produceren van zulke kleine woordjes! Maar ze hebben dan ook grote
gevolgen. <
Van Agnes Verbiest is in april 1997 bij
Contact verschenen: De oorbellen van de
minister. Taal en denken over vrouwen.
Prijs f 24,90. ISBN 90 254 20737

CUYIO^a___

O mniplurialen [2]

Jules Welling

joor uit Soest. Hij wees me ook op
wat ik vooralsnog zie als het langste
'natuurlijke' omnipluriaal: landbouwgeschrift, dat hij aantrof in NRC Handelsblad van 26 augustus 1978: 17
verschillende letters.

de medeklinkers. Dat is een scherp
aantal; het is alleen jammer dat dit
woord al sinds 1954 officieel als piramidebouw moet worden gespeld - al
kwam de schrij fwij ze met een y ook
schillende letters. Als voornog lang voor. Dit twaalfletterwoord
beeld gaf ik het woord extrapulmois dus Been zuiver record in deze catenisch, waarin alle vijf de klinkers en
gorie. Daarom vraag ik me of of het
tien medeklinkers voorkomen. Daar- In de aflevering over omniplurialen
had ik het ook over zogenoemde
in de officiele spelling even kort (of
op werd gereageerd door de lezers.
'omnialen': woorden waarin alle
nog korter) kan.
Het mooist zijn natuurlijk de
klinkers slechts een keer voorkomen.
Natuurlijk kun je je ook afvragen
woorden waarin de letters maar een
Als voorbeeld noemde ik autowiel. De hoe Lang een woord kan worden met
keer voorkomen en die niet gekunsteld aandoen, zoals campinghoudster mooiste omnialen zijn die waarin zo zes klinkers, inclusief de y. Hoeveel
weinig mogelijk medeklinkers voormedeklinkers kun je daaromheen
en sandwichformule, beide ingezongroeperen? Van der Pol komt zelf
komen. Jan van der Pol uit Eindhoden door A. van de Wetering uit
met het voorbeeld cyanideyoghurt (6
Driebruggen (zie ook de reactie in het ven kwam met een evenaring van
klinkerletters en 8 medeklinkers),
aprilnummer van Onze Taal, blz. 88), mijn record met het woord autopsie,
dat ook slechts drie medeklinkers be- met als curieuze bijkomstigheid dat
en schaduwbegroting, ingezonden
de y de ene keer als klinker fungeert
door A.A. Barelds-de Vries uit Hooge- vat. Hij maakte me er verder op atveen. Dat zijn woorden die te vinden tent dat de y als zesde klinker gezien en de andere keer als medeklinker.
kan worden, en kwam met de vondst Het woord is helaas (nog) niet in Van
zijn in de Van Dale of het Groene
<
pyramidebouw
op de proppen: zes ver- Dale te vinden.
Boekje. Nog fraaier vond ik palingschillende klinkers en zes verschillenvrouwtjes, een vondst van Ton Ma-

El'

n de januari-aflevering van
mijn rubriek schreef ik over
omniplurialen: woorden
met zo veel mogelijk ver-
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Leerstoel `Limburgkunde'
'ftT u het Limburgs onlangs officieel erkend is als streektaal,
moet er ook een leerstoel 'Limburgkunde' komen. Dat
vindt althans de dialectvereniging Veldeke, die het initiatief
heeft genomen tot de instelling van zo'n bijzonder hoogleraarschap. Het is de bedoeling dat er aan de faculteit Cultuur- en
Wetenschapsstudies van de Universiteit Maastricht enkele uren
per week les wordt gegeven in het vak 'Streektaal en volkscultuur van Limburg'.
Rector magnificus J. Cohen van de Maastrichtse universiteit
ziet wel lets in het plan, en ook de geldelijke kant van de zaak
lijkt niet al te veel problemen op te leveren. Dialectvereniging
Veldeke, eerder ook al de drijvende kracht achter de officiele erkenning van het Limburgs, dient binnenkort een verzoek in bij
de provincie om het bijzonder hoogleraarschap te financieren.
De provincie staat volgens gedeputeerde M. Eurlings van cultuur
positief tegenover het initiatief.
De leerstoel Limburgs is nog maar het eerste van een reeks
plannen van dialectvereniging Veldeke om het Limburgs "in de
voile breedte" te bevorderen. In de toekomst zou het Limburgs
ook op de basisschool aan bod moeten komen (in een soort
`kunst- en cultuurpakket'), en er wordt onderzocht of Limburg
een beroep kan doen op landelijke cultuurfondsen om bijvoorbeeld een film of theaterstuk in het Limburgs te maken.
Bron: de Volkskrant, 8-3-1997

Ook Haarlem leert
ambtenaren schrijven

H

et is hier al eerder vastgesteld: taalcursussen
voor ambtenaren zijn een rage aan het worden. Nu moeten ook de Haarlemse gemeenteambtenaren eraan geloven. Het probleem in
Haarlem is hetzelfde als elders (ambtenaren schrijven niet helder), en ook de gekozen oplossing is
niet nieuw: leer ze zo te schrijven dat iedere gewone burger het kan begrijpen. Maar het moet

gezegd: Haarlem heeft het behoorlijk groots aangepakt. De gemeente heeft 1997 uitgeroepen tot
het Jaar van de Taal, en liet dat gepaard gaan met
een force kalender, die twaalf taaltips geeft. Meer
tips zijn te vinden in de speciaal voor dit doel ge-

schreven handleiding Stijlwijzer correspondentie,
en ook de computer is ingezet: iedere ochtend
moeten de ambtenaren als ze hun tekstverwerker
inschakelen eerst een taaloefening maken. Hoogtepunt van de "gemeentebrede activiteiten" (zoals het gemeentelijk persbericht het formuleert)
is het deze zomer te houden 'Taaldictee'. Dat

is geen gewoon dictee, maar een bijeenkomst
waarop ambtenaren, wethouders en journalisten
warden "uitgedaagd om een minder ambtelijke
manier van schrijven uit te proberen".

Liefdesbaby verdwijnt uit Prive
et woord komt niet voor in Van Dale, maar ten minste 439.801 mensen
kennen het: liefdesbaby. Het is een vondst van Henk van der Meyden,
tot voor kort hoofdredacteur van het roddelblad Prive. In de jaren zeventig
zat hij met een probleem: nogal wat ongetrouwde sterren kregen een kind,
maar hoe moest hij daarover in Prive schrijven zonder het kille buitenechtelijk kind te gebruiken? De oplossing: buitenechtelijk kind verzachtte hij (misschien wel naar Engels voorbeeld) tot lie fdesbaby. Het woord fungeerde op
die manier ook als een soort code. Als Prive-lezeressen een liefdesbaby tegenkwamen, wisten zij voldoende: hier was geen huwelijk aan te pas gekomen.
De Prive-redactie was zo ingenomen met het woord dat ze het ook voor
andere gevallen ging gebruiken. Zo kon liefdesbaby langzamerhand gaan
betekenen: 'kind van twee mensen die enorm veel van elkaar houden'. Het
gevolg laat zich raden: in Prive werd iedere baby een liefdesbaby.
En dat is ook precies de reden waarom liefdesbaby binnenkort uit de kolommen van Prive zal verdwijnen. Wilma Nanninga, de onlangs aangetreden
opvolgster van Henk van der Meyden, vindt dat het woord door het vele gebruik versleten is geraakt: "Lie fdesbaby heeft zijn lading verloren. lk voel er
helemaal niets meer bij; het roze randje eromheen is verdwenen." Maar wat
nu? Heeft de vrouw van Rene Froger onlangs dus gewoon een kind gekregen?
Nanninga: "Nee, kind of baby is te gewoontjes. We denken druk na over
alternatieven. Gelukskind is een mogelijkheid. Of sprookjeskind. Of kleine fee.
We zijn er nog niet helemaal uit."

ZO gezegd
ii

is geen andere overkoepelt onze

taal, de Nederlandse, de tweespalt
tussen twee grote vormen van Europees
christendom, het calvinisme en het rooms-

katholicisme. In de Nederlandse petische
traditie tref je en Achterberg en Gezelle, en
Gerhardt en Kemp, en Revius en Claus. In
je eigen taal kun je zwerven van wierook
naar psalm, van predestinatie naar biecht."

G. van lstendaei irr Grenzen aan veeltaligheid. Taalgebruik en bestuurlijke daeltreffendheid in de instellingen van de Euro-

pese Unie. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1997.
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et gaat goed met Internet.
Heel veel bedrijven, in stellingen en particulieren
maken inmiddels al gebruik van dit internationale computernetwerk, om allerlei
informatie te verkrijgen (en aan te
bieden), en om ook anderszins met
elkaar te communiceren . De opmars
van Internet heeft ook zo zijn gevolgen voor de taal. We hebben er bi]voorbeeld het woord website aan te
danken .
Een website is, simpel gezegd, de
eigen plaats die iema nd op het net
heeft, de plaats waar hij informatie
aanbiedt. Zo is er een 'weer-website'

H

(van het KNMI), een 'vacaturebankwebsite' en een website waarop verhuurders huizen aanbieden. Binnenkort komt ook Onze Taal met een
eigen website (meer daarover in het
volgende nummer). Aileen zouden
wij het liever niet over onze website
hebben, maar er een Nederlands
woord voo r gebruiken. Oat lijkt misschien wat wereldvreemd (het Engels
is tenslotte de voertaal op Internet),
maar waarschijnlijk valt dat ook wei
mee . Want wie had jaren geleden bijvoorbeeld kunnen den ken dat word
processor in Nederland volledig verdrongen zou worden door tekstverwerker? En een recenter voorbeeld:

het Internet-woord homepage word t
de laatste tijd hoe langer hoe meer
vervangen door thuispagina.
Wij zijn dus op zoek naar een
Nederlands alternatief voor website.
Maar welk? Netplek zou misschien
iets kunnen zi]n, of weblocatie, maar
er zijn ongetwijfeld betere oplossingen . Hebt u suggesties voor een geschik t equivalent, dan zou de redactie die graag van u verne men. Over
enkele maanden zullen wij uw voo rstellen publiceren in Onze Taal. De
beste op lossing wordt beloond me t
een boekenbon van f 50,-, besch ikbaar gesteld door de Stichting Let Op
Uw Taal (LOUT).
<
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Een omgekeerd paard
Rik Schutz - uitgever Van Dale Lexicografie

egenwoordig worden de
meeste vertaalwoordenboeken met behulp van de computer samengesteld of bewerkt. Als je nu het deel
vreemde taal-moedertaal klaar hebt
en je laat de computer dat bestand
van lemma's en vertalingen automatisch omkeren, in hoeverre ben je
dan klaar met het tweede deel?
Toen de eerste delen van de reeks
vertaalwoordenboeken van Van Dale
gedrukt konden worden, stond aIle
kopij in een computerbestand. Oat
waren de delen van de vreemde talen
naar het Nederlands. Elk woordenboek vormde een lange 'platte' tekst,
waarin codes aangaven welke reeksjes
lettertekens tot welk type informatie
behoorden. Er waren codes voor trefwoorden, uitspraakweergave, vertalingen, voorbeeldzinnen, enz., al
met al zo'n twintig verschillende elementen.
Door die codes was het mogelijk
om het bestand automatisch om te
keren. Het resultaat lOU dienst do en
als hulpmiddel bij het maken van
het woordenboekdcel NederlandsVreemdtalig (NV). Wanneer een Engels trefwoord, bijvoorbeeld horse,
was vertaald met paard, en in een an dere betekenis met heroine, dan konden beide vrij eenvoudig op een lijst
met twee kolommen worden gezet.
Oaarna werden de Nederlandse woor-

den in alfabetische volgorde gezet,
met het Engels erachter. In dit voorbeeld:

• OMGEKEERDE ONZIN

Aan het werken met automatisch
omgekeerde lijsten bleek een risico
heroine
horse
vast te zitten: de verleiding om in het
paard
horse
NV-deel Nederlands op te nemen dat
weliswaar niet gangbaar is, of zelfs
• RUIS
helemaal niet bestaat, maar dat nu
Een probleem vormden vertalingen
eenmaal zulk prachtig Frans/Ouits/
die uit meer dan een woord bestaan. Engels oplevert. In de eerste versie
Het Engelse antagonize was bijvoorvan Nederlands-Frans (NF) werd onbeeld vertaald met 'tegen zich in het der raam de voorbeeldzin 'het uit het
harnas jagen'. Oat kwam na alfabeti- raam gooien' toegevoegd, vanwege
sering van de lijst terecht onder de
het mooie woord d€fenestration. Die
letter t van tegen, terwijl het in het
voorbeeldzin heeft terecht het woorwoordenboek Nederlands-Engels on- denboek niet gehaald. Een stukje omder het trefwoord hamas moet staan. gekeerd Frans-Nederlands dat in NF
Er is toen een noodoplossing gevon- terechtkwam is brique, de vertaling
den door elke vertaling te herhal en
van ' 1.000.000 (oude) frank' onder
bij aIle woorden die erin voorkornen, frank . Uit de tweede druk van NF is
waarbij vervolgens de lidwoorden,
dat voorbeeld weer verdwenen; het is
voorzetsels en voornaamwoorden
intussen te sterk verouderd. Curieus
werden uitgezonderd, Het genoemde genoeg leeft het nog voort in het
voorbeeld verscheen dus op de omge- woordenboek Nederlands-Spaans.
keerde lijst onder harnas en jagen.
Voor dat woordenboek is de NederOndanks deze truc leverde de autolandse helft van Nederlands-Frans als
matische omkering lo enorm veel
basistekst gebruikt en enkele betekemateriaal op, met zo veeI 'ruis' erin,
nisomschrijvingen van specifiek
dat helaas lang niet aIles kon worden Franse woorden zijn ten onrechte
verwerkt in het omgekeerde woorniet opgeruimd. Het automatisch
denboek. Voor het sorteren van de
omkeren van woordenboeken leidt
lijsten was overigens een computer
dus niet slechts tot verrijking, maar
nodig - we schrijven de vroege jaren ook tot onzin. Want wat moet u in
tachtig - waarover aIleen universitei- Spanje met un mill6n de francos (anten en heel grote bedrijven beschiktiguos), de Spaanse vertaling van de
ten. Nu kan de pc die op mijn bureau omschrijvende Nederlandse vertaling
staat het ook.
van een verouderde Franse term?

an-tag-o-nis -tic [en'teega'msnk] (fz) (bn.; -ally; ~bijw. 3) 0.1 an/a-

gonistisch =>vijandig 0.2 (tech.) tegenwerkend.
an-tag-o-nize, -nise [en'teegcnarz] (fr ) (ov, ww.) 0.1 tegen zich in het
harnasjagen =>zich tot vijand maken, ophitsen, irriteren (persoon) 0.2 neutraliseren =>tegenwerken, bestrijden (kracht) • 1.2
~ the effect of atropine de uitwerking v. atropine neutraliseren.
Ant-arc- tiel [ren'to.Ikjuk II 'tor-] (eig.n.; the) 0.1 Antarctis =>zuidpooligebied) ~.2 Zuidelijke Llszee.
Uit: Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands
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harnas gemarkeerd als het woord
11 OMKIJKEN VOOR OMKEREN
waarop de vertaling later gealfabetiIntussen wordt bij het maken van
onze vertaalwoordenboeken een code seerd moet worden. Omschrijvende
vertalingen, zoals die van de fenestragebruikt die de doelmatigheid van
een automatische omkering sterk be- tion, krijgen geen code. Het grote
voordeel van deze manier van wervordert. Bij elke vertaling kijkt de
ken is dat de lijsten geen ruis meer
redacteur als het ware even vooruit,
om vast te stellen of de vertaling ook bevatten. Er staan immers alleen
in het andere deel thuishoort. En zo vertalingen op die de redactie zelf als
relevant heeft aangemerkt.
ja, bij welk trefwoord. Een vertaling
als tegen zich in het harnas jagen wordt
We weten nu al dat binnenkort
dus onmiddellijk voorzien van een
ook deze manier van werken als onomkeercode. Tevens wordt het woord beholpen en verouderd beschouwd

zal worden. Wanneer alle informatie
uit beide woordenboekdelen in een
groot gegevensbestand zal zijn opgeslagen, dan is het niet meer nodig
om informatie uit het ene deel op
een lijst te zetten en het vervolgens
in een ander bestand weer in te voeren. Er zal veeleer sprake zijn van vertaalrelaties tussen Nederlandse en
anderstalige lexicale eenheden. Maar
dat duurt nog even. Tot die tijd werken we naar tevredenheid met onze
trucjes.
<

Vergeten woordenl
...

^

Hans Heestermans

et kan vreemd gaan met
woorden. Vooral wat hun
betekenis en hun vorm
betreft. Neem nou de lord
en de lady. Beiden staan
nu in hoog sociaal aanzien. Maar wat
zien we als we de etymologie van
deze adellijke titels bekijken? Dat ze
uit lage posities zijn opgestegen. Lord
is namelijk een samentrekking van
wat nu in het Engels loaf 'brood' en
guard 'bewaker' luidt. Eigenlijk was
hij dus de broodbewaker, en later

H apschaar
In sommige delen van ons land
kwam (of komt nog steeds?) het
woord hapschaar voor. Het is hoogstwaarschij nlij k een ontlening uit het
Frans. De happechair (dat is samengesteld uit happer 'pakken' en chair
'vlees') was in Frankrijk vroeger een
lagere gerechtsdienaar, zoiets als een
diender. In die betekenis kennen we
het ook in het oudere Nederlands;
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT) geeft als voorbeeldzin
een citaat van Erasmus: "Daemones

mans hapschaar nog gebruikt voor
een 'zwervende soldaat', terwijl het
woord al lang verouderd is. Hoe kan
dat? Hapschaar staat nog in Van Dale,
en ik weet toevallig dat Theun de
Vries behoort tot het gilde van
excentriekelingen die uren in een
woordenboek kunnen lezen. Hoe ik
dat weet? Jaren geleden was ik het
woordje tuimel aan het beschrijven
voor het WNT. Het woord kon onder
andere 'roes' betekenen. In die zin
trof ik het voor het bijna-laatst aan

promoveerde hij tot de meester van

laet sijne hapscheerders een hoere-

in een gedicht van Schaepman uit

de bedienden. De lady heeft, mutatis
mutandis, dezelfde ontwikkeling
doorgemaakt. Zij was oorspronkelijk
de dige, de kneedster van het brooddeeg. Dige is verwant aan ons Nederlandse deeg, dat weer met 'kneden' te
maken heeft. Van broodkneedster via
hoofd van de huishouding tot edelvrouwe, hoger kan het niet.
Met onze maarschalk is iets soortgelijks aan de hand. Hij klom van
paardenknecht op tot bevelhebber
van de cavalerie. Schalk heeft immers
als oudste betekenis 'knecht' en de
maar is een variant van de merrie.
Marlies Phillipa deed daar in het novembernummer van Onze Taal al een
boekje over open.

weert grijpen ... ende op het vier leggen."
Die hapschaar stond kennelijk op
een zo lage sport van de maatschappelij ke ladder dat het woord allerlei
negatieve betekenissen kreeg. Hij is
dus niet zoals de lord, de lady en de
maarschalk op de maatschappelijke
ladder gestegen. In Maaseik duidde
men er 'een vrek' mee aan. In Deven-

1867: "Met wat tuimel bedwelmt ge
onze zinnen!". Bijna honderd jaar
later, in 1966, gebruikte Theun de
Vries het in zijn boek Het zwaard en
de zee: "ondanks de tuimel van haar
tengere en bezeten omarming". Ik
vond dat vreemd en belde De Vries
op. "Hoe kent u die tuimel?" "Heel
eenvoudig," antwoordde hij, "ik
snuffel graag in Van Dale en als ik
woorden tegenkom die ik mooi vind
of passend in een verhaal, dan noteer
ik ze op een papiertje. En dan gebruik ik ze in mijn boeken, vooral in
de historische romans."
Kent een van u de hapschaar nog?

ter 'een vrouw met een grote mond,

die wartaal uitslaat' en in West-Brabant en de Zaanstreek 'een rare snuiter'. In Bergen op Zoom stond het
verbasterde hapsnurker voor 'een vervelende klier'.
Merkwaardig is dat Theun de Vries
in een van zijn vele historische ro-
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In de Indonesische archipel Iigt Muna, een eiland waar naast het Indonesisch
ook een eigen taal wordt gesproken. De weinige Nederlanders die deze taal
ooit hoorden, zullen geregeld de schok der herkenning hebben ervaren, want
het Muna ontleende heel wat woorden aan het Nederlands. Vaak gebeurde dat
via een omweg (het Indonesisch), maar sours ook rechtstreeks.

Naar de dotoro our to boro
Nederlandse leenwoorden in het Muna
Dr. Rene van den Berg - Horsleys Green, Engeland

en zuidoosten van Sulawesi
(het vroegere Celebes) ligt het
eiland Muna, op een afgelegen
plaats in de Indonesische archipel, dat in Nederland nooit enige bekendheid heeft gekregen. Op
Sulawesi kent men Muna alleen van
het goede teakhout dat ervandaan
komt. Omgekeerd is Nederland wel
enigszins bekend op Muna. Als land
van de koloniale regering, maar ook
door de sporen die het Nederlands er
achtergelaten heeft.

als oe, en de e en o altijd als in het
men via het Indonesische sen en
Nederlandse pet en pot.)
seng ten slotte beide in het Muna
Wie enige kennis heeft van het
terecht als see.
Indonesisch (tot 1949 Maleis geheIk heb in totaal zo'n 150 uit het
ten), zal deze leenwoorden onmidNederlands afkomstige woorden kundellij k herkennen. En inderdaad,
nen ontdekken die via het Indonenaast het Muna wordt op het eiland sisch in het Muna terechtgekomen
ook volop Indonesisch gesproken.
zijn. Het gaat daarbij bijna altijd om
Dat zal begonnen zijn toen de Nebegrippen en voorwerpen die met de
derlandse koloniale overheid zich in moderne tijd samenhangen. Er zijn
1906 op Muna vestigde, en het gaat bovendien veel leenwoorden in de
door tot op de huidige dag. De bosfeer van het koloniaal bestuur, zoals
vengenoemde voorbeelden zijn dan balasitei (belasting), kantori (kantoor),
ook niet rechtstreeks uit het Neder- bisiloi (besluit) en teke (handteke• BENSI I N J E OTO
lands afkomstig, maar zijn via het
ning), maar ook het onderwijs is vanMijn vrouw en ik hebben een aantal Indonesisch in het Muna terechtzelfsprekend goed vertegenwoordigd.
jaren op dit eiland doorgebracht om gekomen. Ze hebben zich onderweg Leerlingen zitten in een kalasi (klas),
daar de taal te beschrijven, een getwee keer moeten aanpassen, eerst
schrijven met een putolo (potlood),
schreven literatuur te ontwikkelen en aan het Indonesisch, vervolgens aan komen soms talati (te laat), en hebde lokale kerk te assisteren bij het
het Muna.
ben ook dagen ferei (vrij).
maken van een vertaling van delen
Andere gebieden waar we ontleninvan de bijbel. Op Muna wordt door
• OOSTERSE KLEUR
gen tegenkomen, zijn de wereld van
de bevolking (ruim 200.000 zielen)
In het Muna is die aanpassing duimechanica, vervoer, medische zorg,
namelijk een eigen taal gesproken,
delijk zichtbaar. Het meest opvalhandel, nieuwe materialen, huishouhet Muna. Dit is een taal met een
lend is de slotklinker die regelmatig delijke voorwerpen en spelen. In
heel eigen klankleer en grammatica, wordt toegevoegd. Dit volgt uit een Raha, de hoofdstad van Muna, kun je
en een rijke mondelinge literatuur.
simpele regel van de Muna-klanknaar de dotoro (dokter) voor een pele
Toen wij deze taal gingen bestudeleer: de taal kent alleen open letter- (pil) of om te born (een injectie krij ren, leerden we woorden als wulu
grepen en nagenoeg geen medeklin- gen). Dit woord is vermoedelijk van
(bamboe), kahitela (mais) en kameko
kercombinaties. Ook enkele onbeboren afkomstig. Bij de dotoro moet je
(palmwijn) - belangrijke onderdelen kende klanken worden vervangen.
natuurlijk wel doi (duit, geld) hebben,
van de Muna-cultuur. Maar we ontVeel Nederlandse woorden hadden
want er zijn altijd ongkoso (onkosten);
dekten ook al snel dat er op sommige al veranderingen ondergaan toen ze hopelijk staat er wat op de bani (bank)
wegen asipalu (asfalt) ligt, dat je bensi in het Indonesisch werden opgeno- en heb je geen takoro (tekort) .
(benzine) in je oto of motoro moet
men, maar nu krijgen ze nog meer
Nieuwe materialen vonden op
doen, dat je busi (bougie) schoon
een oosterse kleur. Asfalt is via het
Muna ook hun weg dankzij de conmoet blijven, en dat je bij een lekke
Indonesische aspal in het Muna uit- tacten met het westen; niet alleen
bani (band) de bene (binnenband)
eindelijk asipalu geworden, en
bouwt men met same (cement), maar
eruit haalt, die onderdompelt in een schroe f via sekrup tot sikoropu. Ande- men kent ook kleren van wolu (wol).
embere (emmer) met water, plakt met re woorden zijn min of meer onverlemu (lijm) en ten slotte de bani weer anderd overgenomen. En soms leve- 9 KALAWARA HIRI
oppompt met een pompa. (Voor alle
ren verschillende originelen hetzelf- De huizen op Muna hebben tegenduidelijkheid: spreek de Muna-u uit
de eindproduct op: cent en zink kowoordig diverse kamara (kamers), en
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geintroduceerd. Merkwaardiger zijn
de woorden bene (binnenband of binnenbal), hiri (heer in het kaartspel),
doro (doorspelen) en foro (voor• DIRECTE SPOREN
sprong) . Deze woorden zijn niet beDe laatste en in zekere zin meest interessante vraag is: zijn er misschien kend als Nederlandse leenwoorden in
nog Nederlandse leenwoorden in het het Indonesisch, en moeten dus
rechtstreeks in het Muna terechtgeMuna die niet via het Indonesisch
komen zijn. Het hoe en waarom van
zijn binnengekomen? Met andere
woorden: heeft de Nederlandse kolo- dit proces is niet meer na te gaan.
Misschien heeft er op Muna ooit een
niale overheid op Muna in de eerste
helft van deze eeuw ook directe spo- Nederlandse ambtenaar gewoond die
ren in de taal achtergelaten? Het ant- veel van spelen hield, en met de dotoro en de bosuwatere 's avonds ging kawoord is 'ja'. We hebben acht zulke
unieke leenwoorden gevonden. Daar- lawara. En wellicht waren ze dus de
toe behoren een paar woorden uit de volgende dag talati op hun kantori. <
bosbouw, zoals bosuwatere (boswachDit artikel is een verkorte en gepopulariter) en buseese, dat niet alleen 'bosweseerde versie van het artikel 'Forestry,
zen' betekent maar ook 'stuk bos in
injections and cards: Dutch loans in
bezit van de regering'. Gezien het
Muna'. In: Connie Baak, Mary Bakker,
belang van de teakbossen op Muna
Dick van der Meij (red.) Tales from a
voor de toenmalige en huidige overheid wekken deze woorden geen verConcave World. Liber amicorum Bert
Voorhoeve. Leiden University: Projects
bazing. Dat is ook niet het geval met
• BETEKENISVERANDERING
Division, Department of Languages and
harendesi (herendienst) en landibou,
Over vormelijke aanpassingen is
Cultures of South-East Asia and Oceania,
een bepaald soort knol dat door de
nog iets meer te zeggen. Zo is in
1995, blz. 193-215.
ndoro (rok) het Nederlandse onderrok dienst voor landibou (landbouw) is
te herkennen. Niet alleen is de betekenis iets verschoven, maar bovendien is de begin-o verdwenen. Dat
kan verklaard worden als we weten
dat het Muna een lidwoord o heeft.
Onderrok is dus via het Indonesisch
onderok eerst als ondoro geleend, en
vervolgens opgevat als o ndoro, met
o als lidwoord en ndoro als zelfstandig naamwoord.
Maar niet alleen de vorm van de
woorden is veranderd, ook hun betekenis is niet altijd hetzelfde gebleven. Fraaie voorbeelden zijn siloki
(een klein glaasje), afkomstig van
slokje, en het merkwaardige silopu
(schoen met hoge hak) van slof. Uit
de houtwereld ten slotte nog sitele
(een houten (manshoge) zaagconstructie) uit stelling.
Dat het Muna leenwoorden totaal heeft aangepast aan het eigen
regelsysteem blijkt ook uit het feit
dat werkwoorden helemaal meegaan in alle vormen van verbuiging
en vervoeging. De toekomende tijd
wordt in het Muna gevormd met
behulp van het invoegsel -um-. Van
het Nederlandse lap is het Muna
lapu afgeleid. Dat betekent niet alleen 'lap' maar ook 'afvegen'. Zo
zegt men dus in het Muna 'ik zal
het afvegen' als a-lumapu-e. Als je
dit voor het eerst hoort of ziet, her-

soms een kakusu (toilet, van kakhuisje). Spullen worden vervoerd in
een dosi (doos) of tasi (tas) en bewaard in een lati (lade) of een topulesi (stopfles). Water is een kostbaar
bezit op Muna. Vaak wordt het buiten opgeslagen in een doromu
(drum) of een baki (bak), en in een
embere of panti (pannetje) naar binnen gebracht.
Grappig is dat ook veel namen
van spelen ontleend blijken te zijn.
Zo is bijna de hele terminologie
voor kaarten aan het Nederlands
ontleend; men speelt met arataa
(harten) en kalawara (klaver), en hiri
(heer) en asa (aas). Ook damu (dammen) en dome (domino) zijn populair, evenals voetbal, met een kepere
(keeper; eigenlijk Engels) . Steeds
gaat het om het behalen van peni
(punten).

ken je er zeker geen Nederlands
leenwoord in.
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Verharijen

S praakherkenning
1 jaren praten computergebruikers tegen hun geliefde en
gehate, onmisbare apparaat.
Vleiend, smekend, vloekend.
Pas sinds kort zijn de computers gaan luisteren, en sommige geven zelfs antwoord: er bestaat een
versie van Windows die reageert op
mondeling verstrekte commando's,
in Duitsland kunnen reizigers bellen
met een computer die informatie
geeft over treintijden, en dictafoons
die het gedicteerde zelf uitschrijven,
worden steeds accurater.
Toch zijn computers nog steeds
niet zo accuraat als een mens. Wij
verstaan allerlei verschillende spreekstemmen, zelfs door een krakende
telefoonlijn of op een rumoerige
receptie. Wij verwarren een kuch of
een claxon niet met taal. Luisterende
computers hebben het daar wel
moeilijk mee, zoals ze het ook lastig
vinden om te horen waar een woord
begint en eindigt, en van slag raken
als de spreker verkouden is of een
glas te veel op heeft.
• BEG RI P VAN DE CONTEXT

Mensen hebben minder last van ruis,
legt dr. Ellen Verheijen uit, die zich
als psychologe en cognitiewetenschapper specialiseerde in de samenwerking tussen mens en computer:
"Mensen kunnen uit de woorden die
ze gehoord hebben, voorspellen wat
de volgende woorden zullen zijn."
Systemen voor spraakherkenning
missen dat begrip van de context,
een manco dat ook ontwerpers van
vertaalcomputers voor onoplosbare
problemen stelt.
Ontwerpers van systemen voor
spraakherkenning moeten noodgedwongen compromissen sluiten, aldus Verheijen. Spraakherkenners die
veel verschillende stemmen moeten
130

verstaan, zoals de Duitse openbaarvervoerhulp, hebben een beperkte
woordenschat en kunnen vaak alleen
woorden met pauzes ertussen verwerken. Ze zijn geprogrammeerd voor
gebruik in een, liefst zo beperkt mogelijk, vakgebied en kunnen niet
meer dan duizend woorden `verstaan'.
Wil je echter hele zinnen dicteren,
dan lukt dat het best als je de spraakherkenner traint om een stem te verstaan. In dat geval kan het apparaat
wel honderdduizend woorden leren
herkennen.

.

Peter Burger

matisch uit de tekstverwerker rolde?
Met een spraakherkenner zou het
rapport een dag eerder bij de specialist kunnen zijn, waardoor de patient
dus een dag eerder behandeld kan
worden. Maar die behandeling zou
weleens fataal kunnen zijn, zo ontdekte Verheijen.
• CORRECTIEPROCEDURE

Het probleem begint bij het soort
spraakherkenner dat pathologen zouden gebruiken. De rapporten van
radiologen zijn bij na allemaal standaard; zij vullen al sprekend een formulier in en moeten daarom na ieder
• PATHOLOGEN
woord pauzeren. Bij pathologen is
Verheijen (29) werkte als promoven- echter slechts een op de vijf onderdus bij het Eindhovense IPO, een aan zoeken standaard. Zij moeten vollediPhilips gelieerd onderzoekscentrum, ge zinnen dicteren en hebben een
en onderzocht het gebruik van
spraakherkenner nodig die in een
spraakherkenners in ziekenhuizen.
continue klankenreeks woorden kan
Radiologen maken er nu al gebruik
onderscheiden. Zulke spraakherkenners maken veel meer fouten: ze lavan om hun rapporten te dicteren
ten woorden weg, voegen woorden
terwijl ze rontgenfoto's bekijken.
toe of verbasteren ze. Verheijen:
Zouden ook pathologen er profijt
"Voor een automatische spraakhervan hebben? Dat onderzocht
kenner is het verschil tussen de
Verheijen op de afdeling Pathologie
woorden een en geen niet groot. Maar
van het Academisch Ziekenhuis
zo'n fout is ontoelaatbaar als het gaat
Maastricht. Ze bekeek hoe pathologen nu werken en deed een aantal
om de vraag of er nog een of nog geen
experimenten om de volgende vraag kankercel is geconstateerd."
te beantwoorden: hoe kan taaltechDe computer maakt op honderd
woorden wel tien fouten, terwijl een
nologie optimaal worden gelntegreerd in bestaande werkprocedures? medisch secretaresse slechts een fout
Pathologen bestuderen stukjes
maakt. En dat is maar goed ook,
want de pathologen die Verheijen
weefsel. Terwijl ze in de microscoop
turen, spreken ze hun bevindingen
testte, slaagden er niet in om hun eiin in een dictafoon. Vervolgens werkt gen rapporten te corrigeren. De syneen secretaresse de opnamen uit tot
tactische fouten die een spraakherkenner veroorzaakt, leveren betrekkeeen rapport, dat de patholoog controleert. Het duurt nu drie tot vijf da- lijk weinig problemen op, maar ook
inhoudelijke veranderingen zien ze
gen voor de specialist die het stukje
over het hoofd, of ze het rapport nou
weefsel heeft opgestuurd de uitslag
ontvangt. Zou het geen tijd en geld
na een uur of pas na een dag terugbesparen als die diagnose zonder tus- zien. Door het grote aantal preparasenkomst van een secretaresse auto- ten dat ze per dag bestuderen (gemid-

deld wel vijftig) herinneren ze zich
niet van iedere diagnose de details.
Ondanks deze ontmoedigende resultaten wil Verheijen de spraakherkenner niet definitief afschrijven. De
systemen kunnen verbeterd worden,
en ook de correctieprocedure kan betrouwbaarder worden gemaakt. "De
computer kan de tekst direct op een

beeldscherm presenteren, samen met
een dia van het onderzochte weefsel,
en de pathologen kunnen die tekst
direct na het dicteren nakijken op inhoudelijke fouten. Bovendien kunnen
ze leren om alert te zijn op dat soort
fouten." Tot die tijd mogen zij en hun
patienten blij zijn met de nauwkeurig<
heid van hun secretaresses.

Ellen Verheijen, Speech technology
for medical reporting. Consequences for the
correction process. ISBN 90 386 0349 5.
Prijs: f 30,-. Te verkrijgen via de heer
J. Duyn, TU Eindhoven, Postbus 513,
5600 MB Eindhoven.
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et plein op de kruising van de Pretoriusstraat
en de Laing's Nekstraat, in Amsterdam Oost,
heette sinds 1904 het Pretoriusplein. In 1978
besloot de gemeenteraad het te herdopen in
Steve Bikoplein. Het was een daad die getuigde van fatsoen, zo oordeelt de dichter L.Th. Lehmann in
'Amsterdam', een van de scheldsonnetten uit zijn bundel
Vluchtige steden (en zo) uit 1996.
Lehmann neemt aan dat Ed van Thijn het er indertijd
mee eens is geweest. Van Thijn was in 1978 nog geen
burgemeester van Amsterdam. Hij was dat wel in oktober
1985, toen de 23-jarige Hans Kok de dood vond in een
Amsterdamse politiecel, onder onopgehelderde omstandigheden. Was hij onder invloed van drugs geweest?
Was hij mishandeld? Was hij 's nachts in de cel door de
dienstdoende agenten meer of minder bewust aan zijn
lot overgelaten?
Dat de anti-apartheidsstrijder Steve Biko met een plein
geeerd werd, was een daad van fatsoen. Het zou volgens
Lehmann van evenveel fatsoen getuigen als de zaakHans Kok tot op de bodem werd uitgezocht. En daarbij
zou in zijn ogen juist de burgemeester het voortouw
moeten nemen. Die zou er een eer in moeten stellen in
deze kwestie de onderste steen boven te laten komen.
Maar de burgemeester hield zich afzijdig en probeerde
boven de partijen te staan - of liever: te zweven, zoals
Lehmann het uitdrukt. Van Thijn verhief zich boven de
discussie, leefde met zijn voet ver boven de straat en met
zijn hoofd in de wolken, waar hij er intussen van droomde de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen. Dat
is wat de dichter de burgemeester verwijt: zijn Olympische standpunt, waarin Olympisch ook betekent 'als van
de goden op de Olympus', ver verheven boven het yolk,
dat zich met het spel van macht en wraak mag vermeien.
En nog meer verwijt hij Van Thijn dat hij probeerde de
zaak-Hans Kok in de doofpot te stoppen, zoals uit de
slotregels van het sonnet blijkt:

pO

1

AMSTERDAM

Een pro-boer plein werd eens Steve Bikoplein;
een geste, die getuigde van fatsoen.
De beul van nu is underdog van toen.
Het had vast de instemming van Van Thijn.
In Amsterdam geen leven na de cel?
Is burgemeester nu in alle staten?
Zal hij geen duist're steen beneden laten
in Orde's burcht? Staat niet zijn eer op 't spel?
Nee; voet ver boven straatniveau, ja, heel
zorgvuldig, hoofd in een pronklucht-kasteel
(Olympisch) doet een dood hem waardig zweven
en yolk genot van macht en wraak beleven.
Een doofpot hoort bij 't eervol ambtsgareel
en wordt, te heet, naar boven doorgegeven.

Dichters scheppen er vaak plezier in afgesleten uitdrukkingen nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld door de
oorspronkelijke betekenis ervan te herstellen. Toen ik de
laatste twee regels van Lehmanns gedicht las, realiseerde
ik me voor het eerst dat de uitdrukking iets in de doofpot
stoppen het bestaan van een zeker voorwerp, genaamd
doofpot, veronderstelt. Ik zou niet weten hoe een doofpot
er uitzag, en aan de eventuele functie ervan had ik nog
nooit een gedachte gewijd, al lieten uiterlijk en nut zich
wel raden: pot om iets heets in te doven. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Een doofpot is, volgens Van Dale
en het WNT, een metalen of aarden pot met engsluitend
deksel waarin men kolen of turven dooft. Het geval wordt
ook wel smoor-, blus- of koolpot genoemd (of kroeg of vanwege de vorm van zekere doofpotten - katshoofd).
Het aardige is dat Lehmann in zijn slotregels niet alleen de oorspronkelijke betekenis van de uitdrukking
>
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herstelt, maar er ook een nuancering aan toevoegt. Met
het in de doofpot stoppen van een brandende kwestie is
niet meteen alle gevaar gesmoord. Zeker in het begin
kan de doofpot nog aardig heet zijn en dan is het zaak
hem snel door te geven aan iemand anders, - en wel
"naar boven", zoals Lehmann cynisch opmerkt: onder
ambtenaren en bestuurders van oudsher de gebruikelijke

doorgeefrichting voor lastige kwesties. Dat is volgens de
dichter wat Van Thijn met de zaak-Hans Kok probeerde
te doen - al is het niet duidelijk aan wie Van Thijn de
doofpot weer doorgaf. In ieder geval dient zich in de slotregel vanzelf nog een andere uitdrukking aan: hij wilde
er zijn vingers niet aan branden.
<

van

woord
L tot
woord

1
Marlies Philippa

S terke werkwoorden
linkte kan het winnen van
blonk. Van Santen heeft het
overtuigend aangetoond in
haar artikel over `Sterke werkwoorden en woordfrequenties'
in het februari/maartnummer. Dat
weinig gebruikte sterke werkwoorden
eerder zwak worden dan veelgebruikte werd al lang verondersteld, maar
het is goed dat nu eens met cijfers
geboekstaafd te zien.

als hebben en kunnen kunnen zich
allerlei onregelmatigheden veroorloven, zelfs binnen de tegenwoordige
tijd: heb-heeft; kan-kunnen. Doordat
deze werkwoorden zo vaak gebruikt
worden, kan de individuele taalgebruiker al die vormen onthouden. Ze
zullen zich dus niet gauw aan de productieve vervoeging aanpassen.

wat ook inderdaad gebeurd is. Zo is
vragen een veelgebruikt woord. In andere Germaanse talen is het zwak, en
dat was het ook nog in het Middelnederlands, maar naar analogie van
dragen-droeg heeft het een sterke verleden tijd gekregen.

0 VRIJEN
Vooral de groep van grijpen greep is
behoorlijk uitgebreid met werkwoorden als prijzen, spijten, lijken en schijnen. Stijven werd sterk in de concrete
betekenis, maar ja, vroeger werd er
dan ook heel wat gesteven. Ook vrijen
is van oudsher zwak, maar Brill nam
• NAAR ONREGELMATIGHEID
dit woord in zijn Nederlandsche
Maar het gaat nog verder: regelmati- Spraakleer op onder de sterke werkge werkwoorden hebben de neiging
woorden, in 1871 al. Bij hijsen en
VAN DRIE- NAAR TWEEDELING
vermi/den erkende hij nog zwakke
Van oudsher maakt men onderscheid onregelmatig te worden als men ze
vaker gebruikt. Het werkwoord worvormen naast de sterke.
tussen drie soorten werkwoorden:
den bijvoorbeeld. Vroeger was dat
zwakke (de productieve categorie),
Bij de grijpen-groep hebben zich
een regelmatig sterk werkwoord; het werkwoorden met -ei aangesloten,
sterke en onregelmatige werkwoorzoals Van Haeringen laat zien in De
den. De vanouds sterke werkwoorden behoorde tot de groep helpen-halpkan men ook weer in groepen verde- holpen-geholpen/bergen-Barg-borgen ge- taaie levenskracht van het sterke werklen, waarbij er binnen elke groep van borgen. De stamtijden luidden dus
woord uit 1940. Volgens hem zijn
werden-ward-worden-geworden. In het
schee uit en uitgescheeen als de gangeen regelmatige klinkerwisseling
bare beschaafde vormen van uitscheisprake is. Zo zit nemen-nam-genomen Middelnederlands al kwamen er
in dezelfde groep als stelen-stal gesto- onregelmatige verledentijdsvormen
den aan te merken. Hetzelfde geldt
(gold?) voor bree, gebreeen.
len en breken-brak-gebroken. Voor on- voor: werd-wierd-word. Vervolgens
regelmatige werkwoorden als zijn,
veranderde de tegenwoordige tijd, en
Schenken en zenden zijn in de
nu hoort worden-werd-geworden in
groep van gelden terechtgekomen.
doen en zullen geldt die groepsvorgeen enkele groep meer thuis, noch
Over erven-orf-georven zegt Van
ming niet. Dit systeem was voor het
in die van helpen-hielp-geholpen, noch Haeringen dat ze "uit beschaafde
Middelnederlands nog goed verdein die van bergen-barg-geborgen. Het
mond geenszins ongehoord" zouden
digbaar, maar voor het huidige Newerkwoord zijn is in zijn vervoeging zijn. Is dat nog steeds zo? De groep
derlands nauwelijks. Door de vele
buigen-boog-gebogen heeft fluiten, spuiveranderingen die de laatste vij fhon- uit drie werkwoorden samengesteld,
grof gezegd uit zijn zelf (waartoe men ten en pluizen erbij gekregen. Verder
derd jaar hebben plaatsgevonden, is
ook is moet rekenen), wezen en benmaakte fuiven- foo f-ge foven opgang,
het beter voor een tweedeling te
nen. Het eerste moet aanvankelijk het wat we ons nu nauwelijks meer kunkiezen: stamwisselende ofwel sterke
existentiele 'zijn' hebben betekend,
nen voorstellen, sinds dit werkwoord
werkwoorden tegenover niet-stamin onbruik is geraakt. Het bijbehorenwisselende ofwel zwakke. Bij de ster- het tweede 'verblijven en wonen',
het derde 'bouwen en doen groeien'. de zelfstandig naamwoord fui f is bijke werkwoorden is er een glijdende
In dit patroon past ook dat er ster- na alleen nog bekend door de
schaal van onregelmatigheid.
<
Duyvis-reclame.
ke werkwoorden bij kunnen komen,
Veelvoorkomende werkwoorden
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Jaarvergadering Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal

p donderdag 5 juni zal in
Societeit De Witte, Plein
24 in Den Haag, o m
19.30 uur de jaar vergadering van het Genootseh ap
Onze Taal worden geh oude n . De societe it ligt dich t bij het Cen traal Station (ru im vijf minuten lop en, riehtin g Binnenhof).

[t]
I

In verba n d m et de besehikbare
pla at sruimte wordt d e led en die de
jaarvergad ering willen bijwonen,
vrien de lijk verzo eh t zieh tel efoniseh
(070-3561220) of seh riftelijk aan te
meld en.
Het jaarverslag en h et fin aneieel verslag 1996 alsmede de ov erige verga-

derstukken liggen een halfuur voor
aan van g va n de vergade rin g op de
plaat s va n de jaarvergad erin g ter inzage. De vergade rstu kken zijn van 22
mei tot en met 5 juni oo k in te zien
op h et seeretariaat va n h et Genootscha p Onze Taal, Laan va n Meerd ervoort 14a in Den Haag.
<

AGENDA
1 Opening door de voorzitter van het
Genootschap Onze Taa/

2 Vers/ag van de jaarvergadering 1996
3 iaotverstaq 1996
4 Financiee/ vers/ag 1996

5 Vers/ag kascommissie
6 Benoeming nieuwe kascommissie
7 Benoeming bestuurs/eden
- Aftredend en niet herkiesbaar:
• HAM . Hoefnagels

- Het bestuur draagt voor benoeming voor :
• mevr. mr. CM. Ie Clerq-Meijer
• mevr. drs. V.M .E. Kerremans
(als elfde bestuurslid)

8 Medede/ingen

LEZING OVER TAALBELEID
ls o nde rdee l van de jaa rvergaderin g va n h et genootse ha p zal dr.
Ren kema (voormalig eind redae te ur van d it blad en nu bestuu rslid) een lezin g verzorgen onder de titel Overheid ell taa lbeleid.
De n ieu we spe lling is sleeh t ontvangen. Het moedertaalo nderwijs
krijgt weinig aandaeht. In itiat ieven voor taalad viser in g bli jven wereld vreemd.
Ais h et o m taalbeleid gaa t, is de wet van de ins ti tut ionele pat stell in g
van toepass ing. Iedereen is vo l goe de bedoelingen : de politieus, de jurist, de ambtenaar, de taalku ndige, de journalist, de belangh ebb en de,
de u itgever. Maar ... m en werkt lan gs elkaa r heen , of men wer kt elkaar
tegen , n et zolang tot er van hogerhan d een besluit genome n moet wor den . Gevolg: ee n matig of zelfs sleeht bes lu it. De gewone taa lgebru iker
is daar de dupe va n . Wie kan h ier iets aa n doen? Missehie n aileen de
eehte taa lliefhebber. Missehien o ns genootsehap.
Op de jaarvergaderi ng zal de wet van de institutionele patstelling
gei:llustreerd worden aa n de h an d van de spell ingregeling, de bes luiten
over h et moed ertaalo nderwijs, en de pla n ne n voor taa ladvisering. Aan
de hand van vrouwe lijke beroepsna me n zal gede mo ns treerd worden
dat h et wei deg elijk mogelijk is om ee n goed taa lbeleid te voe re n. De
lezing zal uit m on den in een vo or stel waardoor met meer sueees kan
worden gewe rkt aa n een taalb eleid. Na de lezing is er gelege n he id tot
diseu ssie over de vo lgende stellingen:

AJ.

9 Rondvraag

PAUZE
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

1. Elke taalgemeen sehap krijgt de spelling die zij verdient.
2. Het Yak ta alvaard ighe id maakt leerlingen onvoldoende taalvaardig.
3. Taa ladv iser ing is gee n taak van de overheid.

Aile leden zijn van harte welko m.

10 Lezing Overheid en taalbeleid door
dr. J. Renkema, bestuurs/id van het
genootschap.

11 S/uiting
---------------------------133-----------~
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ten van Ankie Peypers en Kathinke van
Dorp
voorziet dan ook in een leemte. Het
•
boek, dat gebaseerd is op de cursussen 'GeNico Groen & Erik Viskil
dichten schrijven' die de auteurs de afgeloInZicht Iicht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
pen jaren hebben gegeven, bestaat uit een
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet
theoretisch en een praktisch gedeelte. Het
dat de redactie ze aanbeveelt.
Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp notheoretische gedeelte behandelt de algedig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuismene principes van poezie (het verschil
hoort, laat het ons dan weten!
tussen poezie en proza, en principes van
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
woordkeus, rijm, ritme en vorm). Het
praktische deel bestaat uit een beschrijving
van drie cursussen. Daarin wordt duidelijk
gemaakt welke reacties gedichten kunnen
oproepen en hoe bij het schrijven met die
als docente Nederlands en werkte onder reacties rekening gehouden kan worden.
0 EPONIEMEN
Ook wordt een groot aantal opdrachten
Sinds Ewoud Sanders er een aantal jaren meer voor Instituut Rhetorica.
wordt
uitSnellezen
en
geheugentraining
besproken. Veel van de voorbeeldgedichgeleden over begon te publiceren, weet iegegeven door Samsom Bedrijfsinformatie ten zijn in het verleden door cursisten van
dereen wat een eponiem is: een naar een
de auteurs vervaardigd.
bepaalde persoon genoemde aanduiding
en kost f 26,95.
ISBN 90 14 05151 4
Lees het nog eens. Handboek voor het
voor een zaak. Bij dit soort aanduidingen
schrijven van gedichten wordt uitgegeven
denkt bijna niemand nog aan die personen. Bij geneeskundige termen is dat een 0 ZAKELIJKE COMMUNICATIE
door de educatieve uitgeverij Stichting
IVIO en kost f 34,50.
beetje anders. Daarin liggen de namen Over correct taalgebruik worden nogal wat
ISBN 90 6121 820 9
vaak nog heel herkenbaar in de woorden boeken geschreven. Onlangs kwam er
of uitdrukkingen besloten: het syndroom weer een bij: Bouwstenen voor communicatie
van Down, de ziekte van Hand-Schuller- van Stijn Verrept en Laurent Woestenburg • STIJL
Christian en Adams-Stokes-aanvallen. (die respectievelijk als hoogleraar en lector Zelfs het noemen van, pakweg, tien proMaar ook in de medische wetenschap zijn Zakelijke Communicatie zijn verbonden cent van de onderwerpen die aan de orde
er talloze uitdrukkingen die nog maar door aan de UFSIA-universiteit te Antwerpen). komen in het volumineuze Handboek Stijl
weinigen als eponiemen herkend zullen Het doel van hun boekje is op zo'n manier van Peter Burger en Jaap de Jong zou het
worden. Een mooi voorbeeld daarvan is bij te dragen tot een goede beheersing van signalement van dit boek in deze kolomdotteren (genoemd naar de Amerikaanse ra- het Nederlands dat taalgebruikers niet al- men veel te lang maken en het boek tegedioloog Charles Dotter). Ruim twaalfhon- leen doelmatiger kunnen communiceren, lij kertij d geen recht doen. Toch maar een
derd van dit soort eponiemen zijn nu door maar ook beter voor anderen en zichzelf poging: mede aan de hand van talloze
T. Beijer en C.G.L Apeldoorn bijeenge- kunnen opkomen. Daartoe geven ze infor- voorbeelden en citaten behandelen Burger
bracht in hun lijvige (341 pagina's tellen- matie over correcte spelling en grammati- en De Jong in tien hoofdstukken de verde) Woordenboek van medische eponiemen. ca en zetten ze taalgebruikers aan tot wat schillende fasen van het schrijfproces
Overigens gaat het niet alleen over eponie- ze 'taalverruiming' noemen: het gebruik ('van ingeving tot uitgave'), concreet
men; in een apart hoofdstuk komen ook van woorden en uitdrukkingen die niet zo schrijven, beeldend schrijven, menselijk
medische geoniemen aan bod: woorden bekend zijn, of op een andere manier ge- schrijven, duidelijk schrijven, bondig
die naar een bepaalde plaats verwijzen.
bruikt kunnen worden dan doorgaans ge- schrijven, toon, structuur, 'openen en sluibeurt. Kenmerkend voor hun aanpak is dat ten', leestekens, en populariserend schrijHet Woordenboek van medische eponiemen wordt uitgegeven door Bohn Stafleu ze alleen positieve adviezen geven. Ner- ven. Geen stijlkwestie of zij komt in dit
Van Loghum en kost f 95,-.
gens wordt het gebruik van bepaalde boek aan bod.
ISBN 90 313 1854 X
woorden of zinswendingen afgekeurd - er
Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk
wordt slechts benadrukt wat goed taalgeschrijven wordt uitgegeven door Martinus
0 SNELLEZEN
bruik behelst. Het boekje bestaat uit drie
Nijhoff en kost f 79,50.
Snellezen is geen kunstje maar een taal- hoofdstukken (over woordgebruik, gramISBN 90 6890 481 7
vaardigheid. En de gedachte dat snellezen matica en spelling, en interpunctie) en een
oppervlakkig lezen is, lijkt voor de hand te appendix met oefeningen.
i VERZEKERINGSJARGON
Bouwstenen voor communicatie. Een taal- De woorden vijandelijke inval en onbepaalde
liggen, maar is allerminst waar. Het is zelfs
houvast wordt uitgegeven door Acco en vrouw roepen bij de gemiddelde Nederlanzo dat wie snelleest, het gelezene gemakkekost f 26,50.
lijker onthoudt. Het trainen van de 'opnader ongetwijfeld tal van associaties op,
ISBN 90 334 3681 7
maar welke voorstelling men zich ook bij
mecapaciteit' van het geheugen is daartoe
echter een voorwaarde. In Snellezen en gehet woord maakt, die zal zeker verschillen
heugentraining worden vijftig tips gegeven 0 POEZIE
van wat zo'n woord in de verzekeringsom de leesvaardigheid en de leessnelheid Anders dan bijvoorbeeld in Engeland of de branche betekent. In het Woordenboek veren het geheugen te verbeteren. Het boek Verenigde Staten verschijnen er in Neder- zekeringsbedrij f worden vijandelijke inval,
bestaat uit vijf hoofdstukken, die elk met land slechts mondjesmaat handleidingen onbepaalde vrouw en nog 3000 termen uit
oefeningen worden afgesloten. De auteur, voor het schrijven van poezie. Lees het nog de verzekeringswereld van een vertaling in
Gerry de Bruin, heeft ruim 25 jaar ervaring eens. Handboek voor het schrijven van gedich- het Engels voorzien en soms ook van een
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verklaring. Hier en daar wordt een voorbeeld gegeven van een context waarin het
trefwoord voorkomt en som s wordt ook
h et zogeh eten 'domein ' (zoals de levensverzekering, de pensioen- of schadeverzekering) vermeld waarbinnen het woord
voorkomt. Het boek bevat oo k een gedeelte Engels-Nederlands, dat zo'n 2000 lemm<l~,<> om vat . Een diskette voor gebruik in
eenWindows-omgeving wordt meegeleverd .
Het Woordenboek verzekeringsbedrijf is samengesteld door W.B. Vermeij en wordt
uitgegeven door Kluwer Bedrijfslnformatie, in samenwerking met Delta Lloyd. Het
kost f 85,-.
ISBN 90 267 2567 1

• MAILINGLIST VOOR
TEKSTREDACTEUREN
Correctors , tekstschrijvers, redacteuren en
vertalers word en voortdurend geconfronteerd met taalprobleempjes: de juiste spelling van een woord, de transcriptie van
een benaming, het Nederlandse equivalent voor een buitenlands woord, enz. Via
Internet is een intercollegiaal hulpmiddel
beschikbaar: de Spits-mailinglist. Via deze
elektron isch e trefplaats kunnen profes sionele 'tekstverzorgers' elkaar raadplegen
over taalproblemen. Wede rzijdse hulp is
h et uitgangspunt van deze taalvraagbaak:
wat de een niet weet, weet de ander misschi en weI.
Deelnemen aan de mailinglist kan
door een e-mailberich t te sturen naar
majordomo-maillist.il.ft.h se.nl met als
boodschap subscribe. Bijd ragen kunt u
ad resseren aan spits- maillist.i l.ft.h se.n l. <

'"

UIT DE JAARGANGEN
ALS OF DAN - Eenige leden hebben ons ter
verantwoording geroepen over onze houding in
de kwestie: meer dan • •• of meer als; zij hebben
gemeend uit hetgeen wij in ons Decembernummer schreven te moeten opmaken dat wij te dezen
"omgevallentt zouden zijn,
Dit laatste is echter ste1lig niet het geval; wij
schreven toch dat wij - voor ons - het standpunt blijven innemen dat "meer d a n" goed is
en "meer a I s" Iout, Maar dat wij er ons van
onthouden te dezer zake critiek .op anderen uit te
oefenen, vooral nu een lid van onzen Raad van
Deskundigen ons verzekert dat men "in bijna
heel het Nederl. taalgebied zegt meer a I stt en
dit wel, "met evenveel genoegen en recht als
meer d a n"•
Het blijkt ons nu dat een ander lid van den Raad
de meening van onze leden deeltr ook hij kapitte1t
ons en zegt dat wat "mentt al zoo "met veel ge~
noeqen" zeqt, voor ons geen alles beslissende
maatstaf mag zijn,
ttt,De reeds eeuwen bestaande en sinds lang in
verzorgde taal zoo goed als alqemeen in acht ge~
nomen onderscheidinqi even groot a I s,grooter
dan, thans te gaan verwaarloozen, ja te bestrijden (het geval, dat wij siqnaleerden, O.T.,
1937, 4 - Red.) acht ik zeer verkeerd. Het
brengt op den weg der gelijkmakerij, dien ik
n i e t op wil, De "keurigett, begrijpelijke en
redelijke onderscheiding helpt kleur en afwisseling brengen in onze taal. .Wat wint men daarentegen met de afschaffing1 Ik ben het dus niet
eens met U we berusting op blz. 54: ttt
Onze Taal, februari 1937

Bent u de nieuwe spelling al meester?
De spelling meester
Mr. drs. P.A.J. Wels
ISBN 90 5189 663 8,288 blz., N L G 49,50
De spellingnormen zijn er in de praktijk
niet overzichtelijker o p g e w ord e n . De
spelling meester behandelt aile retevante spellingkwesties en v erstrekt d e
gebruiker richtl ijnen v oor de i n t e rp u n c tie . El ke schrijv e r kan zijn te kst p untgaaf gespeld en van leestekens voorzien op schrift k r ij gen: h e t b oek gee ft
aile regels, licht ze toe, b e v at tal van
voorbeelden, g eeft a anvullende toelich-

ting en wijst de taalgebruiker een uitweg uit netelige problemen, ook als het
gaat om toepassing van het nieuwe
Gr o e n e Boekje bij al dan niet omstreden kwesties.

AI onze uitgaven zij n verkrijgbaar via de boekhandel.
Postbus 3320
3502 GH UTRECHT
Tel. 030 - 254 56 52
E-mail: infodesk@1
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RECIFICATIE
Of het nu een groep
Chinezen is of een groep
architecten, De Kleine Aarde

VOORBURG - In een artikel over volwassenen-educatie in de Vlietstreek van 11 januari jl. zijn een aantal
foutjes geslopen. Hieronder volgt het juiste bericht.

4J

Vlietstreek Weekend

UlCUI 11C11 UC 111VgC11j1t11C1U Vlll

te slapen, (vegetarisch) te eten
en op zonne-energie gestookt
te vergaderen in hun nieuw
gebouwde pared

Inbraak
Woensdag 12 maart sloegen inbrekers de ruit in van een
woning aan de Agrippinastraat. Vermoedelijk zijn zij gestaord,
want ze gingen er vandoor zonder lets mee te nemen.
Foreburghs Nieuwsblad

Brabants Dagblad

Architect Otto van Dijk heeft vanuit het ontwerp van J.F. Metzelaar niet
alleen de oorspronkelijke historie hersteld, maar ook moderne elementen
toegevoegd als modern meubilair en transparante toiletblokken, volgens
de Rijksgebouwendienst een spannend schouwspel tussen oud en nieuw. ^ ►
Extra Nieuws

FS p aarkaart

voor een andere moeder

Kent u een andere moeder die ook graag wil sparen voor een Libero cadeau?
Vul dan hier haar gegevens in en doe deze kaart vandaag nog op de bus.
---

----

Heeft u ook een algemene vraag?
Bel dan met de info-telefoon.
Deze telefoon is bezet op alle
werkdagen van 09.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur.
De I rompetter

Reclame folder

MAART ROUWKOSTMAAND!
Reclame folder

Voorspellen is moeilijk, zeker als het om
de toekomst gaat.
Daarom houden wij
ores vast aan de
reeds gerealiseerde

banengroei op
Schiphol van de afgelopen jaren.
Ingezonden brief NRC Handelsblad

p els water lijkt.
Week uit

Advertentie in Voorburgse Courant
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R'GAERLLIJK ENGELS IN
NEDERLANDSE RECLA46-- g
PRANIEGEVOEL, RTLS-GEVOEL,
WIJGEVOEL
De opmars van samenstellingen
met gevoel

DERDEWERELDWINKEL,
POSTMODERNITEIT
De Nederlandse woordensmederij

WAS- EN STOMERIJ
Vreernde nevenschikkingen
en samentrekkingen

REISINFORMATIE:
HET LUISTEREND OOR
VAN DE COMPUTER
ONZE TAAL OP INTERNET
66STE JAARGANG

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
BESCHERMVROUWE H.K.H. PRINSES JULIANA

6
JUN! 1997

aa
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
telefoon: 070-356 12 20
fax: 070-392 49 08
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 070-345 45 85
10.00-13.00 en van 14.00-17.00
Onze Taal op Internet:
http://www.onzetaal.nl/
Het Ge nootsch ap On ze Taa l (opgericht in 1931) stelt zich ten doel 'h et
veran twoo rde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die h aar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te bren gen'.
Het maandblad On ze Taal (op lage
44.000 ) wi! op pretti g leesbare en
taalkundig veran twoo rde wi jze inzicht geve n in aile zaken die h et taalgeb ru ik betreffen .
Niet aileen de deskundige is aan he t
woord in Onze Taa l, maar ook en
voo ral de taa lgebru iker in welke h oedani gheid oo k.
Voor het ove rne me n van artikelen is
toestemming van de red actie n odig .
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
H.A.M. Hoefnagels, voo rzitte r
dr. D. Dolm an, vice-voor zitt er
C N.F. van Ditshuizen , secreta ris
d rs. J. van der Stee n RA, pennin gme este r
prof. dr. F. Balk-Smil Duyzentkunst
j ozef Deleu
dr. H. Heesterm an s
mr. F.W. Kist
mevr. dr s. A. Kost erm an
dr. J. Renk em a
SECRETARIAAT:
dr s. P.H.M. Smulders, dir ect eur
mevr. H.M.]. van der Laan
mevr. H. Bakker
Elly Moli er
Taaladviesdienst:
Roos de Bruyn
Man ce Docter
Liesbet h Gi jsbers
Loui se Offering a
Redactie:
Pet er Sm ulde rs, secretaris
Frank Jans en
[a ap de [ ong
Kees van der Zwan
Raym on d Noe, redacti e-assistent
Vaste medewerkers:

Onze Taal versch ijnt tie n maa l per
jaar, met een dubbelnummer in febru ari/maart en juli/augustus . Prijs
los nummer f 6,- (Bfr. 110). Abonnementsprij s (in clusief Iidmaatschap)
voor Nede rland, Belgle, Suriname,
Aruba en de Nede rla ndse Antill en
f 35,- per jaar (Bfr. 640); buiten deze
landen f 50,- per jaar (per luchtpost
f 55,-). Op groep sabonnem enten
wordt korting verleend . InIichtingen
h ierover bij h et secreta riaat. Opzegging van een abo n ne me n t dient te
gesch iede n v66r 1 n ovem ber.
Prijs voor CJP-hou ders: f 26,- per
jaar; opga ve voor CJP'ers uitsluitend
aa n Fede ratie CJP, Postbus 3572,
100 1 AJ Amst erd am .
Voor mensen met een leeshandicap
is Onze Taal ook op cassette beschikbaar. InIichtingen bij Cen tru m voor
Gespro ken Lektuur: 048 6-486 486
Onze Taal wordt in elektro n ische
vorrn voor braillesch rift besch ikbaar
geste ld door de CBB. Inlichlingen :
034 1-55 10 14
Een abo n nement op het tweernaan delijk se blad Nederlands vall Nu (van
de Vlaamse Verell igillg Algemeen Nedet lands} kost leden van Onze Taal
Bfr. 650 of f 37,50. Opgave : Kardinaal
Mercierpl ein 1, B 2800 Mechelen.
In Nederlan d : giro 3992 89 7 t.n .v.
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Frank [ansen ell fte Riimke
Ergerlijk En g e ls in N e d e r la n d se reciame
Sale, drycleaning shop, leisure far fun - ve len e rgere n z ic h
aa n zu lk reciame- En ge ls, zo bl ee k uit d e reacties o p ee n
lezersopro ep. Een overz ic h t.
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Diana vall Dijk
Het Oranjeg evoel

W ijgevael, RTLS-gevoel, Oraniegevoel: d e o p mars va n
sa menstell ingen m et gevoel.
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Marc vall Oostcndorp
Onze Taal op Internet
Sin ds kort h e eft O nze Ta al ee n e ige n w ebsite . O ver d e ve le
n ie u w e mogelijk h eden d ie Inte rn et 1I en on s biedt .
149
H arry Cohen
Van derdewereldwinkel tot postmodcrniteit
O ver samenstelling en a fl e id in g
N ieuwe woorden o n ts taan heel va ak u it a l
b estaand taa lmateriaal. Een ro n dleid ing d oo r
d e Ne deria n d se woord e n smede rij.
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Marcel Lemmens
Vreemde nevenschikkingen en samentrekkingen
Bi j verbindingen m et h et voegwoord ell ga at er w e le ens
iets mis: wij zetten kaftie ell over; was- ell stomeri] .
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Engels heeft iets. lema nd kan zijn zaak gewoon 'stome rij' noemen, maar
voelt zich natuurlijk veel meer 'happy' als hij het bordje 'dryclean ing shop'
op zijn pui kan spijkeren. Het is duidelijk: de aantrekkingskracht van het
Engels is sterk. Toch ergeren velen zich aan al dat Engels in de reclame.
Reden genoeg om de balans eens op te maken, aan de hand van de vele
inzendingen die binnenkwamen na een oproep in Onze Taal.

Ergerlijk Engels in
Nederlandse reclame
Frank jans en (redacteur Onze Taal) en fte Riimke (redacteur NRC Handelsbiad, bestuursli d stic hti ng LO UT)

elke Engelstali ge
reclamebood scha ppe n zijn u de
laatste tijd zoal op gevallen?", vroe g
Ite Rum ke va n de Stich ting Let Op
Uw Taa l vo rig jaar november in On ze
Taal. De lezers lieten zich niet onbetuigd : ze reageer de n met knipsels,
lijsten en h ele briefwisselin gen naar
aa n leiding van Enge lstalige reclameu itingen . Al die inzen din gen zijn ons
even lief, als eve nzovele getui gen issen va n een warm kloppend hart
voor het Nederlands. Toch zult u ni et
aile in zendi ngen in dit overz ich t
teru gvind en . Daarvoor waren het er
te veel; maar daarnaast waren er ook
andere problem en .
• INGEBURGERD ENGELS

Het eerste prob leem heeft te maken
met de wisselende ou derd om va n de
Engelse indringers. Tram, tractor en
tunnel zijn onmiskenbaar ooit de
Noordzee overgestoke n, maar ied ereen is er in middels zo aan gewend
geraakt dat we ze ni et m eer willen
missen . Daarom werd het 'oude Engels' gescheide n van het 'n ieuwe En gels', waa rbij we als sche idsrech te r de
laatste druk van de gra te Van Dale
(1992) han teerden . Sto nd een ingezonden woo rd daa rin, dan deed het
verde r niet mee. Hierdoor viel maar
liefst de helft van de inzendingen af,
zoals camping, horror, manager, privacy
en shop. We waren overigens verrast
dat som mige woorde n al v66r 1992
doo r Van Dale gesigna leerd wa ren,
bijvoorb eeld booster, glossy en hairsty list. Maar prot esteren tegen de
scheidsrechter past natu urlijk ni et .

Een tweede typ e in zendingen
waarmee we ni et goe d uit de voe ten
kon den , betreft teksten di e gehee l in
h et Engels geste ld waren . Het gin g
hi er vooral om person eelsadvertenties. Natuur lijk vinden wij h et ook
mallotig als de KLM in het blad va n
de Amsterdam se universit eit Engels talige person eelsad vertenties zet,
maar h et probleem is wei dat we er
meestal geen kijk op h add en wie
precies de doelgroep vormde n.
Om deze lfde rede n moesten we
ook de buit enl andse firman am en
buiten beschouwing lat en . Dat gebeur de bij na me n a ls Footl ocker wei
met tegen zin . Hoevelen zu llen zo' n
na am lezen als 'voetlokker'? En h oeveel an de ren zull en er n ooit een sta p
binnen zetten door de assoc iatie met
de klassieke ijzeren bal waara an
gevangen en werd en geklui sterd?

Al bij de eerste bestude ring bleek
dat vee l inze n dinge n Enge lse uitdrukkingen op de kor rel narnen, en daarom zullen we daar apa rt aandacht
aan besteden. Maar nu eerst iets over
de woorde n .
• VERTAALBAAR?

We h ebben me t h et idee gespee ld
hier aileen een lan ge lijst met Enge lse
leenw oorden af te drukken, maar
daar h ebb en we van afgezien. De rede n was dat die lijst geen recht lO U
doe n aan de grote versch illen in kwaliteit va n die woorden . Om de inzendin gen beter te kun ne n beoordelen,
hebben we ze in ged eeld in twee categorie en: m akkelijk en mo eilijk ve rtaalba ar. Een woord is makkelijk vertaalbaa r als het meteen luk t o m h et
doo r een of twee Nede rlandse woorden te verva ngen. Daarvoor keken >
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Je kunt je badkam erw inkel natuurlijk gewoon 'b adkamerw inkel' noem en, maar ' Bad
Design' maakt w ei even wat meer ind ruk. Hoewel ...
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we gewoon of er in het woordenboek
een passende betekenis te vinden
was. In veel gevallen (black, christmas) was dat niet eens nodig. Moeilijk vertaalbaar waren de leenwoorden van het type coming out, vanwege de cultuurgebonden betekenis van
dit uitkomen ('een tot dan toe verborgen aspect van je identiteit onthullen'), of woorden die vooral dankzij
de soepele Engelse woordbouwregels
gevormd kunnen worden, zoals
handsfree en allover.
Hoe makkelijker het leenwoord te
vertalen is, des te overbodiger komt
het ons voor. Toch kunnen er goede
redenen zijn waarom taalgebruikers
de Engelse vorm blijven kiezen. De
aanduiding closed op een winkelbordje is op het Amsterdamse Spui meer
op z'n plaats dan in het winkelcentrum van Wanneperveen. We kunnen ons ook goed voorstellen dat een
`snelle' reclamej ongen toch de voorkeur geeft aan funshoppen boven pretwinkelen. Daarom moet iedereen op
grond van - de toch wel zeer lange lij st 1 zelf uitmaken welke leenwoorden hij voortaan vertaalt. Zolang het
maar een bewuste keuze is. (N.B. De
Engelse woorden en uitdrukkingen
zijn hier letterlijk geciteerd.)

masterclass
meetingpoint
mouse pad
move
natural whitening

Lijst 1 - makkelijk vertaalbare
leenwoorden

networking
in no-time

action (jack)
backbone
bake-off (afdeling)
bath- and showergel

first class (occasions)
no risk
organizer

black
creme soap
christmas factory

-

-

-

-

-

-

-

actieruggengraat
afbakbad- en doucheschuim
zwart
vloeibare zeep
kerstfabriek

christmas fair
christmas service
closed
danceparty
disposable (scheermesje)
drycleaning shop
easy opener
facility
family planning
flyer
foodsteamer
freshmaker
full size
fun shopping
gate (Schiphol)
home page
human resource
management
hype
in company
just in time (aflevering)
ladies night
logistics (service)
mailbox
(marketing) tools

reel
pinpad
plain glass
problem solver
recall
return on investment
roots
sale
sales team
security
sellery salade
sense of urgency
short stay
(ski) pully
storage
tub-chair
turning point
yellow pages
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kerstmarkt
kerstdienst
gesloten
dansparty
wegwerpstomerij
gemakkelijk te
openen
voorziening
geboorteregeling
folder
(voedsel)stomer
opfrisser
groot
pretwinkelen
uitgang
thuispagina
personeelszaken
rage
in het bedrijf
precies op tijd
damesavond
(afdeling) logistiek
postvakje
middelen/gereedschappen
meesterklas
trefpunt
muismatje
beweging/zet
op natuurlijke
wijze wit worden
netwerken
binnen de kortste
keren
eersteklas
zonder risico
organisator,
losbladige agenda
molentje (van
een hengel)
toetsenbord
gewoon glas
probleemoplosser
rappel
opbrengst van
investeringen
wortels
opruiming
verkoopteam
beveiliging
selderijsalade
urgentiebesef
kort verblijf
trui
opslagruimte
crapaud,
kuipfauteuil
keerpunt
gouden gids

Zoals u ziet, zijn we beslist geen puristen: folder, party - het mag van
ons. De pretentie van de vertalingen
is geen andere dan te laten zien dat
er zonder veel zoeken een Nederlands equivalent te vinden is. Naar
ons idee hoeft de vertaling ook niet
ultrasnedig te zijn. De enige eis waaraan moet worden voldaan, is dat ze
ten minste evenveel aanknopingspunten voor de betekenis biedt als
het Engelse leenwoord.
De moeilijk vertaalbare woorden
staan in de - gelukkig aanzienlijk
korter uitgevallen - tweede lijst.
Lijst 2 - moeilijker vertaalbare
leenwoorden
airbag
allover (bodylotion)
coming-out groep
direct marketing
exposure
handsfree
music-on-hold
softtop
stand-up comedian
sudden death
workforce

Misschien bevat lijst 2 inderdaad geschikte kandidaten voor inburgering.
Maar we achten het ook goed mogelijk dat deze woorden weer verdwijnen, na een klein zetje in de vorm
van een geschikte leenvertaling.
• RAADSELACHTIG

Meer dan de helft van de toezendingen had betrekking op stukjes tekst
van twee of meer woorden, hier samengevat onder de noemer uitdruk-

kingen. Tot deze groep behoren veel
slagzinnen, en dat verklaart misschien waarom ze zo de aandacht
hebben getrokken. Daar zijn ook andere verklaringen voor. Soms is de
kwaliteit van het Engels krakkemikkig (bijvoorbeeld in mouse path (met
th in plaats van d) en bottom prices),
en bij nogal wat uitdrukkingen was
het lastig om een zinnig verband tus
sen de uitdrukking en de rest van de
tekst te ontdekken. Die uitdrukkingen staan opgesomd in lijst 3.

Lijst 3 - raadselachtige slagzinnen
Be good. Be bad. Just be.
Driving home for christmas
Did anybody ever tell you how beautiful
you are?
Everyone's an original
Fire and ice (voor de afdeling warme
kleren)
Going all the way (een personeelsadvertentie voor een magazijnbediende)
I feel good
Leisure for fun
Highway for lunch
Sleep dream
Touch it and feel free
We kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat slagzin en advertentie
onafhankelij k van elkaar opgesteld
werden en dat niemand zich erom
bekommerd heeft of het verband tussen beide voor een lezer te reconstrueren is. Omdat het toch maar om Engels ging?
Er is nog een reden waarom Engels-

talige uitdrukkingen ergernis wekken. Valt u iets op als u de volgende
lijst doorneemt? Hebt u het gevoel er
wijzer van te worden?
Lijst 4
A gift for you
A moment in time
As precious as gold
Design discount
Design tells about life
Don't forget
Don't miss this
Enjoy it
Everything's connected
Experience a creative adventure ...
Fashion and more
First in high reach equipment

For your information
Fresh goes better
Foka, now or never
Get the picture
Go shopping for Christmas
If we can't do it, nobody can
Instruments for professionals
In the spotlight
It's more than fasteners
It's your party
Join the movement
Just the way you feel
Number one of the world
On the move
Only Sony
Schoolscene is all yours
Simply the best
That's the place to be
The best you can get
The world's largest supermarket chain
Things to do
We deliver for you
Why bother
You can measure the difference

U kunt ook zelf wat doen aan het
onnodige gebruik van Engelse
leenwoorden. Doe het net als de
heer Bruens uit Hintham. Die kreeg
een uitnodiging van een kledingwinkel met allerhande onbegrtjpelijk Engels, en stuurde meteen een
vriendelijk briefje met als strekking:
bent u er zeker van dat uw klanten
uw bedoeling begrijpen?

kers rondlopen die zich op de borst
kloppen voor de prestaties in lijst 4.
Zulke slagzinnen zijn niet eens meer
onbenullig - ze staan bol van de platitudes. Zou het toeval zijn dat het
hier weer om Engelse tekst gaat?
Waarschij nlij k niet. Tekstschrijvers
hebben een goed inzicht in de hoeveelheid Engels die de gemiddelde
Nederlander aankan: het baarlijke
minimum in de vorm van simpele
Goed, reclame is altijd een beetje op- woorden, aaneengeregen tot triviale
uitspraken. De overige slagzinnen,
scheppen, dat is evengoed het geval
in het Nederlands. Toch is het moeidie u in lijst 5 aantreft, hebben wel
lijk voor te stellen dat er reclamema- iets, maar niet veel meer te bieden: >

E N Gi E R L A N D S[11
Arno Schrauwers - Amsterdam
Het Nederlands kalft snel af. De oogst van nog Been week.
* De nieuwe naam van het wetenschapsmuseum in Amsterdam, de 'opvolger' van het
Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek - in de wandeling door de oprichters
aangeduid met Dutch Science Center - wordt New Metropolis. Zo'n Engelse naam (althans dat New) zou beter aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep van het
nieuwe museum: de jeugd.
* 'Prijzen' worden er niet meer uitgereikt. Theo Koomen kreeg postuum zijn 'Award' en
volgens het CAOP magazine (een blad over arbeidsverhoudingen bij de overheid) is er
ook al een 'Albeda Award'.
* De Sale is weer voorbij. Elektronicaslijter Correct in Rotterdam had het over Christmas
Sale, meubelhandelaar Jencikova houdt het sober bij Sale en in de Ikea-winkels was het
Winter Sale.
* Coca Cola en een Amsterdamse hoteluitbater wensten de Nederlandse voorbijganger
Merry Christmas (al of niet met een guitige X in plaats van Christ-) en een Utrechtse brillenbaas (nee, niet Ear Eye, die verkopen cd's) wenst zijn clientele 'the best seasonal
greetings' (wat dat dan ook moge wezen).
* Eind november hield de werkgemeenschap 'Stroming en warmte' van de wetenschappelijke organisatie FOM een vergadering in Veldhoven. Als een spreker zijn lezing per se
in het Nederlands Wilde houden, dan werd hem dat niet verboden. Maar liever niet, en in
ieder geval moest de tekst op de transparanten in het Engels zijn. Let wel: het ging +ern
een bijeenkomst van Nederlandse onderzoekers aan Nederlandse instituten.
* De Amsterdamse Effectenbeurs en de Optiebeurs zijn gefuseerd. Nieuwe naam: Amsterdam Exchanges.
* Een Amsterdamse brillenwinkel meldt op de Amsterdamse tram: 'We care for your eyes'.
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Lijst 5 - overige slagzinnen en
uitdrukkingen
ABS, airbag, airconditioning ... and that's
just "A"
Always one step ahead
American cola; real American taste
Be happy, start at Cambridge
Beasty biking
Break the chain
Certified in integrated logistics
Choose the card that suits you
Color your brains
Colors of the Forest
Come in and find out
Connect your systems to ConnectSystems
Consens makes sense
De don't worry vloer
Designed to protect you
Do like us, go snowboarding
Easy to learn, easy to use
Easy text
Enabling the information age
Enjoy a quiet camel after the meal
Experts in leading technology
Feel free, feel Suzuki
Feel like a woman
Funny how someone always takes your
last Camel
Go to cash
Hidden power
I tried to appeal to nobody else but myself
Its incredible price doesn't make it cheap
It's ugly but it gets you there

Keep your fingers in shape
Let's make things better
Mobile all the time
Message to all life forms
Nikko, kids know the difference
Nintendo, now you're playing with power
Philips invents for you
Plug & play, don't pay
Professional power
Profile repair
Put your hair in nature's hands /
your favourite haircare
Rent a salesman / The flexible workforce
Realizing strategy through people
Sans souci goes live
Santa Maria Tex Mex, the right stuff
Serious Business
Shape your life, shape your future
Shock your parents read a book
Smile; today is the first day of the rest of
your life
Solutions for a small planet
Software piracy burns your profits
Spinweb connected
Surprising in sports
Take your freedom to the max
That's live - that's cinema
The best of both metals
The best things in life are free
The care company
The first in high reach equipment
The information management company
The key to security
The lacquering company

WORD (TAAL)ACTIEF!
Arno Schrauwers - Amsterdam
Vorig jaar heb ik in Onze Taal (mei 1996, blz. 121) een aanzet gegeven tot wat een
'deltaplan' voor de redding van het Nederlands had moeten worden. De reacties,
overigens niet zeer talrijk, getuigden overwegend van bezorgdheid, maar voor de
rest is er uit het artikel weinig actie voortgekomen. Dat lag natuurlijk ook aan mij: het
artikel was eerder een signalering dan een oproep tot actie. Mijn idee was om de
Amerikaanse vloed te stelpen via bestaande organisaties als het ANV, het Genootschap Ooze Taal, LOUT en de Taalunie, maar dat bleek geen sinecure.
In arren moede heb ik besloten dan maar weer een nieuw clubje op te richten.
Aan u de vraag of u lets ziet in de oprichting van een groepje dat zich zal bezighouden met gestructureerd taalactivisme (die mallotige Tilburgse economen die Engels
als voertaal op hun faculteit willen, zouden een prima eerste doelwit zijn), en, zo ja,
of u daar uw tijd en geestdrift aan zou willen besteden. Het Iijkt me dan aardig om
klein te beginnen.
Mocht u iets in dit idee zien of mocht u ideeen hebben waarmee de bestrijding
van de Engelse ziekte gediend kan worden, dan houd ik me ten zeerste aanbevolen.
Reacties kunt u sturen naar:
Arno Schrauwers
Lutmastraat 229
1074 TX Amsterdam
of via e-post: schrauwers@avd.nl

The little kick inside
The Monaco feeling
The only way to be certain of the future is
to create it
The scent of freedom
The sound of silence
The summer in you
The unexpected taste
There are no borders
There's only one
To pay the fun in your life
Tools that build business
Trust, designed to please you
Try us. Confidential banking worldwide
Twodayssales
Up to 5x longer life
Urban jungle
We make the things that make communications work
We take it personally
We try harder
We won so you win
Your card case, to pay the fun in your life
You've got a friend in the business
Deze inventarisatie is nog maar het
begin. We weten eigenlijk nog niet
zo veel van het wedervaren van Engelse leenwoorden in onze taal. Zo is
van veel woorden wel bekend wanneer ze in omloop kwamen, maar
niet wanneer ze weer in onbruik
raakten. Wat ook ontbreekt, is inzicht in de begrij pelij kheid van Engelse leenwoorden. Hoeveel begrijpen Nederlanders van de woorden en
uitdrukkingen in de bovenstaande
lijsten? Dat is het thema van een
onderzoek dat binnenkort onder aus<
picien van LOUT zal beginnen.
Wij danken de zestig inzenders van harte
voor hun inzet.
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Reclameteksten: vijf reden n
om Engels te gebruiken

BEKT BETER

En dan de vierde reden: het Engels is
bondig, doordat het zoveel eenlettergrepige woorden heeft. In 'Betaal
AndredeRaaij - publicist, Amsterdam .
voor het plezier in uw leven!' zorgen
de drie meerlettergrepige woorden ervoor dat de zin niet lekker loopt.
ederlandse reclame-uistuk diepzinniger en interessanter.
Eenlettergrepigheid kent men van de
tingen staan bol van het 'Wij hebben de mode' - 'dat denk jij hitparade en van videoclips. Dat ook
Engels. ]e kunt je afvra- maar!', zal de beoogde klant algauw
de Engelstaligheid van het hitparadegen of dat wel nodig is.
denken. 'We have the fashion', daar
pidgin haar grenzen heeft, bleek uit
Maar een andere vraag is voelt de afnemer van de reclamekreet de tekst van een affiche dat een 'cdmisschien net zo interessant: waar6m zich in elk geval al mee gevleid. Geen presentation' aankondigde op een
brouwer zal het in zijn hoofd halen
gebruiken Nederlandse reclamemabepaalde 'place' en 'time'; aIleen de
bier aan te prijzen tegen de achterkers zoveel Engels in hun uitingen?
day was voor de zekerheid in het Negrond van een psalm of gezang in
derlands: donderdag, want - 0, zalig
KLINKT INTERESSANTER
het Nederlands - maar laat in een
detail - de meeste Nederlandstaligen
Men biedt sweatshirts of sweaters te
spotje een tekst uit het boek Prediker hebben nu eenmaal moeite met het
in het Engels zingen op een wijsje dat verschil tussen Tuesday en Thursday.
koop aan aan mensen die nog voor
bekend is uit vervlogen tijden, en
geen geld een zweethemd of een zweter zouden aantrekken. Zelfs de over- plotseling is de Schrift bruikbaar voor SCHRIJFf BETER
duidelijke etymologische verwantreclame. Engels maakt een zwakke ad- De overheid doet op haar eigen wijze
schap doet geen afbreuk aan het
vertentie vanzelf al een stuk sterker.
haar best dit reclame-Engels te bevorvreemde, het andere van het Engels.
deren, want de vijfde reden om EnVERBLOEMT BETER
Zo wordt men ook niet graag meer
gels te gebruiken is het omzeilen van
vrijgezel genoemd, laat staan oude vrij- En dan is er nog een specifieke reden. spellingproblemen. Pannenkoek is
ster, ofschoon het Engelse single geen Bij 'Willy Wortel invents for you' is
zo'n berucht geval geworden dat
extra betekenis toevoegt.
de reclamemaker door het Engelse
'pannekoekenhuizen' voor een moeiyou van de zware taak ontheven te
lijke keuze staan: gewoon de oude
OOGT SLIMMER
beslissen hoe hij de consument zal
spelling aanhouden of een nieuw uitDe tweede reden sluit hierop aan.
toespreken: a la Veronica met jij en
hangbord aanbrengen? Ten minste
jou, of - misschien te afstandelijk of
Een onnozele reclame-uiting lijkt
een ondernemer heeft dit probleem
slimmer in het Engels. 'Willy Wortel stoffig - toch met u. Het Engels lost
opgelost op een wijze die waarschijnvindt uit' - en wat dan nog? 'Willy
het dilemma op: 'We have the
lijk school zal maken. Die verkoopt
fashion, you have the taste'.
Wortel invents', dat klinkt al een
<
in het vervolg pancakes.

N

Vertrek W. Sterenborg

o

nlangs heeft Wil Sterenborg (73) besloten een
punt te zetten ach ter zijn
werk voor het Genootschap Onze Taal. Elf jaar
lang heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor zowel de redactie als de
Taaladviesdienst.
Al sinds 1956 schreef de Tilburgse
neerlandicus Sterenborg artikelen
voor het tijdschrift. Vooral spellingproblemen en grammaticale kwesties
hadden zijn aandacht. Altijd zocht
hij de onderwerpen tot op de bodem
uit, na het raadplegen van zijn indrukwekkende bibliotheek met woordenboeken, grammatica's en taaladviesboeken. Daarnaast voorzag hij als
kritisch lezer geregeld een zojuist verschenen nummer van Onze Taal van

goed onderbouwd commentaar.
In de zomer van 1986 - na zijn
vervroegde pensionering - vroeg
Onze Taal hem zijn energie aan te
wenden voor de ondersteuning van
activiteiten van het genootschap.
Sindsdien becommentarieerde hij
maandelijks de artikelen voorafgaande aan publicatie in plaats van daarna. Bij de in 1985 opgerichte Taaladviesdienst werd hij de belangrijkste
vraagbaak achter de schermen: voor
alle ingewikkelde uitzoekklussen
waarbij veel of bijzondere naslagwerken nodig waren, schakelde de dienst
hem in. Hij schreef vele honderden
brieven over taalkwesties aan leden
van het genootschap - altijd in het
voor hem zo kenmerkende kleine
typelettertje, zodat er zo veel moge-

P. Smulders

lijk informatie op een A4'tje kon.
Vanaf september 1987 was Wil
Sterenborg bovendien betrokken bij
de eindredactie van de troonrede, als
een van de twee taaladviseurs die namens het genootschap dit advieswerk
jaarlijks uitvoeren. In deze bijzondere
functie nam hij in 1996 voor de tiende keer een troonrede onder handen.
De redactie, de Taaladviesdienst,
de leden, kortom het hele genootschap zal de waardevolle diensten
van Wil Sterenborg, zijn artikelen en
zijn kenmerkende brieven (moeten)
missen. Daarmee gaat kennis, toewijding en inzet verloren die onvervangbaar is. Wil Sterenborg komt nu
pas echt aan zijn pensioen toe, en
<
dat zij hem van harte gegund.
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EACTI ES
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.

de wever door aan een koordje te trekken
in beweging zet om de schietspoel los te
maken. Maar doordat al deze handelingen
elkaar binnen een fractie van een seconde
opvolgen, heeft de dichter van het liedje er
geen bezwaar in gezien `klitsklets' achteraan te zetten; het verschil is niet hoorbaar.
In het Nederlands Textielmuseum in
Tilburg worden demonstraties gegeven op
oude weefgetouwen. Daar is de opeenvolging van de geluiden uit het weverkeslied

n SJERREBEKKE SPOELZA
Bernard van .Dijk - journalist, Tilburg

arcus Leroy geeft - helemaal vanuit
de Ambassade van Belgie te Harare in
Zimbabwe - op blz. 89 van het aprilnummer een mogelijke verklaring voor het
woord sjerrebekke uit het liedje `Vier weverkes'. Toen Hans Heestermans in Onze Taal
van januari vroeg wie de betekenis kon geven van de woorden schietspoele sjerrebekke
spoelza, djikkedjakke kerrekoltjes klitsklets, voor iedere bezoeker te herkennen.

M

dacht ik dat duizenden lezers van Onze Taal
dat zouden kunnen. Nu niemand met de
juiste uitleg komt, geef ik die dan maar.
De aangehaalde woorden vormen eigenlijk een grote onomatopee. Ze geven
het geluid weer van het weven op een houten getouw, dat vroeger algemeen gebruikt
werd in de textielindustrie. Daar was het
een oorverdovend lawaai als gevolg van
een aantal vrijwel gelijktijdige en steeds
herhaalde machinale handelingen.
`Schietspoele' is het geluid van het loskomen van de schietspoel, die de inslagdraad
tussen de kettingdraden door jaagt. `Sj errebekke' is het geluid dat de schietspoel
maakt als hij van rechts naar links of andersom schiet. Spoelza' is het geluid van
de schietspoel die terugkeert in zijn uitgangspositie. De wever werkt met een aantal pedalen, waarmee hij dan weer de even
genummerde kettingdraden, dan weer de
oneven kettingdraden de ene keer omhoog en de andere keer omlaag laat gaan,
zodat de schietspoel ertussendoor kan
schieten. Dan zijn er nog kammen die de
ingeschoten draad tegen het eerder gemaakte weefsel aandrukken. De pedalen
en allerlei andere draaiende, schuivende
en wentelende onderdelen van de machine maken het `dj ikkedj akke kerrekoltjes
klitsklets'-geluid. Ik meen dat `klitsklets'
technisch gezien helemaal vooraan hoort
te staan, dus vaar `schietspoele' en dat dit
het geluid weergeeft van het apparaat dat
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of meer diskwalificerend of te zetten tegen
de door hem geprezen prof. Zaalberg.
Nog afgezien van de denkfout appels
met peren te vergelijken, is in het bijzonder
de typering van "Heldring" (aldus door de
schrijver geIntroduceerd) ronduit beledigend. lk kan mij daarbij niet voorstellen
dat prof. Zaalberg zelf er gelukkig mee is in
een lovende karakterisering publiekelijk zó
te worden vergeleken met iemand die hij,
daar ben ik haast zeker van, hoogacht wegens diens analytische scherpzinnigheid en
aristocratisch ingehouden humor, ook op
ander gebied dan de taal.

n DE'JOOP' VAN Q65
Writs Sibille - Eindhoven

L

euk, het artikel van Kees van der Zwan
over `The life I live' van Q65 in het
aprilnummer. Het was me in die tijd al
compleet onduidelijk hoe dat soort teksten
door de douane kwam.
Een kleine opmerking: de Joop waar het
in het lied over gaat, is niet Joop Roelofs,
maar Joop Oonk, de gitarist van de Jumping Jewels, een zeer gerespecteerde Haagse groep in die tijd. Joop Oonk was vlak
daarvoor getrouwd met Willeke Alberti;
n HALLO ALS AFSCHEIDSGROET
hun huwelijksfeest was een soort societyLaura van Rossurn du Chattel - Utrecht
gebeurtenis, waarbij het Q65-schorem nan nummer 2/3 van Onze Taal beschrij- tuurlijk alleen maar werd geduld als ze
ven twee onderzoekers de grote variatie zich gedroegen.
aan afscheidsgroeten die in Nederland
voorkomt. ik heb de gewoonte bij een afscheid hallo te zeggen. Daar krijg ik altijd n NEDERLANDERS SPREKEN GOED
ENGELS, NIET DAN?
veel kritiek op, en ik trof het ook niet aan
Hilary van der Starre-Phillips - De Glind
in de lij st van gebruikte afscheidsvormen
in de artikelen. Zelf denk ik dat hallo als afet belangstelling las ik het artikel
scheid voorkomt in Noord-Holland (daar
'Hoog inzetten! Het Engels van Neheb ik namelijk een deel van mij n jeugd
derlanders' van Tobi Ringeling in het aprildoorgebracht).
lk blijf me afvragen of er (veel) meer nummer. Ik geef al vijftien jaar Engels mensen hallo gebruiken bij een afscheid, waarvan de laatste vier j aar aan Nederlandse volwassenen - en zijn scherpe observaen waar dat dan gebruikelijk is.
ties leken me volkomen juist.
Ik ben het volledig eens met zijn opmerking
dat Nederlanders over het algemeen de
n EEN KWESTIE VAN GOEDE SMAAK
Engelse woordenschat en de grammatica
M. Siesling - Den Haag
redelijk beheersen, maar meestal onbekend
of mij n spijt moet ik u mededelen on- zijn met de juiste stijlconventies en het juisaangenaam getroffen te zijn door een te register (voor een bepaalde situatie `getekstgedeelte in het februari/maartnum- schikt' taalgebruik). Hun belangrijkste hanmer van Onze Taal, in het interview dat dicap ligt hierin dat ze het Engels geleerd en
Jan Erik Grezel had met dr. C.A. Zaalberg. `geoefend' hebben door het maken van einHet betreft het eerste deel van het arti- deloos veel vertaalopdrachten. Deze methokel, onder het kopje 'Bij de tijd', waarin de de sluit elke aandacht voor de niet-vertaalschrijver de titel 'Een kwestie van goede bare aspecten van een taal volledig uit, en is
smaak' ernstig geweld aandoet. Hij doet dus niet geschikt om de authentieke `stijl'
zulks door twee andere taalvrienden min over te brengen.

M

T

Nederlands Engels

`question tags'. De question tag hoort bij
een bepaalde vraagstijl waarmee de vraagIt's beautiful weather
steller de aangesproken persoon om een
Lovely weather, isn't it?
bevestiging vraagt. In het Engelse dagelijks
Have we met before?
spraakgebruik wordt een directe vraag als
We've met before, haven't we?
agressief ervaren en dus klinkt de 'NederAre you from our London branch?
landse' versie de Engelsman nogal onbeYou're from our London branch,
leefd - of zelfs bot - in de oxen. Veel Nearen't you?
derlanders zullen weleens in de situatie
Do you smoke?
verkeerd hebben dat een bepaalde vraag
You don't smoke, do you?
`op z'n Nederlands' bij de aangesproken
persoon een nogal defensieve reactie opEen belangrijke afwijking van de Engelse riep. `Is that your case?' zou beantwoord
stij Iregels die Tobi Ringeling in zijn artikel kunnen worden met `I'm terribly sorry, is
buiten beschouwing heeft gelaten, is de it in your way? Shall I move it?', terwijl
manier waarop Nederlanders omgaan - of `That's your case, isn't it?' beantwoord zal
liever gezegd, niet kunnen omgaan - met worden met `Yes, the red one is mine'.
de bovengenoemde vraagconstructies, die
Van spreekstijl veranderen is uiteraard
gekenmerkt worden door zogenoemde nog moeilijker dan van taal veranderen,

Engels

en vereist minstens zoveel oefening. Ook
de toonhoogte speelt een belangrijke rol
bij het gebruik van question tags, want de
toon gaat op dat punt meestal omhoog.
Het is jammer dat dit aspect van de Engelse taal in het onderwijs zo veronachtzaamd
wordt, want daardoor zal deze onvolkomenheid ingebakken blijven zitten in het
Engels van de Nederlander.
0 RECTIFICATIE
In het artikel Mat is Limburgs?', in het vorige nummer, zijn drie storende foutjes geslopen. In de rechterkolom van blz. 107 staat
"daag betekent met stoottoon 'dag', met
sleeptoon `dagen". Hier moeten de woorden stoottoon en sleeptoon verwisseld worden. Dat geldt ook voor twee voorbeelden in
het kadertekstj e eronder: wies en berg.

CONGRES `QYERTUtGENDE TAAL: KUNST OF KUNSTJE?'

Z eepki*stdebatten Onze T
vertuigende taal: kunst of
kunstje? Op deze vraag
zullen zeven deskundige
sprekers een antwoord
geven tijdens het congres
van Onze Taal op zaterdag 8 november in De Doelen te Rotterdam. Maar
in de marge van deze hoofdpodiumvoordrachten gaat er nog veel meer
gebeuren. In de pauzes van het congresprogramma kunt u bijvoorbeeld
pittige demonstratiedebatten bijwonen die zullen worden verzorgd door
een aantal debatverenigingen. En als
klap op de vuurpijl kunt u tijdens de
pauzes in een van de foyers meedoen
met en meegenieten van de eerste
zeepkistdebatten van Onze Taal.
We nodigen iedereen uit om
plaats te nemen op de zeepkist en op
het scherp van de snede te debatteren over bijvoorbeeld een van de volgende stellingen:

Redactie Onze Taal

• De nieuwe spelling moet onmiddellijk Wat we vragen:
worden a fgescha ft.
- aantrekkelijke, discutabele stellingen over taal, onze taal of Onze
• Wie zich ergert aan andermans taaI
Taal
moet Been ingezonden klaagbrief
- sprekers die vanaf de zeepkist een
schrijven maar een psychiater consulzelfgekozen stelling willen aanvalteren.
len of verdedigen.
Om de zeepkistdebatten bevredigend
te laten verlopen, is een strenge
scheidsrechter noodzakelijk. Redacteur Jaap de Jong zal die taak op zich
nemen.

Wat we bieden:
- twee forse zeepkisten
- een nieuwsgierig en groot publiek
- een even eerlijke als talrijke jury
(het publiek)
- een beproefd debatschema:
- twee minuten voorstander
- twee minuten tegenstander
- twee minuten kruisverhoor
(waarbij voor- en tegenstander
n Het Genootschap Onze Taal moet barhet woord kunnen nemen)
de actie voeren tegen het gebruik van
- een strenge voorzitter
Engelse woorden in het Nederlands.
- aardige prijzen voor de winnaars.

Door uw medewerking kan het congres van Onze Taal er een worden
waarvan de pauzes net zo interessant
zijn als het hoofdprogramma. U kunt
uzelf als spreker aanmelden of een suggestie doen voor een debatstelling bij:
Genootschap Onze Taal
t.a.v. Jaap de Jong
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK DEN HAAG
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
In nummer 7/8 van het tijdschrift zullen we de zes uitgekozen stellingen afdrukken en nog ontbrekende voor- of
tegenstanders bij een bepaalde stelling
oproepen zich te melden voor het
debat op 8 november.
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Wat hebben wij, RTL5 en Oranje
met elkaar gemeen? Ze worden
vaak verbonden met het woord
gevoel. Over een betrekkelijk
nieuwe verzameling samenstellingen.

H et Oranjegevoel

Kroonprins Willem-Alexander deelt tijdens
de Olympische Spelen in het Oranjegevoel.

Diana van Dijk - Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder

AZ niet verder dan 1-1. De Volkskrant kopte: "Ajax is het Zwitserlevengevoel al weer snel kwijt".
Twee jaar geleden had De Groene
Amsterdammer een special over
Nietzsche, met als titel `Het
Nietzsche-gevoel, een galerij van
Nederlandse nietzscheanen'. Wie
goed oplet, ziet dat er het laatste jaar
op televisie en in de kranten een sterke toename is van samenstellingen
van eigennamen met het woord
gevoel. Vorig jaar vroeg Bart de Graaff
tijdens de uitreiking van De Gouden
Televizierring of er zoiets bestaat als
een 'RTL5-gevoel'. Jan Mulder schreef
in zijn column in de Volkskrant van
8 oktober: "In de Arena is nog maar
weinig van het Ajax-gevoel over".
Verder kwam ik onder andere tegen:
• HOSSENDE PRINS
! HET NIETZSCHE-GEVOEL
het KemaKeurgevoel ('het veilige geMaar Oranje staat natuurlijk ook voor De combinatie van een eigennaam
voel dat keurmeesters de risico's van
(bijvoorbeeld Oranje) met het woord het leven zo klein mogelijk houden'),
ons koningshuis. Fervente aanhangers van de monarchie delen lief en
gevoel is niet nieuw. In de jaren tach- het Fortis-gevoel (Fortis is een bank die
een andere bank, Mees Pierson, heeft
leed met de leden van het Koninklijk tig maakte het verzekeringsbedrijf
Huis. De kranten stonden in augusZwitserleven, in de persoon van Kees overgenomen; het Fortis gevoel staat
tus vorig jaar vol met artikelen en in- Brusse, al reclame met het 'Zwitserle- voor 'een duidelijke en krachtige uitgezonden brieven over onze hossen- vengevoel': het prettige gevoel dat je straling') en het Messiah gevoel (het
de kroonprins tijdens de Olympische later in vrijheid en luxe kunt leven
gevoel dat vierduizend mannen en
Spelen. NRC Handelsblad schreef dat als je nu een bepaalde pensioenverze- vrouwen hebben als ze in een groot
koor Handels oratorium Messiah zinuit onderzoek was gebleken dat het
kering afsluit. De kreet schijnt het
allemaal wel meeviel met de kritiek
gen).
goed te doen, want de reclame beMaar niet alleen eigennamen gaan
staat nog steeds. Het Zwitserlevengeop het gedrag van de prins. Slechts
weinigen hadden zich eraan gevoel is inmiddels een ingeburgerd be- op deze manier samen met gevoel. Bestoord. "Een onderzoek van de Tele- grip geworden; het staat voor `het
kend zijn het ikgevoel en het wijgegraaf - altijd een nuttige graadmeter onbekommerd genieten van de goevoel, maar ook het wijkgevoel bestaat,
van het Oranjegevoel - leverde afge- de dingen van het leven'. Maar het
en het luxe-slaapkamergevoel. En wat
blijkt ook net even anders toepasbaar te denken van het blijde-rijdengevoel
lopen zaterdag eenzelfde beeld op",
(in de VPRO Gids)? Het mag duidete zijn. Vlak na de heroische overaldus de NRC.
Het Oranjegevoel blijkt ook bewinning op Grasshoppers, eind vorig lijk zijn: samenstellingen met gevoel
jaar in Zwitserland, kwam Ajax tegen zijn buitengewoon productief. <
trekking te hebben op Nederland in

ie van sport houdt, is vorig
jaar flunk aan zijn trekken
gekomen. Vlak achter elkaar
waren er het Europees Kampioenschap voetbal, de Tour
de France, Wimbledon en als hoogtepunt de Olympische Spelen. De
Oranjesupporters hadden het er maar
druk mee. Hoe beter onze nationale
sporthelden presteerden, hoe groter
de gekte. Geregeld werd in dit verband het relatief nieuwe woord Oranjegevoel gebruikt. Dit Oranjegevoel
komt snel op en het verdwijnt ook
weer snel, al naargelang de Nederlandse sportprestaties. Het sterkst is
het Oranjegevoel bij het voetbal,
maar we zien het ook bij andere sporten, zoals wielrennen en schaatsen.
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het algemeen en alle typisch Nederlandse topproducten in het bijzonder. Remco Campert wijdde er eind
vorig jaar in de Volkskrant een hele
column aan. Daarin schreef hij onder
meer: "Met Fokker is het afgelopen.
Hoe moet het met het Oranjegevoel
van de heer Mateman? Dat kan hij
nu niet meer kwijt. Ik houd mijn
hart vast, want een Oranjegevoel dat
je niet van tijd tot tijd kunt luchten,
gaat op den duur broeien, stinken en
zwellen•"
Oranjegevoel komt dus inmiddels
veel voor. Het is dan ook logisch dat
het in het nieuwe Groene Boekje is
opgenomen; de kans is daardoor
groot dat Oranjegevoel ook de volgende druk van Van Dale haalt.

rn

'zeggen' voor het spreekmoment
plaatsvond. In 1 valt het 'mooi haar
hebben' samen met het spreekmoment; dat betekent dat de persoon
over wie het gaat nu mooi haar heeft.
Zin 2 kan betekenen dat het haar van
de vrouw in het verleden mooi was
maar dat nu niet meer is. Maar er kan
ook mee gezegd zijn dat haar haar
nog steeds mooi is.
Als de zin die u ons voorlegt moet
uitdrukken dat de auto nu nog een
deuk heeft, dan is het het duidelijkst
om de tegenwoordige tijd te gebruiken ('Wist je dat de auto een deuk
heeft?). Zo wordt elk misverstand uit• ONTFERM U ONZER
betekenis 'verontrustend' gemeen.
gesloten.
In een oude tekst kwam ik het
Dat zorgelijk daarnaast ook nog andeOver uw voorbeeldzin valt nog
zinnetje Ontferm u onzer tegen. re betekenissen heeft, is nog geen re- meer te zeggen. Wist je dat ... drukt
Welke naamval is onzer hier?
den het in de betekenis 'verontrushier niet uit dat het 'weten' voor het
tend' af te keuren.
spreekmoment plaatsvond, zoals bij
Een tweede naamval, ofwel geniVolgens sommige adviesboeken
zei in de bovenstaande voorbeeldzintief. Vroeger kende het, Nederzou zorgwekkend beter gebruikt kunnen uit de ANS wel het geval is. Wist
lands werkwoorden die een tweede
nen worden als er nadruk moet ligje dat ... betekent iets als 'Is je misnaamval bij zich hadden. In de negen op iets wat zorgen bij anderen
schien bekend dat ...?' Het is geen
gentiende eeuw waren vele daarvan
veroorzaakt, zoals in de zin De dokter vraag naar de kennis van de aangeal verdwenen, alleen enkele wederke- vond de toestand van de zieke zorgwek- sprokene, zoals in Wist je gisteren al
rende werkwoorden zoals zich ontfer kend. Zorgelijk zou beter gebruikt kun- dat de auto een deuk had?, maar een
men, zich bekommeren en zich herinne- nen worden als er minder nadruk ligt vriendelij ke manier om een (mogeren hadden deze genitief toen nog
op zorgen bij anderen en als het om
lijk) onbekend felt onder iemands
wel bij zich. Zinnen als Zij bekomme- iets van blijvende aard gaat. Het Stij 1- aandacht te brengen.
ren zich barer niet en Herinnert gij u zij- boek van Prisma geeft de voorbeeldner niet? waren toen gangbaar. Maar
zin: Vroeger blee f een weduwe in zorgedeze genitieven zijn in het hedenlijke omstandigheden achter. Dit ge0 ORGANISEREN/HOUDEN
daagse Nederlands ook verdwenen.
bruiksverschil tussen zorgelijk en zorgVolgens mijn collega's is de zin
In plaats daarvan maken we conwekkend komt echter niet tot uiting
Op 5 mei organiseren we een bijstructies met voorzetsels: Ontferm u
in de betekenisomschrijvingen in de eenkomst fout; in plaats van organiover ons; Zij bekommeren zich niet om
woordenboeken.
seren had ik houden moeten schrijhaar. In andere gevallen is de oude
ven. Hebben zij gelijk?
genitief een lijdend voorwerp geworden: Herinnert u zich hem niet?
0 VERLEDEN/TEGENWOORDIGE TIJD
Volgens de woordenboeken wel.
In ons gezin is er een discussie
Als u de bijeenkomst op 5 mei
gaande over de zin Wist je dat
houdt, hebt u het organiseren daarvan
i ZORGELIJKE SITUATIE
de auto een deuk had? Het ene
al achter de rug. De woordenboeken
Is zorgelijk in de zin De situatie
kamp beweert dat hier staat dat de geven bij organiseren betekenissen als
is zorgelijk fout?
auto nu nog een deuk heeft, het
'tot stand brengen' en 'op touw zetandere dat de deuk alweer is wegten', en bij houden 'doen plaatshebNee, zorgelijk is hier goed. Er
gewerkt. Wie heeft gelijk?
ben'. Aileen Kramers (1996) geeft een
wordt bedoeld dat de situatie vervoorbeeldzin waarin organiseren in de
ontrustend is, en dat is een van de
Beide kampen hebben gelijk: deze door u bedoelde betekenis lij kt te
betekenissen van zorgelijk. Sommige
zin is dubbelzinnig. Hij kan zowel worden gebruikt: "op 4 juli organisetaalgebruikers vinden zorgwekkend in op een toestand in het heden slaan
ren wij een meeting".
dit soort zinnen beter. Zij zijn van
als op een toestand in het verleden.
Hoewel de woordenboeken organimening dat zorgelijk alleen in de beteDe Algemene Nederlandse Spraak- seren als synoniem van houden niet
kenissen 'geneigd tot bezorgdheid,
kunst (ANS) geeft de volgende voorvermelden, wordt het toch vaak zo
zwaartillend' en 'bezorgdheid uitbeeldzinnen:
gebruikt. Volgens Renkema (Schrij fdrukkend' gebruikt kan worden. Bij - 1 Ik zei daarnet dat ze mooi haar
wijzer, 1995) bevat de zin Op 5 mei
voorbeeld in zinnen als Vader heeft
heeft.
organiseren we een bijeenkomst geen
een zorgelijke aard en Moeder keek zor- 2 Ik zei daarnet dat ze mooi haar
fout; organiseren zou in deze betekegelijk. Dit hoeft wat ons betreft niet:
had.
nis zo ingeburgerd zijn dat het geen
zorgelijk en zorgwekkend hebben de
Zowel zin 1 als zin 2 drukt uit dat het zin meer heeft het af te keuren. <
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Na een aantal maanden voorbereiding is hij er nu echt:
de website van Onze Taal. Vanaf deze maand biedt Onze
Taal ook informatie via Internet. Bovendien kunt u
elektronisch in contact treden met de redactie, met de
Taaladviesdienst en met andere taalliefhebbers.

()nze Taal op Internet
Marc van Oostendorp

et Genootschap Onze Taal
probeert taalliefhebbers via
allerlei kanalen te bereiken:
op bedrukt papier, per brief,
per telefoon, per fax en met
elektronische post. Bovendien organiseren we elke twee jaar een publiekscongres. Met ingang van deze
maand komt daar een nieuw medium bij: Internet.
Op het populairste deel van Internet, het zogenoemde 'world wide
web', hebben we een eigen informatiepunt ingericht. Als u een Internetaansluiting hebt en een programma
om webpagina's te bekijken (bijvoorbeeld Netscape Navigator of Microsoft Internet Explorer), kunt u ons
vinden op het volgende Internetadres:
http://www.onzetaal •nh/

De informatie die wij bieden is ondergebracht in zes afdelingen:
Openingspagina. Hier wordt u verwelkomd met een korte uitleg over
de site. Bovendien wordt er vermeld
welke afdelingen het laatst zijn bijgewerkt.
Taaladvies. Elke week geeft de Taaladviesdienst van Onze Taal enkele
tientallen schriftelijke adviezen. In
deze afdeling vindt u een archief van
honderden vragen die de afgelopen
jaren door de Taaladviesdienst zijn
beantwoord. Bovendien wordt dit
archief wekelijks bijgewerkt, en van
deze bijwerkingen vindt u ook een
overzicht. Als lid van Onze Taal kunt
u uw vraag vanzelfsprekend ook per
elektronische post naar de Taaladviesdienst sturen.

Taalnieuws. Internet is sneller dan
bedrukt papier. We kunnen via dit
nieuwe medium dan ook actueler
zijn dan ooit. Op deze pagina zullen
we minstens een keer per week berichten over actuele taalonderwerpen: grappige berichten, serieuze berichten, feiten, weetjes, nieuws. Bovendien hebt u hier de gelegenheid
om in discussie te treden met andere
Internet-gebruikers: over de onderwerpen die de webredactie voorstelt,
of over onderwerpen die u zelf aandraagt.
Dossier. Deze afdeling bevat verzamelingen artikelen uit Onze Taal
over een speciaal onderwerp. We beginnen deze maand bijvoorbeeld met
een keuze uit de artikelen die de afgelopen jaren zijn verschenen over de
nieuwe spelling. Waar mogelijk
wordt een en ander aangevuld met
nieuw materiaal en met verwijzingen
naar andere plaatsen op Internet
waar u informatie over deze onderwerpen kunt vinden.
Informatie. In deze afdeling vindt u
informatie over het genootschap,
over de Taaladviesdienst en over het
tijdschrift: prijsinformatie, maar ook
bijvoorbeeld een aankondiging van
de inhoud van het jongste nummer.
Een paar weken voordat het nummer
bij u op de mat ligt, krijgt u via Internet al een overzicht van de inhoud.
Bovendien werken we hier aan een
uitvoerig trefwoordenregister en aan
een archief met oude nummers. We
hebben hier alvast een elektronische
versie geplaatst van het allereerste
nummer van Onze Taal, uit maart
1932: het nummer waarin de redactie
omschreef wat de doelstelling van
het genootschap was en waarin de
eerste lijst met germanismen verscheen.
Koppelingen. Een pagina met verwijzingen naar andere plaatsen op
Internet die mogelijk interessant zijn
voor taalliefhebbers. We streven ernaar om in deze afdeling zo volledig
mogelijk te zijn. Als er iets interessants over taal op Internet te vinden
is, melden wij dat hier. Nu al kunt u
hier tientallen verwijzingen vinden
naar woordenboeken, taaladviseurs,
tekstbureaus, columns, onderzoeksinstituten en meer.

Het openingsscherm van de Onze-Taal-website.
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De zes afdelingen hebben elk een eigen letter en een eigen kleur gekregen. Aan de linkerkant van uw venster kunt u steeds een knoppenbalk
laten verschijnen waarmee u op elk
moment de afdeling van uw keuze
kunt selecteren.
Alle informatie die we via Internet
aanbieden, mag worden geraadpleegd door iedereen die er belangstelling voor heeft. Het genootschap
wil zo veel mogelijk taalliefhebbers
bereiken. Maar vooral de lezers van
dit blad zijn van harte welkom. <

NIEUW E-MAILADRES
Het genootschap had al een tijdje een e-mailadres. Ook daarin gaan nu een
paar dingen veranderen. Uw aigemene digitate post aan het genootschap is
rinds kart welkom op het adres onzetaal@flnzetaai.ni . We hebben ook een
paar specifiekere adressen:
ad m i n i stratie@onzetaa I. ni

voor adreswijzigingen, aanmeldingen, opzeggingen en dergelijke
redactie@orizetaal.nl

voor kopij-inzendingen, redactiepost, en voor vragen en opmerkingen
aan de redactie van het tijdschrift
toa i advies@o nzetaa I . n t

voor vragen aan de Taaladviesdienst

webredactieC onzeta a l . n
voor alle post, reacties, enzovoort voor de redactie van de website.

Nieuwe begrippen en verschijnselen hebben een naam nodig. Hoe
komen we daaraan? De meeste nieuwe woorden bouwen we op uit
al bestaand taalmateriaal: we vormen een samenstelling of een
afleiding - of een combinatie van beide. Een rondleiding door de
Nederlandse woordensmederij.

Van derdewereldwinkel tot postmoderniteit
Ha,ry CohEn-Rr„sel

Over samenstelling en afleiding

oordenboeken worden De meeste nieuwe woorden bouwen
we op uit reeds bestaand taalmateribij elke nieuwe druk
aal. Je hebt loop en je hebt jongen en
een beetje dikker. Er
hup, daarvan maak je loopjongen. Op
komen blijkbaar telkens nieuwe woorden dezelfde manier zijn gortenpap en sebij. Natuurlijk worden er ook wel wat condelang ontstaan, en ook — door een
paar stapjes verder te gaan — achtergeschrapt omdat ze in onbruik zijn
ruitverwarming en achteruitkijkspiegel.
geraakt, maar de nettoaanwas blijft
Soms schrijven we dergelijke combiaanzienlijk.
Hoe komen we eigenlijk aan nieu- naties met een of meer tussenletters,
we woorden? Het gemakkelijkst lijkt
zoals de -s- in levensduur, de -e- in
het om ze aan een andere taal te ont- wiegelied en de -en- in wiegenkind.
lenen, zoals junta of piercen. Of we het
• CREATIEF COMBINEREN
ons op die manier werkelijk makkelijk maken, is de vraag. Denk aan alle Nieuwe woorden zijn dus doorgaans
combinaties van bestaande elemenmoeilijkheden met spellen, uitspreken en vervoegen of verbuigen die we ten, maar die elementen zijn niet aldaarmee in huis halen. Dit soort pro- tijd woorden. Schoonheid bijvoorblemen kunnen we vermijden door
beeld bestaat uit schoon + heid, maar
zelf nieuwe woorden `uit het niets' te heid is geen zelfstandig woord. Het is
een toevoegsel dat je achter een echt
maken. Het door Carmiggelt gelanceerde epibreren is zo'n geval, en frets woord kunt plakken om een nieuw
woord te maken (boosheid, eenheid,
misschien, maar echt veel voorbeelenz.). Dat geldt ook voor -schap (weden zijn er niet te vinden.

tenschap), -achtig (regenachtig), -atie
(documentatie), -je (Pietje), -es (zondares) en vele andere zogenoemde ach-

tervoegsels. Er zijn ook voorvoegsels:
be- (bebloed), ge- (gezeur), ont- (ontdoen), post- (postmodern), enzovoort.

Al zijn die voor- en achtervoegsels
geen zelfstandige woorden, ze hebben wel elk een betekenis. Zo betekent ge- voor een werkwoordstam (gelach, gevraag) dat de bedoelde handeling een tijdje voortduurt of almaar
herhaald wordt. En -aard achter een
bijvoeglijk naamwoord duidt op een
persoon die met de genoemde eigenschap behept is (luiaard, gierigaard) .
Het valt niet altijd mee zo'n betekenis precies te omschrijven, maar een
beetje taalgebruiker voelt de verschillen nauwkeurig genoeg aan om bij
het maken van nieuwe woorden telkens het juiste toevoegsel te kiezen.
En nieuwe woorden maken doen we
allemaal, elke dag weer! >
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0 MENGVORMEN

Nieuwvormingen van de eerste soort
- combinaties van twee bestaande
woorden dus, zoals kerkenraad - worden samenstellingen genoemd. Die
van de tweede soort - combinaties
van een zelfstandig woord met een
voor- of achtervoegsel, zoals kerkelijk
of onraad - heten afleidingen. Dit
zijn de twee grondvormen; in de
praktijk komen we daarnaast diverse
varianten tegen. Zo is een van de
twee elementen soms niet een enkel
woord, maar een rij tj e woorden dat
een eigen betekenis heeft ('woordgroep'), zoals in blij f- van-mijn-lij fhuis,
isgelijkteken en Willem de Zwijgerlaan.
Ook komen we combinaties tegen
van twee zelfstandige woorden met
een achtervoegsel, zoals eeneiig en
woordvoerster. Deze mengvorm wordt
'samenstellende afleiding' genoemd.
En verder zijn er natuurlijk allerlei
onregelmatigheden, bijzondere gevallen en historische overblijfsels die
het patroon nogal ondoorzichtig
kunnen maken (zuinig ziet eruit als
een afleiding, maar is zuin een zelfstandig woord?). Een volgende complicatie is dat elke samenstelling of
afleiding weer als bouwsteen voor
een nieuwe combinatie kan dienen.
Zo wordt de broodvormige vrucht
van een bepaalde Afrikaanse boom
apenbrood genoemd. De boom zelf
heet daarom apenbroodboom. De bast,
een bekend handelsartikel, staat natuurlij k bekend als apenbroodboombast. De handelaar in dat spul is een
... enzovoort. Al te lange ketens zijn
niet handig in het gebruik, maar dat
doet niets af aan hun 'welgevormdheid', hun aanvaardbaarheid in
grammaticale zin.

FOKKE & SUKKE
0E1'EN ER E?ER AAN N I EUWE WUORDE N pp -ç
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• IN DE OVERGANG

Het maken van onderscheid tussen
samenstelling en afleiding is niet alleen een zaak voor specialisten. Iedere taalgebruiker die correct wil spellen, zal zich daarmee moeten bezighouden. Spellingvoorschriften voor
samenstellingen gelden namelijk in
de regel niet voor afleidingen - en
omgekeerd. Vandaar de verschillen

GELEED/ONGELEED IN ONZE WOORDENSCHAT
In onze huidige woordenschat zijn de samenstellingen en afleidingen verre
in de meerderheid. Bij een recente inventarisatie bleken de ongelede woorden (aap, Hoot, mies en zo) slechts zo'n 15% van de voorraad uit te maken.
Dit aandeel schijnt nog verder af te nemen. Van de nieuwe trefwoorden die
onlangs in de tiende uitgave van Verschuerens Groot Geillustreerd Woordenboek zijn opgenomen, was nog maar 6% ongeleed. Natuurlijk zijn

nieuwe combinaties niet altijd blijvertjes (wie doet er nog iets met die ruim
zeventig moslim-woorden die twee jaar geleden in het Groene Boekje werden opgenomen?), maar dat neemt niet weg dat de toenemende omvang
van onze woordenboeken vooral op hun rekening komt.
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in schrijfwijze tussen vrouwelijk en
vrouwenlijk, tussen beeindigen en
toe-eigenen, tussen mole /naar en
koren-/aar, tussen kopiist en ski-internaat, tussen zijig en zij-ingang. (Al
deze voorbeelden zijn overgenomen
uit de officiele Woordenlijst, maar
het streepje in zij-ingang wordt niet
door enig spellingvoorschrift vereist.)
Wie wil weten of een bepaalde
woordcombinatie een samenstelling
dan wel een afleiding is, zal moeten
nagaan of er aan de constructie een
toevoegsel te pas is gekomen. Dat is
niet altijd eenvoudig, want voor- en
achtervoegsels vormen niet zo'n gesloten groep als het op het eerste gezicht misschien lijkt. Zo hebben diverse voorvoegsels er in de loop van
de tijd een betekenis bij gekregen, en
in die nieuwe betekenis fungeren zij
als zelfstandige woorden. Auto en kilo
zijn al vrij oude gevallen; later bracht
de afko-rage ons anti, .ex, hetero,
homo, intro, macro, mono, opper, para,
porno, pre, stereo, tetra, ultra, video.
Daardoor vallen autowrak en stereo-

rn

meubel onder de samenstellingen,
terwijl autosuggestie en stereo film afleidingen zijn!
Bij achtervoegsels komen zulke
verzelfstandigingen veel minder
voor. Met bus (van 'omnibus'), cello
(van 'violoncello'), isme, schap (in de
zin van 'bedrijfschap') en enkele
schertswoorden als goog, loog en peut
hebben we het zo'n beetje gehad. Of
weet u er tig meer?
• PSEUDO-ACHTERVOEGSELS

Niet alleen zien we zo allerlei toevoegsels de status van zelfstandig
woord verwerven, er valt ook een
ontwikkeling in omgekeerde richting
waar te nemen. Neem bijvoorbeeld
het woord baron, dat het beeld oproept van een man van aanzienlijken
huize, ook als het figuurlijk gebruikt
wordt ('Hij hangt weer de baron
uit.'). Tegenwoordig lees je echter
over textielbaronnen, havenbaronnen
en drugsbaronnen, benamingen die
niet bepaald adeldom suggereren. De
betekenis is veeleer 'een grote Was in
de genoemde branche'. Die nieuwe
betekenis functioneert echter alleen
wanneer baron achter een ander
woord geplaatst wordt. Dit nu is precies het kenmerk van een achtervoegsel. Sommige taalkundigen trekken
daaruit de consequentie en zeggen
dat baron (in die betekenis natuurlijk)
een achtervoegsel is. Andere zijn
voorzichtiger en spreken van pseudoachtervoegsel of zo.
Dit proces zoekt zijn slachtoffers
niet alleen onder de hogere standen.
Een Boer is van huis uit iemand die
de voortbrengselen van zijn grond
verkoopt. De latere groenteboeren en
eierboeren deden ook nog in landbouwproducten, zij het niet altijd
van eigen bodem. De handelswaar
van de schillenboer kwam niet van de
boerderij, maar er zat tenminste nog
een agrarisch luchtje aan. Bij visboer,
kolenboer, sigarenboer en pornoboer is
ook dat niet meer het geval; -hoer
betekent hier alleen nog 'handelaar',
zoiets als -ier in kruidenier of -ist in
bloemist. Een ander voorbeeld is bank,
oorspronkelijk een bedrijf dat allerlei
diensten in de financiele sfeer verricht, zoals het in bewaring nemen
en ter beschikking stellen van geld.
Tegenwoordig spreken we ook van
bloedbank, spermabank en databank.
Het woorddeel -bank betekent hier

VOORBEELDEN
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Voorvoegsels
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aarts-, anti-, be-, centi-, co-, contra-, de-, deci-, ex-, ge-, hecto-, her-,
homo-, hyper-, kilo-, mega-, micro-, mono-, neo-, non-, oer-, on-, ont-,

opper-, oxy-, para-, poly-, post-, pre-, pro-, quasi-, semi-, sub-, tele-,
trans-, ultra-, ver-, wan-.

Achtervoegsels
-aal, -aar, -aard, -achtig, -baar, -dom, -eel, -er, -erd, -erik, -es, -esk, -eur,

-eus, -halve, -heid, -le, -iek, -ier, -ig, -in, -ing, -isch, -isme, -1st, -itis, -je,
-lei, -lijk, -ling, -loog, -loos, -matig, -ment, -nis, -o'ide, -schap, -sel, -ster,
-te, -teit, -theek, -trice, -tuur, -voud, -vuldig, -waarts, -wijs, -zaam.

Pseudo-voorvoegsels
bere-, bloed-, bijna-, budget-, doorsnee-, instant-, jumbo-, klere-,
mammoet-, marathon-, mis-, nul-, poep-, rete-, reuze-, rot-, solo-,
stik-, stront-, top-, tyfus-.

Pseudo-achtervoegsels
-baron, -boer, -centrum, -freak, -gebeuren, -marathon, -maffia, -plaatje,
-stop, -vriendelijk, -winkel.
Deskundigen verschillen soms van mening over de vraag of een bepaald
woorddeel nog een zelfstandig woord is dan wel een toevoegsel is
geworden. Bovenstaande pseudo's zijn elk door minstens een taalkundige
als zodanig aangemerkt.

alleen nog 'centrale bewaarplaats',
vergelijkbaar met het achtervoegsel
-theek in biblio-, disco- of mediatheek.
Conclusie: boer en bank kunnen als
(pseudo-)achtervoegsels fungeren.
• VOLOP IN BEWEGING

Ook aan de voorkant van het samengestelde woord is de zaak volop in
beweging. Kanker heeft van huis uit
een grimmige klank. Van oudsher
doet dit woord denken aan ziekte,
pijn en dood. Maar tegenwoordig
spreekt men bij een beetje motregen
al van kankerweer, en wie vijfhonderd
meter te voet moet gaan, vindt dat
een kankereind. Kanker- is hier kennelijk verworden tot een aanhef om afkeuring of ergernis over te brengen,
net als kolere-, rot-, snert- en wegwerp-.
Er zijn overigens ook (pseudo-)voorvoegsels met een minder negatieve
lading: bloed-(mooi), knots-(gezellig),

moord-(griet).
Wij kijken hier naar taalelementen
die zich in een overgangsfase bevin-

den. Het zal niemand verwonderen
dat de ene deskundige een bepaald
geval anders klasseert dan de andere.
Zo wordt bijvoorbeeld stik- (stikdonker, stikvol) in een bepaald woordenboek tot de voorvoegsels gerekend
terwijl een ander daarvan (nog?) niet
weten wil. Ook over klasse-, klote-,
rete-, reuze- en zenuwe- wordt verschillend gedacht, maar aan het weglaten
van de tussen-n is te zien dat er met
deze groep iets aan de hand is. Het
gaat om een ontwikkeling die bijvoorbeeld bij het woorddeel -rijk nog
goed waarneembaar is. Bij bosrijk
denken we misschien nog aan 'rijk
aan bos', maar bij belangrijk en talrijk
wordt het duidelijk dat -rijk tegenwoordig alleen nog maar een achtervoegsel is om 'heel veel' aan te duiden. Men heeft kunnen nagaan dat
ook nietige woorddeeltjes als be-, Been -lijk hun leven als volwaardig
woord zijn begonnen. Misschien
geldt dat wel voor alle voor- en achtervoegsels.
<
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Elke dag bellen bijna veertigduizend
reizigers het nummer van Openbaar
Vervoer Reisinformatie. Tot nu toe
kregen ze altijd een mens aan de Iijn,
al moesten ze daar soms even op
wachten. Maar na de komende zomer
wordt een deel van de gesprekken
door een computer afgehandeld. Voor
het zover is, moeten er nog wel een

Reissinformatie en het
luisterend oor van de
computer

Marc van Oostendorp

paar problemen worden opgelost.

elefoneren is niet gemakkelijk,
zeker niet als je een computer
bent. Ik draai het telefoonnummer van een computersysteem dat vragen beantwoordt
over vertrektijden van treinen. Vervolgens raak ik verwikkeld in een verwarrend gesprek.
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tien miljoen reisadviezen. Er werd
veertien miljoen keer gebeld, maar
een groot deel van de bellers kreeg
kennelijk een ingesprektoon of vond
de rij wachtenden te lang, en hing op.
Die mensen had OV Reisinformatie
ook graag te woord willen staan, maar
daarvoor zou een aanzienlijke uitbreiding van het personeel nodig zijn.
Daar is geen geld voor, en dus gaat
men na de zomer proberen een deel
van de gesprekken te automatiseren.

• MARIETJE VAN GRONINGEN

Zelfs in een eenvoudig gesprek worden overigens al snel meer dan tweeduizend woorden gebruikt. Gelukkig
hoeven niet al die woorden begrepen
te worden. Als mensen tegen elkaar
praten, zeggen ze allerlei dingen die
niet strikt noodzakelijk zijn voor de
informatie-uitwisseling. 'Goedemid- "lk wil van Oisterwijk naar Heerendag, ik wil graag weten hoe ik vanuit
veen."
Amsterdam in Zwolle kom.' In zo'n
zin staan maar vier woorden die echt
- "U wilt van Alphen aan den Rijn naar
van belang zijn: `vanuit Amsterdam
i LEGIO PROBLEMEN
Ede-Wageningen."
in Zwolle'. De rest is ruis.
Voorlopig gaat het alleen om de vra"Zelfs in die ruis kan echter ver- "Nee, ik wil vertrekken uit Oistergen over treintijden. Wie met de bus, warrende informatie voorkomen",
wijk."
de tram, de metro of de veerpont wil legt Munnik uit. "Veel mensen zijn
reizen, moet wachten op een inforgewend zich aan het begin van een
- "Hoe laat wilt u vertrekken uit Koogmatrice van vlees en bloed. Volgens
gesprekje voor te stellen. Normaal geZaandijk?"
Bram Munnik van OV Reisinformatie sproken is dat geen probleem, maar
gaat bijna veertig procent van alle ge- het wordt verwarrend als iemand bijDe organisatie OV Reisinformatie besprekken alleen over reizen van stavoorbeeld Marietje van Groningen
antwoordt j aarlij ks miljoenen telefotion tot station. In ongeveer de helft heet. De computer moet dan wel benische vragen over de snelste manier van die gesprekken wordt alleen om grijpen dat die laatste twee woorden
om in Nederland met het openbaar
aankomst- of vertrektijden gevraagd. een naam zijn en niet de vertrekvervoer te reizen. Vorig jaar gaf zij
De beperking tot treintijden is vol- plaats van Marietje. Of stel dat iegens Munnik nodig omdat het sysmand zegt dat zij `om een uur of
teem nu al meer dan genoeg proble- twaalf' wil vertrekken en zij spreekt
men op te lossen heeft. Het heeft een dat woord een uit als `een'. Dan moet
woordenschat van slechts tweeduide vertrektijd nog steeds wel rond
zend woorden: de namen van de sta- twaalf uur gezocht worden, en niet
tions in alle mogelijke varianten
rond een uur."
(`Den Bosch', "s-Hertogenbosch',
`Den Bosch Centraal', `Den Bosch
• KEUZE BLIJFT
CS'), de namen van dagen ('vanEr zijn dus nog wel wat problemen.
daag', 'aanstaande zondag', 'veertien OV Reisinformatie neemt dan ook
juni') en de tijden ('vijf over half
uitgebreid de tijd om het systeem te
twaalf', `elf uur vijfendertig', `een uur ontwikkelen en te testen. Ruim twee
of half twaalf'). In werkelijkheid
jaar geleden is men begonnen met de
heeft het systeem trouwens een gro- ontwikkeling ervan, samen met de
ter geheugen, want het moet allerlei
bedrijven Philips en KPN, en geholtongvallen kunnen onderscheiden.
pen door onder andere de organisatie
Een Limburger moet evengoed worvoor Nederlands Wetenschappelijk
den verstaan als een Groninger, een
Onderzoek (NWO) en de Technische
Hagenaar of een Surinamer. En ook
Universiteit Delft.
Binnenkort kan de reiziger de computer
mensen die verkouden zijn of met
Het gesprekje dat ik voerde, was
ook rechtstreeks te spreken krijgen.
een dubbele tong spreken, moeten te een van de twaalfduizend conversavolgen zijn.
ties die honderden proefpersonen
152

_s.
deze maanden met de computer hebben. Na de zomer, als het systeem
voldoende verschillende stemmen en
accenten gehoord heeft, wordt het
waarschijnlijk op beperkte schaal ingevoerd in een van de negen regio's
waarin OV Reisinformatie Nederland
heeft verdeeld. Mensen die in die regio 0900-9292 bellen, kunnen ervoor
kiezen zich door de computer te laten helpen in plaats van in de rij te
gaan staan. Als dat experiment bevredigend verlopen is, wordt de dienst
waarschijnlijk in de loop van 1998 in

Openbaar Vervoer Reisinformatie
(75 ctUmin)

0

.0900 • 9292
heel Nederland ingevoerd. Voorlopig een menselijke gesprekspartner,
zal de klant er altijd voor kunnen kie- draaide ik het reguliere nummer en
zen een mens aan de lijn te krijgen.
legde de informatrice mijn vraag
voor. Even was het stil. "Pardon," zei
Uiteindelijk gaf de computer me de
zij, "wij geven geen informatie over
route van Oisterwijk naar Heereninternationale treinen." Voor reizen
veen. Nu de terugreis nog. Omdat ik naar Oostenrijk moest ik een ander
dacht dat het sneller zou gaan met
nummer draaien.
<

Met het voegwoord en kunnen woorden en zinnen met elkaar verbonden worden. Maar
sours doet zo'n nevenschikking vreemd aan, zeker als er ook woorden worden samengetrokken. Wij zetten koffie en over is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. En ook
als we delen van woorden samentrekken, gaat er weleens iets mis: was- en stomerij.

Nlreemde nevenschikking en
e n samentrekkingen
n 1972 kregen Freek de Jonge en Bram Vermeulen vele
zalen aan het lachen met
hun conference De lifter.
Daarin kwam de volgende
passage voor: "Om twaalf uur kwam
mijn moeder met de tram en de
lunchpakketten." In deze zin wordt
op een komische manier gespeeld
met het procede nevenschikking: er
worden twee verschillende gebruiksmogelijkheden van komen met met
elkaar gecombineerd. Een ander, iets
bekender voorbeeld zag je vroeger bij
veel cafes aan bijvoorbeeld de Maas
en de Waal waar niet alleen iets te
drinken verkrijgbaar was, maar waar
je ook met een roeiboot de rivier kon
worden overgezet. Men meldde dan
"Wij zetten koffie en over". Of er
ook bier komische bedoelingen in
het geding waren, is niet zeker, maar
de nevenschikking is nog gekker dan
die van De Jonge en Vermeulen. In
dat voorbeeld ging het om een werkwoord (komen) met verschillende gebruiksmogelijkheden, maar het `koffie'-voorbeeld combineert twee verschillende werkwoorden: ko ff ezetten
en overzetten.

Marcel Lemmens - docent opleiding Tolk-Vertaler,
Hogeschool Maastricht

deel staat namelijk een tijdbepaling
In de twee voorbeelden hierboven
(vij f minuten) en in het tweede deel
gaat het behalve om nevenschikking een lijdend voorwerp (Dodd). Ook in
ook om samentrekking: het weglaten 2 worden twee structuren aan elkaar
van woorden na het voegwoord en.
gekoppeld die niet van dezelfde soort
In het eerste geval werd Om twaalf
zijn. In het eerste deel van de zin
uur kwam mijn moeder met niet herstaat alleen een lijdend voorwerp (een
haald, in het tweede Wij zetten. Soms penalty), in het tweede deel zowel een
leidt zo'n samentrekking tot vreemde lijdend voorwerp (een gele kaart) als
grammaticale constructies. Neem nu een meewerkend voorwerp (Arts).
de volgende voorbeelden.
. GRAMMATICALE ONTSPORINGEN

• GEESTELIJKE- EN

1 De ontmoeting had vijf minuten
geduurd en Dodd nogal geamuseerd.

MAATSCHAPPELIJKE INVLOEDEN

Een veelvoorkomende soort samentrekking is die waarbij twee bijvoeg(Uit een vertaling van de roman 1933 lij ke naamwoorden naast elkaar voor
van Philip Metcalfe)
een zelfstandig naamwoord staan en
waarbij achter het eerste bijvoeglijk
2 [De scheidsrechter] geeft een
naamwoord een weglatingsstreepje
penalty en Arts een gele kaart.
wordt gebruikt. Enkele voorbeelden.
(Evert ten Napel in Studio Sport,
18-9-1994)

Op zichzelf zou de weglating van De
ontmoeting had in het tweede deel
van 1 geen probleem moeten zijn.
Toch is de nevenschikking enigszins
vreemd doordat de twee structuren
die naast elkaar staan slechts ogenschij nlij k gelijk zijn. In het eerste

3 De stuwende kracht achter het
promoten van deze alternatieve- en additieve geneeswijzen en
paranormale aangelegenheden is
Jane Schieffelers, als therapeute
werkzaam in Geulle.
(De Geulbode, september 1994)

4 Ondanks de goede resultaten van >
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het project, zowel in kwalitatief
als in kwantitatief opzicht, zal
het project in de huidige omvang
na 1 januari 1995 niet gecontinueerd worden.

maar toch zullen sommige wel acceptabel gevonden worden en andere
niet. Bij 13, 14, 15, 18 en 20 zullen
veel Nederlanders wellicht de wenkbrauwen fronsen. Hoe komt dat?

king van wiskunde en sterrenkunde
misschien niet zo gek zijn, maar het
probleem is dat men bij het lezen
van wis- verwacht dat het tweede
deel -kunde is en niet -kundeleraar.
(Uit een brief van RDC-Limburg,
Het lijkt erop dat het al dan niet ac23-1 1-1 994)
Renkema adviseert in zijn Schrij fwij- ceptabel zijn van een samentrekking
zer (1995): "Gebruik geen weglatings- veel te maken heeft met conventies,
5 geestelijke- en maatschappelijke
tekens als er onoverzichtelijke of ge- met wat nu eenmaal ingeburgerd is.
invloeden
kunstelde constructies ontstaan"
De gekste 'vreemde' samentrek(Uit een werkstuk van een student)
(blz. 173). Een van de voorbeelden
king vind ik 20. Misschien komt dat
die hij geeft, is het grappige "vee- en doordat dinsdag en donderdag in feite
6 een absorberende- en een verende wethouder". Maar wat betekent "ge- geen aparte eenheid vormen. Maar
eigenschap
kunsteld" bier eigenlijk? Het betehoe zit het dan met het volgende
(Uit een werkstuk van een student)
kent in feite niet meer dan dat de
voorbeeld, dat ik een paar jaar gelewoorden die worden samengetrokden op een bord in mijn woonplaats
7 korte- of middellange kredieten
ken, normaal gesproken niet naast el- Bunde zag staan?
(Uit een werkstuk van een student)
kaar voorkomen. Bij 12, 16, 17 en 19
hebben we te maken met samentrek- 21 Kerstbomen te koop op zater- en
Aan al deze samentrekkingen mankingen die bijna als waste 'koppels'
zondag.
keert iets. De weglatingsstreepjes
kunnen worden beschouwd. Inschakunnen namelijk alleen worden gekelen en uitschakelen horen bij elkaar, Zaterdag en zondag horen bij elkaar:
bruikt wanneer een deel van een
en in agenda's worden zondagen en het zijn de twee dagen van het weekwoord in een nevenschikking wordt feestdagen meestal tot dezelfde cate- end. Toch moest ik glimlachen toen
weggelaten dat in een ander woord
gorie gerekend. Maar bij bijvoorbeeld ik het bord zag.
wordt herhaald. In de voorbeelden
13 en 18 hebben we te maken met
hierboven staan de streepjes niet ach- samentrekkingen van woorden die
Tot slot nog enkele authentieke voorter woorddelen, maar achter zelfstan- normaliter niet zoveel met elkaar te
beelden waarbij het idee van samendige woorden. De volgende vier voor- maken hebben. Ze worden gewoon- trekking wel heel erg ver is doorgebeelden illustreren een goed gebruik lij k dan ook niet samengetrokken. Zo voerd:
van het streepje.
kunnen behangen en verhangen niet
was- en stomerij (ook gesignaleerd:
met hetzelfde lijdend voorwerp gestoom- en wasserij)
8 woon-, werk- en leefomgeving
paard gaan, en hebben Koninginnebrom- en fietsen
9 voor- en tegenstanders van dierdag en hemelvaartsdag op zichzelf
(Tot vorig jaar op een Bevel van een
proeven
niet veel met elkaar van doen, d.w.z.
rijwielhandelaar in Margraten)
10 de Engelse sterrenkunde- en
ze vormen samen geen apart soort
brom-fietsen
mechanicaleraar James Ferguson
feestdag. Voorbeeld 15 is ook interes(Gezien op de zijkant van een
11 beroepstolken en -vertalers
sant. Op zichzelf zou een samentrekvrachtwagen).
<
0 BE- EN VERHANGEN

Nu lijkt de regel gemakkelijk ('het
streepje vervangt een deel van een
woord'), maar toch is het niet zo dat
elk willekeurig deel van een woord
kan worden vervangen door een
streepje. Oordeel zelf maar eens of de
volgende samentrekkingen mogelijk
zijn.
12 in- en uitschakelen
13 be- en verhangen
14 ver- en ontsieren
15 wis- en sterrenkundeleraar
16 wis- en natuurkunde
17 onder- en bovenmaats
18 Koninginne- en hemelvaartsdag
19 zon- en feestdagen
20 dins- en donderdag
Misschien is geen enkele weglating
`technisch' gezien echt onmogelijk,
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Vergeten woorden
0 e •
n de verhalenbundel Lenteleven van Stijn Streuvels, uit
1899, komt deze passage
voor:

Aardig
Hans Heestermans

Hij was (...) telkens weer weggedommeld in een soezeliger slaap, - een
onrustig vermoeiend wegzijn in een
vreemde wereld, en vechten met zotte, domme droomspooken. (...) Een
schok (...) sloeg hem uit al dat aardige, weer in de gewone wereld.

Zo'n tegenstelling van betekenissen komt bij veel woorden voor. In
het standaard-Nederlands kennen we
bijvoorbeeld nijdig vrijwel uitsluitend
voor 'zeer kwaad', maar oorspronkelijk betekent het 'vurig, heftig, fel'. H.
Conscience schrijft in zijn roman Hoe

gen wroeten, komen we ook nog op
men schilder wordt:
Karel de Stoute, die niet zo genoemd
is vanwege zijn ondeugendheid, maar
Frans sloot zijnen vader met kracht
op grond van zijn moed. Liggen de
tegen zijne borst, en versmoorde dit
betekenissen 'ondeugend' en 'moeIaatste en schrikkelijke woord op zijdig' ver van elkaar verwij derd? Eigenne lippen door eenen nijdigen zoen.
Waarom beschrijft Streuvels "een on- lijk niet zo. Stout is verwant aan het
rustig vermoeiend wegzijn" en "vech- Duitse Stolz 'trots, zelfbewust' (als
Zeer kwaad is de negatieve tegenhanten met zotte, domme droomspoolaakbare en als niet-laakbare eigenger van vurig, fel. In West-Brabant
ken" als aardig? Zo plezierig zijn die
schap) en in oude Nederlandse tekkomt de positieve variant voor. Daar
nachtmerrieachtige ervaringen die
sten komt het ook in die betekenis
kun je spreken van een nijdig kereltje,
zich in de halfslaap zo hardnekkig op- voor:
waarmee een ventje bedoeld wordt
dringen toch niet? Nee, maar Streudat er leuk uitziet. De vurige levensvels was een Vlaming, en in een groot
Nergens en wort het Opium meer
liefde spat uit zijn ogen.
deel van Vlaanderen en Noord-Braghebruyct dan bij de Mahumedisten
Bij aardig is de tegenstelling 'leuk'
bant, maar ook in Katwijk en de
(...). Het maect heur blij, stoudt ende - 'vreemd, raar' op een andere wijze
Zaanstreek, komt of kwam aardig voor
als dronken, onversaecht ende onbe- te verklaren. Hier vloeit de ene betein de betekenis 'vreemd, ongewoon,
dacht (...)
kenis niet uit de andere voort. Nee,
zonderling, eigenaardig', en die beteR. Dodonaeus, Cruydt-Boeck, volgens de grondbetekenis is 'een bepaalde
kenis heeft Streuvels hier bedoeld.
sijne Iaetste verbeteringe (1608).
aard, karakter hebbend'. Dat kan ten
Het is wonderlijk om te zien hoe
goede gelnterpreteerd worden, wat
een en hetzelfde woord zulke verDie zelfbewustheid kan leiden tot
leidt tot verouderde betekenissen als
schillende betekenissen kan hebben. kloekmoedigheid, en zo is het spron- 'vindingrijk, kunstvaardig, bevallig,
Toch komt dat heel vaak voor. Neem getje gemaakt naar de stoutheid van elegant', maar ook de kwade uitleg is
nu bijvoorbeeld stout. Wij kennen het Karel en naar de ondeugendheid van mogelijk: zo kwaad zelfs dat een arige
alleen als 'ondeugend, ongehoorhet kind dat veel durft en zich niet
in verschillende dialecten 'een
zaam', vooral van kinderen gezegd.
stoort aan de regels van ouders en op- vreemde snuiter' is.
<
En als we even verder in ons geheuvoeders.
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Uitgesproken taalseksismen kom je tegenwoordig niet zo vaak meer tegen.
Maar bijna ongemerkt blijken allerlei soorten teksten toch nog steeds kwalijke
gedachten over de plaats en waarde van vrouwen uit te dragen. In drie artikelen
geeft Agnes Verbiest aan waar kritische taalgebruikers op kunnen letten om niet
onbedoeld en ongemerkt dergelijke ideeen te versterken.

Taal en denken over vrouwen [2]

Vrtouwen=, dames- en

Agnes Verbiest - docent Taalbeheersing,
Vakgroep Nederlands, RU Leiden

et taal draag je niet alleen informatie over, maar stuur je
ook gedachten. Schrijvers en
sprekers die zich dat realiseren,
zouden zich eigenlijk bij alles
wat ze schrijven en zeggen, moeten
afvragen of de taal zoals ze die gebruiken hun publiek wel in de door
hen gewenste denkrichting stuurt.
Kritische taalgebruikers hebben dan
nog eens de specifieke taak erop te
letten dat hun woordkeus niet ongemerkt aanhaakt bij opvattingen over
de seksen die wel gangbaar zijn, maar
die ze desondanks niet zouden willen
ondersteunen of bevestigen.
Zo zal een auteur zich moeten afvragen wat de seksegebonden lading
kan zijn van een hoofdstuktitel als
'Vrouwen en de 17de-eeuwse dichtkunst'. Om daarachter te komen, kan
het helpen om zich een tegenhanger
van deze zin voor de geest te halen:
'Mannen en de 17de-eeuwse dichtkunst'. Zo'n hoofdstuktitel is een rariteit. Mannen zijn kennelijk altijd al
inbegrepen als er over 17de-eeuwse
dichtkunst wordt geschreven: ze worden nooit apart genoemd. Maar dat
betekent dan dat vrouwen en in dit geval zoiets inhoudt als 'natuurlijk gaat
het in studies over dichtkunst gewoon over mannendichtkunst, maar
nu gaat het eens over vrouwendichtkunst, en dat is heel wat anders'.
41 'MANNENPOOLREIZEN'

Iets dergelijks, maar niet hetzelfde, is
er aan de hand met de hoofdstuktitel
'Middelnederlandse vrouwenmystiek'. Kritische lezers denken nu wel156

andere zorgenkind'jes

licht meteen dat ook hier weer de
mystiek van mannen de norm is en
dat er deze keer eens over de uitzondering geschreven zal worden. Ze
zijn dan op het verkeerde been gezet,
want de oudste en belangrijkste Middelnederlandse mystieke teksten zijn
nu juist allemaal van de hand van
vrouwen. In dit geval had een kritische auteur om vakinhoudelijke redenen vrouwen weg moeten laten.
Een hoofdstuk over poolreizen in een
tijd dat er geen vrouwen naar de pool
reisden, geeft men toch ook niet de
titel 'Mannenpoolreizen'?
Ingewikkeld is het zeker, want
soms is het gebruik van het woord
vrouwen weer heel goed op z'n plaats,
zoals in vrouwen film en vrouwenboek.
Daar wordt tegenwoordig mee bedoeld dat de film of het boek een feministische inslag heeft of voor en
door vrouwen is gemaakt. De tegenhangers mannen film en mannenboek
zijn ook mogelijk; zij geven aan dat
film en boek exponenten zijn van de
zogenoemde 'mannenbeweging'.
Toch blijft het gebruik van vrouweneen hachelijke zaak, doordat het
evengoed denigrerend of stereotiep
geinterpreteerd kan worden. Bij een
boek of film zou het voorvoegsel
vrouwen- dan betekenen dat het werk
een oninteressante huffs-tuin-en-keukenplot heeft of een sentimentele
smartlap is. Denigrerend gebruik van
mannen- komt overigens ook voor;
het kan dan 'macho' betekenen, zoals in mannenlectuur (pulpseries als
Colt 45, Hollister of Jaguar), maar
ook'tuinbroekfiguur', zoals men zich

die voorstelt bij het 'mannenhoekje'
van een feministisch tijdschrift.
0 DAMESROMANS

Het belangrijkste bezwaar tegen het
klakkeloos gebruik van vrouwen- is
dat het de bekende gedachte in de
hand kan werken dat vrouwen een
homogene groep vormen. Hun werk
kan wel samengenomen beoordeeld
worden, liefst in een aparte vrouwenrubriek, op een speciale pagina, kortom in de marge van het werk van bij voorbeeld echte kunstenaars, dat natuurlijk wel op velerlei manieren in
allerlei stromingen en genres kan
worden ingedeeld. Zo vergeleek Menno ter Braak bijvoorbeeld het werk
van Carry van Bruggen - dat hij zeer
bewonderde - niet met filosofischliterair werk van vergelijkbare schrijvers uit die j aren, maar met 'damesromans', dat wil zeggen met het heel
anders georienteerde werk van vrou
welijke auteurs die niets anders met
Van Bruggen gemeen hadden dan
hun sekse.
De uitdrukkingen vrouwen en, vrouwen- en vrouwelijk zijn dus voor kritische schrijvers en sprekers zorgenkindjes. Soms moeten ze, soms mogen ze,
en soms ook mogen ze absoluut niet
gebruikt worden - wanneer men tenminste geen opvattingen over vrouwen wil ventileren waar men bij nader
inzien niet achter staat. <
-

Van Agnes Verbiest is in april 1997 bij
Contact veschenen: De oorbellen van de
minister. Taal en denken over vrouwen.
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Noodseizoen

ors certa hora incerta. Dat is Latijn voor
'dood zeker, uur onzeker'. Dat we moeten
sterven staat vast, maar we weten niet wanneer. Aan deze oude wij sheid ontleende Jan
Eijkelboom de titel van zijn vijfde bundel:
Hora incerta, verschenen in 1993. Het is een titel die niet
getuigt van een vrolijke blik op een onbezorgde toekomst,
maar toch doet Eijkelboom zijn best om of en toe te ontkomen aan de onontkoombare gang van de tijd.
De bundel begint met een 'calendarium', een reeks van
twaalf gedichten over de twaalf maanden van het jaar,
door de dichter dapper 'Tegen de tij d' genoemd. In het
vierde gedicht gaat het over de vierde maand, april, waaruit de dichter wel zou willen ontsnappen. Dat lijkt met behulp van de verbeelding en met wat dichterlijke overmoed
aanvankelijk goed te lukken. Hij verlangt terug naar een
winterdag met ijspret: de herinnering daaraan wordt meteen maar even uitvergroot tot een herinnering aan "die
eeuw dat het vroor", als was de dichter een onsterfelijke
god die ruim in de tijd zit. Hij heeft heimwee naar een
hete zomer: een warme augustusdag wordt even gemakkelijk uitgebreid tot een "vervlogen tijdperk", ooit, onder
keizer Augustus. Het kan ook een andere keizer zijn geweest, maar dat doet er niet zoveel toe. Op een decennium
meer of minder wordt hier niet gekeken. Tijd in overvloed
in dit tij dparadij s, waarin "je de tijd maar lopen liet" als
dat zo uitkwam.
Deze onbekrompen omgang met tijd staat in schril contrast met de benauwende werkelijkheid die zich in de laatste twee strofen aandient: een doodse aprildag waarop alles vastgelopen is en stilstaat, een dag om dood te willen
of zich in ieder geval dood te houden.
Wie aan deze benauwenis wil ontsnappen, moet vluchten
in de droom of een andere noodoplossing zien te vinden,
zo valt in de slotregels te lezen. Als het seizoen tegenvalt,
is er voor een dichter altijd nog het verlangen dat aangesproken kan worden: een "noodseizoen", zoals Eij kelboom het noemt, dat zich niet aan de kalender houdt,
altijd achter de hand voor noodgevallen.
Het leek mij een mooie vondst, te vergelijken met 'het
schrikkeluur' in een gedicht van Judith Herzberg, 'het vij fde seizoen' in een onlangs verschenen verhalenbundel
van de Turks-Nederlandse schrijfster Sibel Birgin en 'het
vijfde kwartier' in een liefdesduet van Herman Finkers en
Brigitte Kaandorp: "Een uur met jou duurt vijf kwartier."
Maar Kees Fens vond het, in een bespreking van Eijkelbooms bundel, te gezocht. Hij had hier liever het woord
gelezen dat door de context als het ware al aangekondigd
werd: noodrantsoen. "Verlangen als noodrantsoen, - dat
lijkt mij heel treffend", schreef Fens.
Daar was de dichter het mee eens. In een vraaggesprek

vertelde Eijkelboom dat het hier om een zetfout ging, door
hemzelf bij het controleren van de drukproeven over het
IV
Weet je die eeuw nog dat het vroor,
dat we die warme dranken dronken, dat er
gelachen werd, maar zonder Ieedvermaak, om wie
daarna op 't ijs zijn evenwicht verloor?
Of anders dat vervlogen tijdperk
- keizer Augustus, was het niet? waarin je van de hitte niet kon werken
en je de tijd maar lopen liet?
De tijd kan nu niet weg, blijft staan
in plassen of perst zich moeizaam door de goot.
Wie nu niet dood wil houdt zich dood
of Iaat zich door een droom verplegen.
Verlangen blijft het noodseizoen
voor wie - waarom? - wil overleven.
Uit: Jan Eijkelboom, Hora incerta. Amsterdam,
De Arbeiderspers, 1993.

hoofd gezien. Jammer. In de tweede druk van Hora incerta
luidt de tekst nu dus: "Verlangen blijft het noodrantsoen /
voor wie - waarom? - wil overleven." En in het woordenboek van de poezie zal de omschrijving van noodseizoen
dus kort moeten blijven: "zie: noodrantsoen".
<

Een tweede opinie
C. Kostelijk - Lelystad

n het aprilnummer 1993 van het internationale tijdschrift Orthopedische casuIstiek trof ik in een artikel
aan: "een tweede opinie vragen".
Ik herinner mij uit een gesprek met een arts dat de
verzekeringsmaatschappijen voor second opinion in hun
reglement het woord collega-consult gebruiken.
Het bovengenoemde artikel bleek geschreven te zijn
door Belgische redacteuren. In Belgie wordt blijkbaar
een letterlijke vertaling uit het Engels gebruikt, die in
Nederland niet gangbaar is. Vergelijk nog Van Dale
Engels-Nederlands: "have a second opinion bijkomend
advies inwinnen, (nog) iem. anders/een specialist/vakman raadplegen".
<
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Een paar is
meer dan twee
e Tilburgse taalkundige Riet
Vos heeft zich geboge n over
een paar schoe ne n . Om hoeveel schoenen h et gaat? Er
zijn weinig me nsen die beter
wete n dan Vos hoe mo eilijk die vraag
te beantwoorden is. Zij promoveert
in november op een proefs ch rift over
construc ties als een paar schoenen.
Ais we het h ebb en over een paa r
schoenen dat op tafel staa t, is er geen
twijfel mogelijk. Dan zijn het er precies twee, en die twee horen bij elkaar. Ze zijn door dezelfde schoe n maker gemaakt, ze h ebb en dezelfde
kleur en hetz elfd e m od el, de ene
schoen past aan de lin kervoet en de
ander aan de rechtervoet. Maar stel
dat het nu gaat om een paa r schoenen die in de gang liggen . In dat geval zoude n het er best meer da n twee
kunnen zijn.

heid is om de twee woor de n same n
te stellen tot een woo rd: een schoe nenpaar bestaat uit hooguit een linker- en een rechterschoen .
Zelfstandignaa mwoordgroepen
zijn meestal anders opge bouwd dan
een paar schoenen. Drie mooie dagen is
een voor beeld van zo'n 'andere'
groep, een vrolijke, enthousiaste jongeling is er nog een. Er staat maar een
zelfstan dig naamwoord in (dagen,
jongeling). De andere woo rde n zijn
bijvoorb eeld lidwoorden teen), bijvoeglijke naam woorden (vrolijke) of
telwoord en (drie). We zien weliswaar
twee zelfstandige na amwoorden in

een boek over de natuur (boek, natuur),
maar de natuut kan in zo'n geval ni et
za nder h et voorzetsel over. Een twee-

de zelfstandig naamwoord in een
groe p is aileen to egestaan als het
wordt inge leid door een voo rzetsel.
De woo rdgroe p een paar schoenen
• EEN SCHOENENPAAR
is een uitza ndering op die regel. Er
Er zijn meer man ieren om de dubbel- zijn er meer : een bende dieven, een hoezin nigheid te Iaten verdwijnen , zegt
veelheidgtaan, een bos rode rozen, een
Vos. Het eerste woord verkleinen bij- aantal mensen} een emmer btamen.
voor beeld: een paar tje schoen en beMeestal geeft het eerste woo rd een
staat nooit uit meer dan twee exemhoeveelh eid aan; uitzondering en zijn
plaren. We kunnen ook een telwoo rd aileen woo rdgraepen als een niellw
toevoegen: twee paren schoen en (of
type vliegtuig en een soort manager. Een
twee paar schoenen) hebben samen
voorzetsel toevoegen kan in sommige
precies vier zolen . Nog een mogeli jk- gevallen wei (een bende van dieven, een

Verzamelnamen spelen niet aileen een ral in de Nederlandse, maar ook in de
Opperlandse taa lkunde. Het standaa rdwerk van Battus geeft onder andere
de volgende voorbeelden:
een
een
een
een
een
een
een
een

berg alpinisten
wolk baby's
sloot baggeraars
ton chirurgen
stal dieven
kom genodigden
rits knopen
dracht machtigen

een zee meeuwen
een zending missionarissen
een trits ritsen
een smak schaatsers
een hoop verwachtingen
een handvol vingers
een blikzieners
een ons zij

Uit: Battus, Opperlandse taal- & letterkunde. Amsterdam, Querido, 1981 .
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bos met rode rozen), maar is ni et strikt
nood zakelijk. Dat is nogal me rkwaa rdig. In de meeste andere talen kan
het niet zonder voo rzetsel. Neem het
Engels: a pair of shoes}a gang of thieves en a new type of aeroplane zijn niet
grammaticaal zander of.
• BIJIONDER TELWOORD

Veel van de genoemde woo rdgroepen zijn du bbeIzin nig op min of
meer dezelfde ma nie r waarop een
paar schoenen dat is. Een bende dieven
is opgepakt betekent dat men een georga niseerde groe p crimi ne len heeft
ingerekend. Ais een bende dieven opgepakt ziin, hebben we het over een
heleboel dieven, die eIkaar n iet
noodzakelijkerwijs kennen. Oo k h ier
werken de tr ues met .h et verkleinwoord, het telwoord en de samenste lling om de dubbeIzinnigheid op te
lossen : een bendetje dieven, vierbendes
dieven en een dievenbende zijn allemaa l georganiseerd.
Vos is geinteresseerd in de manier
waarop deze woo rdgroepen in elkaa r
steke n . Waaro m staat het werkwoord
in de ene beteken is in h et enkelvou d
en in het andere gevaI in het mee rvo ud?
Volgens Vos is er een verschil in
structuur tu ssen de twee 've rsies' van
een paarschoenen. Ais h et gaat om
precies twee schoen en is paar een
gewoo n zelfsta ndig na amwoord , en
de kern van de h ele zelfstandignaamwoor dgroe p. Om dat paar in het enkelvoud staa t, is de persoon svorm
ook enke lvoud ig: een paar schoenen
staat op tafet. Boven die n kunnen we
met zo'n zelfstandig naamwoord alles doen wat we met andere zelfstandige naamwoorden ook kunnen. Er
een verkleinwoord van maken bijvoorbeeld, of een same ns telling. Of
er ee n telwoord voor plaatsen. Riet

Vos heeft een bijna wiskundig systeem bedac ht om dit allemaal heel
precie s te beschrijven .
Ais we het h ebb en over een paar
sch oenen die in de gang liggen , is een
_
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paar geen zelfstandig naamwoord,
maar een uitzonderlijk soort telwoord, dat ongeveer 'enkele' betekent. Schoenen is dan het enige zelfstandig naamwoord in de woordgroep. Omdat dit woord in het meervoud staat, is de hele zin meervoudig
van vorm. Met een paar kunnen we
nu ook niet de dingen doen die we
met een zelfstandig naamwoord wel
kunnen: we kunnen er geen verkleinwoord of samenstelling van maken,
en er geen telwoord voor plaatsen.

. EEN PAAR RAADSELS

Er zijn nog meer raadsels over dit
soort woordgroepen. Stel dat we er
een bijvoeglijk naamwoord bij plaatsen, zoals in een lekkere kist sinaasappels. Het woord lekker staat hier voor
kist, maar hoort wat de betekenis betreft bij sinaasappels. De woordgroep
betekent hetzelfde als een kist lekkere
sinaasappels. Zo werkt het niet altijd.
Een groene kist sinaasappels is niet hetzelfde als een kist groene sinaasappels.
Het is niet duidelijk waar dat verschil

in zit. Het heeft er waarschij nlij k mee
te maken dat een kist wel groen kan
zijn maar niet lekker. "Hoe het precies zit, weten we niet", zegt Riet
Vos. "Er zijn nog wel een paar dingen die onduidelijk zijn." En met een
paar, dat is duidelijk, bedoelt ze meer
dan twee.
<
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Riet Vos, The Grammar of Direct and
Indirect Partitive Constructions verschijnt
dit najaar bij de Katholieke Universiteit
Brabant te Tilburg.

GESCHIEDENIS OP STRAAT

Doodweg
Riemer Reinsma

nze voorouders uit de
voorchristelijke tijd koesterden een heilige angst
voor de geesten van hun
dierbare - of niet zo dierbare - overledenen. Ze waren bang
dat de schim van de dode naar huis
terug zou keren. Om te voorkomen
dat de overledene de weg naar het
kerkhof al te goed zou kennen en
daarlangs terug zou komen, reed de
stoet via een weg die uitsluitend voor
dit doel bestemd was, de Doodweg of

te weer de neiging om ze uitsluitend
voor dat doel te blijven gebruiken.
Twee van de weinige doodwegen
die deze naam nog steeds dragen, liggen in Hilversum en het aansluitende
deel van Laren. Beide leiden naar het
Sint Janskerkhof bij Laren. Het kerkhof was bestemd voor overledenen
uit Laren zelf, maar ook uit Bussum
en Hilversum. Op de kaart zijn de
twee begrafenisroutes nog steeds
goed te volgen: vanuit het kerkhof
loopt een Doodweg in noordwestelij -

alleen het gedeelte tot dicht bij de
gemeentegrens van 's-Graveland heet
Doodweg. De Hilversumse weg voert
kilometers Lang door hei en bos, al
scheert hij ook Tangs de rand van een
twintigste-eeuwse woonwijk. Intact is
hij niet meer: hier en daar heeft het
oprukkende bos een stuk veroverd,
een weg- en een spoorwegkruising
hebben het trace onderbroken, en
een deel draagt tegenwoordig een andere naam (Boslaan). De ironie wil
dat de Doodweg daarmee beter dan

Lijkweg. Een weg met die naam was

ke richting (naar Bussum), terwijl de

ooit aan zijn doel beantwoordt: de

-

dus speciaal bestemd voor begrafenis- andere in westelij ke richting naar
stoeten.
Hilversum gaat. Deze route eindigde
Het heidense bijgeloof omtrent de oorspronkelij k in 's-Graveland, maar
doodwegen heeft zijn bestaan lang
weten te rekken. De kerkelijke autoriteiten waren daar uiteraard niet blij
mee. Zo stond in een resolutie van
een Drentse synode uit 169 7 de verzuchting: "Hoe of te brengen de superstitie, dat men in 't brengen van
de dooden naa 't kerkhof de oude
rheewegen gebruict?" Toch wist de
traditie zich tot in de twintigste eeuw
te handhaven. Waarschijnlijk was
dat mede mogelijk doordat de dood-

kans dat de afgestorven zielen de weg
naar hun angstige nabestaanden zullen terugvinden, is kleiner dan ooit. <
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wegen, juist omdat ze speciaal voor

begrafenissen gebruikt werden, jets
onheilspellends kregen. Dat versterk159
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Tweede Kamer: `zorgplicht'
'Geef kinderen les in
Nederlands niet in grondwet verschillende talen'

W

ordt het Nederlands bedreigd? En zo ja, moet het dan grondwettelijk inderen zouden op de basisschool in verworden beschermd? Al geruime tijd is de politiek druk aan het discus- schillende talen les moeten krijgen. Dus bijsieren over deze kwestie. Lind april kwam daar (voorlopig?) een einde aan: de
voorbeeld geschiedenis in het Frans, biologie in
Tweede Kamer verwierp een voorstel dat voorziet in de grondwettelijke veranhet Engels, aardrijkskunde in het Duits en de rest
kering van het Nederlands.
in het Nederlands.
Het begon allemaal in oktober 1995, toen de Kamerleden Koekkoek (CDA)
Dit voorstel deed de Nijmeegse hoogleraar
en Van Middelkoop (GPV) een initiatief-wetsvoorstel indienden ter beschertaalwetenschap C. de Bot onlangs tijdens een
ming van de positie van het Nederlands. Beide indieners vonden dat de Neder
congres over taal. De Bot verwees als voorbeeld
landse taal door de toenemende internationalisering steeds meer onder druk
naar een school in Montreal. Daar krijgen leerlinkomt te staan. Het was volgens hen dan ook hoog tijd voor wettelijke maatgen les in drie talen: Frans, Engels en Hebreeuws.
regelen. In de grondwet moest worden vastgelegd dat het de `zorgplicht' van
Van huis uit spreken de kinderen Engels, maar de
de regering is om het gebruik van het Nederlands te bevorderen.
eerste drie jaar op school wordt er alleen in het
Vorig jaar, bij de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel, werd al
Frans en Hebreeuws lesgegeven. Pas in het vierduidelijk dat veel Kamerleden er niet warm voor konden lopen. Sympathiek,
de jaar komt er Engels bij. De ervaringen van
maar niet erg reeel, zo was de teneur van de reacties. Ook in april dit jaar, tijdeze school zijn positief, zei De Bot. De kinderen
dens de mondelinge behandeling, werd er ernstig getwijfeld aan de noodzaak
leren uitstekend Frans en Hebreeuws, zonder dat
van de maatregel. "Het Nederlands heeft een gegarandeerde status in de Eurohun Engels eronder lijdt. Bovendien steken ze
pese Unie", zei VVD-Kamerlid Kamp. En zijn collega Liemburg (PvdA) voegde
evenveel op van het vak dat in een vreemde taal
daaraan toe dat het Nederlands ook binnen de landsgrenzen een "onomstrewordt gegeven als van lessen die in het Engels
den positie" heeft.
zijn. Maar het opvallendste is volgens De Bot dat
Uiteindelijk stemde een meerderheid van D66, GroenLinks, PvdA en VVD
deze leerlingen beter lezen en schrijven dan hun
tegen. Het Nederlands zal zich voorlopig zonder de zorg van de grondwet
leeftijdsgenootjes die maar een taal aangeboden
moeten zien te redden.
krijgen.

Bron: NRC Handelsblad, 10-4-1 997

Bron: de Volkskrant, 19-4-1997

Lagere CI*jfers bij gebruik dialect
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et Groot Dictee der Nederlandse
taal, wijd en zijd gerenommeerd

ialecten en streektalen stijgen in aanzien. Onlangs werden het Nedersaksisch en het
Limburgs officieel erkend, en allerlei uitgaven in dialect (van Haagse Harry tot de bijbel
in het Twents) gaan grif over de toonbank. Maar niet overal geniet dialect evenveel prestige.
Op school bijvoorbeeld leidt het gebruik ervan tot lagere cijfers. Dat blijkt uit het proefschrift
van neerlandicus Aime van Reydt, die in september in Nijmegen op zijn onderzoek hoopt te
promoveren.
Van Reydt liet onder andere zes verschillende opstellen van leerlingen beoordelen door
ruim dertig Emmense leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs. Wat die docenten

voor zijn moeilijkheidscoeficient, zijn

niet wisten, was dat er van elk opstel twee versies waren; het enige verschil tussen die versies

nonsensicaal discours en zijn onorthodox
uitdijende syntactische constructies, heeft
de onvolkomenheid van de nieuwe Neder landse spelling bevestigd .”

was dat er in de ene dialectfouten stonden en in de andere niet. Zo kon een docent een opstel
lezen waarin de vraag "Waar kom jij weg?" voorkwam, terwijl een van zijn collega's zich
bong over de versie waarin in keurig standaard-Nederlands "Waar kom jij vandaan?" stand.
Na beoordeling bleek dat de versies in dialect gemiddeld een halve punt minder kregen dan
die in de standaardtaal.
Op zichzelf is deze uitkomst natuurlijk niet opzienbarend - docenten worden tenslotte
geacht alle taalfouten van hun leerlingen te verbeteren. Maar het wordt iets antlers als je
bedenkt dat de docenten van oordeel waren dat dialectsprekende kinderen weinig problemen
ondervinden door hun dialectachtergrond.
Ook in een ander opzicht bleek er verschil te bestaan tussen woord en daad. De docenten
beweerden dat ze dialectsprekende kinderen even slim, zelfstandig en leergierig vinden als de
andere. Maar toen Van Reydt de leraren op een listige manier een oordeel wist te ontfutselen
over een en hetzelfde kind dat in het ene geval dialect sprak en in het andere niet, bleek dat
de leraren de `niet-dialectische variant' van dat kind toch wel wat hoger waardeerden.

Stelling proefschrift Ingeborg Dhooge,
Rijksuniversiteit Groningen
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Bron: Gtontinger Dagblad, 9-4--1997
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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.

• HISTORISCH NEDERLANDS

In De moedertaal centraal beschrijft Marijke
van der Wal het ontstaan van het Nederlands als eenheidstaal. Ze richt zich op de
ontwikkelingen rond 1650, toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
gevestigd werd. In deze tijd ontstond mede door de immigratie van veel ZuidNederlanders - de eerste breed gedragen
acceptatie van onze taal, die vastgelegd
werd in woordenboeken en grammatica's.
Aan de hand van wetenschappelijke verhandelingen van rond 1650 laat Van der
Wal zien hoe dit 'standaardisatieproces'
verliep, waarbij ze tevens een vergelijking
maakt met het ontstaan van eenheidstalen
in de ons omringende landen.

bliek. Het eerste boek op etymologisch gebied dat bewust geschreven is vanuit de gedachte dat een algemeen publiek moet
kunnen begrijpen hoe bepaalde woorden
in onze taal zich hebben ontwikkeld, is het

dactie van beide auteurs, gaat opnieuw
over dit onderwerp en draagt als titel Het

Etymologisch woordenboek voor beginners

seerd zijn op de voordrachten die Nederlandse en Vlaamse deskundigen hielden
tijdens de Algemene Conferentie van de
Nederlandse Taal en Letteren van 1994.
Vier van de bijdragen zijn reacties op de
eerste bijdrage - van Koen Jaspaert - waarin deze zijn visie geeft op de door hem bepleite integratie van moeder- en tweedetaalonderwijs binnen een model van 'analytisch' taalonderwijs voor alle leerlingen.

van Gerbrand Bakker. Het boek behandelt
in begrij pelij ke taal een kleine groep woorden uit onze taal die geselecteerd zijn omdat ze boeiend of interessant zijn, omdat
er een verhaal aan vastzit of omdat ze een
verrassende oorsprong hebben.
Het Etymologisch woordenboek voor begin-

ners is verschenen bij uitgeverij Piramide
en kost f 39,90.
ISBN 90 245 2480 6

0 DIALECTEN

aspecten in de Nederlanden omst reeks

Ter gelegenheid van de vierde Nederlandse
Dialectendag, op 15 maart jongstleden,
verscheen Het dialectenboek 4. Nooit verloren werk. Het boek biedt allereerst een
weergave van de ontstaansgeschiedenis
van de grootste onderneming op het terrein van de dialectkartering, die zijn neerslag vond in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND). Daarnaast is een aantal interviews opgenomen met medewerkers
van de RND, zoals dr. Jo Daan en de emeritus hoogleraren Weijnen en Sassen. Achter in het boek is een zogeheten 'wegwijzer' te vinden, waarin onder meer een
groot aantal publicaties over dialecten
staat vermeld.

1650 wordt uitgegeven door de Sdu en
ISBN 9012082986

• CONG RES

Op 14 juni vindt in Leiden het congres Nederlands: economisch goed van de Landelijke
Vereniging van Neerlandici plaats. De acht
sprekers - onder wie Gerrit Krol, Rudi Wester, Mohammed Rabbae en mr. S. Slagter zullen zich buigen over het Nederlands als
cultuurtaal, overtuigingsmiddel en commercieel product, en over het gebruik van
het Nederlands door anderstaligen. De
kosten bedragen f 30,- voor LVVN-leden
en f 50,- voor niet-leden. Studenten krijgen korting. Plaats van handeling: Centraal Faciliteitengebouw Rijksuniversiteit
Leiden, Cleveringaplaats 1. Informatie en
aanmeldingen bij: LVVN, Postbus 11398,
1001 GJ Amsterdam, telefoon 020 - 525 47
37 (e-mail: lvvn@let.uva.nl).
0 ETYMOLOGIE VOOR BEGINNERS

Etymologie, eponiemen en geoniemen
zijn al lang geen onderwerpen meer die
zich enkel in de belangstelling van specialisten kunnen verheugen. De belangstelling voor boeken over deze onderwerpen
wijst op de interesse van een groot pu-

Voorzetten Si wordt uitgegeven door de
Sdu en kost f 19,90.

De moedertaal centraal. Standaardisatie-

kost f 36,90.

verschil voorbij. Onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen. Het boek bevat vijf artikelen die geba-

ISBN 9012083621

BELEIDSTEKSTEN
De eigenzinnige lezer van Rob Neutelings

Wijngaard en R. Belemans en is voor

gaat over het beoordelend lezen van beleidsteksten. Neutelings laat zien hoe parlementariers en gemeentelijke bestuurders
te werk gaan om zo efficient mogelijk de
gezochte informatie uit omvangrijke rapporten te halen. De processen die daarbij
een rol spelen, onderzocht hij met de
hardop-denk-methode, waarbij proefpersonen hun activiteiten hardop moeten becommentarieren. De uitkomsten tonen
aan dat onze bestuurders heel wat minder
lezen dan verondersteld wordt. Maar gelukkig maakte niemand het zo bont als
Hans Wiegel, die ooit beweerde alleen de
eerste en de laatste zin van een rapport te
lezen.

f 25,- verkrijgbaar in de boekhandel. Het

De eigenzinnige lezer. Hoe Tweede-Kamer-

Het dialectenboek 4. Nooit verloren werk
staat onder redactie van H.H.A. van de

kan ook worden besteld bij het secretari-

leden en gemeenteraadsleden beleidstek-

aat van de Stichting Nederlandse Dialec-

sten beoordelen wordt uitgegeven door de

ten, Gen. Gavinstraat 344, 6562 MR

Sdu en kost f 44,90.

Groesbeek (024 - 361 59 98).

ISBN 9012084296

ISBN 90 73869 04 8

0 JOURNAALTAAL
0 ONDERWIJS NEDERLANDS

Sjaak Kroon en Ton Vallen publiceerden
eerder in de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie over Nederlands als tweede taal. Voorzetten nummer 51, onder re-

Het veertigjarig bestaan van het NOS-Jour
naal vormde de aanleiding voor het boek
Veertig jaar journaal, veertig jaar taal. Vanuit
de gedachte dat het taalgebruik in het
Journaal een afspiegeling is van de veran-
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deringen die zich in het Nederlands heb- van de Universiteit van Amsterdam. De
ben voltrokken, brengt het boek de wijzi- bundel is samengesteld door Els Elffers,
gingen van de afgelopen veertig jaar in Joop van der Horst en Wim Klooster, en
kaart. Aan bod komen onder meer uit- bevat bijdragen van onder meer Frida Balk,
spraak, verbogen vormen, woordvorming Geert Booij en Jan Stroop. De in totaal 22
en zinsbouw, de woordenschat (behandeld artikelen behandelen een breed scala aan
per decennium) en de stijl. Aparte hoofd- taalkundige onderwerpen. Veel aandacht
stukken zijn gewijd aan de spreek- dan wel is er voor de moderne Nederlandse zinsschrijftaligheid van de presentatoren, be- bouw en betekenisleer.
groetings- en afscheidswoorden en buitenGrammaticaal Spektakel. Artikelen aangelandse invloeden.
boden aan Ina Schermer-Vermeer kan be-

eeuwse literatuur in de negentiende en
twintigste eeuw') en dr. A.C. Braet ('Van de
welsprekendheidsleer van Siegenbeek tot
de communicatiekunde van Drop'). Het
dagprogramma wordt afgesloten met een
forumdiscussie over de positie van de universitaire neerlandistiek.
Aanmelden kan via het secretariaat van de
vakgroep Nederlands van de Rij ksuniversiteit Leiden, tel. 071 - 527 26 04/527 21 30;
per e-mail: korevaart@rullet.LeidenUniv.nl;
deelnamekosten f 50,- per persoon.

Veertig jaar Journaal, veertig jaar taal van

steld worden door f 27,50 over te maken

P.G.J. van Sterkenburg (die eerder De taal

op postgiro 4771545 van W.G. Klooster,

van het Journaal publiceerde) en M.C. van

onder vermelding van 'Grammaticaal

i EPONIEMEN

den Toorn wordt uitgegeven door de Sdu

Spektakel'.

Van Achilleshiel tot De toorn van Zeus is de

en kost f 24,90.

ISBN 90 801021 64

titel van een boekje waarin op een begrij pelij ke manier een klein gebied van het
grote terrein der eponiemen wordt beschreven. Het behandelt uitsluitend eponiemen die teruggaan op bijbelse persoonsnamen en persoonsnamen uit de
mythologie, godsdienst en oudheid. Aan
de orde komen woorden als achilleshiel,
zwaard van Damocles, panacee en doos van

ISBN 9012083494

r
• HANDLEIDINGEN

Veel computerprogrammatuur is voor de
gemiddelde computerbezitter te ingewikkeld. Vooral de handleiding is vaak een
dik, ontoegankelijk boek waarin je niet
vindt wat je zoekt en waar niet doorheen
te komen is. Michael Steehouder en Carel
Jansen schreven daarom de Handleidingenwijzer, een lijvig standaardwerk over het
samenstellen van softwarehandleidingen.
Steehouder en Jansen gaan uiteraard uitgebreid in op de vorm en inhoud van goede
handleidingen, maar besteden ook aandacht aan de principes van het leren gebruiken van software, het opzoeken van
informatie in handleidingen en het testen
van gebruikershandleidingen.

LOOPBAANBIBLIOTHEEK

Aan het blad Intermediair is een reeks uitgaven verbonden die de naam 'Intermediair Loopbaanbibliotheek' draagt. Daarin
verschenen deeltjes over onder meer solliciteren, onderhandelen en leidinggeven.
Recentelijk zijn er twee over taalvaardigheden aan toegevoegd: de Tekstgids en de Pandora.
Taal- en Stijlgids. De eerste gaat over corresVan Achilleshiel tot De toorn van Zeus is gepondentie, het schrijven van rapportages,
schreven door dr. C.G.L. Apeldoorn en dr.
(journalistieke) artikelen, brochures en folT. Beijer en wordt uitgegeven door
ders, en de tweede behandelt zaken als
BZZToH. Het kost f 19,50.
tekststructuren, grammatica, stij 1 en spelISBN 90 5501 348 X
ling. Beide boekjes zijn geschreven door
communicatiedeskundige Bert Edens; de
Taal- en Stijlgids kwam tot stand in samenwerking met Eva Lindeboom.
De boeken uit de Loopbaanbibliotheek

De Handleidingenwijzer. Handboek voor ef-

zijn te bestellen door f 19,90 over te ma-

fectieve softwarehandleidingen wordt uit-

ken op girorekening 1315844 ten name

gegeven door Sdu/Standaard Uitgeverij

van VNU Business Publications Amster-

en kost f 79,90.

dam, onder vermelding van de bestel-

ISBN 90 75566 39 5

nummers. Voor de besproken deeltjes zijn
dat respectievelijk 0608 en 0604.

SPELLING

ISBN 90 64 34 105 2

De Spellinggids van Jan van de Pol geeft een
overzicht van alle regels van de nieuwe
spelling. De gids bevat verder een woordenlij st met 6000 zogenoemde 'probleemwoorden', met verwijzingen naar de regels,
een 'tophonderd' van verkeerd gespelde
woorden, een spellingtest en een dictee.
De gids sluit aan bij de voorschriften van
de officiele Woordenlijst Nederlandse taal.

ISBN 90 64 34 098 6

0 200 )AAR NEERLANDISTIEK

In 1797 gaf Matthijs Siegenbeek zijn eerste
colleges als hoogleraar in de 'Hollandsche
welsprekendheid': het begin van de neerlandistiek in Leiden en in de wereld. De
vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Rijksuniversiteit Leiden herDe Spellinggids van J.H.J. van de Pol ver- denkt op woensdag 27 augustus het tweescheen bij Sdu/Standaard Uitgeverij en honderdjarig bestaan van de universitaire
kost f 19,90.
neerlandistiek met een congres over de
ISBN 90 75566 23 9
ontwikkeling van het vak.
Het programma van de Siegenbeek-dag
S GRAMMATICAAL AFSCHEID
bestaat uit drie lezingen, die worden geGrammaticaal Spektakel is een bundel arti- houden door dr. J. Noordegraaf ('Nederkelen die in februari aan Ina Schermer-Ver- landse taalkunde in de negentiende en
meer werd aangeboden bij Naar afscheid twintigste eeuw'), prof. dr. M. Spies ('De
van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde studie van de zeventiende- en achttiende162

RECTIFICATIE SPITS-LIJST
In het meinummer zijn in de rubriek InZicht twee e-mailadressen vermeld van
de Spits-mailinglist. Door een fout zijn
de 'apenstaartjes' in de adressen omgezet
in liggende streepjes. Verder is inmiddels
de naam van de server veranderd. De
juiste adressen zijn:
majordomo@maillist.il.fontys.nl en
spits@maillist.il.fontys.nl
Deelnemen aan de mailinglist kan door
de boodschap subscribe spits te sturen
naar het eerstgenoemde e-mailadres.

• NEDERLANDS VAN NU
De zin Als eerste zal ik hetprobleem beschrijyen bevat een als- constructie die het on-

derwerp is van het openingsartikel in Nederlands van Nu 1997 nummer 2. Als eerste
is hier een bepaling van gesteldheid, een
equivalent van in de eerste plaats.
W. Rylant bespreekt bijzondere vormen
van stoffeli'ke bi'voe like naamwoorden:

>
>
g
imitatiezandstenen dorpels, gegalvaniseerdstolen bussen. Bij vertalingen uit en naar

het Frans leveren zij problemen op. `Op de
leesplank' wordt de Stijlwijzer beoordeeld
en de herziene ABN-gids van dr. Paardekooper, en worden diverse oefenboekjes
met de nieuwe spelling tegen het licht gehouden. De aflevering sluit of met zeven
bladzijden vol taaladviezen.
<
Een abonnement op Nederlands van Nu
kost Bfr. 650/f 37,50 en is te verkrijgen
bij de Vereniging Algemeen Nederlands,
Kardinaal Mercierplein 1, B 2800 Mechelen. Betaling vanuit Nederland via girorekening 3992897 t.n.v. VAN, Mechelen.
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eWoordenlljst
Hammy Cohen - Brussel

Voor Onze Taal wil ik een artikel schrijven over de tekortkomingen van
de officieie Woordenlijst. Lezers kunnen mij daarbij helpen door lijstjes
met fouten in te sturen. Het gaat niet alleen om zetfouten, maar ook om
vergissingen (zoals de diplomatenklasje), inbreuken op de regels in de
Leidraad (zoals het ontbreken van een koppelteken in servicevolleyspel),
inconsequenties (pi•stool naast waterpis•tool), gekke woorden (het butje

en het bewegingsgrapje), ontbrekende informatie (seconde kent een meervoud op s, maar milliseconde niet) en ontbrekende trefwoorden, bijvoor-

beeld sliptong en sjasjtik.
Voor de volledigheid probeer ik ook zicht te krijgen op veranderingen
die in de achtereenvolgende drukken van het Groene Boekje zijn aange-

bracht, los van de 31 correcties die op een erratalijstje zijn bekendgemaakt. lk houd mij aanbevolen voor (verzamelingen van) veranderingen die u op het spoor bent gekomen.
Genootschap Onze Taal
t.a.v. H. Cohen
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag

UIT DE J
MOMENTEEL Geen dag gaat voorbij, of ik
lees in een krant, een verslag of een brief het
woord ,momenteel".
Het is verxnoedelijk geen barbarisme, want noch
het Duitsch, noch het Fransch, noch het Engelsch kent een woord, dat aanleiding kan heb
ben gegeven tot de vorming van het ,Nederlandsche" misbaksel: momenteel!
De Duitscher zegt tmomentan" ), de Franschman ,momentane" t maar daarmee bedoelen zij:
kortstondig, iets, dat maar een oogenblik duurt,
Het Engelsch heeft ,,momentally", een adverbium,
dat ,voor een oogenblik" beteekent en dus niet
,,op het oogenblik".
En met t momenteel" bedoelt men: nu, thans, op
dit oogenblik, tegenwoordig, onder de tegenwoordige omstandigheden; soms ook: voorloopig,
voorshands.
Kunt U, geachte redactie, begrijpen, waarom men
in plaats van een van deze zeven, goed-Nederlandsche, woorden (en , er zullen er nog wel meer
zijn) zijn toevlucht neemt tot het afgrijselijke
„rnomenteel"?
Het woord is helaas in de mode gekomen. Het
is een cliche van deze dagen, zooals voor eenige
jaren het cliche „naar voren brengen" (waartegen geen taalkundig bezwaar bestaat) en sedert
kort het cliche „de - voile 100 procent" in onze
spreek- en schrijftaal zijn ingevoerd. Men bedenke toch dat de invoering van zulke ,nieuwe"
termen de taal verarmt, door vervlakking, in
stede van die te verrijken, V. R.

PhotoReadi*ngg

176 blz . , gel!!., pb. f 29,50
Het boek over een revolutionaire lees-/leermethode. Het Systeem kent vijf stappen die helder
beschreven worden zodat het direct door de
lezer toegepast kan worden. Van passieve
duizendpoot (zien, herkennen, samenvoegen,
betekenis aan toevoegen, beoordelen en bekritiseren = traditioneel lezen) wordt u gedwongen
tot actief lezen. U maakt keuzes voordat u iets
doet: u doet uw leeswerk in de tijd die u heeft
op het begripsniveau dat u wenst. U verhoogt
uw concentratie en maakt meer gebruik van uw
creativiteit en intultie.

*Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks
bij:

Onze Taal, oktober 1937
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In 2017 ruim 3 miljoen eenpersoonshuishoudens

ALLEENWONEN
IN DE LIFT
De Telegraaf
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0.30 Face tot face
Jeremy Isaacs interviewt
de onlangs overleden
schrijver/ dichter Allen
Ginsberg.
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Together bemiddelt al meer dan 23 jaar (wereldwijd) tussen
mannen en vrouwen. Wij hebben al duizenden leden gelukkig
gemaakt; van vriendschappen tot huwelijken met kinderen.
brief Together

De ouders kunnen in de
thuissituatie een stuk
ontlasting
J k ril' gen,

Na een afwezigheid van enige
maanden, door ziekte, heeft het
de HEERE behaagd

uit ons midden weg te nemen.

Directeur thuiszorginstelling op Radio 1

Zwolse Courant

Koren zingen voor
dove kinderen in Tan
Noordhollands Dagblad

Parijs (AFP) - De Franse

In Afrika

luchtvaartmaatschappij

zijn het de billen,
in China de voeten
en in onze westerse wereld
worden de borsten als de kroonjuwelen van de vrouwelijkheid
beschouwd. Ze zijn onlosmakelijk aan de vrouw verbonden
' en hebben als seksueel /

Air France gaat in zee

ornament een grote
betekenis.

met Air India.
ANP-bericht

Haarhuis alleen in'
SBS Text

Voordat u de eerste keer
koffie zet, dient u het

apparaat 2 a 3 keer koffie
te laten zetten zonder

koffiepoeder.
De Telegraaf
gebruiksaanwijzing

`Mishandeling van vrouwen moet
veel grondiger worden aangepakt'
de Volkskrant

O N Z E

taal

IN DIT HUMMER Q.A.

DE KLASSIEKE RETORICA BI)
VAN 'T HEK EN MULTATULI
DE DIEPGANG VAN HET PLAT
nterview met dialectologe Jo Daan

GATEN IN
DE TAAL
Onvertaalbare
woorden

AAIBAARHEIDSFACTOR,
PATATGENERATIE
Gevleugelde woorden en
hun 'uitvinders'

SPELEN MET TAAL
ERKENNING GEBARENTAAL
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Frank Jansen

"Ik stel deze vraag aan .."
De klassieke retorica bij Van 't Hek en Multatuli
Al bijna drieduizend jaar. bestaat de retorica: een systeem van
adviezen voor overtuigend communiceren. Is het ook
tegenwoordig nog effectief?
172

Jan Erik Grezel
G E N O O T S C H A P

0NZE

as

Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
telefoon: 070-356 12 20
fax: 070-392 49 08
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 070-345 45 85
van 10.00-13.00 en 14.00-17.00
Onze Taal op Internet:
http://www.onzetaal.nl/
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
44.000) 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.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
mr. F.W. Kist, voorzitter
dr. D. Dolman, vice-voorzitter
C.N.F. van Ditshuizen, secretaris
drs. J. van der Steen RA, penningmeester
prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst
mevr. mr . C.M. le Clercq-Meijer
Jozef Deleu
dr. H. Heestermans
mevr. drs. V.M.E. Kerremans
mevr. drs. A. Kosterman
dr. J. Renkema
SECRETARIAAT:
drs. P.H.M. Smulders, directeur
mevr. H.M.J. van der Laan
mevr. H. Bakker
Elly Molier
Taaladviesdienst:
Roos de Bruyn
Mance Docter
Liesbeth Gijsbers
Louise Offeringa
Redactie:
Peter Smulders, secretaris
Frank Jansen
Jaap de Jong
Kees van der Zwan
Raymond Noe, redactie-assistent
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Jaap Bakker, Peter Burger, Harry
Cohen, Nico Groen & Erik Viskil,
Hans Heestermans, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Marlies
Philippa, Ewoud Sanders, Erik van
der Spek, Jules Welling

Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 6,- (Bfr. 110). Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap)
voor Nederland, Belgie, Suriname,
Aruba en de Nederlandse Antillen
f 35,- per jaar (Bfr. 640); buiten deze
landen f 50,- per jaar (per luchtpost
f 55,-). Op groepsabonnementen
wordt korting verleend. Inlichtingen
hierover bij het secretariaat. Opzegging van een abonnement dient te
geschieden voor 1 november.
Prijs voor CJP-houders: f 26,- 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: 0486-486 486.
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
0341-55 10 14.
Een abonnement op het tweemaandelijkse blad Nederlands van Nu (van
de Vlaamse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden van Onze Taal
Bfr. 650 of f 37,50. Opgave: Kardinaal
Mercierplein 1, B 2800 Mechelen.
In Nederland: giro 3992897 t.n.v.
Ver. Alg. Ned. Mechelen, telefoon
00/32 15 40 18 76.

De diepgang van het plat
Jo Daan en de dialectologie
"Het dialect is zó belangrij k in de informele sfeer." Een interview met dr. Jo Daan, Nederlands bekendste dialectologe.
178

Erik van der Spek
Stijl als ambacht
Is aantrekkelijk schrijven te leren? Over het onlangs
verschenen Handboek Stijl.
182

Peter Burger
Gaten in de taal [3]
Soms kennen vreemde talen een naam waar het
Nederlands geen woord voor heeft. Nogmaals over
schrijnende lacunes in onze taal.
185

Marc De Coster
Geestelijke vaders van gevleugelde woorden
Van de meeste woorden is de 'uitvinder' niet bekend, maar
van sommige wel, zoals aaibaarheids factor en patatgeneratie.
Een bloemlezing.
188
Ad van Gaalen

Spelen met taal
Taalspelletj es als galgje en hints zijn nog steeds populair. Maar
er zijn er meer - en leukere.

EN VERDER
169 Oproep: zeepkistdiscussie Onze Taal
169 Congres Onze Taal: 'Overtuigende taal: kunst of kunstje?'

171 Geurendoof?

De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn activiteiten.

176 Taal en denken over vrouwen [3]
177 Emancipatie in de naamgeving
180 De erkenning van de Nederlandse Gebarentaal

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

189 X-rijke woorden
190 Geschiedenis op straat: Raamstraat
191 Engerlands [2]
191 Mediacircus

Vormgeving: Inge Kwee, Ad van der
Kouwe, Karin Verheijen (Manifesta),
Rotterdam
Foto omslag: Tom Croes
Druk: Bosch & Keuning, Baarn
ISSN 0165-7828

184 Zich-ziekte

192 Lopende herinneringen
194 Woordverwerking [6] : klemtoonaanduiding
199 Zwaluwstaarten

RUBRIEKEN
170 Reacties: Oude Waal; `een Leuvense
dialectoloog'; hapschaar; fuiven; taal en denken over vrouwen;
doo fpot; brique; purismen; Gronings
175 Vraag en antwoord: grind/grint; sinds; je wil(t);
de/het medicijn; Nabije of Midden-Oosten; zijn grande halen
181 Vergeten woorden: avanceren
189 Taalcuri.osa: oplopers
192 Taal in beeld
193 Etymofilie: Landauer
195 Woordenboek van de poezie: loopmuis
196 Het proefschrift van ... Astrid Holtman: onvolmaakt rijm
197 InZicht: over nieuwe boeken
199 Uit de jaargangen
200 Ruggespraak

'Taal en overtuigen', daarover gaat het Onze-Taalcongres dit najaar. Het
kan niet anders of sprekers zullen op dat congres ook ingaan op de retorica:
het antieke systeem van adviezen voor welsprekendheid en doeltreffend
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communiceren. Heb je ook tegenwoordig nog iets aan die retorica-adviezen?

0

Over de overtuigingskracht van Youp van 't Hek en Multatuli.

Frank Jansen

I k stel deze vraag aan

..."

De klass*leke retorica bij Van 't Hek en Multatuli
e dagelijkse maaltijd bereiden is een klusje van niks.
Het moeilijkst zijn nog de
aardappelen: schillen, opzetten met water, prikken
of ze gaar zijn. Ze worden samen met
de rest van de maaltijd opgegeten en
dat was het dan. Maar soms is het
niet voldoende, als de chef op bezoek
komt bijvoorbeeld. Dan mogen de
aardappelen niet aangebrand zijn,
liever nog verwerken we deze nederige kost tot een gegratineerde schotel.
Alles wordt in het werk gesteld om
een ding te bereiken: dat de chef naar
huis gaat met het idee dat hij nog
nooit zo lekker gegeten heeft. We
raadplegen een kookboek.
Met communiceren gaat het net
zo. In het dagelijks leven komen we
goed weg met een beetje kietsen en
voor de vuist weg iets opschrijven.
Maar er zijn omstandigheden waarin
we ons Been communicatiemisstap
kunnen veroorloven. Dan moet het
Youp van 't
duidelijk zijn wat we zeggen, en
Hek: "En ik
moet onze overtuigingskracht maxiverwacht een
maal zijn. Ook voor communicatie
antwoord!"
bestaat er een kookboek. Het is bijna
drieduizend jaar oud en het heet
beledigende teksten weer in zijn coretorica.
lumn en gaat zo verder (ik laat hier
Heb je tegenwoordig nog iets aan
en daar een fragmentje weg) :
die retorica-recepten? Laten we eens
kijken naar een column van Youp
Hoorde niemand de liedjes? Het hele
van 't Hek, in NRC Handelsblad van
11 maart 1995.
stadion hoorde ze en de politie zeker,

0

T

0
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• VOETBALSUPPORTERS

Youp van 't Hek zat eens bij een wedstrijd van Ajax en hoorde supporters
van de tegenpartij een liedje zingen
waarin de trainer van Ajax wreed
herinnerd werd aan het overlijden
van zijn vrouw. Van 't Hek geeft de

daar de jongens die het staan te zingen omringd zijn door een poor honderd ME'ers. De politie stoat er als het
ware tussen, maar niemand doet iets.
Niemand. De wedstrijd wordt niet stilgelegd, het vak wordt niet ontruimd,
alles goat gewoon gezellig door.
Maar wat is er met ons aan de

(D

hand dat we hier niet meer op reageren? Zijn we inderdaad de volgevreten
impotente klootzakken geworden die
zeggen dat dit nou eenmaal bij voetbal hoort? Of is er toch nog iets aan te
doen?
Ik stel deze vraag nu openlijk aan
Schelto Patijn, de burgemeester van
Amsterdam, en verwacht een antwoord! Waarom loot u de wedstrijd
niet stilleggen, het vak ontruimen, om
daarna weer door te gaan? Welke
tekst moet je zingen om dot gedaan
>
te krijgen? Waar ligt uw grens?
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Ik stel dezelfde vraag aan Eric
Nordholt, die de best betaalde hoofdcommissaris van ons land is omdat hi]
bijzondere kwaliteiten schijnt te hebben en verwacht een antwoord! (...)
Ik stel deze vraag aan Michael van
Praag, (...)
Ik stel deze vraag aan Danny
Blind, (...)
Ik stel de vraag aan iedereen, inclusief mijzelf, en wil een antwoord. Een
echt antwoord. Dit soort liedjes kan
niet, mag niet en overschrijdt alle
grenzen. Ik zwicht bij uw ant woorden
niet voor smoes-argumenten dot het
maar om een relatief klein groepje
goat, dat dit soort uitwassen er nou
eenmaal bij horen en dat er niets aan
te doen is. Kortom: geen politiek antwoord. Er is wel lets aan te doen!

CD
0
CD

CD

3
LA
CD

CD
CD
9CD
CD

s

CD

CD

D

3LA
CD

I

0

3
00

0

CD
CD

0\

De column sloeg in als een bom.
Geen wonder: het fragment laat zich
lezen als een staalkaart van retorische
technieken. Ik noem er enkele:
- Vragen. Van 't Hek stelt vragen. Hij
begint in de eerste zin met een vraag
aan zichzelf, waarop dadelijk een
antwoord volgt (in retorische termen
een 'subj ectio') . In de tweede alinea
volgt dan een serie vragen ('quaestio'), waarop het gewenste antwoord
iedere lezer duidelijk zal zijn (de
'retorische vraag'). In de volgende
alinea's wordt deze vraag aan diverse
personen gesteld ('apostrophe'). Deze
personen zijn geordend van relatief
onbelangrijk in de voetbalwereld tot
de halfgod Blind, een echte climax
dus.

Multatuli: "Hoofden van Lebak!"

eerste alinea, waar de schrijver in
tweede instantie geen genoegen
neemt met de formulering "niemand
doet iets"; direct erna noemt hij twee
concrete handelingen: "De wedstrijd
wordt niet stilgelegd, het vak wordt
niet ontruimd". Van 't Hek spreekt
de verantwoordelijke personen aan.
Dat werkt veel beter dan een algemene oproep.

gebruikmaakt van retorische technieken, omdat die blijkbaar het best
werken. Diezelfde technieken kunnen u en ik uit een boekje halen.
i LEBAK

Deed de column van Van 't Hek u
misschien ergens aan denken? Bijvoorbeeld aan een beroemde passage
- Herhaling. De vraag wordt op een
uit de Max Havelaar van Multatuli?
stereotiepe manier aan de orde geHavelaar heeft net gemerkt dat de insteld, namelijk door de herhaling van
"Ik stel deze vraag aan ...". Door deze - Tegenstelling. Van 't Hek maakt in woners van Bantan-Kidoel gekneveld
worden. Hij wil daar een eind aan
de laatste zin gebruik van de tegen'repetitio' krijgt het stukje ook een
stelling geen - wel. Een subtieler geval maken, en houdt een toespraak tot
structuur die makkelijk te begrijpen
de hoofden van Lebak. Hier volgt een
is. Een ander type herhaling zien we is te vinden in de eerste alinea, namelijk een tegenstelling tussen 'aller- fragment.
in de eerste alinea, die als een keten
hande acties die niet ondernomen
van ontkennende woorden gelezen
Hoofden van Lebak! Wij alien staan in
worden' en 'alles wat gewoon verder
kan worden: niemand - niemand dienst des Konings van Nederland.
gaat'.
niemand - niet - niet.
- Concrete beschrijvingen. We hebben al gezien dat Van 't Hek de vraag
prangender maakt door hem aan
steeds weer andere bestaande personen te stellen. Deze hang naar concreetheid ('evidentia') zien we overal
in de tekst. Neem bijvoorbeeld de
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Is het puur Van 't Heks talent? Of
eerder zijn door vele optredens gevoede ervaring met 'wat het altij d
doet'? Die vragen vind ik niet zo interessant. Voor mij is het alleen van
belang dat iemand die beslist een
eind aan een misstand wil maken,

Maar Hij, die rechtvaardig is, en wil
dat wij onze plicht doen, is ver van
hier. Dertigmaal duizendmaal duizend
zielen, ja meer dan zoveel, zijn gehouden zijn bevelen te gehoorzamen,
maar hi] kan niet wezen nabi j alien
die afhangen van zijn wil.
De Groote-Heer te Buitenzorg is

rechtvaardig, en wil dat ieder zijn
plicht doe. Maar ook deze, machtig
als hij is, en gebiedende over a/ wat
gezag heeft in de steden en over alien
die in de dorpen de oudsten zijn, en
beschikkende over de macht des legers
en over schepen die op zee varen, ook
hij kan niet zien waar onrecht gepleegd is, want het onrecht bli jft verre
van hem.
En de resident te Serang, die heer is
over de landstreek Bantam, waar (...)
En de heer Adhipatti, die Regent is
van Zuid-Bantam, wil dat ieder /eve
die het goede betracht, en dat er geen
schande zij over de landstreek die zijn
regentschap is.
En ik, die gisteren den Almachtige
God tot getuige nam (...)
Hoofden van Lebak! Dit wensen wij
alien! Maar als er soms onder ons
mochten zijn, die hun plicht verwaarlozen voor gewin, die het recht verkopen voor geld, of die de buffet van de
arme nemen, en de vruchten die behoren aan wie honger hebben ... wie
zal ze straffen? (...)
Hoofden van Lebak! Wie toch zal
don recht doen in Banton-Kidoel?

Ook Multatuli grijpt terug naar de
technieken van de retorica: veel vragen stellen, concrete personen bij de
zaak betrekken, de kern meer dan

eens herhalen, en zo concreet mogelijk beschrijven, zo mogelijk in de
vorm van krasse tegenstellingen. Opvallend is wel dat Multatuli een veel
hierarchischer volgorde van de aangeroepen personen hanteert dan Van
't Hek. De ordeningen komen overigens op een ander punt weer wel
overeen: van minder naar meer betrokken bij het ten laste gelegde.

'Overtuigende
taal: kunst of
kunstje*,7
'

9 TE MOOI
Een retoricus mag nooit volledig slagen. Dan bedreigt hem het gevaar dat
zijn gehoor paf staat maar niets doet.
Dat kan ook met de lezers van de vorige fragmenten gebeuren: ze zijn
dan zo onder de indruk van de vorm
dat ze niet adequaat reageren op de
strekking. Een beetje kunstenaar met
een boodschap onderkent dit gevaar
en neemt zijn maatregelen. Multatuli
doet dat door zijn romanfiguren met
een pennenstreek — "Stik in koffie en
verdwijn" — te euthanaseren en de
strekking zelf nog eens duidelijk te
maken. Van 't Hek heeft een haast
nog elegantere oplossing. Ik heb de
laatste zin van zijn column nog niet
geciteerd. Die luidt:
En ik wit ook niemand horen die zegt:
'Goeie column Youpie. Goed dat het
gezegd is. ' <

Zeepkistdiscussie Onze Taal:
deelnemers gezocht
n de marge van het Onze-Taalcongres op 8 november a.s. zullen er enkele
'zeepkistdiscussies' worden gehouden. In een informele sfeer kunnen congresbezoekers tijdens de pauzes discussieren over prikkelende stellingen — te denken valt bijvoorbeeld aan: 'de nieuwe spelling moet onmiddellijk worden afgeschaft', of: 'Onze Taal moet harde actie voeren tegen het gebruik van Engelse
woorden in het Nederlands'.
Wij zijn op zoek naar mensen die zo'n uitdagende stelling willen aanvallen of juist
verdedigen. In deze 'mini-debatten' krijgen de twee kemphanen elk twee minuten de tijd om hun zegje te doen; daarna discussieren ze twee minuten met
elkaar. Telkens zal het in de wandelgangen pauzerende congrespubliek bepalen
wie de winnaar is.
Is er iets op taalgebied waar u sterk tegen (of juist voor) bent, en wilt u
iemand die daar anders over denkt weleens flink de waarheid zeggen, meldt u
zich dan zo spoedig mogelijk aan bij onze 'scheidsrechter':
Jaap de Jong, redactie Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a

N

CONGRES ONZE TAAL

W

elke taal- en stijimiddelen
worden gebruikt om te
overtuigen? Is welsprekendheid een gave of lets wat aangeleerd kan worden? Hoe verschillend is de retorische aanpak in
diverse beroepen die sterk op overtuigen zijn gericht, of is die aanpak
juist identiek?
Deze en andere vragen komen
aan bod tijdens het volgende tweejaarlijkse congres van het Genootschap Onze Taal. Dit congres wordt
gehouden op zaterdag 8 november
a.s. in De Doelen te Rotterdam,
onder de titel 'Overtuigende taal:
kunst of kunstje?'
Zeven sprekers zullen op dit thema ingaan vanuit de volgende
zeven werkterreinen:
- (klassieke) retorica
- literatuur
- preken
- cabaret
- politiek
- journalistiek
- debatteren.
Op de congresdag reikt de Stichting
LOUT voor de derde keer de Groenman-taalprijs uit aan een bekende
radio- of tv-presentator die zich onderscheiden heeft door zijn of haar
gebruik van de Nederlandse taal. In
de foyers van De Doelen is een 'debateiland' opgezet waar voortdurend modeldebatten worden gehouden. Bovendien treden er standwerkers en presentatoren op, vinden er zeepkistdiscussies plaats tussen Onze-Taalleden, en presenteren
instellingen zich die op overtuigen
gericht zijn.
In het septembernummer van
Onze Taal vindt u een antwoordkaart waarmee u zich kunt aanmelden voor het congres. In dat nummer worden ook verdere gegevens
over het dagprogramma en over de
sprekers vermeld.
<

2517 AK DEN HAAG
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
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EACTIES--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 OUDE WAAL
loos Verkruisen - Alkmaar

n HAPSCHAAR
R.G.H. Veugen - Maastricht

iemer Reinsma schrijft in zijn stukje
over de straatnaam Oude Waal, in het
meinummer: "Men plaatste een rij palen
in het IJ, zodat de ladende en lossende
schepen geen last hadden van golfslag."
Dit is historisch niet juist. Zoals ook op de
afbeelding bij Reinsma's stukje te zien is,
loopt er voor het volledige havenfront een
dubbele rij palen van oost naar west. Deze
palenrijen maakten deel uit van de stadsverdediging, en hadden dezelfde functie
als de grachten en muren te land: afgrendeling voor binnendringers, in dit geval
ongewenste schepen.
Op regelmatige afstanden werden de
palenrijen onderbroken door zogenoemde
'bomen' om in- en uitvaren mogelijk te
maken. Tevens werden hier tol en accijns
geheven. Zogenoemde 'boomwachters' bewaakten in hun boomhuisjes de toegang.
Net als de stadspoorten te land gingen
deze bomen 's nachts dicht. Ten behoeve
van opvarenden van schepen die te laat
kwamen, was er een stadsherberg gebouwd
op een kunstmatig schiereiland dat tot de
verst gelegen palen reikte. Wij spreken nu
over het 16de-eeuwse Amsterdam. Vergelijk De Ruyters tocht naar Chatham in
1667 toen deze de kettingen over de
Theems vernielde, zoals wij op de lagere
school leerden.

ans Heestermans vraagt in het meinummer wie het woord hapschaar
nog kent. Hapschaar (in het Mestreechs
habsjaar) wordt bij onze vereniging, stadscarnavalsvereniging De Tempeleers uit
Maastricht, zeer frequent gebruikt. In het
'vijfde seizoen' (dit is de carnavalstijd)
zelfs dagelijks. De betekenis is 'penningmeester'. Het woord is dus nog springlevend in de streektaal van het diepe zuiden.

R

n EEN LEUVENSE DIALECTOLOOG
I. Goossens - hoogleraar, dialectoloog en
Limburger, Leuven

n het meinummer van Onze Taal schrijft
Peter Burger dat een Belgisch-Limburgse
cultuurgedeputeerde om de erkenning van
het Belgisch-Limburgs als Europese streektaal heeft gevraagd. "Ondanks een positief
rapport van een Leuvense dialectoloog
lijkt dat een vergeefse poging", aldus Burger.
Ik stel er prijs op hier mee te delen dat
ik niet die Leuvense dialectoloog ben.

1 70 .

H

ven - fuifde - ge fui fd. Het wordt vaak gebruikt in de zin 'k ga gaan fuiven.

n KLEINE WOORDEN,
GROTE GEVOLGEN
Drs. H.E. Mulder - Amsterdam

gnes Verbiest stelt in het meinummer
van Onze Taal dat degenen die foute
ideeen hebben over ouderen of vrouwen,
hun taalgebruik moeten aanpassen om
deze verkeerde gedachten uit te bannen.
Aan een negentigjarige mogen we niet
meer vragen: 'Rijdt u nog auto?', want dat
is propaganda voor het idee dat het met
het voortschrij den der leeftijd op een gegeven moment afgelopen is met autorijden.
En van een slimme vrouw mogen we niet
meer zeggen dat zij overigens ook nog
wonderschoon is.
Wat een onzin.
Iedereen weet dat als je ouder wordt het
autorijden weleens onmogelijk kan worden. Dat is geen verwerpelijke gedachte,
dat is gewoon een feit. Aan een stokoude
man ga ik niet vragen of het niet eens tijd
wordt dat hij zijn rijbewijs haalt.
Dat mannen vrouwen ook op hun uiterlijk beoordelen, zal niet veranderen als
we ons taalgebruik aanpassen. Die mannenblik wordt hormonaal gestuurd, en
niet door bepaald taalgebruik. Als mannen
de gedachte hebben dat slimme vrouwen
oerlelijk zijn, dan hoor je dat alleen niet zo
vaak meer omdat men beweert dat het een
foute gedachte is.
Agnes Verbiest wil aan de ene kant dat
n FUIVEN
we precies zeggen wat we bedoelen en aan
Hendrik Maryns - student aan de Rudolf
Steinerschool, Gent
de andere kant wil zij heersende normen
over vrouwen op de helling zetten door
arlies Philippa beweert in haar arti- ons taalgebruik te veranderen. Dat gaat
kel over sterke werkwoorden (Onze niet samen en zij zal moeten kiezen voor
Taal mei 1997) dat het werkwoord fuiven het een of het ander.
en het bijbehorende zelfstandig naam-

A

M

woord fuif in onbruik is geraakt. Maar in

Gent, en volgens mij in heel Vlaanderen,
wordt het nog zeer frequent gebruikt in de
uitdrukking naar een fuif gaan, waarin fuif
dan 'jongerenfeest' of 'party' betekent. Fuiven wordt echter steeds zwak vervoegd: fui-

NASCHRIFT AGNES VERBIEST

In 'Taal en denken over vrouwen' Iaat ik
aan de hand van verschillende voorbeelden zien dat taalgebruikers nogal eens
lets meer en lets anders zeggen dan ze
bedoelen. Zo propageren ze soms onge-

woon mee. Sindsdien betekent het woord
zowel 'een miljoen oude franken' als 'tienMeer aandacht voor de formulering kan duizend nieuwe franken' (wat op hetzelfde
het vanzelfsprekende van achterhaalde neerkomt) en is het in de Franse omdenkpatronen doorbreken, is mijn betoog. gangstaal nog steeds een heel gebruikelijk
Of je al dan niet moet wensen dat woord. Als Schutz stelt dat brique veroumensen wel gehuldigde vrouwonvriende- derd is, heeft hij dus ongelijk. De betekenis
Iijke ideeen in hun taal blootgeven, is een is in de loop der jaren wel verschoven, en
belangrijke vraag, waarover ik me hier de beste Nederlandse vertaling is dan ook
'tienduizend Franse franken'.
echter niet heb uitgelaten.
Het is dus terecht dat het woord nog
steeds in het deel Frans-Nederlands voorkomt, al zou daar zowel de betekenis als
n DOOFPOT
Marga Spil - Bakkerijmuseum Medemblik het label arg (argot) (het woord wordt eerder beschouwd als 'familier') best aangeuusMiddag schrijft in het meinum- past mogen worden aan de huidige Franse
mer (in zijn rubriek 'Woordenboek situatie.
van de poezie') dat hij, op zoek naar de
oorsprong van het woord doofpot, het
woordenboek heeft geraadpleegd. Die oor- n PURISMEN
Wim de Haan - Aalten
sprong wordt ook duidelijk in het Bakkerijmuseum in Medemblik, waar tot het einde
ud-hoogleraar C.A. Zaalberg stelt in
van het j aar de tentoonstelling 'Stop het in
het februari/maartnummer: "Ik ben
de doofpot' wordt gehouden. Daar wordt
in beeld en tekst uitleg gegeven over purist en daar ben ik trots op." Ik vraag me
spreekwoorden en gezegden die te maken of of de rijkdom van een taal het best
hebben met de bakkerij. In deze expositie wordt bevorderd door alle vreemde woorontbreekt ook de doofpot niet.
den erbuiten te houden. Zou vernufteling
De doofpot werd voor de komst van de inderdaad een aanwinst zijn in plaats van
elektrische oven gebruikt. De bakkersoven ingenieur? En zou rekenaar beter zijn dan
werd gestookt met turf of takkenbossen, computer? Duitsers gebruiken wel vrij halsen als de oven heet genoeg was, dan wer- starrig dit soort woorden, maar ook zij beden de as en de resten in de doofpot ge- zwijken gaandeweg voor de Amerikaanse
stopt en ging vervolgens het deksel erop. benamingen.
Wij hebben een van de rijkste talen ter
Op de nog warme stookplaats in de oven
werd dan het brood gebakken. Mijn opa wereld, met een woordenschat waarom
gebruikte de doofpot nog tot 1966 in het menig buitenlander ons zou benijden. Dat
hebben we te danken aan zowel het zorggehucht Wadway in West-Friesland.
wild stereotiepe en vrouwonvriendelijke

ideeen die ze zelf helemaal niet huldigen.

O

vuldige werk van puristen als aan het in
gebruik nemen van goedgekozen leenwoorden.

0
n GRONINGS
Wiecher A. Hulst - Amsterdam

nde inleiding van het artikel 'Hoe bevorder ik mijn dialect tot Europees erkende streektaal?' (Onze Taal mei 1997)
wordt "een Groningse CDA-senator" opgevoerd die in de Eerste Kamer gezegd zou
hebben: "Alle twiederangsheid mut weg
(...) Sproake is gien dialect."
Toen ik dit las, brak mijn Groninger
klomp. Welke taal of welk dialect de betrokken politicus beoogde te spreken, weet
ik niet, maar Gronings is het zeker niet.
Sterker, het lijkt er niet op. Zo spreken Hollanders of Brabanders die 'Grunningers'
proberen na te doen. Grunnegers, of zij
nou Leven in Grunn zelf of in diaspora,
spreken zo niet.
In het Knoalster Grunnegers, de taal
van de Kanaalstreek, waar ik opgroeide,
zou bovenstaand citaat (waarvan ik mij afvraag in welke vorm het in de Handelingen is terechtgekomen) aldus moeten luiden, en in de overige Groninger streektalen is het niet veel anders: 'Aal (of ale) twijderangshaid mout vot (...) Sproak is gain
dialect.'
Termen als twiede, mut, sproake en gien
komen in het Grunnegers niet voor, maar
wel in bijvoorbeeld het Drents, Achterhoeks en Twents. Ligt daar wellicht de oplossing van dit raadsel? <

n BRI Q UE
Jeroen Sweijen - student Franse taalkunde,
Herouville-Saint Clair, Frankrijk

ik Schutz schrijft in zijn artikel 'Een
omgekeerd paard' (Onze Taal mei
1997) dat het Franse woord brique ('een
miljoen oude franken') sterk verouderd is
en dat het daarom de tweede druk van
het vertaalwoordenboek Nederlands-Frans
van Van Dale niet meer gehaald heeft.
In 1960 is Frankrijk overgestapt van de
oude frank op de nieuwe frank; de omwisselwaarde was destijds 100 oude franken
voor 1 nieuwe. Veel oudere Fransen tellen
echter nog steeds in oude franken, en de
'oude' hoeveelheidsaanduidende woorden
bestaan nog steeds. Zo ook het woord bri-

R

que. Toen de Fransen een nieuwe munt-

eenheid kregen, paste de taal zich aan en
veranderde de betekenis van brique ge-

W
N

Geurendoof?
Jacques Kraaijeveld - Gorinchem

en mens is uitgerust met zintuigen. Vervelend als een van die
zinnen niet of slecht functioneert. Sinds jaar en dag hebben we
woorden om diverse van die handicaps mee aan te duiden:
doo f, stom, doofstom, blind. Bij de andere zintuiglijke gewaarwordingen ligt het een stuk moeilijker. Sinds enige tijd heb ik
last van een verminderde reukzin; ik ruik zelfs meestal helemaal niets. Nu
ik erover denk een dokter te raadplegen, pijnig ik mijn hersens op zoek
naar de juiste benaming. Ik kan natuurlijk zeggen dat ik niets meer ruik,
maar ik zou het anders willen zeggen: 'Dokter, ik ben ...'
Is er een benaming voor deze afwijking? Geurendoo f klinkt zo gebrekkig.

En wat als je het smaakvermogen moet ontberen? Van Dale (1995) geeft
smaakblind, maar echt mooi is dit niet. Is er een beter woord voor?
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ITd I
Dr. )o Daan is de moeder-overste van
de Nederlandse dialectologie. Ze hekelt
de Hollandse minachting voor de
streektalen. Maar in een lobby ziet ze
weinig hell. De 87-jarige Daan over haar
werk: bij de boer en op 'Het Bureau'.

* I I
)o Daan en de
dialectologie

I)e diepgang van het plat

Jan Erik Grezel

iee nieet buten roken kan,
mot moar buten roken",
maant een bordje in de hal.
Een streektaal doet in
woordspelingen niet onder
voor de standaardtaal.
Dr. Jo Daan woont al 25 jaar midden tussen dialectsprekers in de Achterhoek. "Ik wilde weg uit de Randstad. In deze regio had ik leuke opnamen gemaakt. Maar het is een ander
yolk: ze zijn zo vreselijk gesloten. Ik
ben een echte Noord-Hollandse, ik
zeg altijd precies wat ik vind, en daar
kunnen ze hier niet tegen. Ze zeggen:
'Joa, joa', maar ze bedoelen: 'Vlieg
maar op!"
Ze is geboren aan de Zaan, haar
moeder kwam uit Krommenie. "Die
sprak altijd dialect. Maar mijn Friese
vader had geleerd dat hij Nederlands
moest spreken. Hij was onderwijzer•"
Zelf spreekt ze wonderlij k genoeg
geen enkel dialect, maar ze verstaat
er heel wat. Ze verweet haar vader
eens dat hij haar geen Fries geleerd
had en dat hij niets voor z'n taal
voelde. "Mijn land kon mij niet voeden", was zijn antwoord.

DR. JO DAAN
Jo Daan (1910) is Neerlands bekendste dialectologe. Ze studeerde
Nederlands en Geschiedenis en
werkte van 1939 tot 1 975 bij het
P. j. Meertens-Instituut. Daar was ze
hoofd van de afdeling Dialectologie. In de oorlog schreef ze een
dissertatie over het dialect van
Wieringen. Op het instituut was
het haar taak de Nederlandse dialecten in kaart te brengen. Elke
neerlandicus kent Daans 'zoenkaart' uit 1955; daarop is te zien in
welke streken men kus, smok, tuut,
enzovoort gebruikt. Ze schreef talIoze artikelen over dialecten, maar

papiertjes bij gedaan met een verklaring van hun tekens. Maar ik kon
niks horen. Een papieren troep was
het." Het kostte grote moeite de
schriftelijke cultuur te veranderen. Ze
wilde opnamen maken, maar geld
voor apparatuur was er niet. "De aanschaf van een bandrecorder ben ik
zelf gaan verdedigen in de Dialectencommissie. Daar waren toen twee
regeringsambtenaren bij die over het
geld gingen. Zegt een van hen:
'Maar, mevrouw, waarom moet dat
vastgelegd worden, er is toch nog zoveel dialect.' Dat soort onbegrip, daar
had ik mee te maken."
i CORRESPONDENTEN

Jo Daan wilde niet langer achter een
bezorgde ook het werk van Bredebureau zitten, ze wilde de boer op,
ro. Bekend zijn haar eigenzinnige
met de mensen praten. Via Urk
stukjes in Onze Taal over woordgekwam ze in de Wieringermeer. Zo
bruik. Zo pleitte zij er ooit voor het
leerde ze het ene dialect na het andewoord gemeenzaam dood te ve rre kennen. Vooral door de gesprekklaren. "Ik weet niet wat men erken kreeg ze de smaak te pakken.
mee bedoelt." Een echt Daan-stuk
Maar hoe ging dat nu in z'n werk
is 'Ongetrouwd en toch mevrouw'
als u opnamen wilde maken?
(Onze Taal juni 1991): helder, stel"We hadden zo'n 1300 corresponlig en prettig om te lezen.
denten in het hele land. Dat netwerk
was in de loop der jaren opgebouwd.
i PAPIEREN TROEP
Het waren vooral onderwijzers en poHaar geest is scherp, de vakliteratuur
Het toeval bepaalde haar looplitieagenten. Die schreef ik aan en via
houdt ze goed bij. Wie in een artikel baan. Eerst deed ze vrijwilligerswerk
hen kwam ik in contact met de echte
een foutje maakt, kan op een brief
op het Phonetisch Lab, in 1939 ging dialectsprekers."
uit de Achterhoek rekenen. Geen dia- ze voor 25 gulden per week bij het
"Het was de grote kunst de menlectendag waar Jo Daan ontbreekt.
Dialectenbureau werken (later het
sen op hun gemak te stellen. Ze waOok publiceert ze nog regelmatig. De P.J. Meertens-Instituut). "Of ik wilde ren geen microfoons gewend. Ik had
tekstverwerker met randapparatuur
helpen met het Urkse spul." Aan de
eens een opname in de Betuwe. Bedomineert het bureau in de woonhand van vragenlijsten met vertaalde gint die correspondent de zaak heel
kamer. E-mailen doet ze met de hele woorden en een grammatica moest
gedragen aan te kondigen alsof het
wereld en ze zit zelfs op Internet met ze het Urks beschrijven.
voor de radio was ... een wanhoop. Er
een eigen website. "Maar die gebruik
"Op de vragenlijsten gaven de
kwam geen woord meer uit die menik niet meer. Daarmee zat ik mijn tijd mensen woorden weer in hun eigen
sen. Dus ik borg de bandrecorder op,
maar te verdoen."
dialect. Die Urkers hadden er vaak
en toen kwamen ze los."
172
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terlingen hebben een hoge dunk van
zichzelf, want in het westen wordt
Nederlands
gesproken, maar dat is
C
een
Hollands
dialect. In de Franse
I
tijd zijn daarvan een woordenboek
0
0
en een grammatica gemaakt. Alle
ambtenaren moesten dat gebruiken,
en alle kinderen moesten het Hollandse dialect op school leren. Al het
andere was plat, onbeschaafd. In boeken als de Camera obscura zit dat er
toch al helemaal in. Maar zo is het
nog steeds."
Maar dialectsprekers passen zich
ook gemakkelijk aan. Als ze dat
niet doen, worden ze afgestraft.
Heerma moest het veld ruimen omdat hij volgens Haagse journalisten
allochtonen-Nederlands sprak.
"Ja, en Pia Dijkstra. In het begin was
ze duidelijk herkenbaar als Friezin. Ze
is drie weken niet op de buis geweest,
toen kwam ze terug zonder accent."
Daan waagt zich niet aan een
definitie van standaardtaal, dialect,
tongval of accent. Maar een accent is
soms meer dan een articulatieverschil. "Er zijn fonologische verschillen die standaardtaalsprekers niet
meer Koren, maar die wel betekenisonderscheidend kunnen zijn. Je hebt
bijvoorbeeld de twee o's. De spelling
van De Vries en Te Winkel maakt dat
onderscheid nog: een of twee o's in
open lettergrepen, zoals in bo-ven en
boo-men. Dat is afgeschaft omdat het
verschil er niet meer zou zijn. Maar
ik was eens in Rijnsburg om een opname te maken en ik vroeg aan een
van
de vrouwen daar: 'Hoe spreekt u
Jo Daan: "Het dialect is zo belangrijk in de informele en intieme sfeer."
noot uit?' Zegt ze: 'Wat bedoelt u,
Wat besprak u met de mensen als u land, de Waddeneilanden, de Achter- met een 'd' of een 't'? Daar had je
potverdrie dat verschil nog! En dan
hoek. In 1966 maakte ze een studieopnamen maakte?
beweren die geleerden dat het niet
"Kijk, er zijn overal planten, huisdie- reis naar Amerika en ontmoette ze
Labov, de peetvader van de moderne meer bestaat."
ren, kinderen en daar kun je over
praten. Eigengebakken koekjes is een sociolinguistiek. "Een kostelijke man.
heel goed punt om mee te beginnen: Die wist hoe hij mensen aan het pra- 0 TAAL VOOR EMOTIES
In Drente en Groningen leert vrij'0, wat zijn die koekjes lekker, hebt u ten moest krijgen voor zijn onderwel geen kind thuis nog dialect.
zoek. Hij stelde als laatste vraag aldie zelf gebakken?' Dat lukt altijd."
Als we niets doen, is het over twee
Ze wilde spontane spraak vastleg- tijd: 'Bent u weleens in een situatie
generaties weg.
gen vanwege het belang van de into- geweest waarin u echt doodsbang
"Dat weet ik nog zo net niet. Als kinwas?' Dan kreeg je een heel speciale
natie en de articulatie. Met haar
deren na de lagere school in een
vertelstijl. De kennismaking met
scherpe oren herkent ze nog altijd
groep komen waar wel dialect gesprohem en zijn werk heb ik als een beonmiddellijk waar iemand vandaan
ken wordt, dan leren ze het wel. Het
vrijding gevoeld, eindelijk iemand
komt.
die ook inzag dat al die taalsystemen, dialect is zo belangrijk in de informele en intieme sfeer. Iemand zei eens
of het nu Neger- of Oxfordengels is,
0 HOLLANDS DIALECT
tegen mij: 'Ik spreek altijd Nedergelijkwaardig
zijn."
Na de oorlog begon het veldwerk pas
"Het neerdrukken en achterstellen lands, maar als ik vrij, doe ik het in
goed. In de jaren vijftig en zestig was
het dialect.' Het is toch een afschuze voortdurend op stap in 'haar' dia- van dialecten in Nederland is een
welijke situatie: ouders die in intieme
vrucht van de vorige eeuw. De weslectgebieden: Noord- en Zuid-HolC
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Er is sprake van een opleving,
die veel verder van elkaar af staan."
maar alleen bij de middenklasse, de
Een voorvechtster voor het beburgerij, niet bij de bestuurders of de houd van dialect is Jo Daan beslist
niet en zo wil ze ook niet bekendarbeidende klasse. "Het ledenaantal
staan. "Ik betreur het helemaal niet
van historische verenigingen stijgt
sterk."
als een dialect verdwijnt. Als de menWat doet zo'n vereniging precies?
sen geen behoefte hebben aan dat
"De voorzitster gaat bijvoorbeeld
dialect, nou, dan verdwijnt het."
naar plattelandsvrouwenvereniginZou u weer voor de dialectologie
gen. Dan houdt ze een praatje in het kiezen?
dialect en ze leest voor. Binnenkort
"Als ik zo mijn leven overzie ... ik
houdt iemand van een transportzou helemaal niet zijn gaan studeren.
bedrijf een verhaal over de economi- Eigenlijk had ik willen dansen, maar
sche waarde van het dialect. Er wordt dat was in mijn tijd niet te betalen.
Ach, er zijn nog zo veel andere leuke
tegenwoordig ook veel meer in dialect geschreven. Vaak is de literaire
dingen."
kwaliteit beroerd, maar er zijn toch
Maar het vak heeft toch uw hart?
ook aardige dingen bij."
"De sociale kant ervan. Het contact
Maar wie leest dat?
met de veenarbeider, de boer, de
"O, die boekjes vliegen de winkel uit. schilder. Bij die mensen heb ik de
Het dialect heeft hier ook een brugmeeste vakkennis opgedaan — maar
functie in de grenscontacten. Met het vooral ook levenswijsheid en men<
dialect kan men veel beter uit de voe- senkennis."
ten dan met de beide standaardtalen,

•

"Ik betreur het helemaal niet
als een dialect verdwijnt."
•

HET BUREAU
situaties dialect spreken maar tegen
hun kinderen Nederlands, wat niet
hun soepele omgangstaal is. Het kind
leert eigenlijk geen taal om z'n emoties in uit te drukken. In het dialect
moet je je hart kunnen uitstorten."
Kinderen zouden vanaf hun geboorte dialect moeten leren als de
ouders dat spreken. Dan zijn ze volgens Daan op hun tiende tweetalig.
Nederlands leren ze wel van radio en
tv. Denkt ze daar niet te gemakkelijk
over? "Dat hangt van onze houding
af. Zeggen we: die kinderen spreken
dialect of die kinderen spreken twee
talen? Op school leren ze dat dialect
minderwaardig is. Dat zouden ze op
de Pedagogische Academies eens
moeten aanpakken!"
• POPGROEP

Bewuste stimulering van streektaalgebruik heeft volgens Jo Daan echter
geen zin. Het moet gedragen worden
door de bevolking, de mensen moeten het zelf willen spreken. De officiele erkenning van het Nedersaksisch haalt minder uit dan de optredens van Normaal, de Gelderse popgroep met het boerenjongensimago.
"Dat je zomaar in dat plat mocht zingen!"
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Het P.J. Meertens-Instituut is de eigenlijke hoofdpersoon van Het Bureau,
de veelgeprezen en geruchtmakende romancyclus van J.J. Voskuil. Vooral
in de eerste delen is Daan (De" Haan) duidelijk aanwezig. Ze heeft zeif de
boeken niet gelezen. "Ik lees geen werk van mensen aan wie ik een hekel

heb." Wel heeft ze er uitvoerige verhalen over gehoord. Voskuil portretteert haar als helleveeg. "Ik was ook niet aardig door die frustraties bij het
werk. Met Voskuil had ik niet veel te maken. Hij deed volkskunde."

Ze vond het onbehoorlijk dat hij met zijn voeten op zijn bureau zat.
Wezenlijk waren de conflicten over zaken die achter haar rug om gedaan
werden. "Ik had een assistent en opeens merkte ik dat die voor Volkskunde was gaan werken, zonder overleg met mij. Nee, dan ben ik geen lieverdje." De sfeer was benauwend, soms geniepig en pesterig. Meertens
stelde haar aan anderen voor als'juffrouw' in plaats van als'mevrouw',
wat Daan niet wilde. Toen ze met de tegenmaatregel dreigde om de ongehuwde Meertens als 'de jongeheer' voor te stellen, was het afgelopen.
"Hij kende me goed genoeg om te weten dat ik dat ook zou doen."
In de oorlog moesten ze hun leger van correspondenten zien aan
te houden. Dat is gelukt. Meertens zelf zat een halfjaar vast op verdenking van ontucht met minderjarige jongens. Niemand wist dat. Aileen Jo
Daan wilde hij wel in de gevangenis ontvangen. Ze nam tijdelijk de leiding van hem over. In zijn dagboeken heeft hij lovend over haar geschreven. Later ontstonden er fricties. "Meertens was een streber, maar hij
schaamde zich ook voor z'n afkomst. Hij kwam uit Zeeland en zei dat niemand dat kon horen." Maar Jo Daan hoorde het wel. "Hij wist verschrikkelijk veel, maar, zoals hij zeif ook zei, hij heeft nooit een origineel idee
gehad." Was zij niet de aangewezen persoon om hem op te volgen? "Ha,
ik kon zogenaamd niet met personeel omgaan", schampert ze.
Voskuil heeft volgens Daan goed werk gedaan. "Volkskunde was
niks toen hij kwam en hij heeft het wetenschappelijke allure gegeven.
Maar hij heeft helemaal geen waardering voor z'n eigen werk. En dan
dertig jaar op dat bureau blijven zitten, dat is toch niet normaal."
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•GRIND/GRINT

Wat is juist: grint of grind?

0 NABIJE OF MIDDEN-00STEN

1AAG
r EN
ANTWO RD

In de meeste hedendaagse naslagwerken komen we alleen grind
('kiezels') met een -d tegen. Het Etymologisch Woordenboek van Van
r
rAALAOVIESOI
Dale vermeldt dat grind voortkomt
uit het Middelnederlandse grinde, dat
'huiduitslag' betekende. In de betekenis 'kiezels' komt grind pas na de zeventiende eeuw voor. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal noemt
grind etymologisch gezien de beste
spelling, maar keurt de spelling grint
niet echt af. Deze laatste spelling is
waarschij nlij k ontstaan doordat grind
geen meervoud kent, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld hond. Doordat de d
• JE WILT)
in het veelvoorkomende meervoud
Is wil juist in de zin De concierge
honden vaak gehoord wordt, blijft hij
ook in de spelling bewaard. Maar
vraagt of je even wil komen?
doordat grind geen meervoud kent,
In de spreektaal is wil hier gebruibevat dit woord in de uitspraak altijd
een t. Deze -t kon daardoor ook doorkelijk; in de (formele) schrijftaal
dringen tot de spelling. Het nieuwe
hoort hier wilt te staan: De concierge
Groene Boekje geeft het van grint af- vraagt of je even wilt komen.
Het werkwoord willen heeft een
geleide werkwoord grinten als gelij kzeer onregelmatige vervoeging. Dat
waardige variant van grinden ('met
levert onzekerheid op bij veel taalgegrind bestrooien', 'grind delven'),
bruikers,
vooral ook bij de derde perevenals onder andere Van Dale
soon: is het hij wilt of hij wil? Juist is
(1995). Van Dale en Prisma (1994)
hij wil: De concierge vraagt of hij even
vermelden ook bij het zelfstandig
wil komen.
naamwoord grind de variant grint,
Omdat we u opvatten als beleefde
maar de andere recente woordenboevorm van de tweede persoon jij wilt,
ken en het Groene Boekje doen dat
is u wilt beter dan u wil. Ook als u op
niet. De spelling met een -d is blij kde persoonsvorm volgt, blijft de -t
baar het gebruikelijkst.
staan: Wilt u even naar de concierge
gaan? Alleen als jij/je op de persoons-

• SINDS

vorm volgt, valt de t weg: Wil je even

Volgens mij is sinds in Pieter is
al sinds drie jaar werkloos verkeerd gebruikt. Heb ik gelijk?

naar de concierge gaan?

Ja. In deze zin wordt sinds ten onrechte als voorzetsel gebruikt in
de betekenis 'gedurende'. Sinds kan
hier beter weggelaten worden: Pieter
is al drie jaar werkloos. We kunnen
sinds wel als voorzetsel gebruiken,
maar dan in de betekenis 'vanaf':
Pieter is al sinds 1994 werkloos.
Sinds kan ook een voegwoord zijn;

dan leidt het een bijzin in en betekent het 'sedert', 'van het tijdstip af
dat'. Voorbeeld: Pieter is erg bedroefd
sinds hij werkloos is.

Tegenwoordig spreekt iedereen
van het Midden-Oosten, terwijl
ik vroeger geleerd heb dat dit gebied het Nabije Oosten heet. Is het
Nabije Oosten verouderd?
Uit de woordenboeken blijkt inderdaad dat het Nabije Oosten een
verouderde aanduiding is voor "de
ons het meest nabijgelegen oostelijke
landen, namelijk vanaf de oostgrens
van Griekenland tot aan de westgrens van Iran" (Verschueren 1996).
Verschueren geeft de veelzeggende
voorbeeldzin "Het Nabije Oosten
wordt tegenwoordig vaak MiddenOosten genoemd." Ook uit de laatste
drie drukken van Van Dale blijkt dat
Midden-Oosten de term Nabije Oosten
heeft verdrongen. Wolters' Koenen
(1992 en 1996) vermeldt Nabije Oosten helemaal niet meer; de Grote
Koenen (1986) doet dat nog wel, en
geeft aan dat Midden-Oosten ingeburgerd is geraakt onder invloed van het
Engels (the Middle East).
De Grote Winkler Prins vermeldt:
"De term Midden-Oosten heeft burgerrecht verkregen sinds de vestiging
van het Britse Midden-Oosten-Commando en daarmee verbonden civiele organisaties in de Tweede Wereldoorlog. Voordien sprak men wel van
Nabije Oosten, een term die nog gangbaar is in de archeologie."
Z1JN GRANDE HALEN

Bestaat de uitdrukking zijn
grande halen?

Ja, deze uitdrukking bestaat. Van
Dale (1995) vermeldt haar en
geeft als betekenis 'zijn woede koe• DE/HET MEDICIJN
len'. Volgens het Woordenboek der
Wat is juist: de medicijn of het
Nederlandsche Taal (deel V, 1900)
medicijn?
betekende zijn grande halen oorspronkelijk 'naar hartelust te werk gaan',
Het Groene Boekje vermeldt
'zijn hart ophalen', en kreeg het later
vreemd genoeg alleen de medicijn, de betekenis 'de lust om zich te wrenet als het woordenboek van Kramers ken bevredigen'. Het zelfstandig
(1996). De overige naslagwerken genaamwoord grande (ook gespeld als
grand, grant, granje en gram) betekent
ven zowel de als het. De tiende druk
van Van Dale (1976) gaf nog alleen
'rechtmatig deel', 'het iemand toekomende deel'. Tegenwoordig komt de
de medicijn (v.(m.)); in de elide druk
(1984) is daaraan toegevoegd dat het uitdrukking het meest voor met
<
medicijn gebruikelijker is. U kunt dus gram: zijn gram halen.
gerust voor het medicijn kiezen.
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Uitgesproken taalseksismen kom je tegenwoordig niet zo vaak meer tegen.
Maar bijna ongemerkt blijken allerlei soorten teksten toch nog steeds kwalijke
gedachten over de plaats en waarde van vrouwen uit te dragen. In drie artikelen
geeft Agnes Verbiest aan waar kritische taalgebruikers op kunnen letten om niet
onbedoeld en ongemerkt dergelijke ideeen te bevorderen.

Taal en denken over vrouwen [3]

Z even aandachtspunten

voor sekseneutraal taalgebruik
Agnes Verbiest - docent Taalbeheersing, Vakgroep Nederlands, RU Leiden

aalgebruikers hebben vaak aan
een half woord genoeg. Dat is
vooral het geval wanneer dat
halve woord aansluit bij algemeen aanvaarde ideeen. Juist
doordat die gedeelde ideeen zelden
op de voorgrond komen, merken we
ook niet hoe een gekozen formulering bepaalde onbedoelde en ongewenste gedachtepatronen in stand
houdt en misschien we! stimuleert.
Taalgebruikers die willen zeggen en
schrijven wat ze bedoelen zonder
door hun verwoording allerlei denigrerende gedachten over vrouwen te
stimuleren, zouden op de volgende
punten kunnen letten.

kunnen ook trivialiseren. Opletten
dus dat niet altij d aan hem een boek
of een dichtbundel wordt toegeschreven en aan haar een boekje, gedichtjes
of een verzamelbundeltje.

neutrale term: loodgietende; hoogleerkracht; verpleegkundige;

4. Termen met m/v-betekenisverschil:
wie het woord eer bij mannen een

verpleegster.

andere invulling geeft dan bij vrouwen, gaat mee met de (achterhaalde?) idee dat mannen door koene
daden eer kunnen verwerven en dat
vrouwen, door zich niet volgens de
heersende (dubbele) moraal te gedragen, alleen maar hun eer kunnen verliezen. Zo zou ook lichtzinnig bij een
vrouw als 'licht van zeden' en bij een
man als 'luchthartig' opgevat kun1.We zagen eerder hoe kleine woord- nen worden.
jes als nog en toch de gedachten kun5. Begrippen met voor mannen en vrounen sturen in de richting van denkpatronen die men, wanneer ze uitge- wen verschillende termen: wanneer een
sproken worden, misschien niet eens vrouw en een man met elkaar naar
volledig zou ondersteunen. Wie van bed gaan, zegt men dat 'hij haar
een vrouw zegt dat ze 'erudiet en toch neemt' en dat 'zij door hem genomen wordt'. Daarmee bevestigt men
wonderschoon' is, schrikt er soms
zelf van wanneer de onderliggende
het stereotype van de actief verovegedachte wordt geexpliciteerd.
rende man en de passief afwachtende
vrouw.
2. Woorden en uitdrukkingen als
vrouwen-, vrouwen en en vrouwelijk
6. Beroepsbenamingen: de verschillende mogelij kheden om vrouwen en
vormen de tweede categorie van gedachtestuurders die stereotypen kun- mannen in hun kwaliteit van benen oproepen waardoor vrouwen on- roepsbeoefenaren te benoemen, hebrecht wordt aangedaan. Wie spreekt ben elk hun eigen voors en tegens.
van 'artsen en vrouwelijke artsen'
Hierover is al veel geschreven, ook in
geeft impliciet aan dat mannen de
Onze Taal. Daarom bier alleen het
norm en vrouwen de uitzondering
volgende. Er zijn globaal gesproken
zijn en onderschrijft daarmee misdrie mogelijkheden:
schien zelfs de gedachte dat het ook
1)voor mannen en vrouwen elk een
eigen term: loodgieter/loodgietster;
zo hoort.
3. Verkleinwoorden: een klein boek is
een boekje, maar verkleinwoorden

176

3) voor vrouwen en mannen dezelfde, vanouds bestaande term, ook als
die term voorheen een bepaalde sekse uitdrukte: loodgieter; hoogleraar;
Voor een aantal beroepen lijkt de
keuze al gemaakt: hoogleraar wordt
geslachtsneutraal gebruikt, verpleegster niet. Wat kan dit in de praktijk
betekenen? Als niet alleen het aantal
professoren maar ook de geslachtsverhouding u interesseert, dan is het
zinvol te vragen 'Hoeveel hoogleraren en hoogleraressen telt de vakgroep?' (mogelijkheid 1) . Dat is niet
nodig als het u gaat om het aantal
beroepsbeoefenaren. Dan is de neutrale term op zijn plaats: 'Er is een
groot tekort aan verpleegkundigen'
(mogelijkheid 2) . En je kunt gerust
zeggen: 'Zij is loodgieter', want door
zij is het geslacht aangeduid, zodat de
vanouds bestaande term loodgieter kan
worden gekozen (mogelijkheid 3).
In Franstalig Belgie heeft men gekozen voor de eerste optie en is het
gebruik van de beroepsnamen voor
vrouwen en mannen wettelijk vastgelegd. Beter is het om te proberen in
elke context en situatie de beste keuze te maken. Alleen dan kan men de
nadelen vermijden die nu eenmaal
verbonden zijn aan de consequente
toepassing van elk van de drie mogelijkheden.
7. Perspectie f in een situatie van on-

gelijkheid kost het extra inspanning
om niet altijd alles vanuit de overheerser te beschouwen. Verschillende
hoogleraar/hooglerares; verpleger/verwoorden, uitdrukkingen en grammapleegster;
2) voor vrouwen en mannen dezelfde ticaregels getuigen daar nog van. De

x
volgende profielschets voor een func- vervallen taalgebruikers gemakkelijk
in een eenzijdig mannelijk perspectionaris (m/v) bij wie ambtenaren
tief. Zo kon men in veel kranten leklachten kunnen deponeren, verraadt een (achterhaald?) mannenper- zen: "Luchtmacht verbiedt het dragen van lang Naar", terwij 1 dat verspectief: "Het zou goed zijn als de
bod uitsluitend op mannen van toevertrouwensman tevens geneesheer is.
passing was.
Hij kan dan ook de medische gevolgen van de klacht voor zijn mensen
Deze opsomming van aandachtspunbehartigen."
ten voor kritische taalgebruikers preOok waar de woordenschat of de
tendeert niet uitputtend te zijn. Taalgrammatica niet ten gunste van het
mannenperspectief is voorgevormd, gebruikers die de moeite nemen om

Lange tijd waren veel meisjesnamen afgeleid van jongensnamen (Willemien, Antoinette,

Jantje) of daar zelfs identiek
aan (Kees, en heel vroeger

op deze punten te letten, worden
vanzelf steeds gevoeliger voor de verborgen gedachtesturende werking
van de taal. En op die manier kunnen zij er ook aan bijdragen dat ongewenste ideeen niet versterkt worden.
<
Van Agnes Verbiest is in april 1997 bij
Contact verschenen: De oorbellen van de
minister. Taal en denken over vrouwen.
Paperback f 24,90. ISBN 90 254 2073 7

Van Hendrika tot Melanie
Emancipatie in de naamgeving

Dirc). Maar tegenwoordig
krijgen meisjes meestal namen

terwijl namen van mannen vaak uitgaan op een n (Rohen, Jengon). Ook in
onze naamgeving, althans die van de
verleden: Iris, Anouk, Manon.
laatste eeuwen, kunnen we het geslacht van de naam vaak afleiden uit
Doreen Gerritzen
de uitgang: namen op -us komen aln veel culturen verschillen leen bij jongens voor, en de uitganjongensnamen op de een of gen -a, -ette, -ma en -ia vinden we alandere manier van meisjes- leen bij meisjesnamen. Zulke uitgannamen. Dat verschil kan sa- gen kunnen ook gebruikt worden om
menhangen met de beteke- het geslacht van de naam te verandenis van de namen, bijvoorbeeld met ren: met -a wordt Adriaan Adriana,
met -ien maak je van Willem Willede gewenste eigenschap die in de
naam wordt uitgedrukt - vergelijk de mien en Antoine wordt met -ette
(oude) Germaanse jongensnaam Ger- Antoinette. Ook een verkleiningsuitgang kan tot vervrouwelijking leiden:
hard 'sterk met de speer' met de (betrekkelij k recente) Arabische meisjes- naast Guus komt ook de meisjesnaam
Guusje voor.
naam Fatin 'charmant, verleidelijk'.
Sommige typen namen worden vrijwel uitsluitend aan meisjes gegeven: In de late Middeleeuwen begon men
namen die geInspireerd zijn op bloe- meisjes jongensnamen te geven,
men, zoals Daisy (Engels voor 'made- maar men nam nog niet de moeite
die namen voor vrouwelijk gebruik
liefje') en Susanna (Hebreeuws voor
aan te passen. Zo vinden we in bron'lelie'), en edelstenen, bijvoorbeeld
Esmeralda (Spaans voor 'smaragd') en nen uit de vijftiende eeuw naamsvermeldingen als Joncfrou Dirc van der
Ruby (Engels voor 'robijn').
Does, Joncfrou Adriaen, Joncfrou Johan van der Velde en Jacob, hertogin
. VROUWELIJKE UITGANG
van Beieren. Toen het gewoon werd
Het onderscheid tussen jongens- en
dat ouders zich bij de keuze van een
meisjesnamen kan ook in de vorm
van de naam tot uitdrukking komen. naam voor een dochter lieten inspireren door een j ongensnaam, kregen
Bij de Garo, een yolk in het westen
zulke namen een vrouwelijke uitvan Assam in India, zijn namen die
gang. Dude vormen zijn Jacopmijne,
eindigen op een ie-klank (Banni,
Jingini, Ronbi) typisch voor vrouwen, Hendriksken, Maertijnkin en W illemt e.
zonder een mannelijk

• RIB VAN ADAM

In de loop van de eeuwen kreeg het
naamtype jongensnaam + vrouwelijke uitgang vaste voet aan de grond.
Bij de vooroorlogse generatie draagt
ongeveer de helft van de vrouwen
zo'n naam. Favoriet waren onder
meer Johanna, Cornelia, Adriana, Wilhelmina, Hendrika, Jantje en Jacoba. Er
wordt in dit verband wel gesproken
van het 'rib-van-Adam-patroon'.
Vrouwen zouden geen eigen naam
hebben: hun namen zijn afleidingen,
a fwijkingen van jongensnamen. Kijken we naar de moderne meisjesnamen, dan lijkt het erop dat veel ouders een afkeer voelen van dit soort
namen. Want hoewel ouders zich
niet definitief hebben afgewend van
meisjesnamen waarin nog een jongensnaam te herkennen is, getuige de
populariteit van Michelle, Denise en
Stefanie, heeft het merendeel (ongeveer 80%) van de populaire meisj esnamen van de afgelopen jaren geen
mannelijlce bron. Hendrika, Guusje,
Willemien, Louise, Martina, jannie en
Harmke moesten plaatsmaken voor
Anouk, Iris, Tessa, Esther, Monique,
Ellen en Manon. De emancipatie heeft

in de naamgeving dus vooral geleid
tot vervrouwelij king van meisjes<
namen.
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"Wat zonder moeite geschreven is, wordt
doorgaans zonder genoegen gelezen". Onder
dit motto (van Samuel Johnson) verscheen

StiJ' 1 als ambacht

onlangs het Handboek Stijl van Peter Burger en
Jaap de Jong: bijna 500 bladzijden vol
adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Een

Erik van der Spek

dergelijke onderneming roept minstens twee
vragen op: valt een aantrekkelijke stijl aan te
leren? En: kun je leren schrijven 'uit een boek'?

et onderwerp `stijl' is al lang
een stiefkind in de taaladviesliteratuur: de meeste adviesboeken beperken zich tot correctheld (foutloos Nederlands) en
begrijpelijkheid (zinslengte en -constructie) . Vorig jaar verscheen weliswaar de Stijlwijzer (van P•J. van der
Horst), maar ondanks de veelbelovende titel hood dit boek weinig opzienbarends. Taaladviesboeken gaan
doorgaans nauwelijks in op aantrekkelij k taalgebruik, en de adviezen die
er al in staan, blijven summier en onuitgewerkt.
Wat is stijl? Dat is niet eenvoudig te
zeggen: er zijn evenveel definities als
auteurs. Aan de ene kant van het
spectrum staan de auteurs die stijl
zien als verfraaiing en versiering; aan
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de andere kant zie je de gelijkstelling
van de stijl van een tekst met de persoonlijkheid van de auteur: de stijl is
de mens zelf. Stijl heeft te maken met
woordkeus, zinsbouw, tekststructuur;
stijl heeft zelfs te maken met de inhoud. "De stijl verbeteren betekent
de gedachte verbeteren", schreef
Nietzsche. En van de 17de-eeuwse
filosoof Pascal is de volgende uitspraak: "Wanneer men een natuurlijke stij 1 ziet, is men volkomen verwonderd en verrukt, want men had
verwacht een schrijver te zien en
men vindt een mens•"
i LEERBAARHEID

Als stijl zo'n veelomvattend en persoonlijk begrip is, is het dan wel mogelijk je stijl te verbeteren? Ja, zeggen
Burger en De Jong in hun Handboek
Stijl. Tegenover de visie dat stijl een
kwestie zou zijn van talent (of persoonlijkheid) stellen zij dat stijl een
ambacht is: "Schrijven is een vaardigheid die geleerd kan worden, zoals
koken of autorij den." Stijl is minstens voor een deel een kwestie van
technieken die aangeleerd kunnen
worden, en van inzicht in de variabelen die het effect van een tekst op de
lezer bepalen. Daarnaast blijft talent
op de achtergrond altijd wel een rol
spelen: tenslotte wordt, zoals Burger
en De Jong stellen, niet iedereen
chef-kok of coureur.
Valt stij 1 ook te leren uit een boek?
Dat hangt van het boek af. Drie Bingen zijn daarvoor in mijn opvatting
bepalend. Op de eerste plaats de adviezen die de auteurs geven. Daarbij
gaat het niet alleen om de inhoud,
maar vooral ook om de mate van gedetailleerdheid en de uitwerking die
eraan gegeven wordt. Op de tweede
plaats komen de voorbeelden die de

stijladviezen illustreren. Goedgekozen, treffende of vermakelijke voorbeelden werken inspirerend en nodigen uit tot navolging. Hetzelfde
geldt, tot slot, voor de stijl van de
auteurs zelf. Noblesse oblige: wie stijladviezen geeft, moet zelf een stijl
hanteren die de toets der kritiek kan
doorstaan.
• WINTERBOEK
Het Handboek Stijl verschilt op een
groot aantal punten van de bestaande taaladviesliteratuur. Het is zowel
naslagwerk als leesboek, zowel gereedschapskist als handleiding bij
eerste hulp. Je zou het kunnen vergelijken met het klassieke winterboek,
waarin verhalen en nieuwsberichten
broederlijk zij aan zij staan met anekdotes en recepten, met kruiswoordpuzzels, handige rijtjes en `wist-udat'-rubrieken. Maar het boek is volgens mij vooral een inspiratiebron,
een boek om in te neuzen vanwege
de vele goedgekozen en vermakelijke
voorbeelden en vanwege de scherpzinnige en gedetailleerde analyses.
Bij een dergelijke brede opzet past
een brede doelgroep, zoals blijkt uit
de inleiding: "alle schrijvers die geen
genoegen nemen met saaiheid en onleesbaarheid". De auteurs noemen
onder meer schrijvers van journalistieke producten, professionele tekstschrijvers en redacteuren, pr-medewerkers en voorlichters, en academici
die hun onderzoek toegankelijk willen maken. Zelfs beginnende schrijvers met literaire aspiraties kunnen
terecht bij het Handboek Stijl.
• FILMISCH SCHRIJVEN

In hoeverre voldoet het Handboek
Stijl aan de gestelde criteria? Om die
vraag te beantwoorden, nemen we al-

lereerst de stij ladviezen onder de
loep. Die zijn vooral te vinden in de
hoofdstukken 2 t/m 6. In elk van
deze vijf hoofdstukken wordt een
stijladvies uitgewerkt: 'schrijf concreet', 'schrijf beeldend', 'schrijf
menselijk', 'schrijf duidelij k' en
'schrijf bondig'. Als deze adviezen zo
op een rij tj e staan, zien ze er zo vanzelfsprekend uit dat sommige lezers
er wellicht hun schouders bij zullen
ophalen. Burger en De Jong zorgen
echter in elk hoofdstuk voor een heldere uitwerking en concretisering,
aan de hand waarvan een schrijver in
spe kan bepalen hoe hij te werk moet
gaan als hij bijvoorbeeld beeldend
wil schrijven, en welk effect daarmee
bereikt wordt.
Elk advies wordt minutieus geanalyseerd, in deeladviezen opgesplitst
en rijkelijk van voorbeelden voorzien. Bij een advies als 'schrijf concreet' gaat het niet alleen over het gebruik van voorbeelden of over de tegenstelling tussen algemeen en specifiek; Burger en De Jong geven ook adviezen als 'schrijf filmisch' ("U kunt
beginnen met een totaalshot en vervolgens inzoomen op een detail") en
'prikkel alle zintuigen' ("Een koe kun
je zien, ruiken, voelen, horen en
proeven: veeteelt niet"). Een ander
aspect van hun adviezen is dat ze
vaak een grens aangeven in de toepassing ervan: de lezer aanspreken is
goed (onder het enigszins pastoraal
klinkende motto 'schrijf als mens'),
maar ga er niet te ver in, want dan
ontstaan 'ongewenste intimiteiten'.

de gedetailleerd om er zelf mee aan
de slag te gaan. In hun ijver botsen
de auteurs echter soms met de vijfde
stijlregel: 'schrijf bondig'. "Het boek
dat u in handen heeft, is het resultaat
van een oefening in zelfbeheersing",
schrijven Burger en De Jong, "voor
ieder woord dat mocht blijven, zijn
er twee of drie geschrapt." Dat kan
waar zijn, maar er zijn nog steeds erg
veel woorden overgebleven. Dat
heeft tot gevolg dat sommige onderwerpen te veel ruimte krijgen. Zo
vind ik veertig bladzijden in het inleidende hoofdstuk over 'misverstanden tijdens het schrijven' nogal veel
van het goede. Een ander gevolg is
dat belangrijke onderdelen soms een
beetje ondergesneeuwd raken. Een
voorbeeld is het recept voor aansprekende beschrijvingen op bladzijde
72: heel nuttig, maar het krijgt door
de gekozen presentatie onvoldoende
gewicht.
i TEKSTUEEL ILLUSTREREN

Over de andere twee criteria - de gehanteerde voorbeelden en de eigen
stijl - kunnen we kort zijn. Een van
de leukste dingen van het Handboek
Stijl is de rijke verzameling stijlfrag-
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menten, citaten, voorbeelden en
anekdotes, die met gulle hand door
de tekst zijn gestrooid. De vele tekstuele illustraties zorgen voor herkenbaarheid en vormen in hun onderlinge samenhang een staalkaart van stilistische mogelijkheden.
De eigen stijl van Burger en De
Jong vormt een passende omgeving
voor de opgenomen citaten van begenadigde stilisten als Komrij, Mulisch, Nooteboom en vele anderen.
Burger en De Jong formuleren soepel
en onberispelijk, en hun zinnen bevatten veelal fraaie constructies en
verrassende vondsten. "Goed schrijven is goed kijken: iedereen kan de
hitte voelen in een cafe in Cairo en
zien hoe langzaam de ventilator
draait; alleen de schrijver ziet dat de
wieken zo langzaam draaien dat de
vliegen erop kunnen blijven zitten."
(blz. 70) Een dergelijke uitspraak doet
meer ter ondersteuning van het advies 'schrijf concreet' dan een lange
lijst met richtlijnen.
<
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Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek
Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven.
Groningen, Martinus Nijhoff, 1997. Prijs
f 79,50. ISBN 90 6890 481 7

0 WAT IS BONDIG?

Burger en De Jong zijn van mening
dat stijl niet ophoudt bij de zinsgrens. Hun boek bevat dan ook twee
hoofdstukken over stijleffecten die te
maken hebben met de tekst als geheel ('Tips voor een aantrekkelijke
structuur') en in het bijzonder met
de opening en het slot. Kieskeurige
lezers kunnen kiezen uit zestien manieren om te beginnen en elf manieren om te eindigen. Iets wat ik wel
miste in de stijladviezen die zich
richten op de 'grote lijn', is aandacht
voor samenhang als stijlkenmerk: het
verschijnsel dat zinnen die op zichzelf helder en leesbaar zijn, toch een
rammelende tekst kunnen opleveren.
De adviezen zijn goed onderbouwd en geadstrueerd, en voldoen-
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De Nederlandse Gebarentaal is een taal als alle andere en moet ook door
de Nederlandse regering als zodanig worden erkend. Deskundigen zijn
het hierover al jarenlang met elkaar eens. Als de commissie Nederlandse
Gebarentaal haar zin krijgt, wordt de gebarentaal ongeveer op een Iijn
gesteld met het Fries. Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?

I)e erkenning van de
Nederlandse Gebarentaal
ederland krijgt steeds meer talen. Nog niet zo lang geleden
werden eerst het Nedersaksisch
en daarna het Limburgs officieel als taal erkend. Nu heeft
zich alweer een kandidaat aangediend: de Nederlandse Gebarentaal.
Als het aan de commissie Nederlandse Gebarentaal ligt, krijgt die taal
meer rechten dan het Nedersaksisch
en het Limburgs, en wordt hij ongeveer gelijkwaardig aan het Fries. Gebruikers van gebarentaal hebben dan
bijvoorbeeld recht op een tolk bij al
hun contacten met de overheid en
met het Nederlandse rechtssysteem.
Op 10 juni van dit jaar bood de
commissie - waarin onder anderen
taalkundigen, ambtenaren en vertegenwoordigers uit de dovengemeenschap zitting hadden - de staatssecretarissen Terpstra en Netelenbos een
rapport aan. De commissie was ongeveer een jaar eerder geinstalleerd om

Staatssecretaris Nuis beeldt het begrip cultuur uit in het
onlangs verschenen rapport van de commissie Nederlandse Gebarentaal.
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te onderzoeken hoe een eventuele
officiele erkenning van de gebarentaal het best vorm kan krijgen.
• PRIMITIEVE TEKENS?

Marc van Oostendorp

ling van kinderen is het uiterst belangrijk dat die kinderen zo jong
mogelijk met zo veel mogelijk taal in
aanraking komen. Elk kind heeft
recht op taal. Voor doven ligt dan
een gebarentaal het meest voor de
hand, omdat die taal voor een dove
veel gemakkelijker te leren is dan
gesproken Nederlands.
Nu is er nogal wat voor nodig om
dove kinderen goed kennis te laten
maken met gebarentaal. De meeste
ouders kennen die taal niet; van
maar tien procent van de doven zijn
de ouders ook allebei doof. Ook onderwijzers op gewone basisscholen
kennen geen gebarentaal. De kinderen moeten daarom in ieder geval de
eerste jaren naar een bijzondere
school, met speciaal opgeleide onderwijzers. Bovendien moeten ook de
ouders de kans krijgen om de eerste
taal van hun kinderen te leren. Voor
al dit onderwijs bestaan al wat voorzieningen, maar als de aanbevelingen
van de commissie worden gevolgd,
wordt dit in de toekomst beter gestructureerd.

Dat zo'n erkenning er zou komen,
lag vorig jaar al min of meer vast.
Zo'n vijftien jaar geleden geloofden
veel horenden nog dat gebarentaal
geen echte taal was maar een primitief tekensysteem, vergelijkbaar met
het handen- en voetenwerk dat mensen gebruiken bij de groenteboer in
een vreemd land waarvan ze de taal
niet verstaan. Op veel dovenscholen
werd het gebruik van gebarentaal
verboden; alle aandacht ging naar
het Nederlands.
Sinds die tijd is vrijwel iedereen
die zich er serieus mee bezighoudt,
gaan inzien dat gebarentaal een volwaardige taal is. Er is toneel, literatuur en zelfs poezie in gebarentaal.
Op sommige plaatsen in de wereld,
zoals aan de Amerikaanse dovenuniversiteit Gallaudet, wordt in gebarentaal gedoceerd over abstracte onderwerpen als de filosofie van Kant of
goniometrische wiskunde. De grammatica en de woordenschat van ge• TOLKEN
barentalen zijn minstens even ingeOok voor het latere leven van doven
wikkeld als die van gesproken talen.
is het belangrijk dat hun eigen taal
Bovendien heeft de grammatica
erkend wordt. Zo wordt het recht op
van de Nederlandse Gebarentaal
tolken beter gegarandeerd. Dat geldt
even weinig te maken met die van
niet alleen voor de rechtbank of aan
het Nederlands als met bijvoorbeeld het loket van het gemeentehuis. Ook
die van het Chinees. In Vlaanderen
in hun priveleven moeten doven
wordt ook een heel andere gebarenmeer van die tolken gebruik kunnen
taal gebruikt (de Vlaamse Gebarenmaken. Op dit moment kunnen dove
taal), die voor de meeste Nederlandse mensen hooguit achttien uur per jaar
doven niet te begrijpen is.
een tolk raadplegen, voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, een
• RECHT OP TAAL
notaris of een advocaat, een begrafeEr zijn ook genoeg sociale en politie- nis, een bruiloft, een ouderavond of
ke redenen om gebarentaal serieus te het theater. De meeste doven gaan zo
nemen. Voor de geestelijke ontwikke- zuinig mogelijk met die uren om,
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voor het geval er zich aan het eind
van het jaar opeens een noodgeval
voordoet.
Over de precieze juridische manier
waarop de erkenning van de gebarentaal vorm moet krijgen, is de commissie een beetje vaag. Het zou bijvoorbeeld kunnen via het Europese
verdrag waarmee ook de positie van
het Fries, het Nedersaksisch en het
Limburgs is geregeld. Een probleem
daarbij is dat geen enkel ander land
tot nu toe de positie van zijn gebarentaal via dit verdrag geregeld heeft.
Een andere moeilijkheid is dat er binnen Nederland geen streek kan worden aangewezen waarin de Nederlandse Gebarentaal geworteld is. Gebarentaal is daarmee net zo min een
streektaal als het Nederlands. Hoe
dan ook beveelt de commissie aan de
gebarentaalgebruiker min of meer
dezelfde rechten te geven als Friestaligen.

i WALKMANS

Bij dit alles blijft het belangrijk dat
doven ook goed Nederlands kunnen
leren en zo veel mogelijk van het
(geschreven) Nederlands gebruik
kunnen maken. De commissie merkt
bijvoorbeeld op dat in steeds meer
musea de geschreven toelichtingen
bij kunstwerken vervangen worden
door een gesproken uitleg die met
een walkman te beluisteren is. In die

ontwikkeling zou een kentering moeten komen. Ook de hoeveelheid ondertitelingen bij de publieke omroep
en in de schouwburg zou moeten
worden uitgebreid.
Er mogen dan steeds talen bij komen in Nederland, het Nederlands
blijft nu eenmaal voorlopig de meest
gebruikte taal in Nederland. Daar
moeten ook dove Nederlanders van
kunnen profiteren.
<

Hoeveel Nederlanders hebben belang bij extra aandacht voor de
Nederlandse Gebarentaal (NGT)?
omvang
vroegdoven
8.500
Iaatdoven
15.500
horende familie 5.500

NGT als moedertaal
ja
nee
nee

NGT als tweede taal
nee
ja (voor 5.250 personen)
ja

Onder 'vroegdoven' worden hier verstaan mensen die doof geboren worden, of doof
worden voor hun derde jaar - de leeftijd waarop de meeste kinderen beginnen te spreken. Laatdoven worden op latere Ieeftijd doof; als dit nog gebeurt tijdens hun jeugd, zijn
ze er waarschijnlijk bij gebaat alsnog NGT als tweede taal te leren.

Vergeten woorden
000

Avanceren
eb je al eens over
onze trouwdag gedacht ... Als het dan
toch moet, zou ik een
beetje avanceren."
Deze opwekking, die niet getuigt van
een grote bewondering voor het huwelijk, staat te lezen in het boek Een
lied van de Biesbosch van C. Baardman
('s-Gravenhage, 1944) . Toen ik haar
las, werd ik overspoeld door een grote
golf van j eugdsentiment. Een beetje
avanceren. Zo zeiden wij het niet precies in mijn Bergse dialect. Wel zo ongeveer, maar het klonk liefelijker. "Ei,
kul, affeseer 's 'n bietje", werd er geroepen als je, nog maar een klein j ongetj e zijnde (want dat is een kul), niet
genoeg voortmaakte met fietsen, wandelen, huiswerk maken of afwassen.
Avanceren of a f feseren is natuurlijk
ontleend aan het Franse avancer. In
de betekenis 'opschieten' komt het

Hans Heestermans

wellicht nog in verscheidene streektalen voor, maar in de algemene zin
van 'vorderingen maken' heeft het
zijn taaldood al lang moeten meemaken. Jef Last gebruikt het nog in zijn
boek Elfstedentocht uit 1941:
Ik was ondertussen al tot de vijfde
plaats geavanceerd, en daar even
voorbij Bolsward kreeg ik nummer drie
en vier te pakken.

Waarom verdwijnt zo'n woord?
Klinkt het te deftig, omdat het Frans
is? Nee, want accepteren, noteren, imiteren, grandioos en gouvernement hebben
wel hun plaats in onze taal behouden. Is vorderen of opschieten duidelijker dan avanceren? Ook dat niet, want
dat zou inhouden dat aannemen, optekenen en nabootsen ook ondubbelzinniger zouden zijn dan hun zojuist
genoemde Franse equivalenten.

Er zijn wel oorzaken aan te geven
voor het verdwijnen van woorden.
Een ervan is dat de zaak waarnaar het
woord verwijst niet meer bestaat.
Mensen van dertig jaar en ouder
weten uit eigen ervaring nog wat een
perronkaartje is; jongeren van twaalf
bijvoorbeeld niet meer, want ze hebben het niet meegemaakt dat ze voor
een dubbeltje een kaartje moesten
kopen dat de toegang tot het perron
legaliseerde en dat vereist was als je
iemand naar de trein bracht en hem
op het perron wilde uitzwaaien.
Maar opschieten is geen verouderd
begrip. Dus het raadseltje van de ver
dwijning van avanceren is niet opgelost. Jammer van zo'n lekker woord,
waarmee je ook nog van die fraaie samenstellingen kunt maken. A f feseerkwast bijvoorbeeld, een grote kwast
voor lange halen, gauw klaar. En a f feseerpudding, die zo snel te bereiden is.
Of a f feseerschoenen, gemakkelij ke
schoenen waarmee je flunk kon
voortstappen.
Laten we het gewoon maar weer
<
gaan gebruiken.
-
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Nederlanders kunnen naar verre landen verlangen,
maar alleen Duitsers hebben Fernweh: sours kennen
vreemde talen een naam voor ervaringen waar onze
taal geen woord voor heeft.

aten in de taal 131
n Zwolle woont een vrouw die
van haar echtgenoot of en toe
een okkernootje krijgt, zo schrijft
een lezeres van dit blad. Wat de
vrouw hiervan vindt, vermeldt
de brief niet. Een andere lezer herinnert zich een biologieleraar die orde
hield met okkernootjes: "Als je er
ooit een had gehad, bleef dat goed
hangen. De tranen springen vrijwel
automatisch in je ogen." Iemand een
okkernootje geven, of, kortweg okken,
betekent `met de knokkels op iemands hoofd slaan'. Het is de Nederlandse vertaling van het Indonesische jitak, dat ik in 'Gaten in de taal
[2]' (juni 1996) nog onvertaalbaar
noemde.
Het Indonesische melempem (zacht
geworden, van koekjes en kroepoek)
is evenmin een gat in onze taal, hoorde ik van verschillende kanten. In die
betekenis wordt al voorzien door bol
en slo f,• bol is Noord-Hollands, slo f
komt uit Oost-Nederland. Ook bedroom eyes behoeft geen aanbeveling
meer, omdat die zwoele blik al is vernederlandst tot slaapkamerogen. Twee
lezers suggereerden zaadvragende
ogen, een van iedere dubbelzinnigheid ontblote uitdrukking die Van
Dale pas sinds 1984 kent en die voorzien is van het label 'zeer informeel'.
Malchus, ten slotte, voor een kopje
dat een oor mist (naar de slaaf bij wie
Petrus in Gethsemane een oor afhakte), is niet het exclusieve bezit van
een Nederlandse familie. Het negentiende-eeuwse woordenboek Woordenschat noemt het al als studentikoos synoniem voor 'po', of, zoals de
samenstellers preuts schrijven, "zeker
slaapkamermeubel, dat evenals Malchus slechts een oor heeft".
Hartelijk dank aan alle correspondenten — en over naar de pas ontdekte witte plekken op de landkaart van
de Nederlandse taal.
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0 NAAMLOZE ERVARINGEN

Stel u voor dat er geen woord zou
zijn voor jeuk. Of voor het gevoel in
een 'slapende' arm. Het lij kt ondenkbaar. Toch zijn er sensaties die even
alledaags zijn, maar kennelijk geen
naam mogen hebben.
Als ik plotseling in het schelle
licht van een laagstaande zon of een
felle lamp kijk, moet ik niesen. Het
overkomt me vooral als ik uit het
donker, bijvoorbeeld van een tunnel
of een bioscoop, in het licht kom.
Die niesreflex is geen persoonlijke
afwijking: ik deel hem met een vijfde
van de wereldbevolking. Toch is de
kans groot dat u er nooit van gehoord hebt. Een onderzoeker ontdekte dat respondenten die de reflex bezaten, aannamen dat iedereen hem
had; degenen die hem niet hadden,
begrepen niet waarom ernaar gevraagd werd. Die reflex staat in de
vakliteratuur bekend als het photic
sneeze effect, maar een Nederlandse
naam heb ik niet kunnen vinden.
Voor een andere gangbare lichamelij-

•

Terwij l er dagelijks
onzinwoorden als

suboptimaal en

herijkingsproces worden

toegevoegd aan de taal,
wemelt de wereld van
zaken en gevoelens die
een naam ontberen.
i

Peter Burger

ke gewaarwording, de spiertrekking
in de benen en het bijbehorende gevoel van een plotselinge val, die optreedt in de schemertoestand tussen
waken en slapen, bestaat de medische term hypnagoge myoclonie. Wie
kent een beter bekkende naam?
"We hebben een woord om al het
werk te beschrijven dat op je ligt te
wachten als je terugkomt van vakantie, 'achterstallig werk' (backlog)",
schrijft Bill Bryson in The mother tongue, zijn geschiedenis van het Engels.
"Maar we hebben geen woord om al
het werk te beschrijven dat je nog
moet afmaken voor je gaat. Waarom
niet 'voorstallig werk' (forelog)?"
Terwiji er dagelijks onzinwoorden
als suboptimaal en herijkingsproces
worden toegevoegd aan de taal, wemelt de wereld van zaken en gevoelens die een naam ontberen. Neem
de vraag die over een jaar of drie
actueel wordt: je hebt de jaren tien
en de jaren twintig, maar hoe heten
de jaren in het eerste decennium van
een eeuw? `De jaren nul'?
Of dit: twee voetgangers die elkaar
proberen te ontwijken, maar allebei
herhaaldelijk in dezelfde richting opzij stappen. William Safire (de Amerikaanse J.L. Heldring) smeedde daarvoor uit faux pas en pas de deux het
wonderschone faux pas de deux. Twee
andere Amerikaanse suggesties voor
die two-step op het trottoir zijn 'Willie Pep', geinspireerd door het voetenwerk van de bokser van die naam,
en sidewaltz.
Kent u woorden voor deze naamloze
ervaringen? Hebt u ervaringen waar
geen woord voor is? Blijf schrijven
naar:
Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
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0 VAN AMIS TOT ZIVILCOURAGE:
23 NUTTIGE VREEMDE WOORDEN

• amis (Indonesisch) - Naar vis ruiken; gezegd van bestek. Als bestek
naar ei ruikt, is het hanyir.
• bad hair day (Engels) - 1. Dag die
vergald wordt door problemen met je
kapsel. 2. Dag waarop je met het vierkeerde been uit bed bent gestapt.
• bedside manner (Engels) - Attitude van arts in omgang met patienten.
Bij gebrek aan een inheems woord
ook wel door Nederlandse artsen
gebruikt.
• Dear John (letter) (Engels) - Brief
waarin een vrouw haar geliefde de
bons geeft. Oorspronkelijk soldatentaal uit de Tweede Wereldoorlog voor
brief die soldaat te velde ontving van
zijn vrouw en waarin zij een scheiding aankondigde.
• factoid (Engels, zelfst. nw. en bijv.
nw.) - Iets wat waar lijkt omdat het
in de media als feit wordt gepresenteerd, maar wat in werkelijkheid berust op gissing, misverstand of bedrog. De Amerikaanse schrijver Norman Mailer muntte het woord in zijn
biografie van Marilyn Monroe
(1973). Bendes die kinderen in de
Derde Wereld van hun hoornvliezen
beroven, ritueel misbruik en de overtuiging dat eskimo's een groot aantal
woorden voor 'sneeuw' hebben, zij n
factoids.
• Fernweh (Duits) - Het tegenovergestelde van heimwee: verlangen
naar verre landen.
• Futterneid (Duits) - Afgunst om
het eten van een ander. Oorspronkelijk alleen van dieren gezegd, maar
nu ook, informeel, van mensen.
• Indian giver (Am. Engels) lemand die iets cadeau doet en het
dan terugvraagt.
• lemonokoupa (Grieks) - Uitgeknepen of -geperste halve citroen.
• mamihlapinatapai (Vuurlands) Volgens het Guinness Record boek
(1993): "Kijken naar elkaar in de
hoop dat een van beiden zal aanbieden iets te doen wat beide partijen
wensen maar onwillig zijn te doen."
• mu (Japans, Internetjargon) - Het
antwoord op een onbeantwoordbare
e-mailvraag of een vraag op een Internet-babbelbox, aldus Martin Bannink in Internet.taal (1995). "Mu is
een Japans woord en betekent: ik kan
niet antwoorden, want je vraag berust op de verkeerde veronderstellin-

N

O

gen. Een voorbeeld: iemand vraagt je
of je nu eindelijk opgehouden bent
met het gebruiken van cocaine. Je
hebt het nooit gebruikt, dus `j a' is
een verkeerd antwoord (het betekent
dat je toegeeft dat je het ooit gebruikt
hebt) en `nee' is natuurlijk helemaal
fout. Mu biedt dan de ontsnapping:
de vraag is onjuist."
• mulut lantjang (Indonesisch) Vrouw met tache de beaute naast
haar mond (Cindy Crawford!). Ook:
'Pas op: roddelaarster.'
• Narrenfreiheit (Duits) - Tolerantie, genoten door kinderen, gekken,
dronkelappen, carnavalsvierders, nar-

ren en anderen die niet serieus genomen worden.
• Ohrwurm (Duits) - Melodie die
niet uit je hoofd wil. Misschien gemunt door de componist Franz
Lehar, misschien door Paul Lincke,
die met dit woord in 1897 de melodie van zijn operette Frau Luna beschreef.
• onk (Nederlands dialect, bijv. nw.)
- Gezegd van deel van incompleet
paar: `een onke sok.' ' `Mij n moeder,
geboren en getogen aan de Zaan, had
het altijd over een `onk' schoteltje",
schrijft de dialectologe Jo Daan. "Als
van een kop-en-schotel het kopje ge->
183
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broken was, bleef het schoteltje over
en dat was dan een 'onk' schoteltje,
dat je kon gebruiken om een plant
op te zetten of onder jets dat nat was
te zetten, enzovoort•"
• stalker (Engels) - Oorspronkelijk
een jager die wild besluipt, maar
tegenwoordig in de eerste plaats een
man die met kwade bedoelingen,
maar zonder geweld te gebruiken,
vrouwen of beroemdheden achtervolgt en lastigvalt. Harry Mulisch
heeft ermee te maken gehad. Ook gesignaleerd in het Nederlands: "De
stalker moet van de straat" (Leidsch
Dagblad, 18 maart 1997). Er bestaat
in Nederland een stichting Anti-Stalking.
• tourist trap (Engels) - 'Toeristenval': toeristische attractie waarvan de
prijs de genotswaarde van het gebodene verre overstijgt; de fuik van
kraampjes met waardeloze souvenirs
waar bezoekers van een toeristische
trekpleister in worden gelokt.
• untertreiben (Duits) - Het tegenovergestelde van overdrijven: in understatements spreken, zich eufemistisch uitdrukken.
• valdgasta (Zweeds) - Onverwacht
bij iemand binnenvallen om te blij ven eten en/of slapen, van vald (geweld) en grist (gast). Vergelijk het
Engelse gatecrasher: iemand die binnendringt op een besloten feestje of
receptie.
• wynsk (Fries) - Scheef, scheefgetrokken, niet haaks meer. Gezegd
van artikelen die geen rechte hoeken
(meer) hebben terwij 1 dat wel zou
moeten, zoals een theedoek die van
de waslijn komt.
• zest (Engels) - Citroen- of sinaasappelschil die je meekookt in een gerecht; stukje sinaasappel- of citroenschil in drank] e; bij uitbreiding
sinaasappelschilsap, citroenschilsap.
• Zivilcourage (Duits) - Moed om
voor je overtuiging uit te komen.

den attractie mist van de stad, de
streek of het land van de gastheer.
'Jammer dat u hier verleden week
niet was', zei de dame die me kwam
afhalen van het vliegveld. 'Toen
stonden de azalea's in bloei. "
• elecelleration - Van elevator + accelleration: de misvatting dat de lift
sneller komt naarmate je vaker op
het knopje drukt. (Uit Sniglets door
Rich Hall (1984); een 'sniglet' is 'elk
woord dat ten onrechte niet in de
woordenboeken staat'.)
• ipsoniem - Van de Griekse woorden voor 'zelf' en 'naam': een naam
die de drager ervan beschrijft of karakteriseert. Gemunt door de redacteur James Atlas, die als voorbeeld de
Amerikaanse auteurs Francine Prose
en William Gass ('full of hot air')
noemt. Andere ipsoniemendragers
zijn het biologenduo Lionel Tiger &
Robin Fox (auteurs van The imperial
animal), de beginselvaste moordenaar
van Frans Ferdinand, Gavrilo Princip,
en de luchtvaartspecialist Baksteen,
die altijd op tv verschijnt na een
vliegramp.
• partyfinesse - Gemunt door de
Amerikaanse schrijfster Joyce Carol
Oates: de strategie om op een feestje
een derde persoon voor te stellen aan
de zeur met wie je zit opgescheept,
aldus de gelegenheid scheppend voor
ontsnapping door twee snelle passen
achteruit. Vergelijk roomscanitis (van

room + to scan): aandoening van sommige receptiebezoekers die hun ogen
doet rondschieten op zoek naar
iemand die interessanter of minder
vervelend is om mee te praten dan
iii.
• potspot - Het deel van de toiletbril dat, zodra je erop gaat zitten, de
telefoon doet overgaan (een van de
duizend suggesties voor nieuwe
woorden die een BBC-radioprogramma in 1990 ontving).
• toujours vu - Gemunt door de
Amerikaanse schrijfster Lia Matera,
naar analogie van deja vu: geestesgesteldheid waarin men, als men eenmaal opmerkzaam is gemaakt op een
toestand of een zaak, deze plotseling
met verontrustende regelmaat waarneemt. Zo zal een vrouw die pas
zwanger is massa's andere zwangere
vrouwen zien en zal iedereen die een
hond van een bepaald ras of een type
product aanschaft of een nieuw kapsel heeft daar dagelijks anderen mee
<
zien.
Literatuur
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Zich-ziekte
Mr. R. W. Asser - Amstelveen

e laatste jaren worden werkwoorden wederkerend zonder dat
er daarbij betekenisverschil optreedt. In Onze Taal van december 1992 werd bijvoorbeeld (zich) informeren gesignaleerd. Ook
0 EN ZES ENGELSE CREATIES
het januarinummer van 1993 bevat enkele voorbeelden, maar
De volgende neologismen zijn allenoemt daarnaast gevallen waarbij de betekenis wel verandermaal bedacht naar aanleiding van
boeken of programma's over ontbre- de, zoals irriteren-zich irriteren. Dat laatste betekent niet 'zichzelf irriteren',
maar 'zich ergeren', naar analogie waarvan het waarschij nlij k ook is ontkende woorden.
staan. Dergelijke gevallen laat ik hier buiten beschouwing.
• azaleate - Van azalea + to comIn de media en in mijn eigen omgeving kwam ik de volgende nieuwe wemiserate ('medeleven betuigen'). Gederkerende
werkwoorden tegen: (zich) betreuren, (zich) beseffen,
fen, (zich) radicalimunt door de dichter Howard Nemeseren, (zich) douchen en baden, (zich) aanmonsteren, (zich) doorzetten (in de berov. "Nodeloos medeleven betuigen
met een bezoeker omdat deze de een tekenis 'krachtiger worden'), (zich) stoelen op en (zich) warmlopen (voor een
<
idee, niet voor een sportprestatie). Een besmettelijk verschijnsel?
of andere dubieuze seizoensgebon184

De meeste woorden zijn
vondelingen: niemand
kent hun verwekker. Marc
De Coster verzamelde een
aantal uitzonderingen:
gevleugelde woorden en
uitdrukkingen waarvan de
makers bekend zijn.

Geestelijke vaders van
gevleugelde woorden
Marc De Coster - Tienen

et Nederlands is van oudsher schatplichtig aan belangrijke auteurs (Simon
Carmiggelt, Kees van
Kooten, Rudy Kousbroek,
Godfried Bomans, S. Vestdijk), maar
ook aan politici (Ruud Lubbers, Marcel van Dam), sportlui (Gerrie Knetemann, Leo Beenhakker), striptekenaars (Marten Toonder) en cabaretiers (Wim Kan, Youp van 't Hek).
Hieronder volgt een lijstje van gevleugelde woorden waarvan de 'uitvinders' bekend zijn, en die in de
meeste woordenboeken nog ontbreken. De lijst pretendeert geen volledigheid. Ook van woorden en uitdrukkingen als derde oksel (Ian van
Lieshout), kassiekijken (Wim Kan),
kwakdenkers (Karin Spaink), pollens
(Barend Servet), treurbuis (Gerrit
Komrij) zijn de makers bekend, maar
de vraag is in hoeverre deze woorden
de tand des tijds hebben doorstaan.
Woorden die veelal worden gekoppeld aan bekende gebruikers, maar
door hen slechts nieuw leven zijn ingeblazen, heb ik ook weggelaten: Jan
Splinter (Marcel van Dam), Tante
Truus (Onno Ruding).

H

'de mate waarin
een dier of een mens zich laat aaien,
knuffelen of vleien'. Deze term werd
voor het eerst gebruikt door Rudy'
Kousbroek in 1969, toen hij zich in
een beschouwing de vraag stelde
waarom sommige huisdieren (katten,
cavia's) geliefd zijn en andere (alligators bijvoorbeeld) niet.
- Slechts af en toe benadrukt Spielberg de aaibaarheidsfactor van de
prehistorische dieren, door hen bijvoorbeeld een keer te laten zingen
en door de kinderen hen te laten
voederen.

AAIBAARHEIDSFACTOR:

Algemeen Dagblad, 30-9-1993

(DE) ACHTERKANT VAN HET GELIJK: 'de
keerzijde van iets wat op zichzelf
respectabel of verantwoord is'. Oorspronkelijk de naam van een door
Marcel van Dam in het seizoen 19801981 gepresenteerd televisieprogramrna. De ex-ombudsman speelde hierin advocaat van de duivel door allerlei ethische vragen voor te leggen
aan machthebbers (juristen, politici,
medici). De uitdrukking werd in de
jaren tachtig ongemeen populair en
kende talrijke varianten ('de achterkant van het journalistieke gelijk',
'de achterkant van iets', 'de achterkant van het ongelijk', enzovoort).

nietsbetekenend werkwoord dat gebruikt wordt om niet
nader te omschrijven werkzaamheden mee aan te duiden, meestal met
de implicatie dat het zogenaamd om
iets erg belangrijks gaat. Het werd bedacht door Simon Carmiggelt ter imitatie van het pseudo-geleerde taalgebruik en het ambtelijke jargon. Het
succesvolle woord uit 1954 is geen
eendagsvlieg gebleken. Dat mag blijken uit de volgende veel recentere
vindplaatsen:
- 'Wat sta je daar nou te epibreren,
man,' zei Albert.
Rob Schouten! Gestolen goed (1989)
- De 'inner circle', die de weekenden epibrerend doorbrengt op de
datsja van de baas, aan de rand
van Moskou, een relikwie van het
Politburo dat dag en nacht tot
hun beschikking staat.
EPIBREREN:

snee' was in feite de allereerste soap
in Nederland, toen nog niemand dat
woord kende. Ondertussen is het een
clicheuitdrukking geworden.
- Zijn verhaal is weliswaar ook een
cliche, maar ongetwijfeld een stuk
interessanter dan de belevenissen
van de familie Doorsnee uit Manhattan.
OOR! 9-1-1993

- Het publiek is de Haagse familie
Doorsnee, omringd door de creme
van het vaderlandse toneel, de politiek en de gezeten burgerij.
Elsevier! 29-1-1994
GIDSLAND: 'land dat model staat voor
bepaalde ontwikkelingen of voor de
oplossing van sommige wereldproblemen'. Dit woord dook begin jaren zeventig voor het eerst op in onze taal.
Volgens de Haagse Post (20-11-1986)
zou de politicus Bas de Gaay Fortman
de uitvinder van deze term zijn.
- Zo gaat ook]olanda Venema nu
de wereld rond met een, niet mis
te verstane boodschap: in het
'gidsland' Nederland brengt zo een
aantal agressieve zwakzinnigen
zijn leven door, aan de muur geketend vanwege hun primitieve verzet tegen het kapotte leven.

Vrij Nederland! 10-12-1988

- Israel is een gidsland voor veel
Derde-Wereldstaten.
Elsevier! 26-1-1991

scheldwoord voor een
huichelaar, valsaard. Hugo Brandt
Corstius noemde Cornelis VerhoeElsevier! 31-8-1991
ven, columnist bij het vroegere weekblad De Tijd, ooit Brabantse gluipkop
(DE) FAMILIE DOORSNEE: titel van een
(zie: Piet Grijs, Schuld en boete, 1993).
tussen 1952 en 1958 uitgezonden,
immens populair radiofeuilleton, ge- Sindsdien is het een gevleugeld
scheldwoord geworden en is het ook
schreven door Annie M.G. Schmidt.
De componist was Cor Lemaire en de terug te vinden in Van Dale.
producer Wim Ibo. 'De Familie Door- - Maar aan de andere kant is hij het
GLUIPKOP:

>
------------------------------185------------~
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matras, de antiekwinkels in de
initiatief kwijt en likt die gluipkop
Spiegelstraat en de Badhuisweg in
van een Etienne aan.stonds de boScheveningen.
ter van het brood.
Vrij Nederland, 12 -1-1985
Bert Hiddema, Scheuren in het
asfalt (1985)
- Door velen geliefd, door evenzove- G uP: in de jeugdtaal van de jaren
negentig staat dit woord niet alleen
len inmiddels gehaat. Glittergod
voor een 'duf, saai persoon' maar ook
en gluipkop.
voor een 'sloom studiebolletje' (ook
OOR, 24 -3-1990
- de praatjes van de gluipkoppen in wel eitje, Harry of veterboy). Als
scheldwoord werd achterlijke gup eind
het Golfgebied.
jaren zeventig door Andre van Duin
Elsevier, 13-10-1990
gelanceerd. Jongeren gebruiken naast
de termen gup en guppie ook het syGOOISE MATRAS: schertsende benanoniem guppenkop en het werkwoord
ming voor het radio- en televisieguppen (in de zin van 'balen').
milieu (gevestigd in het Gooi), waar
carrieres naar verluidt beinvloed zou- - Het zijn zulke guppies! Ik hou het
hier niet uit!
den zijn door seksuele relaties. Deze
uitdrukking werd in de jaren zeventig
Jantiene van Aschs, Intermezzo
(1988)
geIntroduceerd door de onlangs overleden journalist Jan Vrij man.
- Je kunt je ogen soms niet geloven.
Er zitten echt van die jochies bij,
- De boekjes zijn zo Hollands en zo
van wie je denkt: ach, wat een
actueel mogelijk. Andre Hazes
guppie, maar dan blijkt wel dat hij
komt erin voor, surfplanken, walkeen vuurwapen op zak heeft.
mans, chips en discjockeys spelen
Het Parool, 12 -9-1992
een rol, de locaties zijn de Gooise

HL PPELKUT(JE): denigrerende benaming voor een ietwat onnozel of
nalef meisje, eentje die er heel wat
losse contacten op nahoudt. Vaak
ook gebruikt voor de jonge vriendin
van een gescheiden man. Youp van 't
Hek zou volgens Rik Smits in de
Volkskrant (bespreking van het boek
Jongerentaal. De tipparade van de omgangstaal) de geestelijke vader zijn
van dit woord.
- Ineens krijg je dan zo'n huppelkut
aan tafel die mee komt eten.
Elsevier, 15-9-1990
- hotelkamers, waar minderjarige
huppelkutjes in rotten van vier
stonden opgesteld om zich van
hun maagdenvliesjes of te laten
helpen.
Nieuwe Revu, 6-9-1993
KARPATENKOP: scheldwoord, bedacht
door Gerard Reve. Wellicht door hem
voor het eerst gebruikt in zijn boek
Tien vrolijke verhalen (1961): "Jij karpatenkop, dacht ik•" In 1979 gebruikte hij het scheldwoord opnieuw
in Een eigen huis, waarin hij columnist W. Gortzak een karpatenkop
noemde. Volgens de grote Van Dale
(12de druk) staat karpatenkop voor
"een gezicht waaruit aan onverzettelijkheid gepaarde domheid spreekt",
en vervolgens door metonymia ook
voor de "drager van zo'n gezicht".
Het woordenboek geeft hier als voorbeeld "Hij is een echte karpatenkop."
- Hij heeft de mooiste karpatenkop
van Nederland.
HP/De Tijd, 24-12-1993
LUDIEK: ander

woord voor speels.
Door de geschiedschrijver Huizinga
in de Nederlandse taal geIntroduceerd en pas in de jaren zestig en zeventig echt populair geworden. Via
het Franse ludique afgeleid van het
Latijnse woord ludus (= spel). In zijn
inleiding van Homo ludens (uit 1938)
schreef Huizinga: "Men veroorlove
mij daarom het woord ludiek in te
voeren."
LUISTERLIED: volgens

het WP Jaarboek
werd deze Nederlandse term
voor 'chanson' (genre Brassens, Greco, Aznavour, enzovoort) voor het
eerst gebruikt door tekstschrijver en
vertaler Ernst van Altena. De term
luisterlied(je) werd in Vlaanderen veel
populairder dan in Nederland.
1966
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in politiek jargon betekent dit 'de sociale
partners alsmede de culturele, sociale
en religieuze verenigingen'. Vaak ook
afgekort tot middenveld. In de sport
staat het middenveld voor het middelste gedeelte van het speelveld. De uitdrukking werd begin jaren negentig
in politieke kringen waarschij nlij k
gelanceerd door Hedy d'Ancona,
minister van WVC in het kabinetLubbers-Kok.
- Het moet maar eens uit zijn met
die samenbolling van functies op
het maatschappelijk middenveld,
waar werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers elkaar eindeloos de bal toespelen en zich zowel bezighouden met belangenbehartiging, uitvoering, als controle.
MAATSCHAPPELIJI MIDI)ENVILD:

Elsevier, 14-12-1991
ORENMAFFIA: negatieve benaming voor
therapeuten die zich afzetten tegen
de reguliere geneeskunde. Deze zou
volgens de orenma f a te veel de nadruk leggen op het lichaam en te
weinig op de geest. 'Alles zit tussen
de oren' ofwel: enkel verandering
van denken kan leiden tot herstel.
De mentaliteit van de zieke moet dus
veranderen.
Schrijfster Karin Spaink, zelf lijdster aan multiple sclerose, bedacht de
term in haar boek Het stra fbare li-

chaam.

- Deze vorm van individualisering
komt op het gebied van de gezondheidszorg tot uitdrukking in
de 'orenmafia', die allerlei mystieke redeneringen heeft verzonnen
op het gebied van de persoonlijke
zin van ziekte.
de Volkskrant, 28-11-1992
PATATGENERATIE: term uit de sportwereld met een ongunstige betekenis.
Verwijst naar de generatie jongeren
die veel ongezond voedsel (hamburgers, kroketten, patat, enzovoort) tot
zich neemt, een slappe mentale houding heeft en slecht presteert. Het
woord werd begin jaren negentig bedacht door Leo Beenhakker, toen hij
nog trainer van Ajax was. Hij bedoelde ermee: jeugdige voetballers die
nogal gemakzuchtig zijn en zich met
een minimale prestatie maximaal
aanzien en inkomen weten te verschaffen. Tegenwoordig ook in andere sporttakken, zoals wielrennen.

- Maar heeft iemand Bennie Muller
of Johan Neeskens ooit in een
koersbroek gezien? Het is typisch
een hulpstuk voor de patatgeneratie.

- We kopen gewoon een paar adressenbestanden, en Tj akaa! ! !
Computer Info, november 1995
N

benaming voor de
HP/De Tijd, 14-5-1993
trend om massaal en zonder naden- Ex-bondscoach Leo Beenhakker
ken achter loze kreten en domme geheeft de huidige voetballers eens
dachtegangen aan te lopen. Bas de
de patatgeneratie gedoopt. Een
Gaay Fortman gebruikte het woord
eenzijdig dieet is niet bevorderlijk voor het eerst begin jaren tachtig in
voor het leveren van fysieke topde Eerste Kamer. "Nederland dreigt te
prestaties maar een belangrijkere
verrunderen," luidde zijn betoog,
oorzaak voor het slappe verzor"want steeds meer mensen zijn begingsstaatvoetbal is van stedereid als koeien achter domme redenebouwkundige aard.
ringen aan te lopen." Het rund stond
NRC Handelsblad, 1-7-1994
hier voor het toppunt van stommiteit. Van Dale is tot nog toe het enige
POPIE JOPIE: populaire aanduiding van
woordenboek dat de term heeft opgepaus Johannes Paulus II. Het gaat om nomen.
een creatie van het duo Henk Spaan
- Gewezen POC-secretaris Georges
en Harry Vermeegen. Voor het eerst
Pij 1 verklaarde gisteren in de Gazet
gebruikt in 1985, in hun VARA-provan Antwerpen dat de uitslag van
gramma 'Pisa', ter gelegenheid van
deze test een symptoom is van de
het bezoek van de paus aan Neder'verrundering' van de maatschapland.
pij .
In de hedendaagse jeugdtaal, waar
De Morgen, 9-4-1992
popi al eerder gebruikt werd als turboafkorting van 'populair' (volgens Kui- VERTROSSING: gebruikt voor het steeds
tenbrouwer ook: 'van een verkeerde, meer brengen van oppervlakkig amual te jofele tofheid'), staat popie jopie
sement in plaats van educatieve proeveneens voor een 'zich al te popugramma's door de media. Afgeleid
lair voordoend type'.
van de op 4 november 1964 opge- De groep ziet dan dat je niet alleen richte televisieomroep TROS, die van
met de popie-jopies bezig bent,
meet of aan een onstuimige groei
maar ook met de muurbloempjes. kende. De geestelijke vader van de
Nieuwe Revu, 3-10-1987
term vertrossing is de dichter Wim
- Johan is een meester in het schep- Hazeu. In 1971 klaagde hij over de
pen van een spanningsveld. Gezel- vertelegra fizering bij de pers en de verligheid, popi-jopimentaliteit, en
trossing van de omroepen. In 1973
ouwe jongens krentenbrood hebging de TROS de bijna 50 jaar oude
ben nog nooit ergens toe geleid.
VARA en NCRV al voorbij in ledenHP/De Tijd, 3-12-1993
aantal. De populariteit van de omroep was vooral te danken aan de
T(S)JAKKA: uitroep van euforie die nog
verstrooiing die men bracht. Geen
in geen enkel woordenboek te vin'praatprogramma's' meer (die waren
den is. Er bestaat discussie over de
de mensen toch beu, zo luidde het)
vraag wie de geestelijke vader van
maar amusement en niks anders dan
deze kreet is. Volgens de een betreft
amusement. De intelligentsia
het hier Youp van 't Hek, die de uitschreeuwde moord en brand, want
roep gelanceerd zou hebben tijdens
dit zou de teloorgang van de cultuur
zijn oudejaarsavondconference van
worden. Educatie en informatie zou31 december 1989. Volgens de ander den aan vertrossing ten onder gaan.
ligt evenwel de marketinggoeroe
Tegenwoordig wordt het woord ruiEmile Ratelband aan de basis ervan.
mer gebruikt, bijvoorbeeld met beHij beweert dat de uitroep is afgeleid trekking tot toneelgroepen die alleen
van zoeloe-koning Chaka Zulu en dat maar brengen waar het publiek om
het oorspronkelijk een strijdkreet zou vraagt.
<
zijn. Ratelband maakte er zijn handelsmerk van (met gebalde vuist) . In
hedendaagse jeugdtaal is de kreet ondertussen erg populair.
VF RRUNDERING:
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Galgje, hints, het woordenboekspel — het
zijn nog steeds behoorlijk populaire spelletjes.
Maar er zijn er veel meer, en veel leukere.

S pelen met taal
Ad van Gaalen

Score: wie niets meer weet, wie getild
is en betrapt wordt op bluffen, of wie
ten onrechte de vorige speler heeft getild is een kwart spook. Gebeurt het
tweemaal, dan is hij een half spook,
vervolgens een driekwart spook. Hele
spoken liggen eruit en doen niet meer
mee.

De keizer van China

Inds er taal bestaat, spelen men- antwoorden moet het gevraagde
sen met woorden. De bloeipewoord voorkomen, maar dan ve
ver
riode van de taalspelen lag ongen door het woord banaan.
Spelregels: de spelleider zegt bijvoorgetwijfeld in de vorige eeuw. De Winnaar is wie het gevraagde w oord
beeld: 'De keizer van China houdt van
alfabetiserin2 van Lyrote delen
raadt.
suiker, maar niet van zout.' Door om
van de bevolking en de standaardisebeurten systematisch vragen te stellen,
ring van de nationale talen was ver
Voorbeeld:
moeten de andere spelers erachter zien
genoeg gevorderd om spelletjes te
Het gevraagde woord is trap.
te komen hoe de voorkeuren van de
maken met vaste spelregels en met
Vraag 1.: Wat vind je van Rolf Wouters? keizer in elkaar zitten. De vragen
niet al te veel kans op conflicten over Antwoord: Ik zou hem graag een bamogen alleen met 'ja' en 'nee' beantspellingwijzen.
naan geven. Of: Ik vind hem leuk, zoals woord worden.
Tegenwoordig beleeft het taalspel
ie van de banaan af komt.
weer een opleving: denk maar aan de Vraag 2. : Ga je dit jaar nog op vakanVoorbeeld:
huidige populariteit van het woortie?
Vraag: houdt de keizer van voetbal?
denboekspel. Onmiskenbaar is het
Antwoord: Als ik niet van de banaan af Antwoord: nee.
grote voordeel dat je voor taalspelleval wel. Enzovoort.
Vraag: houdt de keizer van snoep?
tjes over het algemeen helemaal niets
Antwoord: ja.
nodig hebt, of hooguit potlood en
Vraag houdt de keizer van slapen?
papier.
Antwoord: ja.
Misschien is de vakantietijd een
Aantal personen: 4 tot 8.
Vraag: houdt de keizer van slagroom?
goede gelegenheid om er eens een
Benodigdheden: potlood en papier.
Antwoord: ja.
paar uit te proberen. Maar allereerst
een opmerking over de arbitrage. Bij
Spelregels: de eerste speler neemt een
Oplossing: de keizer van China houdt
veel spelletjes moeten de spelers
drieletterwoord in zijn gedachten en
alleen van dingen die met een s beginwoorden maken. Iedereen die welschrijft daarvan alleen de eerste letter
nen. Wie met een foute oplossing

Spoken

eens heeft gescrabbeld, weet dat er
discussie kan ontstaan over wat een
'goed' woord is, en wat de juiste spellingwijze is (gescrabbled, gescrabbeld?).
Woordenboeken bieden niet altijd
uitsluitsel, omdat ze maar een deel
van de Nederlandse woordenschat
bevatten. Daarom een overkoepelende spelregel: een woord is goed als
degene die het noemt er een voor de
andere spelers aanvaardbare verklaring voor kan geven.

Bananen
Aantal spelers: onbeperkt.
Benodigdheden: geen.
Spelregels: een van de spelers neemt
een zelfstandig naamwoord in gedachten dat minstens twee en Iiefst meer
betekenissen heeft. De andere spelers
stellen hem om beurten vragen. In de
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op een papiertje. Hij geeft het papier
door aan zijn linkerbuurman, die een
letter toevoegt, zodanig dat er geen
bestaand woord gevormd wordt, maar
bij toevoeging van meer letters wel.
Voorbeeld:
Speler 1 denkt aan het woord kip, en
schrijft de k op.
Speler 2 neemt het woord kost in gedachten en schrijft ko.
Speler 3 denkt aan kook en schrijft koo.
Speler 4 is in de problemen. Hij weet
nog wel woorden (koopkracht, koorzanger), maar koop of koor mag hij niet
opschrijven, want dat zijn bestaande
woorden.
Wie geen woord meer weet dat aan de
voorwaarden voldoet, mag natuurlijk
bluffen. Zo kan speler 4 koob schrijven,
maar speler 5 mag hem dan 'tillen'.
Speler 4 zal dan een woord moeten
melden dat begint met koob.

komt, mag de volgende keer geen
vraag stellen.
Het aardige aan dit spel is natuurlijk dat
het erom gaat de spelregels te vinden.
Misschien houdt de keizer alleen van
rode dingen, misschien alleen van zaken met een even aantal letters. De
mogelijkheden zijn onbeperkt.

Monowoordje
Spelregels: een van de spelers prikt een
letter uit een boek of krant. Elke speler
maakt nu een woord waarin de geprikte letter zo vaak mogelijk voorkomt.
Score: voor elke keer dat de geprikte
letter is gebruikt, krijgt de speler een
punt. Degene die na een aantal ronden
het hoogste aantal punten heeft, wint.
De vaardige spelers zoeken het bij dit
spel natuurlijk in de lange, samengestelde woorden van eigen vinding. <

x.,
woorden
H. Brandt Corstius - Amsterdam

h 4
6
j 3
k 5
I 5
m5
n 7
o 6
p 5
q 2
r 6
s 7
t 6

huichelachtigheid
liquiditei tscrisis
jojootje
klikklakken
lellebellen
mammogrammen
ontspanningsoefeningen
oostnoordoost
lappenpoppen
Quinquagesima
herstructureringsreserve
stofwisselingsstoornissen
tentoonstellingsinstituut,
straatvechtersmentaliteit
bestuurscultuur
visvijver
weduwvrouw
xerox
playboy, royalty
begrijpeli jkerwi js
jazzmuziek

oen ik nog niet lezen kon,
keek ik 's ochtends vaak of
er bij de post weer een brief
voor mijn vader was met
u 5
zo'n lange rij van dezelfde
v 3
krabbeltjes. Dat waren de e's in de
voor de oorlog gebruikelijke adresse- w3
ring Den Weledelzeergeleerden Heer. In x 2
de Opperlandse folklore kennen we
y 2
ij 3
ook een t-rijk woord als hottentottenz 3
tentententoonstelling en een u-rijk
woord als Luculluscultus.
Als u het woord bij de c te Engels of
Vorig jaar verscheen het Elektrote veel gestreept vindt, moet u het
nisch Groene Boekje. Ik heb voor de
doen met conceptcontract of conjunc26 letters plus de ij de 'rijkste woorden' er in een kwartiertje uit gehaald. tuurcycli, die maar 4 c's bevatten. Bij
In de lijst ziet u achter elke letter het de j heb ik wijntje en trijntje niet goedgekeurd. Als de hoofdletter van het
maximale aantal keren dat die letter
in een woord voorkomt, en daarach- q-rijke woord u mishaagt, moet u het
langere woord liquiditeitsquote neter het kortste woord (of een paar
men. Bij de r kunnen we het betreukortste) met dat maximale aantal.
ren dat het kortere restructureringsreserve niet in het Groene Boekje staat.
a 7
propaganda-apparaat
Ook de Hottentotten zijn verdwenen.
b 4
babbelbox, bubbelbad
c 5
catch-as-catch-can
Als we de lengte van het kortste x-rijdonderdagmiddag
d 5
ke woord delen door het aantal x-lete 9
weledelzeergeleerde
ters daarin, dan krijgen we een getal
f 5
afvalstoffenheffing
dat aangeeft hoe efficient het x-rijke
g 4
gegaggeld

T

•

woord is. Het e-rijke woord uit mijn
jeugd scoort niet alleen de meeste
identieke letters, maar is ook het efficientst met een waarde 2,1. Na de e
zijn de k (klikklakken) en de I (lellebellen) met ieder 2,2 het efficientst, De
gemiddelde efficientie is 3,0: voor elk
van de x-letters moeten gemiddeld
dus twee andere letters opdraven (de
c, d, i, u en v hebben deze waarde).
Als we kijken hoeveel van de circa
300.000 woorden in het Elektronisch
Groene Boekje minstens I, 2, 3, 4 ...
x keer dezelfde letter bevatten, dan
duikt een wetmatigheid op, die we
bij de letter e het best kunnen vertonen. In de onderstaande lijst is aangegeven hoeveel woorden er zijn met
minstens I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 e's.
Deelt men elk aantal door het aantal
eronder, dan ontstaat een reeks die
afgerond I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is. Het aantal woorden dat minstens n keer een
bepaalde letter bevat, is dus steeds
ongeveer n maal zo klein als het aantal woorden dat minstens n+ 1 maal
diezelfde letter bevat.
e-tal

aantal

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

232498
154391
72045
23636
5657
1087
192
27

quotient met
volgend aantal
1,5
2,1
3,0
4,2
5,2
5,7
7,1
<

•

Jules Welling

w

aarschijnlijk heb ik het hangsel, op baard lijkend, bij bepaalwoord baarddraad voor de dieren".
Waarom intrigeerde dat woord mij
het eerst gehoord toen
zo? Iedereen die gemteresseerd is in
ik naar een televisietaalcuriosa, ziet onmiddellijk dat het
documentaire over de
net geen palindroom is, want er zit
dierenwereld keek. Voor mij was het
maar een b in en die letter staat niet
nieuw, maar het woord bleek wel
degelijk te bestaan. Van Dale geeft als in het midden. Baarddraad heeft een
andere aparte eigenschap, iets rekenomschrijving "draadvormig aan-

kundigs: 1 x b, 2 x r, 3 x d en 4 x a,
dus eenmaal de ene letter, tweemaal
een tweede, driemaal een derde en
viermaal een vierde. Bij tweeletterwoorden kan zo'n patroon simpelweg nog niet voorkomen, maar bij
drieletterwoorden zijn e,r honderden
voorbeelden van 1 x a, 2 x b: kok ere,
ene, ook, aak, om er maar een paar te
>
l
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noemen. Voor dit fenomeen heb ik
de naam `oplopers' verzonnen.
De volgende categorie is die volgens het patroon 1 x a, 2 x b, 3 x c.
Daarvan heb ik voorbeelden gegeven
in twee artikelen over het zogenoemde 'volkomen woord', in Onze Taal
12 van 1991 en 7/8 van 1992. De
mooiste waren woorden als banaan,
eenden, jennen, rennen en mennen.
Dankzij speurwerk van de lezers W.
Schoonhoven uit Utrecht en K. Leenders uit het Belgische Hasselt kon die
verzameling uitgebreid worden met

vondsten als acacia, doodop, inning,
Kanaak, kassa's, massa's, papa/a, rococo, sessie, summum en tataar, alsmede

Dale moeten staan.
Misschien bestaan er zelfs oplopers van een nog hogere categorie,
een hele reeks werkwoordsvormen,
die voldoen aan de formule 1 x a, 2 x
zoals aankan, creeer, deelde en bekeek. b, 3 x c, 4 x d en 5 x e. Dan hebben
Er blijken in onze taal ongeveer tach- we het al over woorden van vijftien
tig oplopers van zes letters te zijn.
letters. Ik ken daar geen voorbeelden
De eerstvolgende oploper telt van- van, maar ik sluit niet uit dat ze bezelfsprekend tien letters: 1 x a, 2 x b, staan. Over zestrapsoplopers (21 let3 x c en 4 x d. En aan die formule
ters) durf ik niet eens te dromen. Dit
voldoet het woord baarddraad. Nalijkt me een zeer lastige opgave, maar
tuurlijk vraag ik mij of of er nog meer ik heb al vaker versteld gestaan van
van dergelijke woorden zijn. Het cri- de vindingrijkheid van de lezers van
terium voor mij is dat ze wel in Van
Onze Taal. <

GESCHIEDENIS OP STRAAT

Raamstraat

Riemer Reinsma

ijna geen oude plaats in Nederland of hij heeft wel een
Raamstraat, Raamplein,
Raamsteeg, Raamweg, Ramen, De Ramen, Op de
Raam, enzovoort. Je kunt er vrijwel
zeker van zijn dat een dergelijke
naam naar een oude tak van bedrij vigheid verwijst: de lakenindustrie.
Een raam was een soort droogrek
waarop de pas gevolde (vollen is 'laten vervilten') lakens werden gespan-

nen. De ramen stonden gewoonlijk
opgesteld op een terrein aan de rand
van de stad. Zo ligt de Amsterdamse
Raamstraat niet ver van de singelgracht die eeuwenlang de grens van
de stad heeft gevormd.
De lakenindustrie was al in de
Middeleeuwen opgekomen. In Den
Haag bijvoorbeeld was de bedrijfstak
in de vijftiende eeuw van groot economisch belang. In de prille ontstaanstij d van de lakenfabricage ston-

C

Cu
-a

v

J
8)
V

C

v
a)
E
v

u

U

v
0

u
0
0

Droogramen in zuidwest-Leiden. Detail kaart van C. Hagen uit 1675.
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den de droogramen overigens soms
nog in de kerk in plaats van buiten in
de zon. Dat blijkt uit een Rotterdamse verordening uit ca. 1410, waarin
voorgeschreven werd dat alle lakenramen uit de kerk verwijderd moesten worden.
Hoe zag een raam eruit? Het boek
De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie van N•W. Posthumus geeft

de volgende beschrijving: "Het zijn
rechtopstaande houten palen door
een dwarslat verbonden en bezet met
kleine haken (...), welke men in de
lijst (= de buitenkant van het laken,
RR) en het haakgaren (= elk van de
twee ongelijke lange kanten van het
stuk laken, RR) slaat om zoo het Laken te spannen (.••)• Door middel van
een windas worden de stukken (laken, RR), die door het vollen sterk gekrompen zijn, op hun juiste lengte
en breedte gerekt, na vooraf vochtig
gemaakt te zijn, en dan in de zon gedroogd."
In Maasbree ligt een straat met de
naam Op de Raam. Opvallend is bier
het lidwoord de. Grammaticale fout
van het voorgeslacht in Maasbree?
Nee. Het woord raam is pas in de zeventiende eeuw onzijdig geworden.
Het lidwoord van Op de Raam verraadt dus dat deze straatnaam op z'n
laatst uit de zeventiende eeuw dateert. <

rn
rn
r,

ENGERLANDS [2]

Q

H
N

Arno Schrauwers - Amsterdam

z

0

Het Nederlands lijkt op een zandkasteel: het kalft of door opkomend water uit Angelsaksische landen.
De nieuwe oogst.
* Een distributeur voor de horeca schrijft op zijn vrachtwagen: 'Service included'.
* De directeur van PTT Telecom regio Amsterdam ondertekent met ...? Jawel, 'general-manager'.
* Aan de aloude openbaarvervoerskaart is voor jongeren wat micro-elektronica toegevoegd; nieuwe
naam: 'Easy Fare'.

* Hoe zou je een kinderopvang bij een parkeergarage moeten noemen? In Rotterdam houden ze het op
'Kidspark'.
* Van Dale, de rots in de branding van de Nederlandse-taalliefhebber, adverteert met World Wide Word
op Internet en toont daarbij een Engelstalige versie van Netscape, terwijl er toch al bijna een jaar een
Nederlandstalige versie is.
* Een Engelse dame is 17 jaar geleden naar Brabant verhuisd. Ze is goed in pijltjesgooien (darts), maar
spreekt na al die tijd nog amper Nederlands. "ledereen vindt het leuk Engels tegen me te praten", aldus deze Engelse dame.
* Het Nederlands lnstituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft een mariene biogeochemicus nodig
en zet een advertentie in de Volkskrant. Geheel in het Engels.
* Uit Groningen komt het heuglijke bericht dat er aan de plaatselijke Rijksuniversiteit een nieuw instituut
is opgericht dat luistert naar de naam 'Bio-MaDe'. Dit koddige naampje is een afkorting van Bio-Organic Materials and Devices. Made moet vast verwijzen naar het voltooid deelwoord van het Engelse
werkwoord to make. Initiatiefnemers tot de oprichting van Bio-MaDe zijn drie Groningse instituten: het
Groningen Biomolecular and Biotechnology Institute, het Materials Science Centre en het Groningen
Centre for Catalysis and Synthetis. Dat is een Engelse mond vol.
* Oud-staatssecretaris Robin Linschoten heeft een nieuwe baan. Hij is, naar eigen zeggen, headhunter
geworden. Wat dat is? "Executive search", verklaart de Drontense ex-politicus.

W. van der Kraan - Drempt

et Latijn kent het bij voeglij k naamwoord medius (vrouwelijk media,
onzijdig medium): 'zich in
het midden bevindend,
middelste'. Veel van onze landgenoten gebruiken de bijvoeglijke aanduiding medium, op z'n Engels uitgesproken, onder meer voor een kledingmaat (een verkorte vorm van
medium-sized), voor een sherrysoort
en voor een bereidingswijze van biefstuk.
De onzijdige vorm medium is bovendien in de moderne talen en ook
in het Nederlands tot zelfstandig
naamwoord geworden. Waarschijnlijk was dit het eerst het geval op het
terrein van het spiritisme. Een medium is daar een tussenpersoon, iemand die een verbinding legt tussen

4 ediacircus
de stoffelijke en de onstoffelijke wereld.
Medium als zelfstandig naamwoord
kan ook betekenen 'communicatiemiddel'. Bedoeld is dan meestal de
geschreven pers, de radio of de televisie. Deze publiciteitsorganen behandelen vaak tegelijkertijd dezelfde onderwerpen, en we duiden ze dan samenvattend aan met het meervoud
de media (`De media besteden veel
aandacht aan de dood van Mitterrand').
Het veelvuldig gebruik van dat
meervoud om het geheel van deze
communicatiemiddelen aan te geven, heeft bij sommigen de mening
doen postvatten dat de media identiek is aan de pers (inclusief radio en
televisie) en dat het hier dus gaat om
een vrouwelijk enkelvoud. Hieronder

een aantal voorbeelden:
— Je trekt daarmee de aandacht van
de hele media. (Nederland 2, 24-194)
— De media in Wit-Rusland is voiledig in handen van de regering.
(Radio 1, 22-6-94)
— Daar heeft geen media toegang.
(Radio 1, 11-9-95)
— De media sprong er meteen bovenop. (Radio Gelderland, 11-10-95)
— De hele media was uitgerukt.
(Radio 1, 26-10-95)

— De media mag wel opdraven bij de
jaarverslag-presentatie. (Willem
Bemboom, VPRO Gids, 10-8-96)
De voorzitter van een omroepvereniging wist wel dat het ging om een onzijdig woord. Hij sprak op Nederland
3 (10-4-94) tenminste over "het
media dat ik mag besturen".
<
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11' 11' 1' 1 1' 1'' 1
G.A.M. van Bergeijk - Eindhoven

n Onze Taal van oktober 1994
werd in het artikel 'Naast/behalve... ernaast' (blz. 236)
door dr. J•G. Kooij het verschijnsel van de foutief beknopte nevenschikkende zinnen behandeld. Daaraan verwant is het onjuist toepassen van de beknopte bijwoordelij ke bijzin, een fenomeen dat
in het dagelijks taalgebruik eveneens
veel voorkomt. Enkele voorbeelden:

2a Als je door de wijk loopt, stapelen
de herinneringen zich op.
3a Als men vanuit Heeze komt,
wordt het gebied ontsloten door
de Boschlaan.

lb Na enkele minuten fietsen zie je
aan je rechterhand de DAF-fabrieken verschijnen.
2b Lopend door de wijk merk je dat
de herinneringen zich opstapelen.
3b Komende vanuit Heeze bereikt de
bezoeker het gebied via de Boschlaan.

Een andere mogelijkheid is soms het
vereenvoudigen van de bijzin tot een
bijwoordelijke bepaling door het
Kenmerkend voor de volledige bijzin- werkwoord weg te laten:
nen is dat ze een ander onderwerp
hebben dan de bijbehorende hoofdlc Na enkele minuten verschijnen
zin, die ze nader toelichten. Het is
aan je rechterhand de DAF-fabrieverleidelijk om zo'n zin beknopt te
ken.
maken, omdat daardoor de tekst
3c Vanuit Heeze wordt het gebied
Na enkele minuten fietsen verschijbondiger en vlotter leesbaar wordt.
ontsloten door de Boschlaan.
nen aan je rechterhand de DAFDe schrijver doet dat door het onderwerp van de bijzin weg te laten en
fabrieken. (Eindhovens Dagblad,
Wat is de oorzaak van de geciteerde
het gezegde een andere vorm te ge19 juli 1994)
ontsporingen? Ik vermoed dat die te
ven. Dit kan echter alleen als het on- maken heeft met de neiging om derLopend door de wijk stapelen de
herinneringen zich op. (Eindhovens derwerp van de bijzin ook dat van de gelijke hoofdzinnen een onpersoonhoofdzin is, anders komt er iets te
Dagblad, 6 februari 1995)
lij k onderwerp te geven. Hierdoor
Komende vanuit Heeze wordt het
staan wat bij goed lezen algauw wat
wordt namelijk de soms lastige keuze
zonderling aandoet: DAF-fabrieken
gebied ontsloten door de Boschtussen het ouderwets en vormelijk
laan. (Handboek Brabants Landverschijnen op de fiets, herinnerinaandoende men en het als te inforgen lopen terwijl ze zich opstapelen, meel beschouwde je vermeden. Verschap 1992, blz. 166)
en 'het gebied' lijkt uit Heeze te kogelijk: 'Komende vanuit Heeze bereikt
men.
De gecursiveerde zinsdelen zijn bemen/bereik je het gebied via de Boschknopte bij zinnen die - volledig - onlaan'. Als de schrijver geen van beide
geveer zo zouden luiden:
De gewenste bondigheid kun je
wil, komt hij of zij al gauw tot een
meestal eenvoudig bereiken door de
soort constructie als boven geciteerd,
la Nadat je enkele minuten gefietst
hoofdzin aan te passen, zodat deze
met als gevolg, bij niet goed doorhebt, verschijnen aan je rechterhetzelfde onderwerp heeft als de (be- denken, de gesignaleerde aanvaring
knopte) bijzin:
hand de DAF-fabrieken.
met de beknopte bijzin.
<
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ETYM OFILIE

L andauer
Ewoud Sanders

en landauer is een rijtuig
voor vier personen met
afzonderlijk beweegbare
voor- en achterkap. Over
de herkomst van dit woord
bestaan drie theorieen. De Engelsen
mochten voorheen graag beweren
dat de koets genoemd is naar de Engelse wagenmaker Landow. Geheel
ongegrond leek dit niet, want ook
veel andere rijtuigen, zoals bijvoorbeeld de hansom, de stanhope en de
tilbury, zijn naar hun makers genoemd. Hedendaagse Engelse woordenboeken hebben deze claim echter
laten vallen, wegens gebrek aan bewijs.
De tweede theorie komt uit de
hoek van de orientalisten. Het gaat
om een tamelijk ingewikkelde afleiding, die voor het Nederlands alleen
te vinden is in het etymologisch
woordenboek van Van Dale, dit geheel in navolging van de Canadese
etymoloog Ernest Klein. Het komt
erop neer dat landauer zou zijn afgeleid van het Arabisch al andul, een
ontlening via het Perzisch van het
Oudindische hindolah of andolah, dat
'draagstoel' betekent. Maar een Italiaanse taalkundige oordeelde in 1983:
"Deze hypothese is tot op heden met
niet een document gestaafd", en anderen onderschrijven dit.

Het tijdstip is inmiddels zeker: wij Luc Eekhout, directeur van het Naschrijven 1704 en bevinden ons in de tionaal Rijtuigmuseum te Leek, die
Dertigjarige Oorlog. Landau, op dat
zich hiervoor onder meer baseert op
moment in Franse handen, ligt onder P. Jager (e.a.) Der Landauer. Ein Eurovuur van de Oostenrijkse troepen. In paischer Reisewagen (Landau 1985).
opdracht van Lodewijk XIV had de
Het boek van Jager is met Duitse
beroemde vestingbouwer Sebastien
degelijkheid gemaakt en dus kunnen
Vauban de stad in 1687 zo versterkt
we op zijn gezag een streep halen
dat zij als onneembaar gold. In 1702 door de veelvuldig te vinden verklabewezen de Oostenrijkers voor het
ringen dat: 1. keizer Josef in 1702
eerst Vaubans ongelijk: na een beleg met zijn koets naar Landau kwam
van 82 dagen namen zij Landau in.
om de stad te belegeren; 2. de koets
In 1703 moesten ze de stad na een
in Landau werd uitgevonden. Dit
beleg van 58 dagen weer aan de Fran- laatste is zeker onjuist, want dit type
sen afstaan.
reiskoets bestond al in de 17de eeuw.
In 1704 was het weer de beurt aan Gewoonlijk zaten keizers tijdens een
de Oostenrijkers. Na 70 dagen joegen feestelijke intocht in een staatsiezij de Fransen andermaal uit Landau. koets, maar omdat Josef een flinke
En nu komt het: "Keizer Josef I van
afstand moest afleggen, koos hij voor
Oostenrijk deed er een triomfantelij- een reiskoets, die voor de gelegenke intocht in een moderne reiskoets, heid werd aangepast en verfraaid.
die met twee neerlaatbare kappen zowel in open als gesloten toestand
• GOETHE
kon worden gereden. Met de kappen De grote populariteit van de landauer
opengeklapt konden de Landauers
is goed af te lezen aan de bewij splaathun keizer zien en toejuichen. De
sen voor dit woord in enkele Europereiskoets werd vervolgens bekend on- se talen. In het Engels duikt de koetsder de naam Landauer, en was aan
naam voor het eerst op in 1743, in
het einde van de eeuw zeer populair
het Italiaans in 1761 en in het Frans
in heel Noordelijk Europa." Aldus
in 1814. Net als de Spanjaarden leenden wij het woord aan het begin van
•
de 19de eeuw uit het Frans. De woordenboekmaker Petrus Weiland verDe grote populariteit
meldt het in 1832, voorzover bekend
als eerste.
DERTIGJARIGE OORLOG
van de landauer is
Goethe vereeuwigde de landauer
Door naar theorie drie, die de lanin 1798 in het gedicht 'Hermann and
dauer in verband brengt met de Duitgoed af te lezen aan de
Dorothea'. De zin is door landauerse stad Landau, gelegen ten zuidwesvorsers vaak aangehaald, hoewel er
ten van Mannheim, net boven de
bewijsplaatsen voor dit
niet meer staat dan: "Im geoffneten
noordoostpunt van Frankrijk. Vrijwel
Wagen (er war in Landau verfertigt)",
alle moderne etymologische woorwoord in enkele
dus: 'in een open rijtuig (het was in
denboeken hebben zich bij deze verLandau gebouwd)'. Dankzij Jager weklaring aangesloten, alleen hun toeEuropese talen.
ten we nu dat zelfs Goethe zich kon
lichtingen lopen enigszins uiteen.
vergissen. <

•
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Klemtoonaanduiding
in woordenboeken
ie muziek wil lezen, maakt
zich het notenschrift eigen. Een of twee vlaggetjes
aan de stok van een noot
maakt immers verschil.
Wie een kaart bestudeert, moet zich
vertrouwd maken met cartografische
conventies, zoals de kleur van een
weg, die aangeeft dat het gaat om
een snelweg of een secundaire weg.
Hoe algemener het gebruik van een
symbool of code, hoe effectiever. De
gewoonte om het noorden aan de
bovenkant af te beelden is een voor-

jI

beeld van een ingesleten cartografische conventie - niemand staat er
nog bij stil dat het ook anders zou
kunnen en dat het ooit anders was.
In woordenboeken is het algemeen
gebruikelijk om trefwoorden vet af te
drukken in hun onverbogen/onvervoegde vorm. Dat er ook minder algemeen aanvaarde manieren zijn om
verschijnselen weer te geven, mag
blijken uit de verschillende notaties
voor de klemtoon in een aantal gewone woordenboeken en aanverwante naslagwerken.

KLEMTOONAANDUIDING IN
VERSCHILLENDE WOORDENBOEKEN

geen aanduiding

incest

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
Grote Van Dale 2de t/m 7de druk, Groene

Boekje, Nieuwe Spellinggids
cursivering klinker

icon [aajkun]

Peptalk

accent aigu

Incestus

Kramers kunstwoordentolk 1886

teken na Iettergreep

incest'

Grote Van Dale 8ste tlm I I de druk,
Kramers woordentolk

Rik Schutz - uitgever Van Dale
Lexicogra fie

CONVENTIES

De klemtoon is in veel woordenboeken het enige uitspraakkenmerk dat
wordt gegeven. Slechts zelden is er
meer uitspraakinformatie, zoals een
fonetische weergave van het woord.
Het hierbij afgedrukte overzichtje
laat zien hoe de klemtoon weergegeven is in een aantal naslagwerken.
Met opzet heb ik als voorbeeld een
woord gekozen waarbij niet alleen de
manier van weergeven verschilt,
maar waarbij ook de klemtoon op
verschillende lettergrepen wordt gelegd. Of in het woord incest de klemtoon op de eerste of op de laatste lettergreep ligt, is onderwerp van discussie. Veel medici houden het op de
tweede lettergreep, terwij 1 de rest van
Nederland de eerste beklemtoont.
(Het trefwoord incest ontbreekt helaas in Peptalk, het woordenboek met
Engelse leenwoorden in het Nederlands. Omdat Peptalk een eigenzinnige notatie voor de klemtoon hanteert, is toch een (ander) woord uit
dat boek in het schemaatje opgenomen.)

teken voor lettergreep

'incest

Groot woordenboek van hedendaags
Nederlands, Basiswoordenboek Van Dale
1 ste druk, Wolters' woordenboeken

incest
Wolters' Woordenboeken
incest I 'incest 1 Concise Oxford Dictionary 8ste druk
teken na klinker

Incest (i'nsest)

Oxford English Dictionary

streep onder lettergreep in cest

Prisma Abeling

streep onder klinker

Basiswoordenboek Van Dale 2de druk,
Groot woordenboek van hedendaags
Nederlands 2de druk omgespeld

incest

Incest

Pinkhof-Hilfman (medisch woordenboek),
Grote Van Dale 12de druk

incest /inscst/

Cobuild (Engelstalig leerwoordenboek voor
niet-Engelstaligen)
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Ik durf te veronderstellen dat tachtig
procent van de woordenboekbezitters
en -gebruikers niet op de hoogte is
van tachtig procent van de typografische conventies in zijn/haar woordenboek(en). Ik kan u verklappen dat
het lexicografen veel verdriet doet
dat de slangetjes en streepjes waar-

mee zij proberen op een beknopte
manier veel informatie aan te bieden,
paarlen voor de zwijnen zijn.
. GEBRUIKSAANWI)ZING

Wanneer een code wordt gebruikt die
niet algemeen bekend is, moet de gebruiker van het naslagwerk zich eigenlijk verdiepen in de inleiding of
de gebruiksaanwijzing. Normale
mensen doen dat echter niet, die zoeken een woord op en verwachten dat

wat ze aantreffen voor zichzelf
spreekt. Net zoals we een gebruiksaanwijzing of montagevoorschrift
van een willekeurig apparaat meestal
ongelezen laten. Vaak spreekt het
ook wel een beetje voor zichzelf. Zo
gaat dat bij woordenboeken ook natuurlijk. De meeste mensen kijken
gemakkelijk over dat rare vliegende
kommaatje heen, maar wie speciaal
op zoek is naar informatie over de
beklemtoonde lettergreep, begrijpt

rn

meestal zonder uitleg wel wat er staat peratuur op tafel gezet en woorden
met succes opgezocht in woordenof kijkt de inleiding wel na.
boeken.
Dat de meeste lexicografen zelf
Het beste waar je op kunt hopen
nog geen tiende benutten van de
mogelijkheden die hun printers,
als je kiest voor een code, notatie of
symbooltje is dat jouw keuze de
magnetrons, enzovoort te bieden
hebben, moet ze maar verzoenen met norm wordt. Zoals een lij ntj e onder
het oppervlakkige gebruik dat andede beklemtoonde klinker in het
ren van hun woordenboeken maken. woordenboek. Zo vanzelfsprekend
dat niemand zich zou moeten afvraEn laten we wel wezen, er worden
toch nog heel wat teksten afgedrukt, gen hoe je het anders zou kunnen
<
diepvriesmaaltijden op de juiste tem- doen.

N

0
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wssrdenb•ek van de

Waarom loopt een muis zo veel? Hij
probeert zijn eenzaamheid te ontlopen, zo suggereren de eerste twee regels. Maar waar hij zich ook vestigt,

is het slachtoffer van zijn poten, zo
valt in de mooie derde regel te lezen:
"zijn poten laten hem niet los", alsof
niet de muis de bezitter van zijn eigen vier pootjes is, maar omgekeerd.
Soms gebruikt hij ze even om te eten,
maar daarvoor en daarna moet hij
weer lopen: dat wordt alleen al door
de herhaling en de volgorde van de
mededelingen in de vierde en de vijf
de regel uitgedrukt. Zo ontstaat het
droevige beeld van een willoze reiziger, niet wetend wat hem voortdrijft,
altijd eenzaam, altijd haastig op weg
naar een belangrijke afspraak, waar
hij niet te laat mag komen: zijn graf.
Leven is lopen, zo kan de levensbeschouwing van dit kleine beestje
wel worden samengevat. Met als
logisch gevolg: pas als hij niet meer
loopt, is het leven geweken. Met zijn
poten omhoog liggen is een uitdrukking voor 'dood op zijn rug liggen'.
Zo zijn er, door de grote nadruk op
het lopen in dit korte gedicht, nog
wel meer woorden en zegswijzen die
zich haast vanzelf aandienen: de
muis loopt voor zijn leven, hij loopt
zich de benen uit het lijf, dat is in
het kort zijn levensloop. En dan
wordt dit gedicht over de loopmuis
vanzelf een embleem: zo is iedere
muis, ieder dier, ieder mens. "Niet
eenzamer, maar even eenzaam", willoos, haastig op weg naar het einde.
Noteren wij dus in het woordenboek van de poezie: loopmuis, voortdurend, soms erg hard lopende muis,

hij blijft overal even eenzaam, met

inzonderheid wanneer hij tracht op

L OOPMUIS
edichten zijn er niet voor
bedoeld, maar ze geven er
wel vaak aanleiding toe:
stilstaan bij alledaagse
woorden en hun betekenissen. Het was bij het lezen van een
gedicht van Martin Reints, waarin
"iemand ter bevordering van zijn
conditie sjokt op loopschoenen van
een bekend merk", dat ik voor het
eerst nadacht over het merkwaardige
woord loopschoen. Wonderlijk pleonasme, van het type knipschaar: elke
schoen is nu eenmaal een loopschoen. En een opvallend nietszeggend woord bovendien, want met
een specifieke betekenis die nu juist
niet door het algemene voorvoegsel
loop- wordt uitgedrukt: een loopschoen is een hardloopschoen.
Van de dichter Chr. J. van Geel is
het volgende vers, uit zijn bundel
Enkele gedichten (1973):

Niet eenzamer, maar even eenzaam,

Guus Middag

de titel ervan: `Loopmuis'. Dat zou,
zo moet ik altijd gedacht hebben,
heel goed een bestaand woord kunnen zijn. Een loopmuis, ter onderscheiding van bijvoorbeeld de huismuis, de woelmuis en de watermuis.
Het voorvoegsel loop- was, voorzover
ik wist, in de biologie ook buiten het
muizenwereldje niet ongewoon. Zie
bijvoorbeeld de loopkever: "benaming voor een familie van snelle kevers met lange poten" (Van Dale) . De
loopeend: "soort van eend die geen
zwemwater nodig heeft" (Van Dale).
En meer in het algemeen de loopvogel, ter onderscheiding van de zwemen de vliegvogel.
Toch bleek de loopmuis in geen
enkel naslagwerk of woordenboek
voor te komen. Het moest wel een
woord van eigen vinding zijn, in zekere zin pleonastisch (want elke muis
loopt), maar door de dichter bedacht
om het nijvere, nerveuze, nooit aflatende getrippel en gescharrel van een
muis, ongeacht het type, te accentueren.

welk huis hij kiest of welke plaats,
zijn poten laten hem niet los,
hij loopt, soms eet hij uit zijn poot,
hij loopt,
tot hij zijn graf haalt, inderhaast.

Ik moet het al heel wat keren gelezen weer nieuw geloop tot gevolg. Zijn
hebben voordat ik eens stilstond bij lopen is om zo te zeggen zijn lot, hij

-

tijd zijn graf te halen; zie ook angsthaas en haastmens. <
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Astrid Holtman,

O nvolmaakt rijm
en tekst die rijmt, lees je door
tot het eind. Rijm is een beproefd middel voor wie aandacht wil trekken met zijn
tekst en (vooral) voor wie wil
dat zijn woorden onthouden worden. Leuzen bij demonstraties, reclamespreuken van middenstanders en
toespraken op bruiloften zijn niet
voor niets vaak op rijm gesteld.
Is de eerste zin van de vorige alinea zelf een voorbeeld van aandachttrekkend volrijm? Rijmpuristen zoals
Drs. P zouden hem beslist afkeuren.
Eind en -ijmt klinken niet precies gelijk, en volgens die puristen is er
daarom geen sprake van volmaakt
rijm. Toch komen juist dit soort rij men vaak voor op spandoeken ('wij
willen rustig wonen, er mag geen
vliegveld komen'), op reclameborden
('dat is een goede zaak, koop uw kaas
bij Jaap') en in feesttoespraken ('Koos
gedroeg zich heel beleefd, en is steeds
een heer geweest').
i BAKERRIJMPJES

"Die rijmen zijn erg interessant",
vindt Astrid Holtman, die in Utrecht
promoveerde op een proefschrift
over taalkundige aspecten van het
rijm. Ze bekeek daarvoor het werk
van serieuze dichters, zoals Byron en
Shakespeare uit Engeland en Achterberg en Vestdijk uit Nederland, maar
ook bakerrij mpj es en teksten van
popliedjes. "Sommige mensen denken dat het hier gaat om halfrij m, en
dat dus alleen de klinkers op elkaar
hoeven te lijken. Maar uit de context
blijkt dat de dichter wel degelijk volrijm heeft willen gebruiken." Holt-

man noemt dit soort rijmen 'imperfect rhyme' (onvolmaakt rijm). Ze
heeft onderzocht hoe onvolmaakt
rijm precies in elkaar zit.
"Een goed voorbeeld kun je vin196

den in het gedicht 'Toen ik het nog
niet kon' van Jopie Breemer (18 751957)", zegt de onderzoekster:
'T is aangenaam
Bij 't Iicht der maan
In ene tuin
In goede luim,
Terwijl men At
Met haan en kip
En vogels schoon
Bij zure room.
Maar wordt het stil
Bij 't dof gekir
Dan is het zaak
Er niet te Iaat,
lets aan te doen,
Waar ik mijn roem
Mijn hoed en jas,
Heel graag voor gal.

Geen enkel rijm in dit gedicht is een
volmaakt volrijm. Dat zal wel iets te
maken hebben met de titel van het
gedicht. Maar aan de andere kant
voel je als lezer intuitief dat de verschillen tussen de klanken in de rijmparen minimaal zijn.

Marc van Oostendorp

of en doet hij dat bij de m bij zijn lippen: een verschil van een paar millimeter. Dat blijkt te verwaarlozen te
zijn.
Ook bij het rijmpaar zaak-laat is
het verschil klein: wie die woorden
uitspreekt, maakt de klanken k en t
bijna op dezelfde manier, namelijk
door de naar buiten stromende lucht
even tegen te houden en vervolgens
met een korte plof naar buiten te laten komen. Alleen houdt hij bij het
uitspreken van de k de lucht tegen
met de achterkant van zijn tong en
bij de t met de voorkant - alweer een
betrekkelijk klein verschil.
Ook het verschil tussen de 1 en de
r in stil-gekir blijkt subtiel. Sprekers
van sommige talen - zoals het Chinees en het Japans - kunnen dat verschil bijvoorbeeld niet goed horen.
Volgens Holtman is die subtiliteit
een eigenschap van alle onvolmaakte
rijmparen die ze heeft bestudeerd.
Een rijmpje als Dat is een goede zaak,
koop bij Jaap uw kaas komen we niet
zo snel tegen: de k en de s verschillen
niet alleen in de plaats waar, maar
ook in de manier waarop we ze maken: de eerste met een kleine explosie
in de mond, de tweede met geruis.
• KLINKERS EN MEDEKLINKERS

Tijdens haar onderzoek ontdekte
Kan die intuitie onderbouwd worHoltman overigens een verschil tusden? Neem de eerste vier regels van
sen serieuze poezie en de rijmen in
Breemers gedicht. Daarin rijmt steeds bakerversjes en populaire liedjes. In
een m op een n (aangenaam-maan,
de eerste soort dichtkunst zat de ontuin-luim). Dat soort rijm behoort tot volmaaktheid vaak in de klinkers:
de meestvoorkomende onvolmaaktrook rijmt dan op klok en lachen op
heden. Vreemd is dat niet. De m en
verdragen. Dat soort onvolmaakthede n klinken bijna hetzelfde en ze
den komt in de populairdere genres
worden ook bijna op dezelfde manier bijna niet voor: de verschillen zitten
gemaakt. Het zijn allebei klanken
daar eigenlijk alleen maar in de mewaarbij de lucht door de neus
deklinkers: zaak rijmt op laat. "Dat
stroomt, alleen sluit de spreker bij de verschil is vrij gemakkelijk te verklan zijn mond net achter zijn tanden
ren", zegt Holtman. Serieuze poezie
i MILLIMETERS

is er in de eerste plaats om gelezen te
worden, terwijl de andere rij mvormen er vooral zijn om naar te luisteren. Klinkers hebben nu eenmaal een
veel prominentere plaats in de klankvorm van een woord dan medeklinkers. De termen klinker en medeklinker
zijn wat dat betreft zeer goed gekozen. En dus valt een verschil in de

klinker veel meer op dan een verschil
in de medeklinker: rook rijmt beter
op boot dan op klok.
Nog een verschil viel Holtman op
terwij 1 ze met haar onderzoek bezig
was. "Helemaal hardmaken kan ik
het niet," zegt ze, "maar volgens mij
gaan Nederlandse rapgroepen zoals
Osdorp Posse veel preciezer met hun

rijm om dan hun Engelstalige collega's. Die Nederlanders lijken puriteinser, maar voor een Amerikaan
maakt het bij wij ze van spreken niet
uit wat hij zingt." Als het maar lekker
klinkt.
<
Astrid Holtman, A Generative Theory of
Rhyme. An Optimality Approach, Utrecht,
Led. ISBN 90 5434 060 6.

•
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht Iicht 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 lets waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuishoort, Iaat het ons dan weten!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
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BEDRIJFSTAAL

Wim Daniels, waarschijnlijk vooral bekend als auteur van boeken over thuistaal,
heeft een overzicht samengesteld van typische woorden en uitdrukkingen die alleen
in bepaalde bedrijven en instellingen gebruikt worden. Hij noemt ze - en zo heet
zijn boekje ook - werk-woorden. Het aardige
van de aanpak van Daniels is dat hij uitsluitend gezocht heeft naar opvallende of
kenmerkende woorden zonder een beroep
te willen doen op vaktaal. Zo is een bont
overzicht ontstaan van op het eerste gezicht onbegrijpelijke woorden als Brampijn (Feyenoord), foempen (Brabant Alucast) en pufbakjes (Tupperware), die allemaal een bevredigende verklaring krijgen.
Werk-woorden. Foempen, Bram-pijn en andere bijzondere woorden in bedrijven en instellingen wordt uitgegeven door de Sdu
en kost f 19,90.

ISBN 9012083842
. SPROOKJES

Wie ook maar een college letterkunde
heeft gehad, kent waarschijnlijk Vladimir
Propps structuralistische studie naar
sprookjes. In zijn klassiek geworden Morfologija skazki, nu in vertaling verschenen
onder de titel De morfologie van het toversprookje, toont Propp aan dat alle sprookjes, hoe ze ook van elkaar lijken te verschillen, zijn terug te voeren tot een
grondpatroon, waarin een aantal elementen elkaar meestal in een vaste volgorde
opvolgt. Propps studie werd een van de
boegbeelden van het (letterkundige) structuralisme. Het boek blijkt bovendien nog
steeds actueel te zijn; het is bijvoorbeeld

van toepassing op het heden ten dage po- 0 VOORZETSELS
pulaire 'fantasygenre'. Met het verschijnen Iedereen die schrijft kent het probleem:
van deze vertaling is Propps boek voor het niet het juiste voorzetsel bij een gekozen
eerst in het Nederlands toegankelijk.
woord kunnen vinden. Is het bijvoorbeeld
De morfologie van het toversprookje. Vorm- 'een mooie aanleiding voor een tentoonleer van een genre wordt uitgegeven door stelling' of '... tot een tentoonstelling'? En
Het Spectrum en kost f 29,90. Het boek is heb je affiniteit met lets of voor iets? De
vertaald en van een inleiding voorzien Prisma van de voorzetsels biedt in alfabetidoor Max Louwerse, hoogleraar aan de sche volgorde duizenden werkwoorden en
University of Edinburgh.
zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorISBN 90 274 4734 9
den, en geeft achter elk trefwoord alle
voorzetsels waarmee het gecombineerd
i VROUWENTAAL
kan worden, de betekenis, voorbeeldzinAgnes Verbiest houdt zich al jaren bezig nen, weglaatbare voorzetselbepalingen en
met seksistisch taalgebruik: taalgebruik nog veel meer informatie. Dat maakt het
waarin kwalijke gedachten over de plaats boek tot een gids waarmee veel van de
en waarde van vrouwen tot uitdrukking twijfel over de keuze van het juiste voorworden gebracht. Werden zulke gedachten zetsel kan worden weggenomen.
vroeger niet zelden onomwonden uitgeVrijwel tegelijkertijd verscheen er van
sproken ('de vrouw heeft maar een recht: dit boek ook een gebonden, uitgebreidere
het aanrecht'), tegenwoordig zitten ze versie, onder de titel Voorzetselwijzer. Deze
meer verscholen in zinnen die ook niet Voorzetselwijzer bevat evenveel lemma's als
eens seksistisch bedoeld hoeven te zijn - de Prisma-uitgave, maar is veel uitvoeriger
tenminste, zo ziet Verbiest het. In De oor- ingeleid. Zo is er informatie over de gebellen van de minister geeft ze een overstel- schiedenis van het voorzetsel, de verschilpende hoeveelheid voorbeelden die haar lende soorten voorzetsels, enzovoort. Ook
gelijk moeten bewijzen. Wat te denken is er een soort 'woordenboek' van de voorvan deze uitspraak van een Kamerlid over zetsels in opgenomen.
een vrouwelijke minister: "Het valt mij op
De Prisma van de voorzetsels. Gids voor het
dat zij bij zonder redelijk argumenteert ...".
gebruik van het juiste voorzetsel is samenBehalve veel voorbeelden geeft Verbiest
gesteld door Riemer Reinsma en Will Hus,
ook veel argumenten. Bovendien probeert
met medewerking van Corriejanne Timze de lezer die seksistisch taalgebruik wil
mers. Het wordt uitgegeven door Het
vermijden, inzicht te geven in de 'seksistiSpectrum en kost f 19,90.
sche valkuilen' van ons taalgebruik.
ISBN 90 274 41 70 7
De oorbellen van de minister. Taal en den-

De uitgebreide versie, onder de titel Voor-

ken over vrouwen wordt uitgegeven door

zetselwijzer, verscheen bij Auctor en kost

Contact en kost f 24,90.

f 49,50.

ISBN 90 254 2073 7

ISBN 90 71 844 77 3
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• PUNTEN EN KOMMA'S
Alles over leestekens van P.J. van der Horst is

de geactualiseerde en uitgebreide versie
van de succesvolle Leestekenwijzer, waarvan sinds 1990 vijf drukken verschenen
zijn. Het nieuwe boek heeft dezelfde opzet
als zijn voorganger, en ook de inhoud is in
grote lijnen hetzelfde. De verschillen zitten vooral in de hoofdstukken over het
koppelteken, deelteken en de accenttekens, die wegens de nieuwe spellingregels
moesten worden herzien. Enkele onderwerpen die vaak aanleiding geven tot verwarring of meningsverschillen, bijvoorbeeld het gebruik van leestekens in citaten,
zijn opnieuw en uitvoeriger beschreven.

spoor door een vage verwijzing in een geschiedenis van de Groninger literatuur. Hij
spande zich in om het manuscript in handen te krijgen (dat bij een van Boelens' nazaten op zolder bleek te liggen), ontcijferde de 205 dichtbeschreven pagina's en onderzocht de achtergronden van de auteur.
In de editie die hij uiteindelijk samenstelde, is behalve het woordenboek (met verwijzingen naar meer dan twintig talen,
waaronder het Fries, Duits, Deens en
Zweeds) ook een boeiende inleiding opgenomen over Boelens, die in 1850 door de
Groninger universiteit tot eredoctor benoemd werd.
Het Idioticon Groninganum. Vergelijkend

Alles over leestekens. Praktische handleiding

woordenboek van den Groningschen Tong-

voor het gebruik van leestekens en andere

val wordt uitgegeven door Egbert Forsten
Sr Profiel en kost f 45,-.
ISBN 90 6980 101 9

tekens wordt uitgegeven door de Sdu en

kost f 19,90.
ISBN 90 75566 35 2

• GRONINGER DIALECT [2]
0 ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK
Het Etymologisch woordenboek van J. de

Vries en F. de Tollenaere is een begrip. Begonnen als Prisma-pocket, in welke reeks
het daarna decennialang werd uitgegeven,
leidde het boek ten onrechte een onopgemerkt bestaan. Paradoxaal genoeg kreeg
het pas de aandacht die het verdiende toen
het in het begin van de jaren negentig in
een veel duurdere, gebonden editie verscheen, die overigens werd herzien en
flunk werd uitgebreid. Deze uitbreiding en
herziening was geheel de verdienste van
de nu bijna 85-jarige De Tollenaere. Die
heeft het er opnieuw niet bij laten zitten,
met als gevolg dat er nu wederom een met
honderden trefwoorden uitgebreide editie
van het Etymologisch woordenboek is verschenen (inmiddels de twintigste druk). In
de bestaande artikelen zijn tevens de
nieuwste wetenschappelijke gegevens verwerkt.
Het Etymologisch woordenboek wordt
uitgegeven door Het Spectrum en kost
f 74,90.

ISBN 90 274 5659 3
0 GRONINGER DIALECT

Zelden zal het zo veel tijd gekost hebben
voor een boek in druk verscheen: het Idioticon Groninganum werd rond 1860 door de
predikant Pieter Boelens (1795-1875) voltooid, maar zijn manuscript raakte in de
vergetelheid en werd pas in 1992 door de
streektaalfunctionaris van Groningen, Siemon Reker, ontdekt. Nu het gepubliceerd
is, staat vast dat het Idioticon het oudste
woordenboek van het Groninger dialect is.
Reker kwam het woordenboek op het
198

Siemon Reker verzorgde niet alleen de uitgave van het Idioticon, maar schreef ook
zelf een boekje over het Gronings: Dikke
woorden, waarin hij woorden bespreekt die
"iets bijzonders uitdrukken of benadrukken". In het eerste deel geeft Reker uitleg
over de achtergronden, het ontstaan, de
toepassingen en variaties van 'dikke woorden'. Het tweede deel is een verklarende
woordenlijst. Het boekje is gebaseerd op de
reacties die het Nieuwsblad van het Noorden in 1991 ontving op een oproep om
vertalingen te geven van woorden als stikjaloers, bloedheet en levensgevaarlijk. Die oproep leverde behalve Groninger woorden
als stengelukkeg, gloepensmooi en poerbeste
ook Friese en Drentse 'dikke woorden' op,
die Reker als toegift aan de woordenlijst
heeft toegevoegd.

veel meer van zulke voorbeelden, waarmee
ze zowel docenten NT2 als studenten meer
begrip van de invloed van de cultuur op
taal probeert bij te brengen.
Hoe maakt u het? De Nederlandse tool in
hoar culturele context is

verschenen bij

Auctor en kost f 39,50.
ISBN 90 5436 142 5
0 TANDARTSENJARGON

Weer eens iets anders in deze kolommen
(maar een woorden(boek)liefhebber gaat
niets te ver): het Tandheelkundig woordenboek. De eerste druk van dit woordenboek
verscheen in 1983 en werd verzorgd door
prof. dr. F.J. Tempel. De onlangs verschenen tweede druk werd herzien en uitgebreid door prof. dr. B. Houwink. Dat er in
veertien jaar veel is veranderd, blijkt uit
Houwinks voorwoord, waarin hij aangeeft
dat zeker de helft van de in de editie van
1983 vermelde farmaceutica is geschrapt.
Daarentegen zijn de lemmata op het gebied van implantologie, mondheelkunde,
sociale en additionele tandheelkunde uitgebreid. Ook 'lekentermen' (bijvoorbeeld
kleurtablet en fluoridepeutertandpasta) zijn
toegevoegd, want ook de niet-deskundige
blijkt het boek te raadplegen.
Het Tandheelkundig woordenboek wordt
uitgegeven door Bohn Stafleu Van
Loghum en kost f 115,-.
ISBN 90 313 1995 3
• SPELLINGSCHIJF

Voor gebruikers van het tekstverwerkingsprogramma WordPerfect is er sinds kort
de Sdu/Standaard Spellingschij f. Met behulp van deze diskette kan de WP-spellingchecker worden aangepast aan de nieuwe
officiele spelling van het Groene Boekje.
Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet,
Verder corrigeert de schijf fouten in de
strontdeurnat en hun soortgenoten in het woordenlijst van WP en voegt hij er duiGronings en verwante talen is verschenen zenden woorden aan toe. Ook vervoeginbij Profiel en kost f 19,50.
gen en verbuigingen staan erop.
ISBN 90 5294 143 2
De Sdu/Standaard Spellingschijf is ontwikkeld door Marcel van Daelen. Hij kan geNEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
bruikt worden voor de WP-versies 5.1, 5.2
In Hoe maakt u het? besteedt Jenny van der
en 6.0 en kost f 34,90.
Toorn-Schutte aandacht aan het leren van
ISBN 90 75566 45 X
Nederlands als Tweede taal (NT2) vanuit
een intercultureel perspectief. Dat beteTAALGESCHIEDENIS OP DE RADIO
kent dat ze de invloed van de cultuur op Het NPS-radioprogramma Wat een taal!
het Nederlands in kaart brengt en laat zien (elke donderdag van 10.30 tot 11.00 op Rawelke problemen dat met zich meebrengt dio 5) besteedt deze zomer aandacht aan
voor hen die NT2 leren. Zo is een zondags- de geschiedenis van het Nederlands. In nekind voor Nederlandssprekenden een kind gen afleveringen praat presentatrice Hendat voor het geluk geboren is, maar in ny Stoel met historisch taalkundige Joop
sommige streken in Afrika wordt een der- van der Horst over kwesties als 'Hoe oud is
gelijk kind als een huichelaar beschouwd. het Nederlands?', 'Hoe spraken de middelVan der Toorn-Schuttes boek bevat nog eeuwers?' en 'Wat heeft onze taal met het

Sanskriet te maken?' De gesprekken worden gelardeerd met diverse tekstfragmenten (o.a. het Onze Vader in het Gotisch,
Multatuli's Woutertje Pieterse, en plat Amsterdams) en korte reportages over historiC. Kostelijk - Lelystad
sche achtergronden: hoe leefden de Romeinen in Nederland, hoe leerde koning
ontleende namelijk zijn voorbeeld
aast de oorspronkelijLodewijk Napoleon Nederlands, enzomet dezelfde betekenis aan de polike
betekenis
van
het
voort.
tiek: "het zwaluwstaarten van buitenzwaluwwerkwoord
De eerste uitzending is op 3 juli ('de preparlementaire en parlementaire opstaarten `een (hout)historie'), de laatste op 28 augustus ('de
positie". De betekenis van dit zwaverbinding met zwatwintigste eeuw'). Na augustus komt de serie beschikbaar op cassette. Informatie: luwstaarten maken' werd in Van Dale luwstaarten blijkt nu geheel verworWat een taal!, NPS-Radio, Postbus 29170, al in de editie van 1976 als figuurlijke den en uitgehold, en het gebruik ervan wekt bij politici alleen maar irribetekenis vermeld: `vast ineenslui1202 MK Hilversum.

z waiuwstaarten

ten'. Men koos ter illustratie een citaat uit het werk van Ida Gerhardt:
r JUNIORENDAG
"laat het [het vers - CK] feilloos sluiTOEGEPASTE TAALKUNDE
Op vrijdag 12 december vindt aan de Uni- tend zijn: gezwaluwstaart". Waarversiteit Utrecht de achtste Juniorendag schijnlijk zal de lezer met mij de keuze
van de Nederlandse Vereniging voor Toe- van de lexicograaf bewonderen.
Merkwaardig zijn de uitersten wat
gepaste Taalwetenschap plaats. De dag
opent met een plenaire lezing en vervol- taalkundige appreciatie betreft bij de
gens zijn er deellezingen en posterpresen- figuurlijke betekenis van zwaluwtaties door junioren (studenten en promo- staarten. De Grote Koenen (1986)

vendi) die onderzoek doen op het terrein
van de toegepaste taalkunde: taalgebruik,
taalverwerving, taalonderwij s, taalbeheersing, taal & techniek, of bedrijfscommunicatie.
Ben je student of promovendus op het
terrein van toegepaste taalkunde of net afgestudeerd in deze richting? Houd dan een
lezing of verzorg een posterpresentatie
over je onderzoek. Stuur voor 11 september een inschrijfformulier en een samenvatting van maximaal 200 woorden naar
UU, UiL-OTS, t.a.v. Margriet Paalvast,
Trans 10, 3512 JK Utrecht (e-mail:
UiL-OTS@let.ruu.nl).
Iedereen die belangstelling heeft voor
toegepast taalkundig onderzoek is van harte welkom. Inschrijving als toehoorder kan
tot 1 november. Bel voor meer informatie
met Bregje Holleman of Monique Mulder
(030 - 253 60 68).

tatie. In die mate zelfs dat men van
overheidswege heeft verzocht dit
vakjargon te vermijden. In juli 1995
gaf minister Sorgdrager in de Justitiekrant grotere bekendheid aan Naar
ergernis over uitdrukkingen als `dit
moeten we even zwaluwstaarten' en
`dit moet we ritssluiten', voor situaties waarin meningen aan elkaar
moeten worden getoetst. <

UIT DE JAARGANGEN
SCHRIJVEN+ — Een van onze leden beklaagt
er zich over dat wij ,schrij ven" (voor: brief) in
bescherming hebben genomen en hij voert daarbij
aan, dat ,Neerlandia" een intender, die het
woord eveneens wilde behouden, omdat het ,,zeer
gebruikelijk is in de wereld van het bedriijf " beantwoordde door te zeggen dat s c h r ij v e n uit
de boeken- en de omgangstaal is verdwenen en
dat het blad een woord, dat door het Duitsche
achterdeurtje de kantoren weer is binnengedrongen liever uit den tempel der Nederlandsche
taal wil houden.
f

t

Ons lid beklaagt zich ten onrechte+ Wij hebben
het gewraakte woord niet „in bescherming genomen'f in dien zin, dat wij het zouden willen
aanbevelen voor de o m g a n g s t a a I; terecht
merkt Neerlandia op dat 'het daaruit is verdwenen. Het woord behoort thuis in een bepaalde
taal, in de ,,kanselarijtaal", waarvan de koopman zich ook gaarne bedient+ Het is een
,,stadhuiswoord"
Waar wij tegenop zijn genomen is de neiging
van velen, om het woord als een ,,germanisme"
te brandmerken+ ,Daar het woord op een onafgebroken gebruik van drie en een halve eeuw
kan Bogen, gaat het niet aan het nu nog voor
een germanisme uit te maken", zegt onze Raad.
Wil ons lid dus het woord vermijden, dan vindt
hij daartoe in de uitspraak van onzen Raad voldoenden grond, maar dan niet als germanisme,
maar als ,stadhuiswoord". En daarbij zal hij ons
aan zijn zij de vi.nde n+
Onze Taal, augustus 1937
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Bij de qein triqeerde Meldkamer, samenwer king tussen Politie,
Brandweer en Ambulancehulpverlening, kamen diverse meldingen
amtrent inbraak, overval, brand en aanrijdingen binnen.
Circulaire Politie Drenthe

Schikking voor nit de
school geklapte politici
de Volkskrant

e Nederlandse Golf Federatie
(NGF) waarschuwt haar
leden om in het heetst van de
strijd absoluut niet aan hun
ballen te likken.

D

Peking • Het lichaam van
de belangrijkste nog levende
Chinese leider uit de tijd van
de Chinese Revolutie, Peng
Zhen, is gisteren in Peking
gecremeerd.
De Limburger

Ais u elementen van het document wilt opgeven
vo o r het toepassen van de automatische o pmaak
met de opdracht Automatische Opmaak in het
m enu Opmaak, k li k t u op Automatische Opmaak.

Veel spelers zweren bij het bevochtigen van
hun ballen, daar een gelikt projecti el sneller
en verde r zou vliegen . Daarn aast wordt een
bal regelmatig met de tong beroerd om deze te
ontdoen van mod der en andere vuil igheid.
Medici uit Engeland, de bakermat van de golfsport, zeggen n u echter he t bewijs tc hebben
gevo nde n, dat het likken aan golfballen de gezondhei d ernstige schade kan berokkenen.
De Telegraaf

Tekstverwerkingsprogramma M icrosoft Word 7

6 mei-l0 juni: Lezingencyclus 'zoeken
naar nieuwe ruimte',
NA 44 JAAR BOUWEN EN VECHTEN TEGEN
locatie nog niet bekend
HET WATER HEEFT KONINGIN BEATRIX

Agenda Architectuur Centtum Eindhoven

ZATERDAG DE DEUREN VAN DE STORMVLOEDKERING IN DE NIEUWE WATERWEG
BIJ HOEK VAN HOLLAND, DE ZOGENOEMDE MAESLANTKERING, LATEN ZAKKEN.

Bij heteroseksuele stellen
is het nag vaak de man
die buitenshuis werkt. Bij
lesbische paren is dat
minder het geval.
Leeuwarder Courant

De Telegraaf

Kamer wil meer geld omscholen van docenten
Het Parool

Wij zij n op zoek naar

eindexamenkandidaten

Collega's en voormalig cursisten organiseerden verrassingsftest

die n a hun examen de handen
uit de mouwen willen steken
in de t rostomaten.

Castricumse stopt na ruim
16 jaar met zwangerscha~

Advertentie in De Nieuwe Loosduinse Krant

Nieuwsblad voor Castricum
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VAN WELSPREKENDHEIDSLEER
TOT COMMUNICATIEKUNDE
200 jaar taalbeheersing

DE NIEUWE ANS
DATABANK GESPROKEN
NEDERLANDS
TAALPIONIERS:
STEVIN EN LINSCHOTEN
OVERHEID EN TAALBELEID
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Congres Onze Taal 1997:
`Overtuigende taal: kunst of kunstj a?'
204
G E N O O T S C H A P

0NZE as
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
telefoon: 070-356 12 20
fax: 070-392 49 08
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 070-345 45 85
van 10.00-13.00 en 14.00-17.00
Onze Taal op Internet:
http://www.onzetaal.nl/

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
44.000) 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.
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mr. F.W. Kist, voorzitter
dr. D. Dolman, vice-voorzitter
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los nummer f 6,- (Bfr. 110). Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap)
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Prijs voor CJP-houders: f 26,- per
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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: 0486-486 486.
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
0341-55 10 14.
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Ellen Sjoer en Antoine Braet
Van welsprekendheidsleer tot communicatiekunde
Twee eeuwen universitaire taalbeheersing
`Welsprekendheidsleer' was het vak dat 200 jaar geleden
de universitaire neerlandistiek inluidde.
Sindsdien is er veel veranderd.
212

M.C. van den Toorn
Taalkunde is ook een vak
Enkele overwegingen bij een nieuwe ANS
Dit naj aar verschijnt de herziene editie van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst. Is de ANS er voor de leek
toegankelij ker op geworden?
214

Marc van Oostendorp
Een databank met gesproken Nederlands
Honderden vrijwilligers gaan alles wat ze zeggen op band
opnemen. Dat moet leiden tot een uniek archief met
tien miljoen gesproken woorden.
216

Jan Verhoef
Simon Stevin: bouwer van molens en taal
Simon Stevin (1548-1620) was niet alleen een eminent
wiskundige en ingenieur, maar ook een van de grondleggers
van het Nederlands. Portret van een purist.
219

Arie Pos
Jan Huygen van Linschoten als taalpionier
Tijdens zijn verblijf in Azie maakte reiziger Linschoten (15631611) kennis met allerlei nieuwigheden. Hij gaf ze een naam,
en heeft zo de Nederlandse woordenschat enorm verrijkt.

222
fan Renkema
Overhead en taalbeleid
Het taalbeleid van de overheid pakt niet altijd goed uit. Jan
Renkema analyseert twee voorbeelden: taaladvisering door de
overheid en het niet doorgaan van taalkundeonderwijs.
Deskundige W.A.J. Smedts reageert hierop.

EN VERDER
210 113 andere woorden voor website
218 Engerlands [3]
227 Pas 65
229 Geschiedenis op straat: Maliebaan
230 Verslag jaarvergadering Onze Taal

RUBRIEKEN

207 Reacties: ergerlijk Engels; vele inzendingen?; lingerlands?; Nederlandse woorden in Zambia; dialect; sjerrebekke
spoelza; wiel en waal; landauer
210 Taal in beeld
211 Vraag en antwoord: drie kop(perz) en schotels; dronkemansgebedje; pro rata/rato; loftuiting; diagnosticeren/diagnostiseren
227 Woordenboek van de poezie: kalebouterboom
228 Het proefschrift van ... Ruben van de Vijver:
verkorte namen
232 Tamtam: zomercursus Nederlands voor allochtone
kinderen; West Friesland? naamfabrieken
233 InZicht: over nieuwe boeken
234 Uit de jaargangen
236 Ruggespraak
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O vertuigende taall

0

kunst of kunstle?,'
Het bestuur van het genootschap nodigt u uit voor zijn 21 ste congres, gewijd aan het onderwerp
'taal en overtuigen'. Het congres wordt gehouden op zaterdag 8 november 1997
in De Doelen te Rotterdam (op enkele minuten lopen vanaf het Centraal Station).
Aanvang 10.15 uur; einde omstreeks 16.45 uur.

PROGRAMMA

10.15 welkomstwoord door de voorzitter van het genootschap mr. F.W. Kist
10.20 korte inleiding door de congresvoorzitter, mevr. drs. Letty Kosterman
10.25-10.50

LEZING

doc dr. R. Grootendorst, universitair hoofddocent Taalbeheersing aan de

Universiteit van Amsterdam, over de retorica als vakgebied

door mr. drs. J.F. Bolkestein, politicus, over de retoriek in politieke taal

10.50-11.15

LEZING

11.15-11.45

Korr1EPAUZE +

11.45-12.10

HET DEBAT:

informatiemarkt

een topdebat tussen bestuursleden van de Stichting Holland Debate en

trainers van politici over de stelling 'overwinnen in een publiek debat is voor 90%
presentatie en voor 10% argumentatie'

12.10-12.35

LEZING doo

Piet Grijs (dr. H. Brandt Corstius) over de overtuigingskracht van

columns
12.35-12.50 UITREIKING GROENMAN-TAALPRIis (van de Stichting LOUT) aan een radio- of
televis iep resentato r
12.50-14.00

14.00-14.25

LUNCHPAUZE +
LEZING

informatiemarkt

door mevr. drs. )acobine Geel, theologe, journalist bij de IKON, predikant en

winnaar van de Preekwedstijd 1997 van Trouw, over de preekcultuur in Nederland

14.25-14.50 LEZING door Youp van 't Hek, cabaretier, over de overtuigingskracht van cabaret
14.50-15.30 THEEPAUZE + informatiemarkt
15.30-15.55

LEZING

doo Monika van Paemel, schrijfster, over retorische middelen en technieken

in literaire taal
15.55-16.45 vragen uit de zaal aan de sprekers
16.45 sluiting
Op de informatiemarkt worden onder meer boeken verkocht, vinden pleitdemonstraties en demonstratiedebatten
plaats, vertonen standwerkers hun vaardigheden, worden beroemde redes uitgesproken door acteurs, en gaan leden
van het genootschap een verbale strijd aan in zeepkistdiscussies.
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 Mbar zaterdag 25 oktober. U kunt
u met de aanmeldingskaart tevens opgeven voor de lunch. De toegangsprijs
bedraagt 110,-; het lopend buffet kost f 30,- 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)/Iunchbon(nen). Dit bedrag dient uiterlijk 25
oktober in ons bezit te zijn.
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Het congres van Onze Taal staat dit najaar in het teken van 'taal en overtuigen'.
Sinds jaar en dag besteedt ook de universiteit aandacht aan dit onderwerp. Sterker
nog: 'vaderlandse welsprekendheid' was precies twee eeuwen geleden het vak
dat de universitaire neerlandistiek inluidde. Een historisch overzicht van de
wetenschappelijke discipline die tegenwoordig taalbeheersing - of, nog moderner,
'communicatiekunde' - heet.

aan welsprekendheidsleer tot
communicatiekunde
Twee eeuwen universitaire taalbeheersing
Ellen Sjoer (Onderzoeksinstituut OTB, Delft) en Antoine Braet (hoofddocent Taalbeheersing, Rijksuniversiteit Leiden)

elsprekendheid bloeit het
weligst onder de invloed van
een vrijen regeringsvorm."
Deze woorden sprak de eerste
hoogleraar in de vaderlandse
welsprekendheid Matthijs Siegenbeek
(1774-1854) tij dens zijn intreerede.
Voor de instelling van zijn eigen leerstoel waren die woorden zeker op
hun plaats. Aanleiding was namelijk
de 'fluweelen revolutie' die in 1795
tot de Bataafsche Republiek leidde.
De democratisch gezinde patriotten
zagen hun kans schoon om hun aan
de Franse Revolutie ontleende ideeen
van vrijheid, gelijkheid en broederschap te verwezenlijken. In Leiden
bemachtigde de radicale patriot Lau rens van Santen een zetel in het universiteitsbestuur. Op 10 oktober 1795
bepleitte hij bij zijn medebestuurders
een professoraat in de Hollandse welsprekendheid "om aan de studeerende jeugd geleegenheid te geeven zig
op de Universiteit in de voor eene
vrije natie zoo noodzaaklyke konst
van wel te spreeken te oeffenen". Dat
was een bijzonder voorstel, want aan
de universiteit werden officieel alleen
de klassieke en Oosterse talen gedoceerd, en ook alle andere colleges, zoals theologie, recht, filosofie en logic , waren in het Latijn. Een hoogleraar die een officiele aanstelling kreeg
om in het Nederlands college te geven over de vaderlandse welsprekendheid was ongekend. Sommigen
vonden dat dan ook een bedenkelijke
nieuwigheid en het voorstel werd
niet direct gehonoreerd.
204

0 KANSEL EN BALIE

In 1797, nu tweehonderd jaar geleden, was het wel zover. Matthijs Siegenbeek, slechts 23 jaar oud en net
afgestudeerd als predikant, begon
met zijn colleges aan de universiteit
van Leiden. De studenten die hij onder zijn gehoor kreeg, waren geen
studenten Nederlands. Zij studeerden
theologie of rechten en waren verplicht een getuigschrift in de Hollandse stijl en welsprekendheid te behalen, zodat ze op de kansel en voor
de balie goed voor de dag zouden komen. Het onderwijs van Siegenbeek
en de collega's die hij na 1815 elders
kreeg, had dus aanvankelijk een dienende functie voor de overige faculteiten.
Een van Siegenbeeks bekendste
studenten was Nicolaas Beets (18141903), schrijver van de Camera Obscura. Hij studeerde theologie in Leiden. Hij moest dus een testimonium

in de Hollandse stijl en welsprekendheid bij Siegenbeek halen. Na afloop
van de collegereeks meldde Beets
zich, volgens zijn eigen dagboek, met
drie tientjes bij Siegenbeek (men betaalde toen collegegelden direct aan
de docent) en Siegenbeek schreef vervolgens een getuigschrift uit, waarin
hij niet moeilijk geweest schijnt te
zijn:
- "Uw naam, als ik u verzoeken mag. "
- "Beets, Professor!"
(Siegenbeek, rood wordend:)
- "Ik heb u niet veel gezien, mijnheer!"
- "Van tijd tot tijd nog al eens professor!"
(Siegenbeek, verongelijkt:)
- "Maar, mijnheer heeft reeds verscheiden ma/en getoond dat hij a/
zooveel wist, dat hi] mijne lessen
niet van noode had!"
0 KRACHT VAN STI J L

i

Siegenbeek streefde
naar "de hoogste
maat van kunst
onder de gedaante
van eene volstrekte
kunsteloosheid
verborgen".
•

Siegenbeek doceerde vooral stijlleer.
Als een 'dicteermachine' hield hij
zijn studenten jaar in jaar uit voor
dat ze correct, duidelijk, bekoorlijk
en gepast Nederlands moesten spreken en schrijven. De eis van grammaticale correctheid spreekt voor zichzelf. Bij duidelijkheid noemde hij
nauwkeurigheid in de rangschikking
van woorden de 'moeder der duidelijkheid'. "Men lette vooral op de bijwoorden althans, alleen, voornamelijk,
geheel, als welke, daar zij tot meer
woorden kunnen betrokken worden,
onmiddellijk hunne plaats moeten

rn

vinden, waar hunne werking vereischt wordt."
Taalgebruik moest niet alleen correct en duidelijk zijn, maar afhankelij k van het publiek en het onderwerp soms ook sierlijk en krachtig.
Sierlijkheid van stijl ontstaat voornamelijk door welluidendheid, vond
Siegenbeek. Korte woorden zijn
meestal minder welluidend dan langere woorden en een ongelijke lengte
van de leden van een zin is onaangenaam voor het gehoor. Vooral sommige stij lfiguren strekken tot versiering van een tekst, maar ze mogen
niet opvallen. Siegenbeek streefde
naar "de hoogste maat van kunst onder de gedaante van eene volstrekte
kunsteloosheid verborgen". Met
kracht en nadruk van stijl bedoelde
Siegenbeek dat een tekst indruk moet
maken, het "hart moet treffen", en
wel met expressieve woorden of
woorden die de inhoud door de bijkomende gedachte versterken, zoals
ontrukken voor ontnemen. Behalve uit
de klassieken haalde Siegenbeek zijn
voorbeelden uit literaire teksten van
vaderlandse coryfeeen, zoals Hooft
en Vondel. Ze werden beschouwd als
voorbeeld van goed taalgebruik, maar
ze waren ook bedoeld om krachtdadig op de goede smaak en de beschaving van de natie te werken.
. "NIET WANKEN OF WAGGELEN"
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Matthijs Siegenbeek (1774-1854), de eerste hoogleraar in de
vaderlandse welsprekendheid.

onhoorbaar worde.
Somtijds is het nuttig, op geschikte
plaatsen longer te poozen, hetzij om
de verflaauwde aandacht weder op te
wekken, hetzij om voor hetgene volgen zal, de opmerkzaamheid te
lokken.
De stem mag in den loop der rede niet
wanken of waggelen, noch op het einde der volzinnen wegzinken of vallen;
maar moet ten einde toe zich gelijk
blijven.

Behalve over stijl gaven de eerste
hoogleraren ook onderwijs in presentatietechnieken. Het voordragen van
veelal literaire teksten was een ware
Over de houding en het gebaar:
rage in de negentiende eeuw. De
* In het spreekgestoelte te zitten, wordt
kunst van de declamatie werd ook
slechts aan bejaarden, zwakken of gebuiten de universiteit, in genoot-

schappen, beoefend. Matthias
Schrant, de opvolger van Siegenbeek
in Leiden, stelde een bloemlezing samen met 150 adviezen voor een goede voordracht. Een kleine bloemlezing uit deze bloemlezing voor toekomstige predikanten.
Over de uitspraak:
* Men geve aan zijne stem hare voile
kracht en uitgebreidheid, en trachte
daarmede de geheele ruimte, welke de
hoorders beslaan, te vervullen, zonder
echter in den hoogsten toon te vallen,
of te schreeuwen.
* Men moet zijne stem over de geheele
redevoering, huishoudeli jk verdeelen,
zoodat geen woord, geene lettergreep

brekkeli jken vergund.
* Met den buik op het spreekgestoelte te

liggen, is ongevallig voor het oog, hinderli jk voor de longen, en belemmerend bij het spreken.
* Men late de oogen ongedwongen de
vergadering rondgaan, zonder echter
de zedigheid te kwetsen, of iemand
strak aan te zien.
* Men wachte zich, de schouders telkens op- en neer te trekken, wat zeer
misstaat.
* Regtlijnige, hoekige en stootende bewegingen met de armen zijn of te keuren. Men houde zich binnen de grenzen der golvende lijn.
* Heeft men eene diepe smart uit te
drukken, zoo legt men beide handen
op de borst.

De meeste regels zijn overgenomen
van de beroemde, zeventiende-eeuwse hoogleraar in de retorica Petrus
Francius, maar Schrant - die voor hij
hoogleraar werd tot priester gewijd
was - kon uit eigen ervaring een
woordje meespreken. Zijn laatste regel luidt overigens: "Onder het redevoeren denke men noch aan de uitspraak, noch aan het gebaar. Alles
moet vooraf bereid, en in de natuur
overgegaan zijn, eer men het spreekgestoelte beklimt."
Aan het onderwijs in argumentatieleer, toch een essentieel onderdeel
van de klassieke retorica, deden de
eerste hoogleraren Nederlands
bijzonder weinig. Alleen de Groningse hoogleraar Barthold Henrik Lulofs
vond dat er aandacht moest zijn voor
het vinden van goede argumenten.
Daarin was hij uitzonderlijk. De
meeste hoogleraren beperkten zich
tot stij londerwij s en gaven les in het
voordragen van teksten. Dat kan
men beschouwen als een gemiste
kans. In het buitenland had men namelijk wel oog voor argumentatie en
drogredenen. Richard Whately, aartsbisschop in Dublin en een tijdgenoot
van Lulofs, bracht een persuasieleer
op de markt die nog steeds doorwerkt
in de moderne argumentatieleer.
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• STUIVELING

Tegen 1850 gingen de opvolgers van
Siegenbeek en zijn collega's in de
welsprekendheid zich steeds meer op
de Nederlandse taal- en letterkunde
concentreren, zodat de retorica aan
de universiteit wegkwijnde. In de studie Nederlands, die men pas vanaf
1876 kon volgen, werd er nauwelijks
een woord aan vuilgemaakt. In 1950
werd aan de toenmalige Gemeentelij ke Universiteit van Amsterdam de
negentiende-eeuwse situatie nog
even hersteld met de benoeming van
Garmt Stuiveling. Van hem, bekend
radiospreker en letterkundige, werd
verwacht dat hij zich als een moderne Siegenbeek zou inspannen om de
taalvaardigheid van de gehele universitaire bevolking te verbeteren. Hij
deed dat onder meer door hoorcolleges over spreken in het openbaar te
geven. "Beschrijf de blaadjes van een
lezing slechts aan een zijde, zodat je
ze zonder ze om te keren onopgemerkt ter zijde kunt leggen", was een
van de hem typerende nuchtere adviezen.
Het soort leerstoel van Stuiveling
vond geen navolging, maar Stuiveling was nog niet vertrokken of het
vak waaraan hij de naam taalbeheersing had gegeven, dook elders op ...
in de studie Nederlands. De aanleiding was dat de docenten Nederlandse taal- en letterkunde in de jaren
CL

z

©
0
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zestig ontevreden waren over de taal- Utrechtse tandem Drop en De Vries,
vaardigheid van hun studenten - een zich richtte op het moedertaalonder
gevolg van de externe democratisewijs. Daardoor maakte men zich niet
ring in het onderwijs (d.w.z. de groalleen bij de studenten populair.
Doordat de opkomst van de moderne
tere deelname van studenten uit
'taalarme' milieus)? Ze verzochten de taalbeheersing samenviel met de zogenoemde 'communicatieve wenminister 'taalbeheersing' op te neding' in het modernetalenonderwij s
men in het toenmalige kandidaatsexamen Nederlands. Dat gebeurde in op de middelbare school, werd taalhet Academisch Statuut van 1969.
beheersing ook de belangrijkste leveWat als gevolg daarvan is gebeurd,
rancier van de nieuwe inhouden van
hebben die docenten echter nooit be- dit onderwijs. Men kan dat heel goed
doeld en waarschij nlij k niet gewild:
aflezen aan de nieuwe examenprobinnen een kwart eeuw groeide taal- gramma's die vanaf 1998 gaan gelbeheersing - met een nog lelijker
den. Alleen al de merkwaardig grote
woord ook wel 'communicatiekunde' plaats van argumentatieleer daarin is
genoemd - uit tot de derde hoofdondenkbaar zonder het vak taalberichting binnen de studie Nederlands heersing. Waarmee, tussen haakjes,
naast letterkunde en taalkunde.
de cirkel rond is: reeds in de Oudheid
werd het moedertaalonderwijs beslo• MAATSCHAPPELI)KE RELEVANTIE
ten met een cursus argumentatieleer
Probeert men deze ontwikkeling te
voor leerlingen van de 'tweede fase'.
verklaren, dan komt men uit bij de
roep om maatschappelijk relevante
• DE MARKT
studies die in de jaren zestig aan de
In het midden van de jaren tachtig
universiteiten begon te klinken. Bij
kreeg het begrip maatschappelijke relede studie Nederlands, waar de stuvantie bij taalbeheersers plotseling
denten zich zeker even heftig roereen heel andere betekenis. Met een
den als bij sociologie, kwam dat in
omkering van alle waarden uit de
die jaren vooral tot uiting in de eis
jaren zestig richtte men zich op 'de
dat de studie meer afgestemd moest markt', te weten de wereld van de
worden op de latere beroepsuitoefeprofessionele communicatie. Ook al
ning, het leraarschap of, nauwkeuri- omdat hun studenten geen leraar
ger, het docentschap taalvaardigheid. meer konden en/of wilden worden,
Vandaar dat de eerste lichting taal- maar eerder dachten aan voorlichter,
redacteur of beleidsmedewerker,
beheersers, onder wie de illustere
keerden vele taalbeheersers zich van
het moedertaalonderwijs af. Men
ging onderzoek doen naar de in- en
externe communicatie van bedrijven
en instellingen en hervormde het onderwijsaanbod in deze richting. Nog
in veel grotere massa's dan in de jaren zeventig stroomden de studenten
toe. Taalbeheersing werd op veel
plaatsen de grootste afstudeerrichting
binnen de neerlandistiek, ja van heel
de letterenfaculteit. Dit tot begrijpelij ke ontzetting van taal- en letterkundigen, van wie sommigen de taalbeheersers verweten de universiteit
tot een hbo-instelling te degraderen.
Inmiddels is de populariteit van
taalbeheersing weer wat afgenomen.
En ook omdat de verwetenschappelijking van het vak duidelijk doorzet,
hebben taal- en letterkundigen weinig meer te mopperen. <

Studenten in de jaren zestig: roep om maatschappelijke relevantie.
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EACTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren.

CN

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) tunctie. 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 warden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

n ERGERLIJK ENGELS
Raymond Michiels - Heerhugowaard

n het artikel van Frank Jansen en Ite
Rumke over het gebruik van ergerlij k Engels in Nederlandse reclame (Onze Taal,
juninummer) wordt mij ns inziens iets te
eenvoudig over bepaalde zaken heengestapt. Als lezers zich ergeren wanneer er
Engels gebruikt wordt, moeten we dan het
gebruik van het Engels onder de loep nemen of moeten we misschien eens naar de
lezers zelf kijken? En moeten we in de global village (werelddorp?) waarin we vandaag de dag leven buitenlandse slagzinnen
wel vertalen?
En als we dan tot vertalen overgaan, is
er nog een algemeen vertaalprobleem, dat
zeker in de reclamewereld van groot belang is: bij het vertalen verliest een woord
of zinsnede vaak zijn gevoelswaarde. Een
'gate' op Schiphol wordt geassocieerd met
een ver-weg-vakantie, terwij I een 'uitgang'
wellicht met de terugkomst van diezelfde
vakantie wordt geassocieerd. Een 'homepage' is een modern visitekaartje, terwijl
een 'thuispagina' doet denken aan knusse
privebezigheden.
Een nog groter verlies zou het vertalen
van bijvoorbeeld 'Driving home for
Christmas' zijn (Jansen en Rumke noemen
dit een "raadselachtige slagzin"). De gevoelswaarde komt bier uit de associatie
met de hit van Chris Rea. Als ik 'Driving
home for Christmas' lees, hoar ik Chris
Rea zingen en de sfeer van de muziek zit in
m'n hoofd als ik die reclame bekijk. Geniaal!
Waar het op neerkomt, is dat reclame
niet aan regels gebonden is: tekeningen
mogen kliederwerk zijn (zie bijvoorbeeld
de illustraties van Hein de Kort), er mag
over de lijntjes worden ingekleurd, er mag
met lettertypes worden gezondigd, en ja:
ook het taalgebruik is helemaal vrij. Reclame moet creatief zijn! En zelfs daar mag tegen gezondigd worden.

ERGERLIJK ENGELS [2]
H. ter Heide - Waddinxveen

M

et zeer veel waardering las ik in het
juninummer het artikel ' Ergerlij k
Engels in Nederlandse reclame'. Konden
we maar hopen dat het zou helpen!
In de eerste lijst komt een woord voor
waar ik mij ook al heel lang aan erger, namelijk gate op Schiphol. lk wil erop wijzen
dat de voorgestelde vertaling `uitgang' niet
goed is: dat woord gebruikte Schiphol
vroeger, maar het was natuurlijk verwarrend, want het was niet de uitgang van de
luchthaven We 'exit'). De juiste vertaling
ligt voor de hand: gewoon poort. Men
maakt mij niet wij s dat Nederlandse passagiers dat niet zouden begrijpen. In het
Frans is het ook porte, en de Duitsers gebruiken, als ik goed heb geluisterd, Gate en
Pforte door elkaar.

® ERGERLIJK ENGELS [3]
J. Oldenburg - Delft
ansen en Rumke geven in het juninummer een lijst met "makkelijk vertaalbare
leenwoorden". Daarin komt het woordenpaar flyer-folder voor. Hoezo makkelijk te
vertalen? Beide woorden zijn Engels en
zelfs in die taal zijn zij niet elkaars synoniem. Een flyer is een stuk papier dat in
vroeger tijden uit vliegtuigen werd gegooid. Het diende enkelbladig en ongevouwen te zijn. Een goede Nederlandse
vertaling is 'strooibiljet'. Een folder is lets
anders: een gevouwen ('folded') stuk
papier dat als informatieve mededeling

wordt verspreid. In het Nederlands is dit
een 'vouwblad' - al wordt dat woord niet
veel meer gebruikt.

® ERGERLIJK ENGELS [4]
James L. Rudelsheim - Leiden
rank Jansen en Ite Rumke vertalen in
hun eerste lijst (blz. 140) just in time
met 'precies op tijd'. Maar dat is in het Engels exactly on time. Just impliceert 'op het
nippertj e, net, op 't randj e', dus just in time
betekent 'net op tijd'. En er is ook een verschil tussen on time en in time. Wanneer ik
on time ben, dan betekent dit alleen dat ik
gearriveerd ben volgens afspraak, bevel of
instructie. Verder niets. Gewoon op tijd.
Wanneer ik in time ben, dan wil dat zeggen
dat ik op tijd ben om iets te doen: 'I arrived
just in time to rescue my wife.' Zegt u tegen een Engelssprekende 'You're just in
time', dan is het niet onwaarschijnlijk dat
hij reageert met 'Oh? In time for what?'

F

® ERGERLIJK ENGELS [5]
Drs. J.M. Hofstee - Leiden

is ik het goed begrijp, bevat lijst vier
in het stuk van Jansen en Rumke Engelstalige slagzinnen die nergens op slaan.
Daar ben ik het niet mee eens. Ik noem een
voorbeeld van een slagzin die Engelstalige
reclamemakers hebben bedacht en die wel
degelijk raakvlakken heeft met het product
waar die zin voor staat. 'You can measure
the difference' wordt gebruikt door Manpower en heeft wel degelijk een betekenis.

A
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Deze Amerikaanse uitzendorganisatie begon namelijk als eerste met het vooraf testen, 'meten', van de aanwezige kennis en
bekwaamheid bij uitzendkrachten. De directie is daar trots op en verwijst in haar
reclameboodschappen naar deze methode
van werken .

ERGERLIJK ENGELS [6]
Dr. P.N.J. Wisse - Den Haag

`diepzinniger' en 'interessanter' voor te
doen, genoemd als een van de vij f redenen
waarom men zich graag in het Engels uitdrukt. Blijkbaar kan de heer Boonstra aan
deze neiging geen weerstand bieden, terwijl hij daar toch de capaciteiten voor zou
moeten hebben.

VELE INZENDINGEN?
Lizy Geerts - Berchem-Antwerpen

et genoegen en instemming las lk
het artikel 'Ergerlijk Engels in Nederlandse reclame'. In lijst twee ("moeilijker vertaalbare leenwoorden") staat de uitdrukking sudden death. Die houdt in dat de
verlenging van een voetbalwedstrijd (en
dus de wedstrijd zeif) eindigt zodra een
van de elftallen scoort. Het scorende team
is dan ook de winnaar.
Maar hoe moeilijk vertaalbaar is dat
sudden death eigenlijk? Toen ik een jongetje was, togen wij vaak met een aantal andere jongetjes uit de straat naar de wei in
het Zuiderpark om daar een 'fredekeetj e' te
spelen tegen jongetjes uit een andere
straat, een vriendschappelijk partij tj e voetbal dus. Als het bijna tijd was om naar huis
te gaan, riep iemand 'winnende goal', hetgeen wilde zeggen dat de partij die het
eerstvolgende doelpunt maakte, de wedstrijd gewonnen had.
Winnende goal, of beter, het winnend
doelpunt, lijkt mij een uitstekende vertaling van sudden death.

ERGERLIJK ENGELS [7]
L.F. Janssens - Abcoude

make things better' - met deze
's lta'sgzin probeert Philips de thuismarkt aan te spreken. De heer C. Boonstra,
de president-directeur van Philips, is kennelijk van oordeel dat aan een kwistig gebruik van het Engels meer gezag kan worden ontleend dan aan het Nederlands. Dat
blijkt ook uit zijn in het Nederlands gehouden betoog tijdens een bijeenkomst
van reclamemakers in Amsterdam op 4
juni jl.
Volgens een beknopt verslag in het vakblad Adformatie hanteerde hij de navolgende begrippen ter verduidelijking van
zijn commerciele activiteiten: brand rela-

L

et artikel `Ergerlijk Engels in Nederlandse reclame' is gebaseerd op lezersreacties naar aanleiding van een oproep in
Onze Taal. In de inleiding van het stuk
wordt melding gemaakt van "vele inzendi.ngen". Hoeveel zouden dat er zijn? Onder
aan het stuk lees ik dat het er zestig waren.
Dat lijkt mij niet veel - eerder bijzonder weinig voor een blad met een oplage van
44.000. Denkt de redactie niet te gemakkelijk dat deze grieven ieders grieven zijn?
NASCHRIFT REDACTIE
Zestig inzendingen Iijkt inderdaad niet
veel. Weliswaar stuurde vrijwel iedere inzender vele voorbeelden in - waardoor
het aantal 'inzendingen' veel hoger was
dan zestig -, maar hier hadden wij toch
lets zorgvuldiger kunnen formuleren.

Wat wij vooral ook voor ogen hadden
bij die "vele inzendingen" zijn de lezersbrieven die wij los van deze oproep vrij-

wel dagelijks over Engels in het Nederlands ontvangen. Op grond daarvan kunnen wij rustig stellen - zoals wij ook in de
inleiding deden - dat "velen zich ergeren
aan al dat Engels in de reclame".

ENGERLANDS?
Dr. Eppo Bruins - Stichting FOM, Utrecht

xnd november vorig jaar hield de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek
der Materie (FOM) een wetenschappelijke
vergadering. De daar gehouden voordrachten waren in het Engels. In het juninummer ageert Arno Schrauwers daartegen in
het eerste deel van zijn serie 'Engerlands'.
Schrauwers' klacht was ons at bekend.
op 30 oktober 1996 heeft hij de Stichting
FOM schriftelijk laten weten de vergadering op 20 en 21 november 1996 niet te
willen bezoeken omdat de voordrachten
tionship, mindset, enrichment and excite- in het Engels zouden worden gehouden.
ment, consumer intelligence unit, mind- Zij n brief en intenties serieus nemende,
readers, trendwatchers, asset, brand owner- hebben wij hem nog voor de bijeenkomst
ship, co-ownership, shareholder value. In bericht dat bijna twintig procent van de
Onze Taal van juni wordt de neiging zich aanwezige onderzoekers op de bewuste
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vergadering van buitenlandse origine zou
zijn. Veel van deze buitenlanders zijn promovendi en postdocs die slechts voor twee
of vier jaar in Nederland verblijven. Van
hen kan niet worden geeist dat zij de Nederlandse taal perfect beheersen ze zijn
hier als onderzoeker, niet als au pair.
Aangezien de vooruitgang in de wetenschap bestaat bij de gratie van communicatie, is het op wetenschappelijke bijeenkomsten wenselijk voordrachten in het
Engels te houden, tenzij een bijeenkomst
door touter Nederlandstaligen wordt bezocht. Het zou anders voor buitenlandse
bezoekers volstrekt nutteloos zijn de in
Nederland georganiseerde conferenties te
bezoeken. Daarnaast is een voordracht in
het Engels meteen een goede oefening
voor Nederlandse promovendi die hun resultaten op Internationale congressen willen presenteren of die na hun promotie tijdelij k of permanent aan buitenlandse universiteiten verbonden zullen zijn. Ondanks deze afdoende verklaring vond
Schrauwers het nodig in zijn stukje de
stichting FOM te noemen in de lijst van
organisaties waar het Nederlands "snel afkalft".
De houding van Schrauwers wij st op
een zekere onwetendheid over het internationale karakter van de tegenwoordige wetenschapsbeoefening. In zijn functie als
wetenschapsjournalist kan hij zich een
dergelij ke nalviteit niet veroorloven.
Onnodig te zeggen dat Schrauwers door
zijn fanatisme een erg interessante bijeenkomst gemist heeft.
NASCHRIFT ARNO SCHRAUWERS
lk ben blij dat de Stichting FOM zich mijn
kritiek aantrekt. De reactie van de heer
Bruins onderbouwt mijn stelling dat de
vanzelfsprekendheid van het gebruik van
het Nederlands in Nederland afkalft. Dat
Bruins het wat veelgevraagd vindt om
buitenlanders die een aantal jaren in Nederland zijn te vragen fatsoenlijk Nederlands te leren, vind ik nogal bizar. Net zo
bizar als Nederlanders die tegen elkaar
gaan koeterengelsen zodra ze een buitenlander in de buurt vermoeden. Overigens
zou ik Bruins' definitie van fanatisme weleens willen horen.

NEDERLANDSE WOORDEN IN
ZAMBIA
Jan IJzermans - Breda
1\.T' aanleiding van het artikel van
Rene van den Berg over Nederlandse

leenwoorden in het Muna (Indonesia) in
Onze Taal van mei 1997 het volgende. Tijdens onderzoek naar de muziek en rituelen
van bezetenheidsculten in Chibale, midden-Zambia, kwam ik in een liedtekst uit
de jaren veertig het woord pasopo tegen in
de tekstregel Kabila walabila mucingeleshi
watt pasopo (`Je spreekt zelfs in het Engels
en zegt: Pas op!'). De staatstaal Engels
wordt in Zambia maar in beperkte mate
gebruikt. Wel hebben de lokale talen veel
woorden van het Engels geleend. Pasopo is
echter uit het Nederlands afkomstig. Het
werd naar Chibale meegenomen uit ZuidAfrika: het is de laatste waarschuwing van
een Baas (Boer) voordat hij gaat slaan. Begin deze eeuw kwamen de Engelsen op het
idee de lokale bevolking te onderwerpen
aan een, overigens zeer lage, belasting.
Deze diende wel in Engelse valuta te warden betaald (en niet, bijvoorbeeld, in natura). Dit leidde ertoe dat vooral jonge mannen over zeer grote afstanden naar de
plaatsen trokken waar Engelse valuta voorkwamen: Southern Rhodesia (nu Zimbabwe) en Zuid-Afrika.
Nieuwsgierig ging ik op zoek naar andere Nederlandse woorden in het Lala, de
taal van Chibale. lk kwam erachter dat ik
een aantal frequent voorkomende woorden van Nederlandse origine al gebruikte
zonder dat ik het me realiseerde.
Nikishi (niks) komt alleen voor in verbinding met awe ('nee'). Awe nikishi is een
antwoord en betekent afhankelijk van de
voorafgaande mededeling of vraag `zeker
niet', 'het is helemaal niks' of `het is allemaal niks'. Dekselo of dekkeselo betekent
`deksel'. Blulu ('broeder') betekent `familielid', `familieleden' in het algemeen. In
het Lala bestaat voor specifieke familierelaties een heel gamma aan termen, maar
niet voor 'familieleden in het algemeen'.
Het woord blulu voorzag in een nieuwe
manner om, haast achteloos, naar familieleden te verwijzen zonder verwijzing naar
de exacte aard van de relatie (en daarmee
naar alle consequenties die een dergelijke
relatie heeft).

H DIALECTGEBRUIK ACHTERHAALD

Philip Bosma - Enschede

elukkig valt er in de stukken over
streektalen in het meinummer hier
en daar ook een kritische noot te bespeuren. Bijvoorbeeld van hoogleraar J. van der
Horst, die verzucht: "Als taalkundige vind
ik dialecten prachtig, maar ik zie niet in
waarom je ze vanuit Den Haag of Straats-

burg moet pushen. (...) Men dreigt de zegeningen van de standaardtaal. uit het oog
te verliezen."
lk ben het daarmee eens en zou zelfs
nog verder willen gaan. lk vind dat in onze
moderne maatschappij het gebruik van regionale talen volledig achterhaald is. Dialect spreken mag in vroeger tijd het logische gevolg zijn geweest van de gersoleerde situatie van bevolkingsgroepen, vandaag de dag is Nederland een land met een
taal, die iedereen zich eigen kan en moet
maken. Wie zich nu om wat voor reden
ook nog met een regionale taal wil behelpen, beperkt zichzelf doelbewust. Ik vind
het gebruik van regionale taal zelfs lets vijandigs hebben, want het sluit anderen buiten. Anderen die nota bene tot hetzelfde
yolk behoren!
Wij in Nederland kunnen ons eenheid
en integratie veroorloven; waarom zouden
we daar afbreuk aan doen door verschillende `talen' te willen spreken? We mogen
onszelf een geciviliseerde natie noemen,
maar laten we niet uit het oog verliezen
dat taalverschillen (naast religieverschillen) de oorzaak zijn van soms zeer ernstige
conflicten in de wereld.
Zelf ben ik opgegroeid in Zeeland en ik
heb een blauwe maandag zelfs enige zinnen Zeeuws gebezigd, maar dat was van
korte duur. Daarna heb ik geen dialect
meer hoeven en willen spreken.

SJERREBEKKE SPOELZA
lose Gaspar - Mill

geluid des weefsgetouws" (...)
ook de werking ervan, het weefproces, op
kernachtige wijze weer: Schietspoel, go snel
weg, hop spoel, djikkedjakke, keer terug,
klosje, klitsklets.

genaardige

® WIEL EN WAAL
Wijnand Advokaat - Overschie

M

et veel genoegen lees ik Riemer
Reinsma's serie 'Geschiedenis op
straat'. Graag wil ik een kleine aanvulling
geven op de aflevering in het meinummer,
over de naam Dude Waal. Reinsma noemt
de twee 'walen' (meertj es) in de Rotterdamse wijk Charlois en merkt op dat de
een de naamgever is van de Waalstraat en
dat de ander De Wiel heet. "Een moot bewijs dat de twee dialectvarianten (wiel en
weal) soms broederlijk naast elkaar voorkomen", schrijft Reinsma. In het rivierengebied van de Zuid-Hollandse waarden en
ellanden ligt dat iets anders. Daar bestaan
de woorden wiel en weal niet zozeer als
dialectvormen naast elkaar, maar zijn zij
aanduidingen van een verschillende vorm
van het binnendijkse water dat door een
dijkdoorbraak is ontstaan: een wiel is een
ronde kolk, een waal is langwerpig en vaak
kronkelig. Aan de wiel en de waal in Charlois is dat nog te zien, hoewel de waal in de
jaren zeventig wel wat is aangepast.

® LANDAUER
Wiecher Hurst - Amsterdam

B

ernard van Dijk reageert in het juninummer (blz. 144) op een oproep van
Hans Heestermans in het januarinummer.
Die oproep luidde: wie kept de betekenis
van de woorden schietspoele sjerrebekke
spoelza, djikkedjakke kerrekoltjes klitsklets uit
het liedje `Vier weverkes'. Volgens Van
Dijk zijn dit zogenoemde klanknabootsende woorden: ze vormen "eigenlijk een grote onomatopee".
In werkelijkheid is het iets anders.
Graag wijs ik op een artikel van de hand
van R.J.G.A.A. Gaspar in De Nieuwe Taalgids van september 1984. De conclusie van
zijn artikel Iuidt:

et tijdstip is inmiddels zeker: wij
schrijven 1704 en bevinden ons
in de Dertigjarige Oorlog", schrijft Ewoud
Sanders in een artikel over de landauer
(Onze Taal juli/augustus 1997).
Die zekerheid kan ik niet delen. De
door Sanders beschreven Oostenrijkse verovering van Landau op de Fransen in 1704
had plaats tij dens de Spaanse Successieoorlog (1701 - 1713/14). Ook tijdens de
Dertigjarige Oorlog is Landau menigmaal
ingenomen (door Oostenrijkers, Fransen
en Zweden), maar die oorlog was al in
1648 afgelopen.
Ook is het onwaarschijnlijk dat keizer
Josef I van Oostenrijk er in 1704 "een
We zien aldus dat er in het refrein allerminst triomfantelijke intocht in een moderne
sproke is van een reeks zinloze klanken reiskoets" hield. Josef volgde zijn vader
waaruit alleen een weliswaar grappig k/in- Leopold pas op nadat die in 1705 was overkende, maar verder tameli jk ondefinieer- leden.
boar bi jvende toespeling op het geluid van
het weefgetouw zou zijn te destilleren. Integendeel: deze regels geven, naast "het ei209
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andere woorden voor website

geetndigde netstek geldt hetzelfde als
voor webstek, en nummer drie (netpositie) heeft volgens ons, evenals netstek, als (klein) nadeel dat het woord
1. webstek (16x)
inds begin juni geeft Onze Taal
2. netstek (7x)
net erin voorkomt. Natuurlijk: net
ook informatie via Internet. Tot
3. netpositie (4x)
verwijst mooi naar Internet, maar
nu toe werd onze 'website' al vele
4. Intemetpiaats, nethonk, netlocatie, web geeft preciezer aan dat het hier
duizenden keren bezocht, waarnetplek, netpunt, netstee,
gaat om een gedeeite van Internet:
uit blijkt dat ook de elektronische
het World Wide Web.
netwerkplaats,
weblocatie,
webversie van Onze Taal aanslaat. Wat
plek (elk 3x)
Onze voorkeur vonden we uiteinons nog wei dwarszit, is het woord
5. domein, Intemetstek, neibaak, net- delijk in het rijtje woorden die op de
website. Graag zouden we dat vervanstation, stek, thuishaven, webvierde plaats staan: weblocatie. Web
gen door een Nederlandse benaming.
plaats, webstation (elk 2x)
zit erin , en door dat betrekkelijk neuMaar welke? In het meinummer rietrale locatie denken wij dat het voor
pen wij uw hulp in; bedenk een goed
Het
is
duidelijk:
webstek
is
met
ruime
velen
acceptabel kan zijn . Locatie is
Nederlands aiternatief voor website,
voorsprong als eerste geeindigd. Ook weliswaar ook een ontlening aan het
vroegen wij u.
Engels (location), maar dit woord is al
In totaal reageerden 64 lezers. Dat los daarvan is er iets voor dit woord
te zeggen: het wordt, zo is ons geble- tientallen jaren ingeburgerd in het
leverde 113 verschillende aiternatieken, ook op Internet zelf al gebruikt, Nederlands. Er is ook een belangrijk
yen op, een hoeveelheid die al iets
ander argument voor weblocatie. De
zegt over de creativiteit die er aan de vooral door Vlaamse organisaties.
dag is gelegd. Veel inzenders zochten Het lOU daarom voor de hand liggen in dit verband invloedrijke bedrijven
dat wij onze website voortaan 'webMicrosoft en IBM blijken het woord
naar iets vertrouwds waarmee een
al te gebruiken in hun Nederlandswebsite vergeleken kan worden. In de stek' noemen. Maar zo eenvoudig is
categorie 'huis en tuin' leidde dat on- het niet. Vanwege dat familiaire stek talige Internet-programma's.
In mei schreven wij dat er ongeder meer tot huiskamer, netnest, salon, kleeft het woord een zekere joligheid
voordeur, voortuin, webetf, webstoel en - om niet te zeggen oubolligheid twijfeld betere oplossingen zijn dan
bijvoorbeeld weblocatie. Dankzij uw
webterp. De stad inspireerde tot onder aan. Dat soort joligheid was misinzendingen weten wij inmiddels
schien wei kenmerkend voor de taal
andere netlijnplein, vrijplaats en wijkbeter.
Wij zullen onze website dus
van
de
pioniers
op
Internet-gebied,
plein, en er waren zelfs heuse scheepvoortaan weblocatie noemen. Jan
maar het past volgen s ons eigenlijk
vaartmetaforen: ankerplaats, infohaniet zo goed bij het volwassen, algeGrootenhuis uit Amsterdam, een van
Yen, nethaven en thuishaven. Ook de
de drie lezers die weblocatie aandroemeen gebruikte informatiemedium
woordspelingen ontbraken niet: netgen , kan een boekenbon van f 50,stee, netalage en , nauw verwant daar- dat Internet inmiddels is. Kortom:
niemand van ons was erg enthousiast tegemoet zien van de Stichting Let
aan, IT-Iage (IT staat voor 'Informabij de gedachte het voortaan over
Op Uw Taal. Natuurlijk zijn wij ook
tion Technology').
de overige 63 lezers erkentelijk voor
'onze webstek ' te moeten hebben.
Maar welk woord moet het dan
Precies twintig woorden werden meer
hun suggesties.
<
wei worden? Voor het als tweede
dan een keer genoemd. Hieronder

Redactie Onze Taal

staan ze gerangschikt naar het aantal
vermeldingen.

DRIE KOP(PEN) EN SCHOTELS
Wat is juist: Drie koppen en schotels voor de prijs van twee of Drie
kop en schotels voor de prijs van

EN
ANTWO RD
TAALADVIESDI

T

twee?

Onze voorkeur gaat uit naar drie
kop en schotels. Dat komt doordat
we kop en schotel als een geheel opvatten, en in zulke gevallen krijgt
alleen het laatste zelfstandig naamwoord een meervoudsuitgang. De
Algemene Nederlandse Spraakkunst
noemt dit een `groepsmeervoud' en
geeft nog de voorbeelden paard en
wagens en voor en tegens.
De meeste woordcombinaties met
de vorm x en y duiden geen geheel
aan. Zo is het meervoud van een
veelvoorkomende combinatie als oom
en tante niet oom en tantes, maar ooms
en tantes. In de zin Qom en tantes waren niet welkom op de reiinie is er wel
sprake van meer tantes, maar slechts
van een oom.
Het groepsmeervoud kop en schotels is dus een bijzonder geval. We
kunnen dit meervoud alleen vormen
als we deze twee woorden in deze
vaste volgorde gebruiken. Drie kop en
border, drie kop en groene schotels, drie
schotel en koppen en drie kopje en scho-

tels zijn bijvoorbeeld niet mogelijk.
Overigens mogen tussen de delen
van dergelijke woordgroepen streepj es gezet worden om de eenheid van
de woordgroep te benadrukken. In
kop-en-schotel horen kop en schotel
nog duidelijker bij elkaar dan in kop
en schotel.

DRONKEMANSGEBEDJE
Waar komt de uitdrukking een
dronkemansgebedje doen ('zijn

Iaatste geld uittellen') vandaan?
Ter Laan geeft in zijn Nederlandse
spreekwoorden, spreuken en zegswijzeu als toelichting bij deze uitdrukking: "Zoals een dronken man uitrekent of hij nog een barrel betalen
kan". Volgens het Woordenboek der
Nederlandsche Taal wordt de manier
waarop de dronkeman zijn (laatste)
geld telt in deze uitdrukking vergeleken met het door de vingers laten

LOFTUITING
Waar komt de t in loftuiting
vandaan?
Loftuiting is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord lovetutengo ftuteu ('vlelen'). Dit woord is
samengesteld uit lof en tuiten ('bazuinen', 'trompetten'). Lo ftuiten betekent dus eigenlijk `lof rondbazuinen'.
In het zelfstandig naamwoord loftui
ting is de t van tuiten behouden gebleven. Ook in de hedendaagse betekenis van loftuiting vinden we iets terug van de betekenis `lof rondbazuinen'. Een loftuiting is "datgene wat
met ophe f wordt gezegd tot lof van
een persoon of zaak" (Wolters' Koenen).
-

glijden van de kralen van de rozenkrans bij het gebed.

PRO RATA/RA TO
Wat is juist: ledereen Levert pro
rata een bijdrage in de kosten of
ledereen Levert pro rato een bijdrage
in de kosten?

Pro rata heeft de voorkeur, maar
pro rato is niet lout. Naar rata en

naar rato zijn ook mogelijk. De vier
varianten betekenen alle `naar verhouding', `naar evenredigheid'. Wolters' Koenen (1996), Kramers (1996)
en Prisma (1994) geven zowel pro rato
als pro rata. Het Groene Boekje geeft
alleen rata ('evenredig deel'); de
Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal (1995) alleen rata en pro
rato.
Van Dale (1995), Verschueren
(1996) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 12,
1972) hebben bezwaren tegen rato.
Het WNT vermeldt bij de ingang
`rata, rate, rato' dat rata ofwel een verkorting is van het Latijnse rata pars of
rata porno ('evenredig (aan)deel') ofwel uit het Italiaans geleend is. Rate
is waarschij nli.j k de vernederlandste
vorm van rata. Rato maakt volgens
het WNT "den indruk van een hypercorrecten kanselarijvorm". Het is
waarschij nlij k een 'herlatinisering'
van rate.
Van Dale en Verschueren zien pro
rata als verkorting van pro rata parte,
en noemen pro rato "(eigenlijk) onjuist". Maar pro/naar rato komt blijkbaar zo vaak voor dat deze variant in
diverse andere woordenboeken vaste
voet aan de grand heeft weten te krijgen.

DIA GNOSTICEREN/DlA GNOSTlSEREN
Als een arts bij een patient de
diagnose stelt, diagnosticeert of
diagnostiseert hij of zij de zieke
dan?
0

De arts diagnosticeert de patient.
De wat oudere naslagwerken vermelden diagnostiseren, veelal met de
variant diagnostizeren. Verschueren
(1996) en Kramers (1996) houden het
op diagnostiseren, maar volgens het
nieuwe Groene Boekje en de andere
recente woordenboeken is diagnosticereu juist. Wij sluiten ons bij de
meerderheid — waaronder onze officiele spellingnorm — aan.
De schrij fwij ze met de c ligt ook
etymologisch gezien het meest voor
de hand. Diagnosticeren komt van het
Griekse diagnosis en is via het Franse
diagnostiquer in het Nederlands terechtgekomen. Franse werkwoorden
die eindigen op -quer gaan in het Nederlands veelal uit op -ceren: abdiquerabdiceren, indiquer-indicereu, communiquer-communiceren, impliquer-implicereu, enz. Bovendien hebben Nederlandse werkwoorden die op -seren
eindigen bijna altijd een Frans equivalent op -ser (standaardiseren-staudardiser, specialiseren-specialiser, legaiiseren-legaliser, enz.), terwijl diagnosticeren geen Frans equivalent als diagnostiser kept.
211

ONZE TAAL 1997 • 9

Een belangrijke taalgebeurtenis van 1997 is het verschijnen, in oktober,
van de herziene editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).
De eerste versie (uit 1984) ontmoette nogal wat kritiek. Taalkundigen
vonden de ANS te weinig theoretisch gefundeerd, maar voor het
'algemene' publiek bleek het boek juist te hoog gegrepen. Vooral dat
Iaatste was een probleem, want de ANS is er uiteindelijk voor de taalkundig niet-onderlegde leek. Hoe moest dat toegankelijkheidsprobleem
in de heruitgave opgelost worden? En kan het wel opgelost worden?

M•C. van den Toorn - emeritus
hoogleraar Nederlandse Taalkunde,
Groesbeek

Taalkunde is ook een vak
Enkele overwegingen bij een nieuwe ANS
n 1984 verscheen de Algemene
als 'Hoe zeg of schrijf je dat?' en 'Is
Nederlandse Spraakkunst, kortweg dit of dat goed Nederlands?'

een trap van vergelijking moet gebruiken. Het register van de ANS
de ANS. Het was een boek waar
geeft eenvoudig toegang tot deze mivelen naar hadden uitgezien en
0 HOOG GEGREPEN
niproblematiek. Maar veel moeilijker
- de reacties erop waren zeer uitAl gauw bleek dat de ANS voor veel
is het nadere informatie te vinden
eenlopend. De eerste recensies - in
geinteresseerden toch wel hoog geover een andere taalkundige kwestie
de dagbladen - waren overwegend
grepen was, misschien wel te hoog.
die steeds tot hardnekkige misvattinpositief, de latere besprekingen - van Wat professionele taalkundigen nu
gen aanleiding geeft. Ik bedoel hier
taalkundigen in wetenschappelijke
juist te weinig aanwezig vonden
de plaatsing van het vervoegde hulptijdschriften - waren veel kritischer.
(theorie), vonden de lezers die het
werkwoord in gezegdes in afhankelijMen miste van alles en nog wat en
'algemene' publiek vormden dikwijls ke zinnen. We kennen hier twee moeen veelgehoord verwijt was dat de
gelijkheden: ik hoor dat Esmeralda verANS te weinig theoretisch gefuntrokken is en ik hoor dat Esmeralda is
0
deerd zou zijn. In dit koor mengden
vertrokken. De eerste volgorde noemt
zich ook de stemmen van de docenmen wel de groene volgorde, de
ten Nederlands-voor-anderstaligen,
Er zijn niet
tweede de rode volgorde. Die kleuren die waren veel positiever. Zij
namen hebben hier geen betekenis,
vormden trouwens een doelgroep
altijd pasklare
maar ze zijn ontleend aan de kleuren
waarop de ANS primair gericht was:
van de dialectkaarten waarop dit ver
de neerlandici extra muros waren nu
oplossingen te geven
schijnsel geregistreerd is. Er ligt dus
juist de mensen die al jaren expliciet
een regionaal verschil aan ten grondom een grammatica als de ANS gevoor iemand die
slag, maar de leek wil altijd weten
vraagd hadden.
welke volgorde beter is, en of de anDe kritiek van de universitaire
op taalkundig gebied
dere misschien fout is, of dat er vertaalkundigen was voor een deel duischil in betekenis is, of dat het een
delijk ingegeven door teleurstelling:
een volslagen
mooier is dan het ander. Dat zijn nu
zij hadden een heel ander boek verde vragen waarop het antwoord te
wacht en zij verloren uit het oog dat
leek is.
vinden moet zijn in een werk als de
in de afkorting ANS een belangrijke
ANS.
0
rol was weggelegd voor de A van
Maar hoe vindt de niet-taalkundiAlgemene. Het gaat hier immers om
ge het antwoord op deze vraag? Het
een boek dat voor een algemeen
nog te veel en te moeilijk. Heel duimoeilijke is dat de terminologie hem
publiek bedoeld is. Dat betekent nadelijk werd hier dat de taalkundige
ontbreekt om via een register zijn
tuurlijk niet dat nu een popularisevakman er geen flauw benul van
weg te vinden. Termen als rode en
rende grammatica op de markt was
heeft hoe weinig de taalkundig niet- groene volgorde of werkwoordelijke eindgebracht, maar wel een werk voor
onderlegde leek van taalkundige
groep zijn vaak onbekend; ook weten
een brede kring van ontwikkelde,
vraagstukken begrijpt en hoe die een veel Nederlanders niets aan te vanniet-taalkundig-geschoolde Nederlan- oplossing zoekt voor zijn problemen. gen met hulpwerkwoord of zelfs werkders, die uit belangstelling voor hun
Voor de meeste leken is nog wel
woordelijk gezegde. En dan wordt het
eigen taal antwoorden moesten kun- makkelijk een antwoord te vinden op wel heel lastig om een boek van zo'n
nen vinden op veelgestelde vragen
de aloude vraag of je nu dan of als na 1200 bladzijden te raadplegen. Wat
-
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te doen om hiervoor een oplossing te
vinden? In het vervolg van dit stuk
zal duidelijk worden dat er niet altijd
pasklare oplossingen te geven zijn
voor lemand die op taalkundig gebled een volslagen leek is.
HERZIENING VAN DE ANS

Van meet of aan was duidelijk dat
van de ANS een tweede editie zou
moeten verschijnen. Met gebruikmaking van kritieken, vragen van lezers
en raadgevingen van vele kanten
werd dan ook al vrij snel na de ver
schijning van de eerste druk begonnen met allerlei voorbereidend werk.
En sinds een vijftal jaren is gericht
gewerkt aan de totstandkoming van
een herziene ANS. Een paar dingen
stonden daarbij voorop. Allereerst
zou gepoogd worden het boek toegankelijker te maken; vooral het register moest daarvoor worden uitgebreid. In de tweede plaats werd, in
overleg met een redactieraad - een
adviescommissie bestaande uit Nederlandse en Vlaamse taalkundigen
(en ook enkele buitenlanders) - de
indeling van de ANS veranderd, ook
alweer om de presentatie overzichtelijker te kriigen. En in de derde plaats
werd op verzoek van veel gebruikers
het normatieve systeem aangepast
waar dat mogelijk was.
Vooral dat laatste was een belangrij k punt. De gernteresseerde leek wil
nu eenmaal graag duidelijke normen.
-

"Het is of sommige taalkundigen verstoken
zijn van taalgevoel en zich alleen maar kunnen uitdrukken in erbarmelijk Nederlands. Je
herkent ze aan een eigenaardige Iiefdeloosheid tegenover de taal; wat zij Iiefhebben is
niet taal maar regels en voorschriften. En zij
alleen weten ook wat voor Nederlandse
schoolkinderen onoverkomelijk moeilijk is:
leren spellen.

(...)

De gevoelloosheid van deze taalkundigen
voor taal is een verschijnsel waar ik me telkens opnieuw over kan verwonderen. Ze aarzelen niet om levende taal in een keurslijf te
dwingen ter wille van een systematiek, ze
zijn bereid woorden te verminken om ze te
laten gehoorzamen aan een repel. Een onthullend voorbeeld is het recente voorschrift
het woord pannekoek te veranderen in
pannenkoek; dat is geen Nederlands woord."

Onzin over taal en spelling: Rudy Kousbroek
in NRC Handelsblad, 11 oktober 1996.

Zonder dat de redactie nu al. te snel
afkeurende uitspraken doet, is er
voor de tweede editie wel naar gestreefd duidelijker te zijn. Het onderscheid tussen spreektaal en gesproken taal enerzijds en schrijftaal en
geschreven taal anderzijds bleek voor
veel gebruikers niet duidelijk. Het is
in de nieuwe ANS komen te vervallen. Wel is een onderscheid tussen
formele en informele taal aangebracht. En bij het label regionaal - dat
door veel gebruikers ten onrechte als
een veroordeling werd opgevat - is
waar mogelijk gespecificeerd welke
regio's in het geding zijn. Bij veel
hete hangijzers (we denken aan gevallen als een aantal omstanders was

CD
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of wareri en een van de schrijvers die
dat weet of weten) worden genuan-

ceerde oordelen geformuleerd en als
dat kan wordt een soort `verklaring
van geen bezwaar' afgegeven. Niettemin zal wel weer blijken dat niet
iedereen zich daarin zal kunnen vinden; sommige mensen willen hun
vooroordelen nu eenmaal graag bevestigd vinden in een gezaghebbend
werk.
KENNIS VAN TAALKUNDE

Die vooroordelen over taal zijn divers
en bijna onuitroeibaar. Vooral rubrieken met ingezonden stukken leveren
daarvoor de bewij zen. Bij na altijd
zijn de meningen over taal ingegeven
door oprechte belangstelling en liefde voor de eigen taal. Maar de schrijvers van ingezonden brieven in kranten hebben meestal weinig - te weinig - kennis van taalkunde om bijvoorbeeld in te zien dat er verschil
moet worden gemaakt tussen taal en
spelling, en dat levende taal nu eenmaal aan verandering onderhevig is,
en dat niet iedere taalverandering als
taalverloedering of -verval mag worden beschouwd.
Om een gezond inzicht in taal te
verkrijgen zou een schoolvak `kennis
van taal en taalkunde' uiterst nuttig
zijn. Zoals bekend zijn daarvoor
plannen ontworpen, maar helaas
zijn die afgewezen door de regering,
om wat voor reden dan ook. Het is
natuurlijk teleurstellend dat een
overheid eerst commissies van deskundigen aan het werk zet en hun
werk vervolgens naar de prullenmand verwijst. Dat wordt dan ook
door velen betreurd. In een toonaan-

gevend avondblad werd het door een
medewerker toegejuicht als taalkunde als examenvak op de middelbare
scholen zou worden ingevoerd. Hoe
nuttig dat zou zijn, maakt de schrijver on.middellij k daarna impliciet
duidelijk, want hij gaat zich te buiten
aan het debiteren van onzin over taal
en spelling. Lessen in taalkunde zouden zeker aan hem besteed zijn geweest. Ook bij hem lezen we weer dat
pannenkoek na de spellingwijziging
"geen Nederlands woord" zou zijn.
Uiteraard is de oude schrij fwij ze pannekoek historisch verklaarbaar en verdedigbaar, maar spelling verandert de
aard van een woord zelf niet. Historisch gezien is bijvoorbeeld de spelling ijselijk ook onjuist, want dat
woord heeft niets met ijs te maken,
maar met een Oudgermaans woord
voor `vrees', waardoor er een ei aan
het begin had moeten. staan. Is ijselijk
213

WN
o

ONZE TAAL 1997 • 9

matica wil werken, moet dus iets van gissen zich. Wat iedereen normaal
grammatica weten. Hij moet in
vindt in wetenschappen als de nagrammaticale termen onder woorden tuurkunde of de geneeskunst, wordt
kunnen brengen wat hij zoekt. Tot
voor de taalkunde overbodig geacht..
die termen horen zeker de namen
Maar taalkunde is ook een vak, een
van de woordsoorten en de voorvak met een eigen terminologie. Een
naamste zinsdelen. Moderne onder
vak bovendien dat heel wat intereswijskundigen die dat een overbodige sante en leuke kanten heeft en de
0 TAALKUNDE EN DE NIEUWE ANS
luxe vinden, hebben ongelijk. Niet
taalgebruiker behoedt voor het verEnige kennis van taalkunde zou dus
alleen hoort kennis van de eigen taal kondigen van onzin over taal. We
voor iedereen goed zijn. Maar die
kennis is pas echt onontbeerlijk voor (dus ook de grammatica) tot de alge- weten allen dat het onbevoegd uitmene ontwikkeling van de Nederlan- oefenen van de geneeskunst verboiemand die jets in een grammatica
als. de ANS wil opzoeken. Daar is nu
der, net als aardrijkskunde en geden is. Terecht, want dat brengt geschiedenis en enige kennis van schil- vaar met zich mee. Zo erg is het niet
eenmaal niets aan te veranderen.
lemand die iets in een woordenboek derkunst, letterkunde en muziek,
gesteld met het onbevoegd uitoefemaar ook is die grammaticale kennis nen van de taalkunde. Toch zouden
wil vinden, dient het alfabet te kennodig voor het raadplegen van een
de rubrieken met ingezonden stuknen, en wie wat in een atlas wil opboek als de ANS.
ken ervan opknappen wanneer de inzoeken, moet ten minste enige kenHet
is
niet
mogelijk
een
algemeen
zenders
meer van taalkunde snapten.
nis van coordinaten hebben en zo
mogelijk van nog wat andere gebrui- toegankelijke grammatica te schrijEn kennis van taalkunde en grammakelijke symbolen. ledereen ziet dat in ven zonder gebruik te maken van een tica is dan ook nog mooi meegenomen voor de gebruiker van de ANS,
en vindt het de gewoonste zaak van aantal taalkundige termen. Sommide wereld. lemand die met een gram- gen menen dat dat kan, maar zij ver- ook van de vernieuwde ANS. f
dus geen Nederlands woord? Dat is
een conclusie die niemand zal willen
onderschrijven. Het Nederlands kent
meer veranderingen in de spelling
die de taal onaangetast laten, alleen
weet bjna niemand dat.

-

Begin volgend jaar gaat het project Gesproken Nederlands van start. Enkele
honderden vrijwilligers zullen vierentwintig uur per d. ag alle woorden opnemen die
ze uitspreken. Dat moet Leiden tot een elektronisch archief met tien miljoen
gesproken woorden. "Een monumentje voor het Nederlands", volgens
initiatiefnemer Harald Baayen.

'Marc van Oostendorp

en databank met gesproken Nederlands
et beroep van taalkundige
wordt wel geassocieerd met
dikke boeken en stoffige folianten. Het project Gesproken. Nederlands zal daar misschien verandering in brengen. Enkele tientallen vrijwilligers zullen ten
behoeve van de wetenschap dag en
nacht een recorder met zich meedragen om alles op te nemen wat ze zeggen. Op deze- manier zullen taalkundigen eindelij k systematisch onder-

fir Psycholinguistik was een van de
initiatiefnemers van dit project. Het
ligt daarom voor de hand dat hij er
enthousiast over is. Maar hij is niet
de enige. "Toen het bericht in de
krant kwam, stond de telefoon een
paar dagen roodgloeiend", vertelt hij.

zoek kunnen doen naar een taalvorm

voerden. Volgend jaar begint een

die tot nu toe moeilijk te vangen
was: de taal zoals Nederlanders en
Vlamingen die elke dag spreken.
De taalkundige Harald Baayen van
het Nijmeegse Max Planck Institut

groep Nederlandse en Vlaamse taalwetenschappers gezamenlijk een
elektronisch archief op te bouwen
waarin ongeveer tien miljoen gesproken woorden zullen worden opgesla-
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i WATER IN DE MOND
Het project Gesproken Nederlands
zal een van de grootste zijn die taalkundigen in ons taalgebied ooit uit-

gen. Vijf jaar later moet het archief
op een cd-rom uitkomen..
Al die woorden zullen worden uitgeschreven en worden voorzien van
een grote hoeveelheid informatie. De
onderzoekers beschrijven de woordsoort en ontleden de uitgesproken
zinnen. Ook noteren zij bij elk woord
onder meer wie het uitsprak, in welke omstandigheid hij dat deed, tot
welke leeftijdscategorie de spreker
hoorde, en tot welke sociale klasse.
Het project, dat wordt gesubsi-

dieerd door de Nederlandse en de
Vlaamse ministeries van Onderwijs
en Wetenschappen, is uniek,. niet alleen voor ons taalgebied. In de hele
wereld bestaat er geen vergelijkbaar

rn

rn
rn

project voor enige andere taal. Alleen
voor het Brits Engels is er een gegevensbank, die eveneens gebaseerd is
op tien miljoen woorden. Een groot
verschil met het Nederlandse project
is dat in de Engelse bank alleen een
schriftelijke neerslag van de gesproken woorden te vinden is. De geluidsbestanden zeif kunnen niet
meer afgeluisterd worden. Voor andere talen bestaat helemaal nog niets
vergelijkbaars: niet voor het Frans,
niet voor het Duits, en zelfs niet voor
het Amerikaans Engels. "lk weet zeker dat onze Amerikaanse collega's
het water in de mond loopt als ze
onze gegevensbank zien", zegt
Baayen.
i TAALTECHNOLOGIE
De databank kan worden gezien als
een belangrijk steuntje in de rug voor
onze taal, iets wat zij ook wel kan gebruiken. De taaltechnologie - de verzameling technieken om computers
met taal te laten werken - wordt
steeds geavanceerder en steeds duurder. Het gevaar bestaat dat die technieken alleen voor het Engels ontwikkeld worden, omdat de technologische kennis over die taal nu eenmaal het grootst is. Dit project zal
het makkelijker maken ook producten voor het Nederlands te bouwen,
zoals programma's die het mogelijk
maken dat de Nederlandse gebruiker
in zijn eigen taal met de computer
kan praten. Bedrijven en onderzoeksinstellingen krijgen nu in een klap
een grote hoeveelheid materiaal in
handen.
Maar er zit niet alleen een techno-

hele taalgebied geselecteerd, die opnamen van hun alledaagse taalgebruik maken. "Het is niet de bedoeling dat die vrijwilligers dialect spreken," zegt Baayen, "al mag er best
een Groningse of Vlaamse tongval
doorheen klinken." Die vrijwilligers
logische kant aan de zaak. Ook men
worden uitgerust met opnameappasen die methodes `Nederlands voor
ratuur. "Ze zetten die apparatuur
buitenlanders' ontwikkelen, zullen
van de gegevens kunnen profiteren.
's ochtends vroeg bij de eerste gaap
Eindelijk kunnen ze nu systematisch aan, en 's avonds na het laatste gesprek in bed zetten ze hem weer uit."
nagaan hoe het Nederlands echt
Geven ze zo niet erg veel van hun
klinkt. Zo kunnen ze nog beter onderzoeken hoe ze anderstaligen moe- privacy weg? "Nou, onder bepaalde
ten leren op een natuurlijke manier
voorwaarden mogen ze of en toe wel
te spreken. Ook de taalkundigen zelf de knop omdraaien."
zullen van deze kennis kunnen proBovendien krijgen de vrijwilligers
fiteren. Nooit eerder hadden ze de
een stapel formulieren mee. Alles wat
hun gesprekspartners zeggen, wordt
mogelijkheid om gesproken taal zo
systematisch te bestuderen.
ook opgenomen en komt dus ook in
de gegevensbank terecht. Op de formulieren moeten al die mensen - de
0 VRIJWILLIGERS
jongen achter de kassa, de receptioHoe verzamelt een onderzoeker tien
niste, de beste vriend - hun toestemmiljoen gesproken woorden? Waarschij nlij k worden vrijwilligers uit het ming geven, en bovendien wordt
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hun gevraagd ook wat informatie te
verstrekken over hun eigen achtergrond.
De opnamen worden ingeleverd,
door de onderzoekers uitgeschreven,
ontleed en van extra informatie
voorzien. Zo moet binnen vij f jaar de

gegevensbank gestaag groeien tot de
geplande tien miljoen woorden bereikt zijn.
Ondanks het enthousiasme van de
onderzoekers zal de elektronische gegevensbank niet op een grote publieke belangstelling hoeven te rekenen.
Toch is het denkbaar dat ook niettaalkundigen erin genteresseerd zullen zijn. "We zullen ook voor het
nageslacht op een vrij systematische
manier hebben vastgelegd hoe mensen rond de wisseling van het millennium spraken", zegt Baayen. "We
zullen een klein monumentje voor
het Nederlands hebben opgericht."

Een monumentje dat past in de palm
van j e hand.
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Evenaar, scheikunde, evenredigheid

-

het zijn maar enkele van de

woorden die we te danken hebben aan Simon Stevin (1548-1620).

Simon
Stevan:
bouwer van molens en taal

Want Stevin was behalve een eminent wiskundige en ingenieur ook
een van de grondleggers van het Nederlands. Wat bewoog deze
taalpurist en Welke van zijn vondsten gebruiken we nog steeds?

Jan Verhoef-A,nsre,dam

imon Stevin was in de woorden
van Jan en Annie Romein een
"erflater van onze beschaving".
Hij geldt als briljant wiskundige
en ingenieur. Veel mensen zullen hem kennen van de door hem
uitgevonden zeilwagen. Maar Stevin
was ook "een van de grondleggers
van het hedendaagse Nederlands",
zoals de historicus Dijksterhuis
schreef. Het zal bier gaan over Stevins bijdragen aan de Nederlandse
taal. Maar eerst iets over de man zelf.
i BREDE BELANGSTELLING

"Simon Stevin van Brugghe" staat er
op de titelpagina van vrijwel al zijn
boeken - daarom is het onjuist zijn
naam op z'n Frans uit te spreken. Hij
is daar in 1548 geboren als buitenechtelijke zoon van een moeder wie
zoiets vaker overkwam. Pas in 1577
duikt hij op in de archieven als hij
klerk wordt op het belastingkantoor
van Brugge. In 1581 vestigt hij zich
in Leiden. Hij houdt zich onder meer
bezig met herstel en nieuwbouw van
molens en vanaf 1593 is hij in dienst
van Prins Maurits als kwartiermeester, deskundige in fortificaties en als
leraar. Hij overlijdt in 1620.
Stevin was een begaafde en welonderlegde technicus met een brede
belangstelling, die geheel buiten de
academische traditie stond. Op verschillende terreinen heeft hij wezenlijke verbeteringen en vernieuwingen
aangebracht. Vanaf 1582 publiceert
hij een reeks werken die getuigen van
een brede en grondige belezenheid
op vele gebieden: wiskunde, mecha-

Simon Stevin (1548-1620): "alleenlyc in Duytsch".
P. Velijn (1797-1836), Portret van Simon Stevin. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
© Rijksmuseum-Stichting Amsterdam.

i ALLEENLYC IN DUYTSCH

Het publiceren van wetenschappelijk
werk in de landstaal was toen al niet
nieuw, en Stevin was in de Nederlanden niet de eerste en enige die zich
serieus met de eigen taal bezighield:
onze oudste grammatica en ons oudste woordenboek (van Plantijn en

gen vondsten. Wat dreef hem daartoe?
Als in 1600 op initiatief van Prins
Maurits in Leiden een ingenieursschool, de Duytsche Mathematycke,
wordt opgericht - waarbij men onder
ingenieurs landmeters en vestingbouwkundigen dient te verstaan -

nica, logica, vestingbouw en bock-

Kiliaan) werden tijdens zijn leven

staat in de door Stevin geschreven

houden, om enkele belangrijke te
noemen. Op twee na zijn al die werken geschreven in het Nederlands een gespierd Nederlands mag men
wel zeggen.

geschreven. Maar om op dit niveau
wetenschap te kunnen bedrijven in
wat hijzelf altijd het Duytsch noemt,
moest hij de bestaande taal herscheppen en niet zelden aanvullen met ei-

instructie: "Want de geene, die dadelyck (= in de praktijk) met ingenieurshandel ommegaen, met malcander geen Latijn en spreecken off immers seer selden, maer dat men in
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elck landt des landts spraecke gebruyct, soe en sullen dese lessen nyet
int Latijn, Franchoys off ander talen
gedaen worden, maer alleenlyc in
Duytsch." Stevin is ervan overtuigd
dat de oorlog met Spanje niet gewonnen kan worden met alleen mensen
die het Latijn beheersen. De jonge
republiek heeft iedereen nodig. Zo
draagt Stevin bij aan de emancipatie
van de bevolkingslaag waaruit hijzelf
afkomstig is. Hij is zelf het levende
en eminente bewijs dat een wiskundige en technische aanleg zich heel
wel buiten de academie kan ontwikkelen. Om dezelfde reden tracht Stevin altijd bewijzen zo te formuleren
dat er zo weinig mogelijk voorkennis
voor nodig is. Tegelijk wilde Stevin
de geleerden die het Latijn gewend
waren, niet afschrikken. Wie Stevins
boek De Thiende openslaat, zal tot
zijn verbazing in de marge van de
Nederlandse tekst Latijnse vaktermen
aantreffen. Als Stevin uitlegt wat de
sto f fe van dit boek zal zijn, staat ernaast in de kantlijn materia. Zo kan
ook de geschoolde lezer hem volgen,
en gemakkelijker zijn weg vinden in
andere literatuur over het onderwerp.
Het zal een gewoonte van Stevin
worden.

betoogt hij dat geen taal beter is dan
het Duytsch, ook voor wetenschappelij ke doeleinden. Want, zegt hij,
een taal is des te helderder naarmate
ze meer in staat is "ynckelsaken
(ynckel = enkel) met ynckel gheluyden te beteeckenen", en het Duytsch
kent veel meer eenlettergrepige woorden dan Latijn of Grieks. Hiermee
refereert Stevin aan de in de 16de en
17de eeuw gangbare opvatting dat
het aantal eenlettergrepige woorden
in een taal de mate van haar verwantschap zou aangeven met een
volmaakte oertaal, die eens, in de
"Wij sentij t", zoals Stevin haar
noemt, gesproken werd. Die volmaakte oertaal is voor hem dan ook
het Duytsch. Daar komt nog bij dat
het Duytsch de mogelijkheid biedt,
veel meer zelfs dan het Grieks, om op
eenvoudige wijze en volgens een vast
systeem samengestelde woorden te
vormen. Dat is van groot belang
"overmidts der dinghen namen daer
duer oock hare corte bepalinghen (_
definities) syn".
0 STEVINS 6I)DRAGE

Het is natuurlijk niet eenvoudig om
Stevins eigen bijdrage aan het Nederlands exact vast te stellen. Gelukkig
hebben we met de woordenboeken
van Plantijn en Kiliaan gidsen voor
i OERTAAL
In Dialectike ofte Bewysconst (1585)
het Nederlands van Stevins tijd. Zo is
biedt Stevin een van de oudste twee
het wel zeker dat de woorden wiskunde en sterrenkunde, die vaak aan Steverhandelingen over logica in onze
taal. (De andere, Ruygh-Bewerp der
vin worden toegeschreven, niet van
Redenkaveling, aan Hendrik Laurensz hem zijn: Kiliaan kent al wisconst en
sterconst. Hetzelfde geldt voor drieSpieghel toegeschreven, verscheen
eveneens in 1585.) Stevin zoekt in
hoek en evenwijdig. Wel is van belang
zijn boek Nederlandse equivalenten
dat Stevin ze overneemt en er het gevoor de traditionele Latijnse termen: wicht van zijn niet geringe autoriteit
aan verleent. Maar meetconst (en haai
causa finalis wordt eyntlicke oirsaeck
en ironie spotspreuck. Toch is hij hier
toepassing, de meetdaet), simpele
woorden als omtreck voor 'periferie',
nog geen purist en veroordeelt hij
zelfs een al te principieel purisme:
scherphouck, stomphouck en veelhouck
"Daarom die hun een gantsche onvindt men bij hem voor het eerst,
vermischte spraecke te heftig voorset- evenals evebeenich en evesijdich, die
ten, schijnen meer hare eyghen verwij kennen als gelijkbenig en gelijkzijnuft onderworpen, dan de Reden."
dig. Stevin bedacht ook het fraaie
Algauw echter neemt hij een min- woord evenredigheid voor de gelijkheid van twee verhoudingen. In Steder gematigd standpunt in. De in
1586 verschenen Weeghconst, waarin vins stelreghel voor 'algebra' herkenhij op het gebied van statica (leer van nen wij onze oude stelkunde, in zijn
stofscheyding voor 'alchimie' ons
de evenwichten) en hydrostatica
(studie van niet-stromende vloeistof- scheikunde, in zijn gheneessto f voor
'medicamentum' ons geneesmiddel.
fen) nieuwe wegen inslaat, voorziet
Stevins bijdrage aan wat tegenhij van een inleiding ('Uytspraeck
woordig natuurkunde heet, ligt op de
van de weerdicheyt der Duytsche
tael'), die beroemd geworden is. Hier gebieden van de statica en de hydro-

statica. Statica heet bij hem weeghconst voorzover het om de theorie
gaat — Stevin heeft het niet over theorie, maar over spiegheling — en weeghdaet voor praktische toepassingen;
hydrostatica noemt hij waterwicht en
waterwichtdaet. Evenwicht betekent bij
Stevin nog letterlij k 'van gelij k gewicht'. Ongelijke gewichten kunnen
voor ons ook wel 'in evenwicht' zij n,
namelijk als op een balans het grootste gewicht op het kortste stuk staat.
Voor Stevin is dat geen evenwicht en
hij schept daarvoor het woord evestaltwichtich: zulke gewichten, zegt
hij, hebben "een ghelaet van evenwichticheyt, maer ten is niet eyghen,
dan alleenlick na de ghestalt" (ze
zien eruit als gelijke gewichten, maar
eigenlijk zijn ze dat niet) . Een vondst
die jammer genoeg weer verloren
ging.
Om wat Stevin vier eeuwen geleden schreef te waarderen, ontbreekt
het de moderne lezer vaak aan vakkennis. Soms is dat inhoudelijk,
vaker historisch bepaald. Dat Stevin
niet van fortificatie maar van stercktebou spreekt, klinkt ook voor ons nog
begrijpelijk, maar wie niet weet wat
16
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Een pagina uit Stevins De Thiende, Leiden, 1585.
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contrescarpe, sortita en nettoyement
betekenen, kan ook niet veel aanvangen met Stevins termen schoeysel,
heymelicke uytgang en strijckingh. Met
een overtuigende uitzondering: casematte heet bij Stevin moortcuyl.
Maar (geografische) lengte en breedte kennen we: de woorden zijn van
Stevin. Evenaar eveneens (zij het alleen nog als hemelequator). Een observator is bij hem een gaslagher; wij
vonden waarnemer toch beter. Eenichvorst is alleenheerser geworden. Bill
voor 'trapezium' heeft geen ingang
gevonden, hoewel het een heel duidelijk woord is, zoals iedereen zal
toegeven die zich herinnert hoe een
trapezium eruitziet.
! DE BEZEM ALS BRUID

Veel van zijn vondsten konden niet
beklijven. Soms is dat jammer, maar
minstens zo belangrijk is dat Stevin,

door met zijn grote gezag op zo'n
hoog niveau over zovele zaken in het
Nederlands te schrijven, niet alleen
een weg gewezen heeft aan zijn opvolgers, maar hun ook de stenen
heeft geboden om hem te plaveien.
Het is een merkwaardige historische
gerechtigheid dat de magistrale studie die wij over Stevin bezitten - en
waaraan ik zeer schatplichtig ben van de hand is van dr. E.J. Dijksterhuis, gepromoveerd in de wiskunde,
wiens werk over de geschiedenis van
de natuurwetenschappen bekroond
werd met een zeer belangrijke literaire prijs: de P.C. Hooftprijs.
Een argument van Stevin om met
zoveel overtuiging voor het Duytsch
te kiezen heb ik voor het laatst bewaard. Hij ontleent het aan de "beweeghlicheyt" van onze taal, waarmee hij haar vermogen bedoelt om
iets in beweging te brengen, dat wil

zeggen: te ontroeren en mee te slepen. Een redenaar die goed van de
tongriem gesneden is, kan volgens
Stevin in het Duytsch veel krachtiger
dan in andere talen de mensen op
het gemoed werken en hen tot de
gekste dingen bewegen, bijvoorbeeld
tot het uithuwelijken van een 'bessem' (= bezem). "Wat is d'oirsaeck?",
vraagt hij, en geeft vervolgens het
antwoord: "de beweeghlicheyt der
Duytsche woorden, al veel heftelicker
des menschen sin ende ghemoet tot
des Redenaers voornemen dringhende, als eenighe ander, want soo hij de
tong wel t'sijnen bevele heeft, ende
dat het hem maer int hooft quaem
een bessem de bruyt te sijne, by sal
de ghemeente beweghen ter bruyloft
te commen". Stevin is hier het bewijs
<
van zijn eigen stelling.

ENGERLANDS [3]
Arno Schrauwers - Amsterdam

Het Nederlands is als een zandkasteel NJ opkomende
vloed ...
• De bank heeft voor kiene beleggers een fonds dat touter belegt In kleinere Nederlandse ondememingen. Dat
fonds noemen we natuurli j k het Small Companies
Netherlands Fund. Opdat de belegger kan meeprofiteren
van het small firm effect, zegt de a fdel i ng Asset Manage
ment Support van dk bank. En diezelfde de bank heeft
een nieuw blaadje voor beleggers: Fund View.
Een studiegids voor Nederlandse hogere beroepsopleldingen: The Official Master Guide, Career Edition 1997198.
An owrWew o f the leading business schools and programmes
in the Netherlands. In minuscuul klelne lettertles in de
advertentle staat dat de gads gratis is; in het Nederlands,
zowaar.
• Zomaar een pagina met vacatures in een Nederlandse
krant. Gezocht: Hoofd IT-facilities, networking professional; Oracle data & product administrator; plantmanager; IT application controller corporate purchase
department; financial systems manager; financial controller; teammanager controlling; manager human
resources department.
' De Rubber-Stichting brengt een blaadje uit waarin aandacht voor natuurrubber wordt gevraagd. Sends kort is
dat blaadje in het Engels. Ir. Hans Ph. Hoefnagel, chairman of the Rubber-Stichting wenst u een 'prosperous
1997'.
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• Een nieuw bedriifje kondigt zich aan: "Nu gevestigd bii
Beautiful nails cosmetics: FOOTCARE Pedicure."
• NS Reizigers heeft een nieuw arrangement: stedentrips.
De NS noemen die nieuwe dienstverlening `Rail Away',
terwiji 'Spoor Weg' zo voor de hand had gelegen. NS
Travel kan u er meer over vertellen.
• Het gnat Schiphol voor de wind. Vlakbi j de luchthaven
wordt 'Cargo World' aangelegd. In dezelfde airport area
hadden we al 'Chipshol'.
Een voorpagina van een Amsterdams huts-aan-hulsblad: Amsterdam Arts Adventure kan toeristentrekker
worden; Amsterdam 'Capital of Inspiration`; het Aidsfonds organiseert een 'Walk for Life'.
' Verschillende, misschien wel alle, universitaire uitgeveri jen hebben zich in de loop der laren een Engelse
naam aangemeten. Zo werd de Amsterdamse Universiteitspers 'Amsterdam University Press'.
• Aardappel Anders bli j ft opvallen tussen alle Dove's,
Fruit&Milk's, Icetea's, Dinner Today's en andere Engerlandse verzinsels.
* Zo langzamerhand goon Nederlandse titels van congressen of beurzen opvallen tussen al dat kromme
Engels. Een heel moole is 'Betaalde Llefde' (een congres
over `service in de industrie').

Tijdens een avontuurlijk verblijf in Azie maakte Jan Huygen van
Linschoten (1563-1611) kennis met vreemde volkeren en een exotische
wereld. In zijn beroemd geworden Ievenswerk

Itinerario schreef hij over

schepen met rieten zeilen, mensen met scheve ogen en wonderbaarlijke
kruiden en vruchten. Maar hoe moest hij al die zaken eigenlijk noemen?
Van Linschoten en zijn vergeten voortrekkersrol in de geschiedenis van

Arie Pos - vertaler te Cete, Portugal

woorden als

jonk, Japanner, kerrie en kokos.

Jan Huygen van Linschoten als taalpionier
n
0

prig jaar was het vier eeuwen geleden dat bij de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz een lijvig boekwerk verscheen, getiteld
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Itinerario, Voyage ofte Schipvaert van
Jan Huygen van Linschoten naer Oost
ofte Portugaels Indien. Het was de eer-

ste uitgebreide beschrijving van het
voor noorderlingen nog vrijwel onontsloten kustgebied voorbij Kaap de
Goede Hoop, van Mozambique tot
Japan. Jan Huygen van Linschoten
wist waar hij het over had. Van 1583
tot 1588 was hij werkzaam geweest
als secretaris van de aartsbisschop
van Goa, de hoofdstad van het Portugese handelsimperium in Azie. In die
tijd verzamelde hij een schat aan
informatie over handel, scheepvaart,
bevolking en cultuur in die exotische
streken. Toen hij in 1592 terugkeerde
in Nederland, bleken die gegevens
goud waard. Portugal was inmiddels
ingelijfd bij het Spanje van Filips II,
de aartsvijand van Hollanders en Engelsen. Beide landen zochten koortsachtig een eigen zeeroute naar de
verre oorden waar onder meer specerijen, zijde en porselein te vinden
waren, lucratieve handelswaar in die
dagen. Linschotens Itinerario bood de
sleutel van die schatkist. Het boek
kon tegelijk dienen als reisgids en naslagwerk en werd spoedig vertaald in
het Engels, Duits, Latijn en Frans. De
eerstvolgende decennia gold het als
een onmisbaar standaardwerk. Maar
toen de Noord-Europeanen eenmaal
de weg naar Indie gevonden hadden
en de eerste handelsvestigingen waren gesticht, verouderde Linschotens
informatie snel. Linschoten maakte
vergeten. Een standbeeld heeft hij
nooit gekregen en hij schittert door
afwezigheid op de vier gedenkzegels
die in 1996 zijn uitgegeven ter herinnering aan de verkenningsreizen van
de zeeweg naar Indie.
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Titelpagina van J.H. van Linschoten, Itinerario, 1596.

• COTONIA

Even miskend als zijn verdiensten
voor het vader.Jand lijken Linschotens verdiensten voor de taal. Als eerste Nederlander die schreef over het
vrijwel onbekende Azie, moest hij
alle nieuwigheden die hij zag ook benoemen. Op dit gebied verrichtte hij
pionierswerk dat moeilijk kan worden overschat. Hij moest zich bedienen van een terminologie die geen
equivalent had in onze taal en die
was opgebouwd uit woorden van de
meest uiteenlopende herkomst: talen
en dialecten van India, Maleisie, Chi-

na, Japan en alle tussenliggende landen, aangevuld met onder meer Arabisch, Perzisch, Turks, Spaans en Portugees. De laatste twee talen beheerste hij heel redelijk; de andere bereikten hem in Goa voornamelij k via een
Portugees filter. Hoe moest hij zijn
landgenoten vertrouwd maken met
dat onoverzichtelijke allegaartj e?
Noodgedwongen (hij kende al die talen immers niet) gaf hij de exotische
termen weer in Portugese transcriptie, waaraan hij een Nederlandse uitleg toevoegde, veelal gebaseerd op
een Portugese bron en aangevuld met
219
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eigen waarnemingen. Hij gebruikte
bijvoorbeeld de Portugese transcriptie cotonia, afgeleid van het Arabische
qutniya, 'geweven linnen'. Veel woorden van Portugese herkomst noteerde hij in de toen gangbare spelling
en hij voorzag ze van een vertaling of
omschrijving ("den proveador ['provedor'], dat is d'opperste ammeraliteyt van den coningh") . Ook legde
hij een duidelijke neiging aan de dag
woorden te vernederlandsen, vooral
als het ging om de uitgangen van
werkwoorden en enkel- en meervoudsvormen: "despenderen ('despender', uitgeven, verteren)". Een niet
gering aantal Portugese termen vertaalde hij eenvoudigweg direct in het
Nederlands; zie bijvoorbeeld slangen-

de tussentijd waren al heel wat exotische termen die hij als (een van de)
eerste Nederlander(s) in druk gebruikte, tot de nationale woordenschat doorgedrongen of althans redelijk ingeburgerd, niet zelden in een
enigszins andere vorm. Linschoten
baseerde zich op de terminologie die
werd gehanteerd in Goa en in de Portugese bronnen, maar de latere Nederlandse Indievaarders gingen uit
van de terminologie uit de Indische
archipel. Bij gebrek aan woordenboeken moesten de Europeanen hun toevlucht nemen tot een weergave van
wat ze hoorden, en daarbij waren ze
uiteraard afhankelijk van de 'native
speakers' uit hun omgeving. Zo ontstond het woordpaar the%ha, twee
verschillende uitspraken van hetzelfde Chinese karakter. De Portugezen
hoorden hun Kantonese en Japanse
informanten duidelijk 'cha' zeggen,
terwijl de Nederlanders in Bantam
'tee' verstonden. Linschoten noemde
thee op z'n Portugees 'cha' en was
voorzover bekend de eerste Nederlander die iets over de drank meedeelde:
"heet water, dat toebereydt is met
een seecker pulver van een cruijt ghenaemt chaa". In het begin van de
zeventiende eeuw voerden de Nederlanders met het product de naam
thee in, die in heel West-Europa werd
overgenomen, maar niet in het Portugees.

Het Itinerario
was goed voor zo'n
duizend verwijzingen
in het WNT en wordt
als eerste vindplaats
vermeld bij ruim
vijftig woorden.
0

woorden wordt hij niet als eerste genoemd. Hij ontbreekt eenvoudigweg
bij onder meer atjar, banaan, betel,
Chinees, elmusvuur, galjoen, jonk,
mango, mesties, pagode, parelmoer en
UIT LINSCHOTENS ITINERARIO
sappanhout.
Cie manga is van binnen geelachtigh, ende valt in 't
Opvallend vaak wordt Linschoten
snyen vlasachtigh, doch sommighe zijnder wat gladder;
gepasseerd ten gunste van de herziehebben een seer lief'fefijcken smaeck, beter als die perne editie (1608) van het beroemde
sen. Zijn met die annanas die beste fruyten van Indien,
Cruydt-boeck (1554) van Dodonaeus
ende profytelickste, want gheven groot voetsel ende
of de eerste encyclopedie van Nederonderhout, als in Portugal en Spaengien die olyven.
lands-Indie, Oud en Nieuw Oost-Indien
Men plucktse ooc, als zy noch groen zijn en makender
(5 delen, 1724-1726) van F. Valenconcerven af, ende meestendeel ghesouten in potten,
tijn. Op zichzelf is het misschien te
en ghebruijkense in't ghemeen orn te eeten met het rijs
verdedigen dat men in gevallen van
... sander broodt; want het rijs is in die plaats van
bijna gelij ktij dig gebruik de voorkeur
broodt. [...I Daer zijnder andere, die worden ooc ghegeeft aan de bron die het nieuwe
souten ende van binnen ghevult met stucxkens van
woord
het duidelijkst omschrijft, wat
groene genghber ende bock ghesoden; dese heetense
in
het
geval
van de plantkundige Domangas recheadas, ofte in achar.
donaeus een geldig excuus zou zijn.
Maar een verschil van ruim een
Fragment uit Linschotens beschrijving van de mango
i LINSCHOTENS WOORDENSCHAT
eeuw, zoals in het geval van Valen(Portugees mango, mv. mangos), waarin hij refereert aan
Het Itinerario was goed voor zo'n dui- tijn, lijkt wat veel van het goede, temango chutney ('ghesouten in gotten'), gevulde mango's zend verwijzingen in het WNT en
meer omdat Linschoten de woorden
('mangas recheadas') en atjar ('achar'). De aan het Portuwordt als eerste vindplaats vermeld
juist vaak van een duidelijke omgees ontleende termen zijn gecursiveerd.
bij ruim vijftig woorden, waaronder
schrijving voorzag en omdat Valenam fioen, ananas, bamboe, doerian, jatijn (overigens zoals vele andere Nehout ('pau de cobra', plant die werd
pan(ner), java(an), kaap, kerrie, kokos,
derlandse 17de- en vroeg-l8de-eeuwgebruikt om slangenbeten te genekopra, kris, Maleier/Maleis, mandarijn
se bronnen over Indie) zich meer dan
zen). En van de weeromstuit gebruik- (hoge Chinese staatsambtenaar),
eens bijna woordelijk op Linschoten
te hij niet zelden Portugese woorden moesson, pisang, rotan, sandel(hout),
lijkt te baseren.
alsof ze gewoon Nederlands waren:
suikerriet, tamarinde en vulkaan. Maar
Er bestaat nog een categorie door
retract ('retrato', portret) . Omdat er in toch werd Linschoten ook hier stiefLinschoten gemunte woorden die
het Portugees en het Nederlands
moederlij k behandeld. Hoewel de
niet als apart artikel in het WNT
geen uniforme spelling bestond,
woordenboekmakers het WNT in de
voorkomen, zoals brahmaan, cashewwaren de varianten legio.
inleiding op de cd-rom-versie aanfoot, kalambak(hout), lychee, papaja,
prijzen als "een Fundgrube voor pre- sargasso(gras), testikel en yogi. Van al
0 "EEN CRUI)T GHENAEMT CHAR"
ciezer datering van de eerste overledeze woorden is Linschoten bij mijn
De fichesmakers van het Woordenvering van een woord in onze moeweten de eerste gedocumenteerde geboek der Nederlandsche Taal (WNT) dertaal", schieten ze, althans ten
bruiker. En er zijn er veel meer, maar
waren dan ook niet te benij den toen aanzien van Linschoten, nogal eens
ik beperk me hier tot woorden die nu
ze zich zetten aan de inventarisatie
tekort. Naar alle waarschij nlij kheid
nog in Van Dale staan en die zonder
van Linschotens woordgebruik in het was hij de eerste Nederlander die de
meer aan hem toewijsbaar lijken.
Itinerario. Ze begonnen drie eeuwen
woorden ka ffer, katoog (halfedelsteen) Daarnaast zijn er vele tientallen ternadat het boek was verschenen. In
en kokos gebruikte. Maar bij die
men uit handel (Aziatische product
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ten, munten, maten en gewichten)
en scheepvaart die in zijn tijd van
onmiddellijk belang waren voor onze
Indievaart, maar die nu grotendeels
verouderd zijn. En wat te denken van
de vele honderden geografische namen die niet voor opname in het
woordenboek in aanmerking kwamen?
i INDIAENSCHE NOTEN

De kans is groot dat Linschoten ook
bij een flunk deel van de zonder nader onderzoek niet meteen toewijsbare termen als (een van de) eerste gebruiker(s) uit de bus komt. Zo is het
goed mogelijk dat het Nederlands
naast kaap ook de woorden (zee)straat
en baai aan hem te danken heeft.
Aanvankelijk gebruikte hij in zijn
boek de Portugese termen cabo, estreito (of Spaans estrecho) en Bahia, regelmatig voorzien van de uitleg dat het
respectievelij k om een 'hoeck' of
'hooft', een '(doorgaende) enghte' en
een 'inwijck' gaat. Maar later gebruikte hij de vernederlandste vormen
caep, straet en bay, niet zelden onder
vermelding van de tot dan toe gang-

baardere benaming. De lezer ziet
hem als het ware weifelen: 'kun je
dat zo wel zeggen in het Nederlands?', om er dan voor de zekerheid
maar de courante benaming aan toe
te voegen.
Dezelfde twijfel vertoont hij bij tal
van andere ontleningen uit het Portugees, die hij door het boek heen in
verschillende vormen presenteert,
zoekend naar een variant die niet alleen qua klank- en woordbeeld maar
ook morfologisch het acceptabelst is.
Kokosnoten duidt hij maar liefst op
zes verschillende manieren aan.
Naast de van het Portugees (coco, mv.
cocos) afgeleide meervoudsvormen Cocos en coquos en de vernederlandste
versies coccen, coquen en kocken, bedient hij zich veelvuldig van de vertaling van een andere toenmaals
gangbare Portugese aanduiding: Indiaensche noten (van nozes indianas).
De banaan noemde hij vygh van Indien of Indiaensche vygh, een vertaling
van de nog lange tijd courante Portugese benaming figo da India. De huidige naam, in het Portugees geintroduceerd via de taal van Guinee maar

mogelijk van Arabische oorsprong,
werd in beide talen pas later overgenomen. Wel vermeldde Linschoten
dat "de Mallayen van Malacca" de
vrucht pysan (onze 'pisang') noemden. De Mallayen (Portugees Malaios)
werden later verder vernederlandst
tot Maleiers, zoals ook Linschotens
benamingen Chinen (Portugees
Chins), japanen/japonen (Portugees
japoes) en Jauwen (Portugees jaus)
later moesten wijken voor Chinezen,
japanners en javanen.
Er is in het Itinerario nog heel wat interessant woordarcheologisch graafwerk te verrichten. Misschien dat de
lexicografen van het WNT als het
woordenboek voltooid is eens op
herhaling kunnen worden gestuurd.
Dat zou de betrouwbaarheid en de
informatieve waarde van het WNT
zeker ten goede komen en aan Jan
Huygen van Linschoten eindelijk de
lauwerkrans bezorgen die hij als taalpionier verdient.
Arie Pos voltooide onlangs een vertaling
van Linschotens Itinerario in het Portugees.

Illustratie uit J.H. van Linschoten, Itinerario, 1596.
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De nieuwe spelling, de maatregelen voor taalonderwijs op
de middelbare school: als de overheid zich met taal
bemoeit, leidt dit vaak tot veel kritiek. Waar gaat het
precies mis met het taalbeleid van de overheid? En hoe kan
het beter? Tijdens de jaarvergadering van het Genootschap

Overheid
en taalbeleid

Onze Taal op 5 juni ji. boog Jan Renkema zich over deze
kwesties. Hieronder volgt een verkorte versie van zijn lezing.

e overheid bemoeit zich met
taal. Op de resultaten van die bemoeienissen valt volgens velen
wel iets of te dingen. Hoe komt
dat? Hoe komt het bijvoorbeeld
dat wij in 1995 een spellingregeling
hebben gekregen waarover bijna iedereen erg ontevreden is? Hoe komt
het dat er onlangs een officieel besluit is genomen over het taalonderwijs in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs dat indruist tegen
wat de meesten lijken te willen? En
wat is er in de toekomst nodig voor
een taalbeleid dat kan rekenen op
meer steun van alle betrokkenen?
In deze lezing wil ik proberen een
antwoord te geven op deze vragen.
Over het verleden, het Spellingbesluit uit 1994, zal ik zo kort mogelijk
zijn. Over spelling is al meer dan genoeg gezegd. Ik wil mij beperken tot
het volgende: het is al te gemakzuchtig een zondebok aan te wijzen, en
dat wil ik dan ook niet doen. Wel
moet ik zeggen dat wat de spelling
betreft ook mij een mea culpa past.
Als redacteur van de Leidraad in het
Groene Boekje, het officiele Spellingbesluit, betreur ik het - achteraf niet feller geprotesteerd te hebben
tegen de Woordenlijst in wording in
datzelfde Groene Boekje. Ik zag pas
goed wat er gebeurd was toen het
Groene Boekje al in de winkels lag.
Maar goed, het verleden - de spellingkwestie - laat ik hier verder voor
wat het is. Over het heden en de nabij e toekomst zal ik lets langer uitweiden. Het gaat dan om het onlangs
genomen besluit over het taalonderwij s op de middelbare school, en om
het plan van de overheid om taaladviezen te gaan geven. Maar eerst lets
algemeens over het proces van besluitvorming.

II

een besluit:

die invloed uitoefenen op de institutionele patstelling' in werking:

1. de politici: zij bepalen het beleid;
2. de juristen: zij controleren de regelgeving;
3. de ambtenaren: zij bereiden het
beleid voor;
4. de deskundigen: zij adviseren over
alternatieven, gevolgen, enzovoort;
5. de belanghebbenden (gebruikers,
belangenverenigingen, volksvertegenwoordigers) : zij geven hun mening en maken hun voorkeuren
kenbaar;
6. de journalisten: zij zorgen voor
een tijdige en kritische weergave
van het beleid;
7. de uitvoerders: zij produceren de
middelen voor het beleid; in taalkwesties zijn dit vaak de uitgevers.
In beleidskwesties moet elke institutie Naar eigen bijdrage leveren. Maar
het komt nogal eens voor dat een institutie daartoe niet in staat is of het
laat afweten. Dan treedt `de wet van

•
En de politici?
Zij tonen volstrekt
geen betrokkenheid
bij de inhoud van
het vak taalkunde;
zij deden niet veel
meer dan aangeven
dat er iets moest

0 INSTITUTIONELE PATSTELLING

In elke beleidskwestie van enig belang zijn er zeven wat ik maar noem
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veranderen.

•

Wanneer instituties onverschillig biijven intake een beleidskwestie, krijgen
ambtenaren (en uitvoerders) een
onevenredig groot aandeel in de
besluitvorming.
• TAALKUNDE OP SCHOOL

Nu de praktijk. Hoe opereerden de
instituties bij de eerste kwestie die ik
hier nader wil bekijken: het taalonderwijs op de middelbare school?
Al jarenlang wordt er gesproken
over de inhoud van het moedertaalonderwijs in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs. Een belangrijke
vraag in de discussie is: moet de leerlingen ook enige kennis worden bijgebracht over taal zelf? Moeten ze
ook lesstof over taalkunde aangeboden krijgen, bijvoorbeeld iets over
het wezen en de werking van taal, de
verhouding tussen standaardtaal en
dialect, beInvloeding door taal, enzovoort? De deskundigen (hier: de taalkundigen) zijn vrijwel unaniem voorstander van een onderdeel taalkunde
in het voortgezet onderwijs. En de
politici? Dat is niet helemaal duidelijk. Zij tonen volstrekt geen betrokkenheid bij de inhoud van het vak;
zij deden niet veel meer dan aangeven dat er lets moest veranderen.
Hun interesse gaat alleen uit naar
urentabellen en het tijdstip van invoering.
De ambtenaren hadden wel inhoudelijke belangstelling. Ze vroegen
deskundigen of taalkunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs wenselijk is. Het antwoord was
`j a', maar het advies werd terzijde gelegd. Het ambtelijk argument tegen
taalkunde was dat het vak Nederlands niet te veel verschillende onderdelen mocht bevatten en dat de
toch al veelbeproefde docenten Nederlands niet mochten worden over-
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belast. Maar waarom dan eerst toch
zo'n advies gevraagd, zou je zeggen.
Hoe dan ook: dit voorjaar werd definitief besloten geen taalkunde aan
te bieden in het voortgezet onderwijs.
De juristen kunnen dit snort voorstellen sinds kort toetsen aan zogenoemde `eindtermen' voor het moedertaalonderwijs. Voor het eerst is er
nu een kader aangegeven voor de inhoud van het moedertaalonderwijs.
Maar helaas blijft dat kader vrij vaag.
De eindtermen in deze formulering
geven nog veel ruimte voor een nadere invulling van de inhoud van het

moedertaalonderwij s.
i GEEN PROTEST

Zoals gezegd zijn de deskundigen
voor taalkunde in het onderwijs.
Toch kwamen ze niet in het geweer
toen bleek dat hun adviezen niet
werden opgevolgd. In de wetenschappelijke wereld bestaat helaas
nauwelijks aandacht voor taalkunde
in het onderwijs.
En de belanghebbenden? Ook bij
hen is gebrek aan aandacht troef.
Nergens een protest, niet in tijdschriften over moedertaalonderwij s,
niet van de Vereniging voor Neerlandistiek. De docenten die ik heb gesproken, nemen een afwachtende

houding aan. Niemand heeft het idee
enige invloed te kunnen uitoefenen.
Wel zeggen enkele kritische docenten
zelf wel ruimte te zullen maken voor
taalkundeaspecten. Maar wat doen
deze docenten onder de dwang van
het examen of wanneer ze een lij n
moeten trekken met collega's?
Hebben de journalisten dan tijdig
aan de be! getrokken? Het verhaal
wordt eentonig. Tijdens het proces
van besluitvorming heeft geen enkele
onderwijsredactie aandacht geschonken aan deze kwestie. Toen het besluit eenmaal genomen was, zijn er,

belanghebbenden en de journalisten.
De wet van de institutionele patstelling in optima forma.

Bij het onderwerp `taalkunde in de
bovenbouw' zien we dat ambtenaren
een onevenredig groot aandeel in de
besluitvorming kregen omdat andere
instituties het lieten afweten: de politic!, de juristen, de deskundigen, de

1. "het harmoniseren van de adviezen van taaladviesdiensten en adviezen geformuleerd in de bestaande adviesliteratuur en het zo breed
mogelijk verspreiden van de geharmoniseerde adviezen";
>

0 TAALADVIEZEN VAN DE
OVERHEID

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de nabije toekomst. De kans
bestaat dat elke taalgebruiker binnen
twee jaar geconfronteerd wordt met
officiele taaladviezen van de overheid. Wanneer u aarzelt over bijvoorbeeld een aantal mensen heeft of hebben, dan zal Moeder Overheid u adviseren wat u moet doen. En wat nog
voorzover ik heb kunnen nagaan,
erger is: de overheid gaat dit doen in
drie commentaren verschenen, niet
een officieel-commerciele publicatie.
van onderwijsjournalisten, maar van
Hoe is dat zo gekomen? In 1993
taalkundigen: Toine Braet, Liesbeth
heeft de Nederlandse Taalunie het
Koenen en Henk Verkuyl. Maar dat
zogenoemde Taaladviesoverleg in het
was mosterd na de maaltijd.
leven geroepen. Aan dit overleg neDe uitvoerders ten slotte zitten als
men veertien Vlaamse en Nederlandeen van de weinigen wel op het vinse taalkundigen deel. Het is volgens
kentouw. Het Genootschap van Educa- de Taalunie ingesteld om de taaladvitieve Uitgevers heeft vorig jaar al aan sering te verbeteren. Zij heeft onder
de ambtenaren toegezegd op tijd klaar andere de volgende doelen voor
te zijn met nieuwe leermethoden.
ogen:
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2. "het doen van beredeneerde normatieve uitspraken over geconstateerde hiaten in de bestaande adviesliteratuur en het zo breed
mogelijk verspreiden van deze uitspraken".
• BESCHRIJVEN OF VOORSCHRIJVEN

We lopen weer de instituties langs,
dat wil zeggen de eerste vijf. Over de
voorlichtende en kritische rol van de
media hoef ik het hier niet te hebben. Daar is het nog te vroeg voor.
En over de uitvoerders ook nog niet.
Want de overheid is nog in onderhandeling met uitgevers over een in
elektronische vorm onder een breed
publiek te verspreiden Taaldatabank.
De politici zouden wel bij deze
zaak betrokken moeten zijn, maar
dat zijn ze niet. Het Taaladviesoverleg is niet ingesteld door het Comite
van Ministers van de Taalunie, maar
door de Algemeen Secretaris, de
hoogste ambtenaar van de Taalunie.
Wat de juristen betreft: interessant
is de vraag krachtens welke wettelijke
bepalingen de overheid "beredeneerde normatieve uitspraken" kan doen.
De enige bepaling die als grond kan
dienen, is artikel 4b van het Taalunieverdrag, waarin sprake is van
"het gemeenschappelij k bepalen van
de officiele spelling en spraakkunst
van de Nederlandse taal". Maar kan
grammatica wel worden 'bepaald'?
En wat moet bepalen hier betekenen:
'beschrijven' of 'voorschrijven'? In
een debat over deze tekst in 1981
hebben we hierop een duidelijk ant-

omdat er nogal veel tijd gemoeid is
met het naast elkaar leggen en bediscussieren van bestaande adviezen, is
de deelname naar verhouding zeer
beperkt.
En de belanghebbenden, wie zijn
dat? De taalgebruikers? Als dat zo is,
dan rijst de vraag - althans voor Nederland - of die taalgebruikers inderdaad zo vaak geconfronteerd worden
met tegenstrijdige adviezen of taalproblemen waarover taaladviseurs
geen uitspraak doen. Voorzover ik
heb kunnen nagaan is er nog nooit
een stuk gepubliceerd waaruit zou
moeten blijken dat de taaladvisering
in Nederland verbeterd moet worden.
Politici die buitenspel staan, juristen
die zich moeten baseren op een wankele verdragstekst, ambtenaren die
op grond hiervan een taalkundig du-

•

Nu zult u misschien zeggen dat de
overheid hier niet sturend optreedt.
Zodra lets van
Het gaat toch alleen maar om publicatie van adviezen? Maar juist hier
wringt mijns inziens de schoen. Zooverheidswege
dra iets van overheidswege gepubligepubliceerd wordt, krijgt ceerd wordt, krijgt het de status 'officieel goedgekeurd'. Beschrijven wordt
het de status 'officieel
dan opgevat als voorschrijven. Als in
brede kring bekendheid moet worgoedge eur . BesC rijven den gegeven aan deze geharmoniseerde adviezen, die van oorsprong
wordt dan opgevat als
alleen bedoeld waren voor taaladviseurs, dan kan men toch ook eenvouvoorschrilven.
digweg elk advies gratis op Internet

•
woord gekregen van de toenmalige
minister van Onderwijs (Handelingen van de Eerste Kamer, 23 juni
bieuze keuze maken, deskundigen die
er maar mondjesmaat bij betrokken
1981). Hij zei "dat de indruk zoals
zijn, en belanghebbenden van wie je
die met de formulering van de wettekst wordt gewekt wellicht iets te
je kunt afvragen hoe 'belanghebsterk is en dat eerder moet worden
bend' ze wel zij n - ook deze ondernegesproken van het stellen van voorming vertoont alle kenmerken van
beelden dan van het stellen van nor- de institutionele patstelling.
men in dit verband".
Ondanks deze politieke interpreta- 0 STEMMINGMAKERIJ?
tie van een juridische tekst waarin
Misschien vraagt u zich of of deze
wordt aangegeven dat het om bepresentatie niet te veel berust op
schrijven gaat, kiezen ambtenaren in stemmingmakerij • Door woorden als
hun opdracht aan het Taaladvies"Moeder Overheid" suggereer ik misoverleg via "geharmoniseerde advie- schien Orwelliaans dat dertien jaar
zen" en "normatieve uitspraken"
na 1984 in twijfelgevallen de spraakduidelijk voor de betekenis 'voorkunst alsnog van hogerhand wordt
schrijven'.
bepaald. Je kunt, zou u misschien
Gelukkig staat het Taaladviesover- zeggen, toch ook volhouden dat zo'n
leg open voor alle deskundigen, maar publicatie van overheidswege een
224

nuttig initiatief is?
Hiertegen wil ik graag het volgende inbrengen. Als het waar is, met
nadruk op als, dat er behoefte is aan
eenheid in taaladvisering, waarom
zou dan de overheid daarin sturend
moeten optreden? In Vlaanderen en
Nederland verkeren wij voorzover ik
kan nagaan in een situatie waarin
allerlei instanties en particulieren actief zijn op dit gebied. Het Vlaamse
Parlement heeft zelfs drie taaladviseurs in dienst, en het Vlaamse Ministerie ook nog eens drie. Verder
lijkt er sprake te zijn van een gezonde marktwerking. Natuurlijk verschillen woordenboeken weleens als het
gaat om het gebruik van het label
gallicisme of germanisme. Ook verschillen taaladviseurs weleens van
mening over kwesties als de reizigers
wordt/worden verzocht. Maar de vraag
is of dit zo erg wordt gevonden.

zetten. Mijn kernbezwaar is dat de

overheid - onder gebruikmaking van
de resultaten van het Taaladviesoverleg - via een officieel-commerciele
publicatie regelend wil optreden inzake taalgebruik. En uiteraard is het
mijn bedoeling dat een discussie
hierover plaatsvindt voor publicatie
van een Taaldatabank.
• EEN TAALACADEMIE

Tot zover de twee demonstraties van
de wet van de institutionele patstelling. Hoe kunnen we nu die patstelling doorbreken wanneer zich nieuwe kwesties inzake taalbeleid aandienen? Omdat ik hier op een bij eenkomst van het Genootschap Onze
Taal spreek, wil ik me beperken tot
die veranderingen waaraan wij zelf
direct een bijdrage kunnen leveren.
De kern van het probleem is mijns

rn

rn
rn

inziens dat belangenorganisaties en
deskundigen zich te weinig laten Koren en te weinig contact hebben met
gezaghebbende journalisten. Er is
geen taallobby.
Mijn voorstel luidt als volgt. Laat
het_ Genootschap Onze Taal als private belangenvereniging een Taalacademie in het leven roepen. Deze Academie zou bij voorkeur moeten bestaan
uit een aantal wijze, goed ingevoerde

en gezaghebbende taalgebruikers uit dertaalonderwijs, taaltechnologische
ontwikkelingen, enzovoort. Bewerk
Nederland en Vlaanderen.
Laat het Genootschap Onze Taal
deze gedachtewisseling tot een tekst
deze Academie een paar keer per jaar die verder bediscussieerd kan worden
bijeenroepen om informeel van gein de media, en controleer op de voldachten te wisselen over alle mogelij- gende bijeenkomst of voorstellen
ke aspecten van taalbeleid: de positie voor nieuw beleid zijn overgenomen.
van het Nederlands in Europa, het
Misschien kunnen we op deze manut en de noodzaak van officiele
nier bereiken dat er in de toekomst
publicaties over spelling en taalkwes- voldoende steun is voor het taalbe<
ties, Nederlands als tweeze taal, moe- leid van onze overheid.

Taaladviseur ziet spoken
W.A.J. Smedts - voorzitter Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie

enkema heeft blijkbaar
moeite met enkele recente
initiatieven van de Nederlandse Taalunie (NTU) ten
1
aanzien van taaladvisering.
Volgens het Taalunieverdrag ligt taalzorg nochtans op de weg van de
overheid: de NTU heeft onder meer
tot doel de kennis en het verantwoorde gebruik van de standaardtaal
te bevorderen. Dat doet ze overigens
erg omzichtig. Zo komt wat Renkema
noemt "het plan van de overheid om
taaladviezen te gaan geven" niet van
de overheid, maar uit het veld. Het
Taaladviesoverleg (TAO) is namelijk
ingesteld om uitvoering te geven aan
de aanbevelingen van de Algemene
Conferentie van de Nederlandse Taal
en Letteren 1989 in Tilburg. De Conferentiecommissie meende toen dat
"een duidelijk draagvlak aanwezig
bleek om vanuit Taaluniekader over
te gaan tot steunverlening aan de pogingen die thans worden gedaan om
in het taalgebied openbare taaladvisering van de grond te krijgen. De
Commissie stelt voor dat terzake naar
een beleid gestreefd wordt dat erop
gericht is de afstemming tussen taaladviesdiensten in Nederland en
Vlaanderen te bevorderen. Het is immers van het grootste belang dat
deze taaladviesdiensten gecoordineerde opvattingen naar buiten brengen. In de tweede plaats lijkt het op
de weg van de Nederlandse Taalunie

te liggen de totstandbrenging te bevorderen van een databankachtige
voorziening op taalzorggebied die
(mede) ten dienste kan worden gesteld van de verschillende taaladviesdiensten." Als een van de vier commissieleden tekende J. Renkema.
Een van de aanbevelingen van de
conferentie luidde: "Het beschrijven
en vaststellen (in de zin van codificeren) van de normen van `de' standaardtaal moet een taak van de overheid blijven." Uit de discussie concludeerde dagvoorzitter Renkema
toen met betrekking tot deze stelling
eensgezindheid bij de ruim honderd
aanwezigen.

Maar omdat de adviezen vaak na ruime discussie tot stand zijn gekomen,
omdat ze gemotiveerd zijn en omdat
ze door het TAO als geheel gedragen
worden, is de hoop gewettigd dat
taalgebruikers zich erdoor zullen laten inspireren.
In een goed gedocumenteerde bijdrage in deel 26 van de Taaluniereeks 'Voorzetten', over taalzorg in
Nederland en Vlaanderen, stelt
P.H.M. Smulders vast dat de antwoorden op eenzelfde adviesvraag
zeker zullen uiteenlopen omdat de
advisering zo verspreid is. "De divergentie die zo ontstaat, werkt taalonzekerheid in de hand. De NTU zou
met het doelgericht subsidieren van
gespecialiseerde taaladviserende in• INSPIRATIEBRON
stellingen (met de eis van onderlinge
Het Genootschap Onze Taal en de
samenwerking) de eenheid in taaladVereniging Algemeen Nederlands
worden mede door de overheid gefi- visering versterken, de kwaliteit van
taaladvisering bevorderen, en de taalnancierd met het oog op taaladviseonzekerheid binnen het Nederlandse
ring aan het grote publiek. Naar ik
aanneem, voeren ze die adviesfunctie taalgebied terugdringen." Blijkbaar is
in alle onafhankelijkheid uit. Net zo er nog ruimte om de taaladvisering te
verbeteren.
werkt het TAO in volle vrijheid aan
Uit hetzelfde onderzoek van Smulzijn opdracht. Nimmer hebben ambders blijkt overigens ook dat gramtenaren zich met de inhoudelijke
maticale kwesties slechts een Bering
kant van de adviezen bemoeid. Bodeel (4,4%) uitmaken van alle vragen
vendien zullen de adviezen die binom advies. Allicht gaat het daarbij
nenkort openbaar worden gemaakt
meestal nog om dezelfde vragen, zoin elk geval niet het statuut hebben
van een officiele regeling. Iedere taal- dat het aantal verschillende kwesties
nog veel kleiner is. De overgrote
gebruiker die er kennis van wil nemeerderheid van de vragen heeft bemen, staat het vrij het advies te voltrekking op spelling - vaak op niet- >
gen of naast zich neer te leggen.
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wettelijk beregelde onderdelen - en
op woordgebruik. Angst dat de grammatica door het verstrekken van een
geharmoniseerd TAO-advies zal worden voorgeschreven, is alleen daarom
al volkomen ongegrond.
0 NACHTWAKERSSTAAT

Het zal duidelijk zijn dat er weinig
overblijft van Renkema's kernbezwaar, namelijk dat de overheid - onder gebruikmaking van de resultaten
van het Taaladviesoverleg - via een
officieel-commerciele publicatie regelend wil optreden inzake taalgebruik.
Hierbij verdient vooral de zinsnede "officieel-commercieel" de aandacht. Wat o f ficieel betreft: de voornaamste misvatting van Renkema is
dat hij alle initiatief van de overheid
gelijkstelt met opstellen, invoeren en
bewaken van regelingen. Maar in
zo'n nachtwakersstaat leven we niet.
De overheid rekent het ook tot haar
taak de voorwaarden te scheppen
waaronder burgers initiatieven tot
het algemeen welzijn kunnen ontplooien. Een van die initiatieven is
taaladvisering. Andere zijn natuurbeheer, gezondheidszorg, kinderbescherming.
Blijft over het commerciele. Dat
suggereert dat een gehaaide uitgever
winst gaat maken met gegevens die
op kosten van de belastingbetaler
zijn verzameld. Ook dat is niet juist.
Van meet of aan heeft het in de bedoeling van het TAO gelegen dat de
verzamelde adviezen in elektronische
vorm in een databank zouden worden opgenomen. Die databank zou
niet enkel ter beschikking komen
van de aan het TAO meewerkende
taaladviesdiensten, maar ook ruimer
worden verspreid bij andere geinteresseerde taaladviseurs en - mogelijk
in een wat aangepaste vorm - ook bij
het grote publiek. Veel van het werk
dat de afgelopen jaren is verricht,
was op de ontwikkeling, de vlotte
toegankelijkheid en de inhoudelijke
invulling van zo'n databank gericht.
Het is ondenkbaar dat een uitgeverij
dat 'voorwerk' zou hebben willen financieren. En zelfs nu dat voorwerk
achter de rug is, en daar bij het uitbrengen van een cd-rom alleen maar
op voortgeborduurd hoeft te worden,
blijken de meeste uitgeverij en daar
niet toe bereid te zijn.
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Een advies uit de Taaladviesdatabank
i ENKEL FACILITEITEN

Bij de totstandkoming van de taaladviesdatabank heeft de overheid niet
gestuurd, maar gefacilieerd. "Het Comite van Ministers van de Nederlandse Taalunie moet rekening houden met de tekenen des tijds, en er
niet voor terugschrikken om op het
gebied van taalzorg afspraken te maken tussen Nederland en Vlaanderen.
Het is de taak van het Comite ervoor
te zorgen dat er - na voorafgaande
advisering - een duidelijke taalkundige norm wordt gesteld inzake het Nederlands en dat er voor het overige
een voorwaardenscheppend beleid
(stimulering, ondersteuning, financiering) wordt gevoerd." Aldus een
aanbeveling uit 1990 aan het Comite
van Ministers, mede ondertekend
door J. Renkema. Daaraan is de volgende jaren uitvoering gegeven. Als
Nederlands bekendste taaladviseur
daar meer achter zoekt, ziet hij spoken.
NASCHRIFT JAN RENKEMA
1. Wanneer de Taalunie de aanbevelingen uit de bundel Taalzorg: overheid
en burger had opgevolgd, dan zou
zij zich inzake spelling en taaladvisering'heel wat terughoudender hebben opgesteld.
2. In de hierboven geciteerde aanbeveling wordt een belangrijke zin weg-

gelaten: "De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Comite van
Ministers hoeft overigens niet te Ieiden tot zeer gedetailleerde besluitvorming in specifiek taalkundige
zin." Het is nimmer de bedoeling
geweest dat de overheid een uitspraak doet inzake kwesties als een

aantal mensen heeft/hebben.
3. Met de taalkundige norm werd - zoals ook uit het citaat blijkt - gedoeld
op verschillen tussen Nederland en
Vlaanderen, en niet op uitingen als

Hun hebben meer zakgeld als mij.
4. Het voorwaardenscheppend beleid
was effectiever gerealiseerd met subsidies aan taaladviesdiensten onder
voorwaarde van overleg tussen Nederland en Vlaanderen.
5. Aileen taaladviseurs maken een onderscheid tussen officieel goedgekeurde beschrijvingen van keuzes in
taalvariatie en voorschriften voor
taalgebruik - de taalgebruiker maakt
dit onderscheid niet.
6. Een verspreiding van de 'beschrijvingen' via Internet is zowel voor de
Taalunie als voor de gebruiker veel
goedkoper dan een cd-rom van een
uitgever.
7. Wanneer taaladvisering vergeleken
wordt met natuurbeheer, gezondheidszorg en kinderbescherming,
wordt een discussie al snel spookachtig. <

wee r den bee k van de

pOeZle
Kalebouterboom
n 1995 verscheen Laura's
Poems, de debuutbundel van
de nag erg jonge NieuwZeelandse dichteres Laura
Ranger, geboren in 1984. In
een van haar vroegste gedichten,
geschreven toen ze zes was, ging het
over Ions park': het park dicht bij
haar huis waar ze vaak speelde, soms
samen met haar tweejarige broer
Pete. Het was, als we de dichteres
mogen geloven, een ideaal park. Ie
kon er goed in bomen klimmen,
boomhutten bouwen, schommelen
en eindeloos fietsen en lopeno Soms
speelde ze er nag met haar broer als
de avond al gevallen was - een spannende aangelegenheid, zeker als de
eerste nachtdieren zich in de bosjes
begonnen te .roeren. Dan werd, bij
het heldere licht van de maan,
meestal snel de terugreis aanvaard:
OUR PARK
In our park
I climb in a knobbly tree
and make a tree house.
I swing as high
as the sky.
I ride my bike
whenever I like.
In our park
we walk in the dark
as far as the buliben tree.

Guus Middag

tot de bran, de dichteres zelf. Die liet,
via haar moeder, geamuseerd weten
dat de naam buliben tree een vinding
zamerhand een plaag te worden. Ook van haar broer Pete was, uit de tijd
vanwege zijn gegrom is het weinig
dat hij leerde praten. 'Buliben tree'
geliefd: dat schijnt nag het meest te
was zijn paging het woord goblin tree
lijken op het geluid van braken. Een
uit te spreken. Overigens zal men
buliben tree is in geen enkel woorook de goblin tree vergeefs in naslagdenboek te vinden. Voor een goed
werken zoeken. In het universum
begrip van het gedicht lijkt het overi- van Laura en Pete was goblin tree de
gens oak niet echt nodig te weten
naam voor die ene boom in het park
welk type precies bedoeld is: het zal
waar de 'goblins' woonden: de kobolwel een of andere Nieuw-Zeeuwse
den of kabouters.
boom zijn.
Wij zagen .ons dus gesteld voor
Maar met zo'n vaag vermoeden
een vreemde vertaalopdracht: verzin
kunnen vertalers niet volstaan. Een
zelf een kinderwoord en verbaster
jaar geleden namen Gerrie Bruil en ik het vervolgens, op de wijze van een
ons voor Laura's Poems te vertalen,
tweejarige die net begint te praten.
en wij zagen ons dan oak genoodTal van verhaspelingen dienden zich
zaakt op zoek te gaan naar de juiste
als mogelijke vertaling aan (wat is
Nederlandse benaming voor de
beter: boelebolboom of boelebenboom?),
boom in kwestie. Geen enkel woormaar onze keus viel uiteindelijk op
kalebouterboom.
denboek en geen enkele encyclopedie bleek deze bulibenboom te kenNoteren wij voorlopig in het
nen. In flora's en bomenboeken
Woordenboek van de poezie: "kalekwam hij niet voor, zelfs niet in een
bouterboom, boom waarin volgens zebomenatlas voor Australie en omgeker kindergeloof kabouters (uitgeving. Enkele geraadpleegde biologen sproken als 'kalebouters' of 'kallebouhadden er evenmin ooit van geters') wonen; inzonderheid die ene
hoard. Het zou misschien een naam- boom helemaal achteraan in het park
variant kunnen zijn van de bully tree bij het huis van de familie Ranger te
(de Mimusops balata, uit de familie
Wellington, Nieuw-Zeeland, volgens
van de Manilkara bidentata: de bala- opgave van mevrouw Ranger voortaboom, ook wel bolletrieboom gehe- zien van een op natuurlijke wijze
ten) dan wel de bullibul tree (de Poontstaan plateau van takken waarop
raporo of Solanum aviculare of de
haar zoon Pete graag klom en zich
Solanum laciniatum). Maar zekerheid verstopte; in werkelijkheid betrof het
konden zij ons daarover niet verhier een exemplaar van de zogeschaffen.
noemde pohutukawa (Metrosideros
Het was dus zaak ons te wenden
excelsa), zie aldaar."
<

The possum grunts
and frightens Pete and me.

Pas 65

The moon is a silver balloon.
It shines brightly so we can see.

Het is een eenvoudig, volop rijmend
gedicht, met voor een gemiddelde
Nederlandse lezer vermoedelijk maar
twee vreemde woorden: possum en
buliben tree. Een possum is een vooral
's nachts opererend klimbuideldier
(Trichosurus vulpecula) dat in het
Nederlands koeskoes (of voskoeskoes)
heet. Het beestje komt in heel
Nieuw-Zeeland voor en begint lang-

B.H.L. Aulbers - Zwolle

ken t woorden als militairpaspoort, Nederlands paspoort, reispas, verlopen pas. U zou 65+-pas dan oak terstond begrepen
hebben. U kent oak pas aangekomen, pasgetrouwd, pasgeboreno U dacht dus bij pas 65: '[a, zeg, ik ben al twee jaar 65+1'
Tach had u in de rubriek van juist dat woord een knopje moeten
indrukken, aldus de juffrouw van de inlichtingenbalie van het stadhuis. Ze zei dit toen u kwam klagen dat de door u gewenste 65+-pas
niet vermeld stand op het keuzetableau.
'Ja, wat stom', dacht u aanvankelijk. Dat scheen die juffrouw
ook te denken. Maar ... wie of wat was er nu eigenlijk stom?
<

U
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Marc van Oostendorp

portverslaggever Frank Snoeks
noemt de wielrenner Abdoesj aparov `Abdoe'. De voetballer
Babangida wordt `Baba' genoemd. Een korte naam is niet
alleen makkelijker uit te spreken, hij
klinkt ook grappig. Dat zullen wel de
redenen zijn waarom Snoeks en zijn
collega's namen afkorten.
De Amsterdamse taalwetenschapper Ruben van de Vijver is minder
gexnteresseerd in het waarom dan in
het hoe van Abdoe en Baba. Hoe verkorten we een naam? Waarom zeggen we bijvoorbeeld niet Ab, Abdoesj,
Parov, of Sjap tegen Abdoesjaparov?
of Ba of Babangi tegen Babangida?

neer het resultaat twee- in plaats van
eenlettergrepig is. Dat verklaart waarom VARA wordt uitgesproken als
[vaaraa], maar KRO niet als [kroo] (zie
Frank Jansen en Gerard Verhoeven,
`De uitspraak van letterwoorden',
Onze Taal oktober 1996) .
PA TRIES

Naamverkortingen zijn een voorbeeld van hetzelfde. "De basisregel is
eenvoudig", zegt Van de Vijver. "Je
neemt de eerste twee lettergrepen
van de oorspronkelijke naam, en je
laat de klemtoon staan. Zo wordt
Eduard tot Edu, en Fatima tot Fati. Als
de oorspronkelijke naam al twee lettergrepen heeft, wordt de naam verder verkort: Ruben wordt Ruub. "
0 JAWELMANISCH
Deze regel is vrijwel uitzonderingsVan de Vijver raakte gexnteresseerd in
de vorm van zulke verkortingen om- loos, in ieder geval voor nieuwe verkortingen. In de loop van de geschiedat het hem opviel dat de meeste
daarvan uit twee bepaalde lettergredenis zijn er wel allerlei verkortingen
ontstaan volgens andere patronen -pen bestonden: een beklemtoonde
Jan voor Johannes, Lotte voor Charloten een onbeklemtoonde. Zo'n tweetal lettergrepen heet in de taalkundi- te -- maar nieuwe namen zijn veel
ge literatuur een voet, en over voeten regelmatiger.
Toch is ook over die eenvoudige
schreef Van de Vijver zijn proefwoorden lets meer te zeggen dan op
schrift. Hij had al onderzocht wat
het eerste gezicht misschien lijkt.
sprekers van onder andere het Arabisch, het Jawelmanisch en het Carib Want waarom zeggen we Patries en
niet Patrie? Die laatste vorm bevat
met voeten deden in hun taal. Nu
Wilde hij weleens weten of zijn theo- precies de eerste twee lettergrepen
van Patricia en ligt daarom logisch
rie ook lets kon zeggen over tweeletgezien meer voor de hand. Toch
tergrepige Nederlandse naamverkorklinkt Patries veel natuurlijker dan
tingen.
Patrie. Hoe komt dat?
Die hang naar tweelettergrepigheid is volgens Van de Vijver niet
41 SEX YE BROEK
toevallig. Nederlanders en Vlamingen laten wel vaker blijken dat ze een "Nederlandse woorden eindigen
voorkeur hebben voor eenheden van liefst niet op een beklemtoonde klinker", zegt Van de Vijver. "Daar moet
twee lettergrepen. Zo worden afkorhet lets mee te maken hebben." Als
tingen veel gemakkelijker en sneller
de tweede lettergreep niet beklemals letterwoorden uitgesproken wan228

toond is, kan de verkorting namelijk
best op een klinker eindigen. De namen Abdoe en Baba, die allebei de
klemtoon op de eerste lettergreep
hebben liggen, laten dat al zien. Die
namen worden nu juist niet afgekort
als Abdoes of Babang. Terwij l alle namen met klemtoon op de tweede
lettergreep hetzelfde doen als Patries:
Carola wordt Carool, Irene wordt Ireen.
Ook kortere namen doen mee.
Patrick Kiuivert wordt Klui f genoemd,
en niet Kiui. Wouter heet eerder Wout
dan Wou.
Woorden die op een beklemtoonde klinker eindigen - continu en wee
bijvoorbeeld - zijn in meerdere opzichten vreemd. Als Nederlanders zelf
een nieuw tweelettergrepig woord
maken, zoals VARA, A VRO, NAVO of
CITO, leggen ze de klemtoon onveranderlij k op de eerste lettergreep.
Niemand komt op het idee om in
zulke woorden de klemtoon op de
tweede lettergreep te leggen.
Een ander voorbeeld: normaal gesproken worden bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op een klinker
niet verbogen. We zeggen bijvoorbeeld wel de jonge man maar niet de
albinoe man; wel de leuke broek maar
niet de sexye broek. Een buigings-e en
een klinker gaan kennelijk niet samen. Alleen als de klinker klemtoon
heeft, gaat die redenering niet op. In
dat geval kan het bijvoeglijk naamwoord juist weer wel verbogen worden, zoals de weee gear en de continue
aandrang laten zien. Ook in dat opzicht zijn woorden die eindigen op
een beklemtoonde klinker uitzonderlijk.

"Het is dus ongewoon om een woord
te laten eindigen op een beklemtoonde klinker", zegt Van de Vijver. "Zo'n
woordvorm is minder gewenst in
onze taal. De meeste mensen zijn
zich daar absoluut niet van bewust.
En toch zeggen ze liever Patries dan
Patrie en liever Klui f dan Kiui."
Die conclusie komt Van de Vijver
goed uit. Als voeten eenheden van
twee lettergrepen zijn, bestaan er dus
twee mogelijke soorten voeten: een
waarbij de klemtoon op de eerste lettergreep ligt (Abdoe, Baba), en een
waarbij hij op de laatste ligt (Ireen,
Patries). Volgens Van de Vijver is er
in alle talen van de wereld met de

rn

rn
rn

tweede soort voet, in tegenstelling
tot de eerste, altijd jets vreemds aan
de hand. Dat geldt dus ook voor
Nederlandse naamverkortingen. Alle
menselijke talen lijken in dit opzicht
op elkaar. De wetten die gelden in

het Arabisch en in de taal van de
Jawelmani-indianen, gelden net zo
sterk voor Frank Snoeks die in het
Nederlands verslag doet van een
sportwedstrijd. C

Ruben van de Vijver, The iambic issue.

Iambs as a result of constraint interaction.

H

Dit proefschrift verschijnt dit najaar in de

N

serie 'HIL Dissertations in Linguistics' bij

0

uitgeverij Holland Academic Graphics in
Den Haag.

Riemer Reinsma

ijk je naar de plaatsen
waar een Maliebaan,
Maliestraat of Malieveld
voorkomt (Amsterdam,
Arcen, Groenlo, Jorwerd,
Leiden, Utrecht, Den Haag), dan
blijkt het overwegend een randstadnaam te zijn. Dat is niet toevallig.
Het vertier op de maliebanen was een
deftige aangelegenheid en beperkte
zich daardoor grotendeels tot de grote, welvarende Hollandse steden. Op
de maliebaan werd 'gemalied' of
'gepalemalied': een soort golfspel, dat
een hogere sociale status had dan het
kaatsspel.
De maliesport beleefde zijn grootste bloei in de zeventiende eeuw. Het
instrumentarium bestond uit een
slaghout ('malie' of 'maliestok') en
een bal. De 18de-eeuwse auteur J. le
Francq van Berkhey beschreef de maliestok als "een langen taaien zweependen Stok, met een Fluweel Handvat, en aan 't ondereinde een houten,
met yzer beslaagen, Hamerslag".
Het woord malie is afgeleid van het
Latijnse malleus (= hamer). Het synoniem palimalie - ook wel palemaille - heeft nooit echt wortel geschoten in het Nederlands; dit woord
gaat via het Frans terug op een Italiaans woord pallamaglio (= bal en malie). In Engeland leeft de term palimalie wel voort, en dat zelfs in de naam
van een hoogst prominente Londense straat. Namelijk de Pall Mall.
De maliebanen vereisten een lang,
recht parcours en werden aangelegd
buiten de toenmalige stadswallen.
Het Utrechtse exemplaar, aangelegd
in 1637, gold indertijd als het mooiste van Europa. De overlevering wil
dat de Zonnekoning in 1672, toen

hij in Utrecht was, verzuchtte dat hij
de baan helaas niet mee kon nemen
naar Versailles. De baan in Utrecht
was 740 meter lang. Hij was geplaveid met schelpen en afgezet met
houten schuttingen waarin een aantal toegangen waren uitgespaard.
Hierdoor konden de spelers - die toegang moesten betalen - binnenkomen of vertrekken. Aan elk uiteinde
van de baan stond een hoge paal met
het Utrechtse stadswapen. Halverwege de baan was een kleine ijzeren
boog aangebracht. Het was de bedoeling dat je de bal met zo weinig mo-

gelijk slagen en zo snel mogelijk onder de boog door naar het eind van
de baan sloeg, waar hij de paal moest
raken. Aan weerskanten van de baan
lagen drie met bomen beplante wandelwegen.
Na het midden van de achttiende
eeuw begon het malien uit de mode
te raken. In 1796 werd er op de
Utrechtse baan al niet meer gespeeld.
In 1811 werden de schotten en palen
afgebroken.
<
Met dank aan Harold Kettlitz en Erik
Tigelaar, Gemeentelijke Archiefdienst
Utrecht

De Maliebaan in Utrecht in 1715.
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VERSLAG JAARVERGADERING
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P. SmuIders
p donderdagavond 5 juni
hield het genootschap zijn
jaarvergadering in Societeit
De Witte in Den Haag. 45
leden bezochten deze ledenvergadering en de aansluitende
lezing van dr. Jan Renkema over het
taalbeleid van de overheid. (Een
samenvatting hiervan vindt u elders
in dit nummer.)

O

i HET JAAR 1996

In het jaarverslag over 1996 bespreekt de secretaris diverse activiteiten en beleidsvoornemens. Zo is als
reactie op de ontevredenheid over de
nieuwe spelling en over de kwaliteit
van het Groene Boekje een samenwerkingsproject opgezet met de Universiteit Brabant om in 1998 te komen tot een 'Woordeniijst Onze
Taal'. Ruim honderd vrijwilligers
hebben zich via Onze Taal aangemeld om assistentie te verlenen.
De groei van de Taaladviesdienst
baart het bestuur enige zorg. Het aantal verzoeken om taaladvies nam in
1996 opnieuw toe, namelijk met 23%
tot 7983. Een toenemend aantal
vraagstellers (nu 53,5%) is (nog) geen
lid van Onze Taal, waardoor de
dienst steeds meer een publieksvoorziening wordt. De toenemende aandacht voor taalverzorging is verheugend, maar het bestuur zal zich moeten beraden op maatregelen om de
Taaladviesdienst betaalbaar te houden.
De enorme belangstelling voor de
congressen van Onze Taal in 1991,
1993 en 1995 was de reden om te
kiezen voor een nieuwe congreslocatie. De Jaarbeurscongreszaal in
Utrecht is met 1018 zitplaatsen herhaalde malen te klein gebleken; De
Doelen in Rotterdam kan voor het
congres van 1997 aan minstens 1800
bezoekers een plaats bieden.
Het boekenfonds van het genoot230

schap breidt zich uit. In 1996 werd
voor het eerst de Taalagenda uitgebracht. De j aarlij kse Taalkalender
heeft zich na vier jaar bij tienduizenden kopers een vaste plaats verworven. In voorbereiding is een Taaialmanak, die zal uitkomen in het
najaar van 1997.
S FINANCIEN
Penningmeester drs. J. van der Steen
RA geeft een toelichting op de financiele positie van het genootschap.
Het verslagjaar 1996 is afgesloten
met een batig saldo van f 152.160,-,
nadat reserveringen zijn gemaakt ten
behoeve van enkele noodzakelijke

Mevrouw mr. C.M. le Clercq-Meijer
(1949) studeerde Nederlands recht
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In
1993 werd zij benoemd tot rechter
bij de arrondissementsrechtbank te
Den Haag. Voordien was zij onder
meer gerechtssecretaris, gerechtsauditeur, plaatsvervangend rechter
en secretaris van de Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaatnotarissen.

Mevrouw drs. V.M.E. Kerremans
(1947) studeerde Nederlands aan

fondsen. Het financieel bijzonder
gunstige jaar 1996 heeft de balans
van het genootschap verder verbeterd. De opbrengsten namen toe met
21% (totf 1.744.180,-) terwijl de
kostenstijging beperkt bleef tot 7%.
Het ledental steeg met ruim 3% tot
44.435 op 31 december 1996. De
Nederlandse Taalunie verstrekte een
subsidie van f 58.000,-.
De kascommissie voor de goedkeuring van de staat van baten en lasten
over 1997 zal volgend jaar bestaan
uit de heren H.P. van Leeuwen RA en
prof. dr. J.W. de Vries. De heer De
Vries -- die ook lid was van de kascommissie voor 1996 -- vraagt zich op
de vergadering af of de tijd niet is
aangebroken om voortaan ook een
accountantsverklaring te laten opmaken, gezien de sterk toegenomen
geldstroom binnen de vereniging. In
het bestuur is hier ook al over gesproken: het is er een voorstander van dat
in de toekomst een dergelijke verklaring wordt toegevoegd. De statutaire
kascommissie wordt daarmee niet
overbodig: deze commissie voert namens de leden een andere beoordeling uit dan een externe accountant.
Het jaarverslag 1996, het versiag
van de jaarvergadering 1996, het financieel verslag en het verslag van
de kascommissie werden van een toelichting voorzien en door de leden
goedgekeurd.

de Rijksuniversteit te Groningen. Zij
is sinds 1990 senior-docent taalbeheersing/trainer communicatieve
vaardigheden bij de Faculteit journalistiek en Communicatie van de
Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Mevrouw Kerremans is voorzitter van de onderwijscommissie Stichting Krant in de Klas
en lid van de onderwijsadviescommissie van de Nederlandse Federatie
Tertiair Onderwijs.

0 BESTUURSSAMENSTELLING
De algemene vergadering kiest als
nieuwe bestuursleden mevr. mr . C.M.
le Clercq-Meijer en mevr. drs. V.M.E.
Kerremans. Hiernaast zijn de curricula vitae van de nieuwe bestuursleden
afgedrukt. Mevrouw Le Clercq is bereid in 1998 de functie van secretaris
van het genootschap op zich te nemen.
De heer H.A.M. Hoefnagels treedt
tijdens de vergadering af als bestuurs-

lid; zijn maximale zitt ingstermijn is
verstreken. Bijna acht jaar was hij
voor zitter van het genootschap. Zijn
opvolger, mr. F.W. Kist, prijst en
dankt de sche iden de voorzi tter voor
zijn inzet .
• DISCUSSIE

De heer A. Schra uwers uit zijn ontevredenheid over de wijze waarop
nieuwe best uursleden worden gekozen; de statuten vertonen volgens
h em autocra tische trekken op dit
pun t. Zo zou het beter zijn als de
voorzitter door de ledenvergadering
werd benoemd, en ni et door het bestuur. De secretaris licht toe dat het
bestuur de statuten na uwgezet toepast. De artikelen uit de statuten zijn
enkele jaren gelede n uitvoerig besproken op de jaarvergadering; de
leden hebben de regels to en vastge-

steld zoals ze nu zijn. Bestuursvacatures worden maa nden vooraf in het
tijdsch rift bekendgemaakt. Kandidaten die zich melden, kunnen in een
best uursvoordracht worden opgenome n. Op deze wijze is nu bijvoorbeeld mevrouw Kerremans tot bestuurs lid verkozen.
Een concrete uitwerking van de
doelstelling van Onze Taal ontbreekt
op de vergadering, vinden de heren
R. Jan sen en P.W. Vis. Het bestuur
zou een uiteenzetting moeten geven
van zijn initiatieven om gestelde
doelen te bere iken , en de ledenvergadering zou h et beleid dan kunnen
toetsen en beoordelen, als kern punt
van de agenda. De nieuwe voorzitter
zegt toe op de volgen de jaarvergadering dieper te zullen ingaa n op het
gevoerde beleid van het genootschap.

De heren Schrauwers en Jasper
stellen vast dat het bestuur onvoldoende actiebere idheid toont als het
om de bescherming van h et Nederlands gaat . De schei dende voor zitter
stelt dat taa lbeleid nie t de primaire
doe lstelling van het genootschap is;
Onze Taal is allereerst een forum
voor discussie over taalgebru ik. Concreet actievoeren ligt meer op de weg
van de zusterorganisatie Stichting Let
Op Uw Taal (LOUT). De bestuursleden Heestermans en Van Ditsh uizen
lich ten de activi teiten van deze stichting toe. LOUT richt zich de laatste
jaren op he t bestrijden van Engelse
woorden en teksten in Nede rlandse
reclame-uitingen. De roep om waar
mogelijk Nederlandse equiva lenten
te gebruiken, vindt echter weinig gehoor bij het bedri jfsleven.
<

Nederlands Etymologisch Woordenboek
Jan de Vries
- -
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Onmisbaar voor aIle taalliefhebbers .
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Zomercursus Nederlands Westfriesland',?
voor allochtone kinderen s het
te beantwoorden:
IBindsvraagjaarisennietdagzoismoeilijk
de officiele spelling
eze zomer hadden niet alle schoolkinderen vakantie. Zo'n
West-Friesland of WestTriesland? Die

West-

D

honderdvijftig allochtone kinderen uit Amsterdam-Zuidoost gingen de hele maand juli naar de `Summerschool' om hun
taal- en leerachterstand in te lopen. De leerlingen wonen al enige tijd in Nederland of zijn bier geboren, maar kunnen toch niet
goed meekomen op hun Nederlandstalige school. Op gewone
scholen kan daar weinig aan gedaan worden; de leraren hebben
er simpelweg geen tijd voor.
Om de kinderen met taalproblemen snel bij te spijkeren, werd
op de Summerschool de zogenoemde 'moedertaalverwerving'
nagebootst. De eerste tijd praatten de docenten tegen de kinderen zoals een moeder tegen haar baby. Docente Elisa Plink: "Als
ik vaak genoeg naar mijn schoenen wijs en daarbij `Schoenen'
zeg, leren ze dat woord gemakkelijker." Pas toen de kinderen
veel woorden begonnen te begrijpen, werd er aandacht besteed
aan grammatica. De aanpak werkte: kinderen die geen woord
Nederlands spraken toen ze op de Summerschool kwamen, konden na twee weken al in het Nederlands met elkaar praten.
In sommige klassen deden de kinderen ook jets aan de meer
algemene leerachterstand ten opzichte van Nederlandse klasgenoten. Zij maakten `een reis om de wereld', waarbij iedere dag
een land werd behandeld in relatie met Nederland. Ook kregen
ze computerles.
De kinderen bleken het geen probleem te vinden om in de vakantie naar school te gaan. Fatima, een van de leerlingen: "We
leren, maar het lijkt net spelen. Anders verveelde ik me toch."
Projectleidster Elena de Ru is blij verrast over de motivatie van
de leerlingen. "Als een kind niet kon komen, meldde het dat
zelf. Zoiets is in de Bijlmer tamelijk verbazingwekkend."

Friesland. Er is alleen wel een ander probleem,
want wat is dat West-Friesland eigenlijk precies?

Het westelijk deel van de provincie Friesland,
zou je zeggen. Maar het is daarnaast ook het
"noordelijk gedeelte van de tegenwoordige provincie Noord-Holland", zoals Van Dale het
noemt.
Verwarrend allemaal. Zou het niet eenvoudiger en duidelijker zijn om het Noord-Hollandse
West-Friesland Westfriesland te noemen, zoals al
vaak wordt gedaan? Ed Wagemaker uit WestFriesland (het Noord-Hollandse West-Friesland,
voor de duidelijkheid) peilde de meningen van
dertig Noord-Hollandse West-Friese personen en
organisaties. Hij vroeg hun hoe zij hun streek
noemen, en waarom. De reacties verzamelde hij
in een dossier.
Een deel van de inzenders geeft de voorkeur
aan het streepje, omdat het nu eenmaal zo
hoort. Een meerderheid heeft echter gekozen
voor Westfriesland, niet alleen om aan te geven
dat het gebied niet in Friesland ligt, maar ook
omdat het gaat om een eigennaam, waarop de
spellingregels niet van toepassing zijn. Bij die
meerderheid Koren onder meer het Waterschap
Westfriesland, de VVV regio Westfriesland en
het Westfries Museum.
Ook Wagemaker ziet het meest in Westfriesland. Hij roept streekgenoten — om te beginnen
het Noordhollands Dagblad — op zich sterk te
maken voor de streeploze variant.

Bron: NRC Handelsblad, 23-7-1997

Naamfabrieken

Hoe gaan die naamgevingsbedrijfjes te
werk? Dat verschilt nogal. Er is er een die
brainstormsessies belegt met onder anden de Verenigde Staten zijn op dit moren een schrijver en een acteur. Een ander
ment zo'n 750.000 handelsmerken geheeft een bijna wetenschappelijke methoregistreerd. Wie daar nog een originele,
de ontwikkeld om uit kleine woorddeelpakkende naam voor zijn bedrijf of protjes nieuwe woorden samen te stellen. Dit
duct aan wil toevoegen, moet dus van
bedrijf verzon de naam Compaq (een van
goeden huize komen. Maar hij kan ook
de belangrijkste computerfabrikanten ter
een beroep doen op een van de talloze
wereld): con staat voor 'computer' en pak
bedrijfjes die gespecialiseerd zijn in het
bedenken van bedrijfs- en productnamen. voor 'package', 'pakketje'; de k is vervolgens vervangen door een q om, de naam
Hij zou niet de enige zijn die zo te werk
gaat: aan de Amerikaanse westkust kon de beter te laten opvallen in de beurskolomafgelopen jaren een heuse naamgevings- men van de Wall Street journal. Weer een
ander bedrijf zorgt ervoor dat allerlei
industrie ontstaan.
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ogenschijnlijke details in de bedrijfscultuur
van de klant hem niet ontgaan. Zo leidde
de aanblik van twee tafelvoetballende managers ("a very active, powerful, driven
couple of guys") tot de uiteindelijke bedrijfsnaam: Wallop ('dreun').
Bij alle onderlinge verschillen tussen de
naamfabrieken is er een overeenkomst:
hun tarieven. Die liggen rond de 30.000
dollar per naam. Duur? Misschien, maar,
zo is gebleken, altijd nog een stuk goedkoper dan het kiezen van de verkeerde (of
een al bestaande) naam.
Bron: Wired, juni 1997
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Nko Groen & Erik Viskil
InZicht Iicht 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.

(van de ruim 450) pagina's telt.
In schril contrast met dit degelijke,
maar soms nogal droge werk staat het
boekje Fuck you. Het bevat een opsomming
van scheldwoorden, beledigingen en
krachttermen in het Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Portugees, Spaans en Turks, bedoeld, volgens de uitgever, om "vrijwel
overal ter wereld mee te kunnen doen aan
iedere scheldkanonade".
Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op

• TAALEXAMEN

De integrale lijst van 477 apologische

Om de taalkennis te verbeteren en de belangstelling voor correct taalgebruik aan te
wakkeren, organiseert de Vereniging Algemeen Nederlands, afdeling West-Vlaanderen, voor de vierde keer een grote taaltest.
De test bestaat hoofdzakelijk uit meerkeuzevragen. Alle aspecten van de taalkennis
en taalbeheersing van het standaard-Nederlands worden getest: uitspraak, accentuering, spelling, woordbetekenis, woordgebruik, spraakkunst, woordvolgorde,
zinsbouw en zegswijzen. Het taalexamen
heeft plaats op zaterdag 15 november 1997
om 10.30 uur in de auditoria van de universiteit van Kortrijk (KULAK). Wie 60%
van de punten behaalt, is geslaagd en
krijgt een certificaat. De certificaten en de
prijzen zullen op 24 januari 1998 worden
uitgereikt tijdens een plechtige zitting in
Brugge.
Wie mee wil doen, dient voor 25 oktober het inschrijfgeld te gireren en een inschrijfformulier in te zenden. Inschrijfformulieren zijn te verkrij gen bij F. Debrabandere, Keizer Karelstraat 83, 8000 Brugge, tel. (0032) 050 - 31 73 66. De kosten bedragen 250 fr./f 14,-. Studenten betalen
150 fr./f 8,-. Verdere gegevens zijn te vinden op het inschrijfformulier.

spreekwoorden in de Lyste van Rariteiten

geven door Sdu Uitgevers en kost

is onlangs verschenen in de Marollen-

f

reeks van uitgeverij Astraea te Leiden.

Fuck you. Internationaal scheldwoorden-

0 ZEISPREUKEN

Apologische spreekwoorden of 'zeispreuken', zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn
in de anonieme Lyste van Rariteiten van
omstreeks 1708, zijn spreekwoorden met
een scabreus karakter en een vaste opbouw: er wordt een uitspraak gedaan, de
spreker wordt genoemd, en vervolgens de
situatie waarop de spreuk van toepassing
is. Een voorbeeld: "Dat is om zeker te gaan,
[sey Grill en by trouwde een bestruyfde
('bezwangerde') dochter." De spreuken
vertonen overeenkomsten met kluchten:
de personages zijn meestal van lage komaf,
er wordt veel gegeten en gedronken, vaak
wordt er de liefde bedreven, en er is sprake
van spanning tussen twee tegengestelde
partijen: man en vrouw, rijk en arm, jong
en oud.

woede, irritatie en frustratie wordt uitge49,90. ISBN 90 75566 1 7 4

Deze Lyste van spreek-woorden is van een

boek is een van oorsprong Duitse uitga-

voor- en nawoord voorzien door Rietje

ve; het verscheen bij Uitgeverij Elmar.

van Vliet en is verkrijgbaar voor f 17,50.

Het kost f 19,50. ISBN 90 389 0566 1

ISBN 90 75179 10 3

i TAFELWOORDENBOEK
• SUPERLEZEN

'PhotoReading' wordt door de uitgever
van het boek met de gelijknamige titel een
"revolutionaire leer- en leesmethode" genoemd. De methode bestaat uit vijf stappen: een voorbereidingsfase; een fase
waarin de te lezen tekst wordt 'voorbeschouwd'; de fase van het 'photoreaden'
zelf (met de merkwaardige aanbeveling
"Photoread en zing!"); een fase waarin de
informatie die men bij het photoreaden
heeft opgepikt wordt geactiveerd en gebruikt voor het zogeheten 'superlezen'; en,
ten slotte, de fase van het vluglezen. De
methode is erop gericht de lezer bewust te
maken van wat hij wil lezen en komt er,
evenals snelleesmethoden, op neer dat informatie die niet relevant is voor een bepaald doel wordt overgeslagen.
PhotoReading. Een nieuwe kijk op lezen is

Wie in een goed restaurant gaat eten, treft
vaak een kaart waarop gerechten in het
Frans staan vermeld. Maar zelfs de doorgewinterde liefhebbers van de Franse keuken
zal daardoor weleens iets ontgaan. In La
Carte. Tafelwoordenboek voor de Franse keuken verzamelde Rik Smits, taalkundige en

auteur van boeken over taal, de benamingen van alles wat men op de kaart van een
Frans restaurant kan tegenkomen. Opgenomen zijn zowel gerechten als ingredienten en bereidingswijzen (Smits noemt die
'de a la's'), en de aandacht beperkt zich zeker niet tot evergreens (Smits raadpleegde
de menu's van honderden restaurants in
Frankrijk). Aan dranken wordt slechts incidenteel aandacht besteed.
La Carte is verschenen bij Uitgeverij Atlas
en kost f 24,90.
ISBN 90 254 2122 9

geschreven door Paul R. Scheele, de bedenker van de methode, en wordt uitge-

0 ARGUMENTEREN

geven door Uitgeverij Ankh-Hermes. Het
kost f 29,50.

Argumentatietheorie is de laatste decennia
uitgegroeid tot een volwaardige onderzoeksdiscipline. De bekendste deskundigen in Nederland zijn de Amsterdamse
taalbeheersers Frans van Eemeren en Rob
Grootendorst. Wie zijn hun buitenlandse
collega's en waarmee houden die zich bezig? In Studies over argumentatie hebben
Van Eemeren en Grootendorst artikelen
van vijftien internationaal toonaangevende argumentatietheoretici bijeengebracht.
Tot de auteurs behoren de grondleggers
van de moderne argumentatietheorie, de
filosofen Chaim Perelman en Stephen
Toulmin, de Canadese drogredenexperts
John Woods en Douglas Walton, en de
Franse linguisten Jean-Claude Anscombre
en Oswald Ducrot. De artikelen worden
voorafgegaan door een heldere inleiding

ISBN 90 202 6003 0
• VLOEKBOEKEN

Een uitermate serieuze studie is Vloeken
van P.G.J. van Sterkenburg, auteur van onder meer De taal van het Journaal, directeur
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en samensteller van de Woordenlij st
van het Groene Boekje. Van Sterkenburg
opent met een 'identificatie van het object', behandelt daarna de geschiedenis
van het vloeken, beschrijft het vloeken als
talig en als maatschappelijk verschijnsel
en besteedt aandacht aan de regionale verspreiding van een aantal vloeken. Het
leeuwendeel van het boek wordt in beslag
genomen door een lexicon dat bijna 300
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van de redacteuren over de recente ontwikkelingen in de argumentatietheorie.
Studies over argumentatie wordt uitgegeven door Boom en kost f 47,50.
ISBN 90 5352 297 2

• VOETBALTAAL

Dat voetbal uit Engeland komt, was lang
aan de terminologie af te lezen: er werden
goals gemaakt door een corner met een volley te bekronen of de keeper met een snoeiharde freekick of penalty te passeren. Nu het
voetbal een wereldsport is geworden,
spreekt men in elk land zijn eigen voetbaltaal, die doorspekt is met woorden uit het
internationale vocabulaire, waarvan inmiddels ook Duitse en Italiaanse termen
deel uitmaken (Ausputzer, Schwalbe, libero).
In het Voetbalwoordenboek legt Jaap van
Wijk uit wat de in Nederland gebruikte
voetbaltermen precies betekenen. Ter vergelijking geeft hij ook een overzicht van de
buitenlandse equivalenten, zodat ook al
die prachtige Engelse termen toch nog
eens de revue passeren.

adviesbureau Berenschot, maar wordt al duidelijk dat het hier om een moeilijk
sinds enkele jaren ook buiten dit bedrijf geval gaat. Er bestaat een enorme hoeveelgebruikt.
heid literatuur over het woord frets, maar
De kleine schrijfgids. Adviezen voor een
waar het nu precies vandaan komt, is niet
goede zinsbouw, woordkeuze en spelling
helemaal zeker. Ook Sanders kan ten slotte
kost f 19,95.
niet met de ultieme, harde verklaring koISBN 90 6283 051 X
men. Maar intussen heeft hij wel een gedetailleerd en goed gedocumenteerd over0 FIETS
zicht gegeven van een, zoals hij het in het
Vorig jaar beschreef Ewoud Sanders tijdens slothoofdstuk 'Finish' noemt, "omvangrijde Tour de France op de achterpagina van ke, kleurrijke en soms schrikbarend onweNRC Handelsblad de herkomst van het tenschappelijke discussie over een uniek
woord frets. Hij deed dat in acht 'etappes'. Nederlands woord".
Die krantenstukken verschenen vlak voor
Fiets! De geschiedenis van een vulgair jonde Tour de France van dit jaar in een mooi
genswoord verscheen bij Sdu/Standaard,
verzorgd boekje.
en kost f 19,90.
Dat al die 'etappes' nodig waren, maakt
ISBN 90 75 56638 7
<

UIT DE JAARGANGEN

Het Voetbalwoordenboek wordt uitgegeven door Kosmos Z&K en kost f 17,90.
ISBN 90 215 9249 5

Voor alien, Wien het welzijn van de taal ter harte gaat + •1.
• BOMMEL

De Algemene Bommel Concordantie is een
verzameling van 3000 trefwoorden die
verwijzen naar de 17 7 avonturen van Tom
Poes en Heer Bommel. Samensteller Henk
van den Ham heeft alle avonturen opnieuw doorgelezen en daarbij elke eerste
vindplaats van een bepaald kenmerkend
woord genoteerd. Hierdoor is het nu mogelijk elk onderwerp, personage, gedicht,
plein of straatje dat in de avonturen voorkomt, eenvoudig terug te vinden. De concordantie bevat ook een overzicht van
veelvoorkomende begrippen en uitdrukkingen en een lijst met veelvoorkomende
personages.
De Algemene Bommel Concordantie wordt
uitgegeven door Les Editions Lambiek en
kost f 95,- (bij boekhandel Lambiek in
Amsterdam) of f 100,- (bij overmaking
op Postbanknummer 89010 t.n.v. Lambiek, Amsterdam).
ISBN 90 70991 06 3

0 SCHRIJFGIDS

Bij Coutinho verscheen een geheel herziene druk van De kleine schrij fgids van Mariet
Hermans. De auteur heeft enkele paragrafen over de nieuwe spelling toegevoegd en
een aantal bestaande paragrafen herzien
en uitgebreid. Het boekje was oorspronkelijk bedoeld voor de medewerkers van het
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Ons orgaan neemt in omvang toe en het tracht steeds meer
het doel nabij te komen: een betrouwbare girls te zijn voor
allen, wren het welzijn van de taal ter harte gaat. Mddellijk
en onmiddellijk heeft het werken . van onze vereenigiag gekeid tot een verhoogde belangstelliag in de taal bij velen in
ons land; ook al valt de invloed van ons werk niet overal
onweersprekeh jjk aan te toonen, zoo inogen wij aannemen
dat ons streven, zooals dit in ons orgaan tot citing komt,
stimuleerend heeft gewerkt op de sluff merende belangstellinjj
van vele taalgebruikers. De rubrieken t aan de taal gewijd, in
de verschillende dagbladen en periodieken, getuigen van deze
groeiende belangstel ing en, al moge Onze Taal daarvoor
niet steeds de err genieten, het bewustzijn daartoe kraEhtig
te - hebben medegewerkt, strekt op zic^rzelf reeds tot voldoening.
Ben voortdurende bron van teleurstelling blijft de omstandigheid, dat de jeugd zich om de taal zoo weinig bekommert.
Ons genootschap heeft herhaaldelijk getracht met Jong Nederland in contact te komen en bet heeft zich ze f s bereid
verklaard zich geldelijke offers te getroosten door, indien
noodig, het orgaan bescliikbaar te stellen voor weinig meer
dan de waarde van het papier waarop het gedrukt is en het
porto voor de verzending.
Maar deze pogingen zijn vergeefsch geweest. Fen- vroegere
poging om toestemming te verkrijgen tot het doen van een
mededeeling, af en toe, met betrekking tot ons werk, door
middel van het bericbtenbord in onze hoogere burgerscholen
en lycea, heeft gefaald en niet dan nadat een lid van ons
bestuur zich de moelte had getroost te dezer zake bij den
ter van Onderwijs, K. en W. op audi¢ntie te gaan,
vermochten wij dezen bewindsman bereid vinden de zaak
nogmaals in overweging te nemen.
..

Onze Taal, december 1937, blz. 65-66

ONZE taal ' KALENDER
Boordevol Ieerzame en
vermakelijke stukjes over
taal, iedere dag opnieuw!!

•
•
•
•
•
•

Maandag:

taalpuzzeldag

Dinsdag:

etymologiedag

Woensdag: taaladviesdag

Donderdag: gezegdedag
taaleigenaardighedendag
Vrijdag:

Zaterdag:
• Zondag:

365 brandende
vragen op
taalgebied

familienamendag

taalanekdotedag

• Met iedere dag van de week een ander onderwerp
• 365 vragen en verrassende antwoorden op taalgebied
• Geschreven door deskundige auteurs

KORTING VOOR LEDEN

ONZE
De zakagenda voor de taalliefhebber: altijd de officiele spelling bij de hand!
• Veel taaltips
• Adressen van organisaties
• Saillante uitspraken over taal
Bijdragen van:
• Marlies Philippa over leenwoorden
• Frans van Lier over nieuwe woorden
• De Nederlandse Taalunie over het
Nederlands in Europa
• Wim Daniels over 'werk-woorden'
• de Taaladviesdienst
• Frank Jansen over agendataal
• Erik van der Spek over spreken in
het openbaar
• Uiteraard een calendarium, elke
week op twee pagina's, in een
handig formaat.

In de boekhandel betaalt u
voor elk van deze uitgaven
f 24,90. Wanneer u bij het
Genootschap Onze Taal bestelt, dan betaalt u slechts
19,90 en een bljdrage van
f 2,50 in de verzendkosten.
Hoe to bestellen?
Maak per gewenst exemplaar
voor de kalender of de agenda
f 22,40 over (dit is f 19,90 en
f 2,50 verzendkosten) op gironummer 42 65 902 ten name
van het Genootschap Onze Taal
onder vermelding van 'Taalkalender' of `Taalagenda'.
Een uitgave van het Genootschap Onze Taal
en Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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Het Financieele Dagblad

Schiphol voelt het meest voor
landing in zee
becuAi
Gelders Dagblatl

De politiemensen vonden geen spoor van een inbre-

ker, maar ontdekten in de tuin een fors konijn van het
ras Vlaamse Reus. Door bonkend in zijn hok op en
neer to springen, hadden zijn baasjes hun troeteldier
voor een inbreker aangezien.
De Telegraaf

G E Z ONDE BABY
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NA TEST IN REAGEERBUIS
NRC Hnndelsblad

Lekker thuis
aan je conditie
.

ZUTPHF - Een meerderheid in de
commissie Welz ijn i

en stress werken"

gezocht moet worden naar een
draagvlak voor de mogelijke

Samen met

hangplek voor jongeren op de

Home Fit Home.:
k

;:

De ruimste keuze

.

F

it
1

hock Harenbergweg - Stoke brand.

• „aopbanden
•Riders

ry

Gelders Dagblad

* Fietsen *Steppers

'
:

Ad verten tie in De r ; -cep )lice !; : car ^^r3:'t ^^rfyen

*Climbers * Roeiers

EI:

*Skiers
s

T

er

Nog aktieve man met chronisch gehandikapte vrouw
zkt. vrouw voor of en toe een
uurtje sex, alleen staand of in
't zelfde schuitje zit. Lft. of
handikap geen bezwaar.
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de Volkskrant

In het huffs van bewaring aan de Noordsingel in Rotterdam is zondag een 28-jarige voormalige Joegoslaaf dood
gevonden. De man had zich met een koord opgehangen.
Justitie heeft dit gisteren bevestigd.
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NRC Handelsbiad

Advertentie in Management team
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Frank Jansen
De lotgevallen van een persbericht
Over de invloed van de invalshoek
Universitaire voorlichters proberen in hun persberichten aan
te sluiten bij de leefwereld van gewone mensen.
Maar soms gaan ze te ver.
G E N O OTS C H A P

taal
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
telefoon: 070-356 12 20
fax: 070-392 49 08
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 070-345 45 85
van 10.00-13.00 en 14.00-17.00
Onze Taal op Internet:
http://www.onzetaal.nl/
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doe! `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
44.000) 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.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
mr. F.W. Kist, voorzitter
dr. D. Dolman, vice-voorzitter
C.N.F. van Ditshuizen, secretaris
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dr. J. Renkema
SECRETARIAAT:
drs. P.H.M. Smulders, directeur
mevr. H.M.J. van der Laan
mevr. H. Bakker
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Raymond Noe, redactie-assistent
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Jaap Bakker, Peter Burger, Harry
Cohen, Nico Groen & Erik Viskil,
Hans Heestermans, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Marlies
Philippa, Ewoud Sanders, Erik van
der Spek, Jules Welling

Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 6,- (Bfr. 110). Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap)
voor Nederland, Belgie, Suriname,
Aruba en de Nederlandse Antillen
f 35,- per jaar (Bfr. 640); buiten deze
landen f 50,- per jaar (per luchtpost
f 55,-). Op groepsabonnementen
wordt korting verleend. Inlichtingen
hierover bij het secretariaat. Opzegging van een abonnement dient te
geschieden voor 1 november.
Prijs voor CJP-houders: f 26,- 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: 0486-486 486.
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
0341-55 10 14.
Een abonnement op het tweemaandelijkse blad Nederlands van Nu (van
de Vlaamse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden van Onze Taal
Bfr. 650 of f 37,50. Opgave: F. de
Merodestraat 16, B 2800 Mechelen.
In Nederland: giro 3992897 t.n.v.
Ver. Alg. Ned. Mechelen, telefoon
00/32 15 40 18 76.
De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn activiteiten.
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
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Mr. drs. Peter M. van der Geer
Voorzitter, wat zijn de regels hier?
Over debatvormen
Het congres van Onze Taal gaat over 'taal en overtuigen',
en dus ook over debatteren. Een overzicht van debatvormen,
regels en 'kunstjes'.
250

Rob Neutelings
Hoe lezen politici beleidsnota's?
Politici moeten onmenselijk veel lezen. Hoe slagen ze daarin?
252

Marc van Oostendorp
Opschudding over Duitse spellinghervorming
Het Duitse spellingdebat lijkt op het Nederlandse.
Maar er zijn ook verschillen.
254

Jaap Engeisman
Psychologisch moment
Gebeurtenissen vallen soms op `een belangrijk psychologisch
moment'. Waar komt deze gemeenplaats vandaan?
257

Hans Hoeken
Hoe onweerstaanbaar zijn warme woorden?
Reclame staat bol van woorden als prachtig, mooi en fascinerend. Hebben die ook het gewenste effect?

258
Gerard Verhoeven
Wetenschapskunde
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'Sluit aan bij de Ieefwereld van de lezer', zo Iuidt een van de eerste adviezen aan
schrijvers die zich met de popularisering van wetenschap bezighouden. Een goed
advies, maar het kan ertoe leiden dat een universitaire voorlichter voor zijn persbericht
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een invalshoek kiest die journalisten op het verkeerde been zet. Dan blijkt
ook hoezeer zo'n invalshoek de verdere berichtgeving bepaalt.
Frank

Jansen

I)e lotgevallen van een persbericht
Over de invloed van de invalshoek
ersberichten over letterenonderzoek hebben
meestal betrekking op een aanstaande promotie. Bij zulke academische plechtigheden verdedigt een doctorandus een proefschrift dat verslag doet van zijn onderzoek. Een persbericht
kondigt de promotie aan. De universitaire voorlichter
hoopt daarmee te bereiken dat journalisten geboeid raken en de moeite nemen het proefschrift op te vragen
om de samenvatting te lezen. Of, als dat te veel gevraagd
is, dat ze de promovendus opbellen om wat aanvullende
vragen te stellen, die de promovendus dan in een enthousiasmerend betoog beantwoordt. En natuurlijk
hoort dat alles te leiden tot een stukje in de krant waarin
de naam van de wetenschappelijke instelling wordt vermeld.
De voorlichter moet dus vooral interesse wekken. Dat
doet hij meestal door na te gaan of er verbanden zijn
tussen het onderzoek en problemen in het dagelijks leyen van gewone mensen. Hij probeert aan te sluiten bij
hun leefwereld. Maar soms gaat zo'n voorlichter te ver,
zoals blijkt uit het volgende geval..
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Een promotie; probleem voor de universitaire persvoorlichter:
wat moet de invalshoek worden?

PAUZEERTIJD
brief na te denken. Schilperoords behandeling van het
onderwerp is boeiend, maar veronderstelt nogal wat
De taalkundige Joost Schilperoord heeft zijn onderzoek
voor- en vakkennis bij de lezer. Niet alleen sluit hij aan
naar temporele patronen bij ervaren dicteerders afgebij actuele discussies in de psycholinguistiek, maar ook
rond. Zijn proefschrift heet It's about time. Temporal aspects of cognitive processes in text production; het is een uit- komt er nogal wat statistiek bij zijn onderzoek kijken.
voerige psycholinguistische studie waarin uit de doeken
Om een idee te geven volgt hier een fragment uit de samenvatting, waarin Schilperoord de resultaten van zijn
wordt gedaan waar advocaten die brieven dicteren bij
onderzoek weergeeft. Hierbij moet u voor ogen houden
voorkeur pauzeren om over het verdere verloop van de
dat de samenvatting op zichzelf al een versimpelde weergave is van de echte resultaten:

De empirische analyses richten zich op (de verschillen in) de
frequentie en de gemiddelde Iengte van pauzes per locatietype. Verder zijn analyses uitgevoerd naar de variantie en
covariantie in pauzeertijd van pauzes op verschillende loca-

ties. De voornaamste uitkomsten en conclusies van dit
hoofdstuk worden hieronder opgesomd.
Er bestaat een systematisch verband tussen zowel pauzeerfrequentie en pauzeerlengte enerzijds, en locatietype anderzijds. Hoe 'hoger' de overgang (bijvoorbeeld tussen alinea's,
tussen zinnen, enzovoort), hoe hoger de frequentie en hoe
langer de gemiddelde pauzeerlengte
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De variantie in pauzeerti jd neemt toe naarmate het locatietype meer omvattend is. De lengte van een gauze op een
alinea-overgang is dus het minst voorspelbaar op basis van
de gemiddelde pauzelengte op die plaatsen. Bovendien blijken verschillen tussen teksten op de 'hogere' overgangen
in steeds toenemende mate verantwoordeli jk voor de geobserveerde variantie. Verder bleek dat met behulp van de onderscheiden locatietypen (i. e. alinea 's, zinnen, clauses, constituenten en woorden) ruim 50% van de geobserveerde
pauzeertijdvariantie verklaard kan worden.
• CLICHES

De voorlichter van de faculteit wil zich er niet van afmaken, maar heeft wel een probleem. Natuurlijk kan ze in
haar persbericht niet met het bovenstaande fragment komen aanzetten. Ook is het haar meteen duidelijk dat het
nauwelijks zou helpen om het fragment te versimpelen.
Nee, de inhoud moet anders, omdat de resultaten op
zichzelf nietszeggend zijn voor de buitenstaander. Dat
betekent dat het persbericht vooral een eigen invalshoek
nodig heeft.
De voorlichter gaat met Schilperoord praten. In die
gesprekken blijkt dat de dicteerders aan het begin en aan
het einde van de brief lekker opschieten, omdat ze het
treintje van hun zinnen kunnen laten rijden op de rails
van de cliches. De dicteerders blijken dus gemak te hebben van een uitdrukking als naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud, terwijl die in brievenboeken juist
wordt afgeraden wegens al te grote afgezaagdheid. Dat
brengt haar op het idee om dit schrijfadvies als invalshoek te kiezen. Het volgende (hier iets ingekorte) persbericht gaat uit:

Gebruik van cliches is aan
to raden bij tekstschrijven
"In schrijftrainingen voor functionarissen in het
bedrijfsleven en ambtelijke instellingen verdient
het aanbeveling om het gebruik van staande uitdrukkingen als 'in het kader van ...' en 'ten behoeve van ...' te stimuleren, want dat stuurt de gedachte." Dat stelt drs. )oost Schilperoord. Hij onderzocht wat er precies in de hoofden van schrijvers omgaat als ze worstelen met het schrijven van
zakelijke teksten. Op 29 februari zal hij zijn proefschrift aan de faculteit Letteren verdedigen.

Adviezen in cursussen zakelijk schrijven, zoals 'gebruik geen cliches' en 'probeer origineel te schrijven'
zouden wat Schilperoord betreft mogen verdwijnen.
Schilperoord: "Het schrijven van een correcte brief is
en blijft een ingewikkelde bezigheid. Als je geen vaste
uitdrukkingen meer zou mogen gebruiken, maakt dat
het alleen maar lastiger. Uit mijn onderzoek blijkt dat
uitdrukkingen als 'In het kader van ...' bij het schrijven werken als een soort kapstok. Wanneer een schrijver een dergelijk begin van een alinea of zin in zijn
hoofd heeft, wordt het voor hem een stuk gemakkelijker om het vervolg te produceren."
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Schilperoord: "(...) Vaste formuleringen sturen heel
sterk de gedachte over wat er moet volgen. Je gedachten op papier zetten wordt dan een stuk gemakkelijker."
Schilperoord heeft onderzocht wanneer en hoe vaak
schrijvers precies pauzeren tijdens het schrijven en
hoe lang ze dan nadenken. Schilperoord: "Op die manier is in kaart te brengen welke momenten bij het
schrijven voor schrijvers moeilijk zijn. Is dat aan het
begin van een tekst of juist halverwege ergens midden
in een zin? Zo wordt duidelijk met welke problemen
schrijvers te kampen hebben en daar zou je bij schrijftrainingen op in kunnen spelen."
Een ander advies dat in schrijftrainingen gegeven
wordt, is 'maak geen gebruik van vaste tekststructuren'. Daarin wordt vastgelegd wat er in de tekst aan de
orde moet komen en in welke volgorde. In het onderzoek van Schilperoord wordt duidelijk dat de ervaren
schrijvers die als proefpersonen hebben gefungeerd
van dergelijke schema's gebruikmaken. Schilperoord:
"De schrijvers pauzeren relatief lang voor elke alinea.
Dat lijkt erop te wijzen dat (...) ze denken in hele
tekstblokken. Vaste schema's helpen je om je gedachten op het juiste moment op het juiste onderwerp te
richten, zodat je maar aan een ding tegelijk hoeft te
denken. Als dat voor ervaren schrijvers een goede
manier van werken is, zou je dat ook aan onervaren
schrijvers moeten aanleren."
De inleiding en de eerste en tweede alinea gaan over de
voordelen van cliches bij het schrijven. Pas in de derde
alinea staat informatie over het onderzoek dat Schilperoord gedaan heeft, en dan nog op een heel globale manier. Direct daarna schakelt het bericht weer over op een
andere mogelijke implicatie van het onderzoek voor
schrijfcursussen. Deze keer is het verband tussen onderzoek en advies wat directer. Daardoor is het einde sterk.
Het persbericht is onmiskenbaar opgesteld volgens de
regelen der kunst, maar door de gekozen invalshoek is
het riskant. In de eerste plaats omdat Schilperoord die
cliches helemaal niet onderzocht heeft. In de tweede
plaats omdat je niet zo lang hoeft na te denken om in te
zien dat het advies 'Gebruik cliches' maar in een beperkt
aantal gevallen bruikbaar is. Immers, zo gauw de advocaat er in zijn brief aan toe is om iets nieuws te verwoorden (bijvoorbeeld een beschrijving te geven van de kern
van het conflict) zijn de cliches niet toereikend meer.
Hoe dan ook, de voorlichter bereikt haar doe!. De
Volkskrant ziet iets in het bericht, en plaatst op 15 februari 1996 het volgende (hier weer een beetje) ingekorte
artikel:

Onderzoeker beveelt gebruik
cliches in zakenbrieven aan
Een zakelijke brief mag cliches bevatter. Standaarduitdrukkingen als 'in het kader van' en 'naar aanleiding
van ons telefonisch onderhoud' zij n aan te bevelen
voor briefschrijvers die het lastig vinden op papier te
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zetten wat ze precies bedoelen. Dat stelt J. Schilperoord in zijn proefschrift It's about time. Temporal aspects of cognitive processes in text production, dat hij op
29 februari aan de Universiteit Utrecht zal verdedigen.
Schilperoords pleidooi staat haaks op adviezen die
bij cursussen zakelijk schrijven worden gegeven. (...)
Vanuit 'effectiviteitsstandpunt' is het gebruik van
clicheconstructies daarom aan te raden, meent Schilperoord. (...)
Het gebruik van cliches is in zijn onderzoek per
ongeluk boven komen drijven. Het was niet de oorspronkelijke opzet van zijn dissertatie. De promovendus onderzocht wat er precies omgaat in de hoofden
van schrijvers als ze een zakelijke tekst moeten opstellen.
Op die manier is in kaart te brengen welke momenten bij het schrijven moeilijk zijn: aan het begin van
een tekst of juist halverwege een zin. Bij schrijftrainingen kun je dan inspelen op de ontdekte problemen.
Schilperoords onderzoeksgroep bestond uit advocaten die allemaal zo'n dertig briefjes hebben gedicteerd
in een opname-apparaatje. Vooral bij het gebruik van
`staande uitdrukkingen' hoeft de schrijver nauwelijks
na te denken, bleek na het beluisteren van de bandjes.
`Erop vertrouwend u hiermee afdoende te hebben
geinformeerd, teken ik' komt er vlotjes en zonder haperingen uit.
Ook heeft Schilperoord onderzocht wanneer de advocaten tijdens het schrijven pauzeren. Daarbij is gebleken dat er relatief lang wordt nagedacht voor elke
alinea. Dat lijkt erop te wijzen dat de schrijvers vaste
structuren gebruiken: ze schrijven niet zin voor zin,
maar denken in tekstblokken.
Vaste schema's helpen de gedachten op het juiste
moment op het juiste onderwerp te richten. Voor onervaren schrijvers zou die werkwijze een houvast kunnen bieden, zegt Schilperoord.
Hij benadrukt dat cliche-schrijven alleen geldt voor
briefjes die na een keer lezen wellicht in de prullenbak
belanden. 'Schrijf je een handleiding, dan moet je dat
zo communicatief mogelijk doen, en dan gaat het niet
om de effectiviteit van de schrijfklus.'
Veel formuleringen zijn rechtstreeks afkomstig uit het
persbericht. Toch heeft ook de journaliste zich er allerminst van afgemaakt. Ze heeft extra informatie opgevraagd, wat blijkt uit de passage over de methode aan
het begin van de zesde alinea, en uit haar rapportage van
de resultaten in de zevende alinea. Verder beperkt ze het
clicheadvies nadrukkelijk tot zakenbrieven (negende alinea), waaruit we kunnen afleiden dat ze zelf over het onderzoek heeft nagedacht. Maar de invalshoek van haar
artikel komt overeen met die van het persbericht, met
het gevolg dat de meeste aandacht nog steeds uitgaat
naar het clicheadvies.
• INVALSHOEK STAAT VAST

Waarom is die invalshoek zo goed bestand tegen herschrijving? Ik denk dat dat komt doordat de invalshoek net als andere structuurkenmerken - in taalpsycholo-

gisch opzicht een heel andere status heeft dan woordkeus en zinsbouw. Dat blijkt uit onderzoek naar 'revisieprocessen' (de manieren waarop schrijvers een eerste versie van hun tekst omwerken tot de definitieve versie).
Alleen heel professionele schrijvers zijn in staat om ook
hun aanvankelijk gekozen structuur om te gooien. De
meeste andere schrijvers beperken zich tot aanpassingen
op het niveau van de zin. De invalshoek mogen ze dan
ooit voor de eerste versie bedacht hebben, zo gauw dat
eenmaal gebeurd is, zien ze het als een deel van de inhoud, die vaststaat. Het lijkt mij waarschij nlij k dat deze
neiging nog sterker is bij herschrijvers die andermans
tekst moeten reviseren. Die hebben geen weet van de
toevallige omstandigheden die tot de keuze van een bepaalde invalshoek hebben geleid. Voor hen is de invalshoek meestal noodzakelijk zo en niet anders.
Als het voorgaande steek houdt, geeft dat een zware
verantwoordelijkheid aan de opstellers van berichten.
Zij moeten extra zorgvuldig zijn bij de keuze van de invaishoek en de structuur, omdat eventuele gebreken
daarin bij de bewerking veel minder makkelijk te ondervangen zijn. En ook voor de herschrijvers is de moraal
duidelijk: neem de invalshoek en structuur van de bron
niet klakkeloos over en kijk of er een alternatief is dat
meer recht doet aan de waarheid.
• WENDBAARHEID

Tot hier is een vraag onbeantwoord gebleven: heeft het
clichepersbericht tot problemen geleid? Dat valt wel
mee. Alleen diegenen die op grond van het persbericht
of het Volkskrant-stukje het proefschrift hebben aangeschaft, zouden zich een beetje bekocht kunnen voelen.
De NRC-columnist Paul Schnabel verwoordde dat op 28
maart 1996 aardig:
et persbericht bracht me op het spoor van dit
proefschrift. Eindelijk eens iemand die tegen
beginnende schrijvers durft te zeggen vooral veel gebruik te maken van staande uitdrukkingen en van
cliches. (...)
Het verhaal van het boek van Schilperoord is van
een geheel andere orde dan het persbericht. Ik had
het meegenomen op reis met het idee er een leuk en
toch wetenschappelijk verantwoord stukje over te
schrijven. Dat viel tegen want de cognitieve tekstlinguistiek is een wel zeer ernstige vorm van wetenschap
die bovendien voor buitenstaanders nauwelijks nog
toegankelijk is.
Of het nu aan de interessantheid van Schilperoords temporele patronen ligt of aan Schnabels cognitieve wendbaarheid laat ik in het midden, maar in de rest van zijn
column ziet Schnabel kans om een puntgave samenvatting te geven van wat er echt in Schilperoords proefschrift staat. En zo is het toch nog een beet] e goed gekomen met de voorlichting. Alleen kan men zich afvragen
hoe bruikbaar die cliches nu echt zijn. Inmiddels heeft
Schilperoord ook daarover een artikel geschreven: `Het
gemak van cliches' (Onze Taal, december 1996). Ik kan

dus geheel in stijl besluiten, met een cliche: eind goed,
<
al goed.
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EACTIES
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.
(E-mail: redactie@onzetaal.nl).
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
n Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel wordt gereageerd.
n Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• Lever uw reactie 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 ERGERLIJK ENGELS

Rob van den Berk - bedrij fsleider
taleninstituut Bogaers, Tilburg

et artikel van Frank Jansen en Ite
Rumke over ergerlijk Engels in Nederlandse reclame (Onze Taal, juninummer)
vond ik zonder meer interessant. Een correctie op de lijst van 'makkelijk vertaalbare
leenwoorden' is echter op zijn plaats.
Mailbox is het Amerikaans-Engelse
equivalent van letterbox, waarmee zowel
een brievenbus op straat als een brievenbus aan huis kan worden aangeduid. Het
als vertaling gesuggereerde postvakje is in
het Engels een `pigeonhole'.

H

n HUPPELKUT
Henk Zwennes - Nootdorp

arc De Coster noemt in het juli/augustusnummer een aantal woorden
die aan het Nederlands zijn toegevoegd en
waarvan de geestelijke vaders bekend zijn.
Het woord huppelkut schrijft hij op gezag
van Rik Smits (de Volkskrant) toe aan
Youp van 't Hek. Maar Van 't Hek zelf
heeft ooit verteld dat dit woord aan hem is
voorgelegd door zijn begeleider Joop
Koopman, voormalig presentator van het
tv-programma `Twee voor twaalf'. Hij is in
dit geval de echte geestelijke vader van het

M

woord huppelkut.

men worden. Tegenwoordig betekent N POPIE JOPIE
Menno Oosterho f f - Roden
ludiek zoiets als `geweldloos en speels'.

® GIDSLAND
G.C. Boerman - Hoogeveen

n Onze Taal van juli/augustus schrijft
Marc De Coster in `Geestelijke vaders
van gevleugelde woorden' dat volgens de
Haagse Post van 20-11-1986 Bas de Gaay
Fortman de uitvinder zou zijn van het
woord gidsiand.

n LUDIEK
J.C. de Munck - Den Haag

ven boek Willem Drees - democraat staat op

arc De Coster schrijft in zijn artikel
`Geestelijke vaders van gevleugelde
woorden' (Onze Taal juli/augustus) dat de
geschiedschrijver Huizinga het woord ludiek in het Nederlands heeft gelntroduceerd. Dat is op zichzelf juist, maar Huizinga gebruikte het woord in een andere betekenis dan waarin het nu gebezigd wordt.
Bij Huizinga slaat het op de aanwezigheid
van (spel)regels; hij gebruikt ludiek ook bij
geweld en oorlog, voorzover er zekere (al is
het maar marginale) regels in acht geno-

blz. 38: "'Wij waren', schreef Cornelis van
Vollenhoven, `bij uitstek geroepen een
"gidsland" te worden om een nieuwe internationale rechtsorde tot stand te brengen." De daarbij behorende voetnoot
luidt: "Vollenhoven, C. van, De eendracht
van het land, 1913." Dan volgt . de zin "Het
woord gidsland was zijn . omloop door de
wereld begonnen."
Het woord gidsland is dus aanzienlijk
ouder dan de Haagse Post veronderstelde.
En ere wie ere toekomt: C. van Vollenhoven is er de `uitvinder' van.

In het door H.A. van Wijnen geschre-
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opie Jopie is volgens Marc De Coster

(Onze Taal juli/augustus) een creatie
van het duo Henk Spaan en Harry Vermeegen. Het kan zijn dat zij menen de naam
Popie Jopie bedacht te hebben, maar ik
denk dat die uitdrukking in 1985 uit hun
onderbewustzijn naar boven is gekomen.
In elk geval was die uitdrukking in dat jaar
niet origineel.
In 1968 of 1969 waren er in Paramaribo
demonstraties. 1k weet niet meer waarvoor
of waartegen. Van de foto's die ik ervan
maakte, stuur ik u er een toe. De drager
van het voorste bord was kennelijk nogal
ingenomen met de toenmalige premier
Jopie Pengel. Jammer dat de tekst op dit
bord gedeeltelijk schuilgaat achter de stok
van een andere demonstrant, die zijn leuze onderweg blijkbaar kwijtgeraakt is. Het
zal u echter vast niet moeilijk vallen te
geloven dat de volledige kreet achter die
lege stok luidt: "Jopie is popi".

0

het milieu' zijn, maar die wel veel meer kilometers dan gemiddeld afleggen in meer
dan gemiddeld grote auto's, veel meer vliep blz. 185 van het juli/augustusnum- gen dan gemiddeld, enzovoort.
mer omschrijft Marc De Coster het

® AAIBAARHE!DSFACTOR
J.G. Hoogerbeets - Wateringen

O

woord aaibaarheidsfactor als volgt: "de

mate waarin een dier of een mens zich laat
aaien, knuffelen of vleien". Deze definitie
moet volgens mij zo luiden: `de mate van
genoegen die wordt ondervonden door
het aaien of knuffelen van iets'. Immers,
wij zijn het erover eens dat een alligator
een lage aaibaarheidsfactor heeft, hoewel
het dier het wellicht vreselijk lekker vindt
te worden geaaid.
Verder laat mijn definitie het toe ook
dingen een aaibaarheidsfactor toe te kennen. Ik herinner mij stellig de term te hebben gehoord bij de introductie van de
Renault Twingo.

® GATEN IN DE TAAL

[21

C.F.W. van Veen - Nijmegen

n `Gaten in de taal [3]' komt in het rijtje
onvertaalbare woorden het Friese wynsk
voor. Maar hiervoor bestaat wel degelijk
een Nederlands woord: winds. De twaalfde
druk van Van Dale geeft als omschrijving
"(van stoffen) scheef getrokken". Mijn
moeder gebruikte het wanneer ik samen
met Naar de gedroogde lakens moest rechttrekken.

® GATEN IN DE TAAL [3]
® NEVENSCHIKKINGEN

Christine van der Hoff- eindredacteur
VT Wonen, Haarlem

J.H. baron Mackay - Den Haag

,1 arcel Lemmens geeft in zijn artikel
l.Vlover vreemde nevenschikkingen en
samentrekkingen (Onze Taal, juninummer) als voorbeeld `wij zetten koffie en
over'. Ik herinner mij dat deze samentrekking een gedeelte is van een kort rijmpje
waarin nog een paar vreemde gevallen
voorkomen:
Hier zet men koffie en over de Zaan,
reizigers af en scheermessen aan.

® GATEN IN DE TAAL
fan Duchateau - Nijmegen

et derde deel van 'Gaten in de taal'
van Peter Burger, in het juli/augustusnummer, bracht mij ertoe eens in mijn
verzameling bijzondere Duitse woorden te
kijken. Daarbij kwam ik een aantal woorden tegen die er heel goed bij passen:
Angstgegner - Tamelijk bekend woord dat
slaat op een tegenstander die al half gewonnen heeft doordat je er bang voor
bent.
Einstiegsdroge - Softdrug die leidt tot de
overstap naar sterker spul.
Torinstinkt - Het talent van iemand die
kansen 'ruikt' voordat ze echt zichtbaar
zijn.
Trennmuxl. - Afval dat je moet scheiden:
papier, gft, kca. Zelfs met die lelijke letterwoorden haal je de bondigheid van het
Duitse woord niet.
Okoheuchler - Mensen die heel erg `vaor

H

n de serie `eaten in de taal' van Peter
Burger worden telkens buitenlandse
woorden genoemd die een complex begrip
weergeven, maar daarbij mis ik iedere keer
het fantastische Engelse woord lint. Lint is
een verzamelnaam voor de onbestemde
wirwar van pluisj es, stofjes, draadjes en
kruimeltjes die te voorschijn komt als je de
punt van een jaszak binnenstebuiten
keert. Mooi, niet?
Samen met mijn zusje heb ik overigens
jaren geleden het woord associatopee bedacht, dat weliswaar een etymologisch
misbaksel is, maar toch een heel nuttig instrument. We maakten het naar analogie
van onornatopee ('klanknabootsing'), omdat we vonden dat er een naam moest zijn
voor woorden die niet zozeer een klank als
wel een gevoel weergeven, dat omgekeerd
ook weer uit het woord is af te leiden omdat de woordklank het gevoel nabootst.
Een goed voorbeeld is zwoel, in dit opzicht
vergelijkbaar met het Engelse luscious. Ook
woorden als frutselen, lamlendig en glinsteren komen hiervoor in aanmerking. Taalkundigen, bedenk een goede term.

meengoed zijn en die toch een treffende
verwoording ontberen. Het betreft de volgende ervaringen:
- het rare gevoel als je iets oppakt waarvan
je denkt dat het zwaar is, en het blijkt juist
heel licht te zijn;
- de acrobatische beweging die je maakt
als je in het donker denkt dat er nog een
traptrede komt terwijl dat niet zo is;
- iets ligt op het puntje van je tong en je
kunt er niet op komen;
- het aanhoudende idee dat je iets bent
vergeten maar je weet niet wat;
- een verstrooide maar pittige werkdag,
waardoor je wel van alles doet maar het gevoel houdt dat er niet echt iets af is;
- een geur die je acuut terugbrengt naar
kleuter- of vroege kindertijd;
- je weet zeker dat je de deuren op slot
hebt gedaan en het fornuis hebt uitgezet,
maar als vrouwlief ernaar vraagt ga je toch
twijfelen.
Wij zouden er nog een voorbeeld aan willen toevoegen: de toestand waarin persoon
een duidelijk niet precies gehoord heeft
wat persoon twee zei, maar niet wil vragen
wat persoon twee ook alweer gezegd heeft
omdat hij dan moet toegeven niet opgelet
te hebben, maar waarbij persoon twee wel
wacht op een antwoord van persoon een.

® GATEN IN DE TAAL [5]
R. Sanders - Zuidwolde
,% oor de ervaring die Peter Burger in het
V juli/augustusnummer aanduidt met
hypnagoge myoclonie ("de spiertrekking in
de benen en het bijbehorende gevoel van
een plotselinge val, die optreden in de
schemertoestand tussen waken en slapen") gebruiken wij het woord slaapschok.
In woordenboeken vond ik het niet, navraag in mijn omgeving leverde niets op.
Het zal wel een 'gezinswoord' zijn.

® PURISMEN
M.C. Wideman - Huis ter Heide (Utr.)

nder de kop 'Purismen' ageert Wim
de Haan in de rubriek 'Reacties' van
® GATEN IN DE TAAL [4]
het juli/augustusnummer tegen een uitArian Broere en Erno Mi/land - Tilburg
spraak van prof. Zaalberg, namelijk "1k
ben purist en daar ben ik trots op." De
eter Burger vraagt in `eaten in de taal Haan verstaat onder purisme het vermij den
[3]' om naamloze ervaringen. In het van "alle vreemde woorden". Dat is onHumoristisch Elektronisch Tijdschrift HeT juist. Onvermijdelijke leenwoorden willen
(de weblocatie van Onze Taal bevat een taalzuiveraars niet vervangen (zijn voorlink naar deze weblocatie) hebben we ooit beelden: computer en ingenieur - maar ingeeen aantal ervaringen genoemd die ge- nieus is in goed Nederlands vernuftig).

O
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Het overgrote deel van de leenwoorden
verdringt het oorspronkelijke (niet: 'originele') Nederlandse woord: so wie so is hoe
dan ook, Loch al; heikel is hachelijk, en iiberhaupt is in het algemeen. Ook voor vele
Franse leenwoorden is er een uitstekend
Nederlands alternatief, bijvoorbeeld voor
de woorden op -once: ambulance, avances,
condoleance (in fraai Nederlands rouwbekiag), dependence, nonchalance, nuance
(schakering), romance (lie fdesavontuur), surseance (uitstel van betaling), surveillance (toezicht), usance.
Concurrentie dreigt het duidelijke mededinging te verdringen. En dan al die sporttermen, bijvoorbeeld in de Ronde van
Frankrijk: dagrit is etappe, ontsnapping is
demarrage, versiagen zijn reportages.
Gebruik dus alleen leenwoorden als er
geen gelijkwaardig Nederlands woord
(equivalent is her onnodig) voor bestaat.

PURISMEN [2]
M. Siesling - Den Haag
im de Haan schrijft in de rubriek
'Reacties' van het juli/augustusnummer over purismen. Hij beweert onder
meer: "Duitsers gebruiken wel vrij halsstarrig dit snort woorden, maar ook zij bezwijken gaandeweg voor de Amerikaanse
benamingen." Met die opmerking zit De
Haan er tamelijk ver naast. Ervan afgezien
dat voor hem purisme blijkbaar hetzelfde
is als halsstarrigheid, is het hem zeker onbekend dat Duitsers sinds jaar en dag Ingenieur schrijven en niet op zoek zijn naar
een zot synoniem als vernufteling — in hun
taal uiteraard. Voorts schrijven zij Computer als zij het over een computer hebben,
hoewel ze als alternatief ook Rechner gebruiken. Het heeft met halsstarrigheid
niets van doen, want ze laten het afhangen van buiten- dan wel binnenlands contact. Tamelijk flexibel dus.

W

® NABIJE OF MIDDEN-OOSTEN?

I. Drost - Breda
n de juli/augustusaflevering van 'Vraag
en antwoord behandelt de Taaladviesdienst de aanduidingen Nabije Oosten en
Midden-Oosten. Daaruit is op to maken dat
het gebied dat thans wordt aangeduid met
de benanning .2Vlikden aosten identiek is
net het gebied dat vroeger het. Sabi je •osten werd genoemd.
De Grote Dosth;oek..(7de. uitgave 1976)
geeft een andere. lez ng "Hidden-Oosten,
244

benaming voor de gebieden aan de oost-,
zuidoost- en zuidzijde van de Middellandse Zee. De landen Turkije (Aziatisch), Syrie,
Libanon, Israel, Jordanie, Irak, Iran, Egypte
en de landen op het Arabisch Schiereiland
worden tot het Midden-Oosten gerekend.
Door culturele en politieke overeenkoms.ten worden Libie en ook vaak Marokko,
Algerije, Tunesie en Soedan onder het
Midden-Oosten begrepen." Vaor de Tweede Wereldoorlog, zo meldt de encyclopedie, "werd een onderscheid gemaakt tussen het Nabije-Oosten (Griekenland, Tur
kije, Syrie, Libanon en Egypte) en het Midden-Oosten, welke term alleen betrekking
had op Arabie, Irak, Iran en Afghanistan."
-

N ENGERLANDS
Jac Aarts - redacteur, Arnhem
n nummer 6 en in nummer 7/8 van
Onze Taal stelt Arno Schrauwers in zijn
serie 'Engerlands' dat het Nederlands snel
afkalft. Doordat iedereen uit gemakzucht
of duurdoenerij Engelse woorden gebruikt,
zal het zandkasteel weldra bezwijken door
opkomend Angelsaksisch water. Dat valt
allemaal heus wel mee. De geschiedenis
laat tal van situaties zien waarin het Nederlands ook bedreigd werd, en elke keer
kwam het weer goed. lk zal u daarvan een
aardig voorbeeldj e geven.
Ruim honderd jaar geleden schreef de
Italiaan Edmondo de Amicis een reisgids
over Nederland, getiteld Olanda. Het verscheen voor het eerst in 1874; in 1987
werd het herdrukt. Na het stof ervan afgeblazen te hebben ziet u een verbazend fris
en modern boekje, vol scherpe observaties.
Enige overdrijving is hem overigens niet
vreemd. Afgunstig bekijkt hij onze talenkennis. "In Nederland is de Franse taal ver
wonderlijk algemeen", aldus De Amicis.
"In de grote steden is bijna geen beschaafd
mens, die niet vloeiend Frans spreekt; geen
winkelier, die zich daarin niet goed of
slecht weet uit te drukken; geen jongen
bijna, zelfs van de mindere klassen, die
niet zijn mondvol Frans spreekt, voldoende om een vreemdeling uit de verlegenheid te helpen. Die algemene bekendheid
met een taal, welke zozeer met de taal des
lands verschilt, is des te merkwaardiger als
men bedenkt dat het Frans niet de enige
vreemde taal is die men in Nederland vlot
spreekt. Het Engels en het Duits zijn er bijna even bekend."
Zo, die zit. Laat het wat overdreven
zijn, de kern van de zaak is duidelijk: het
Frans, dat in de vorige eeuw zo overheer-

send was, heeft het Nederlands heus niet
verdrongen.

® GEURENDOOF
Dr. J.J. .Kettenes-Van den Bosch - Putten
acques Kraaijeveld vraagt in het juli/augustusnummer wat een goed woord zou
zijn om zijn verminderde reukzin mee aan
te duiden. In de geur- en smaakstoffenindustrie (vroeger dikwij ls, minder correct, `reuk- en smaakstoffenindustrie' genoemd) noemde men personen met een
slechte of ontbrekende reukzin `reukblind'; thans waarschijnlijk `geurblind'.
Het officiele woord is anosmisch
(Grieks: osme' = reuk). Partiele anosmie
komt relatief vaak voor. Een voorbeeld is
het niet kunnen ruiken van muskusachtige geuren.

N GEURENDOOF [2J
D.M.J. Jesse-Van Hal - docent Nederlands,
Aerdenhout

ver smaak, geur en reuk hebben Piet
Vroon e.a. een interessant boek geschreven: Verborgen verleider. Psychologie
van de reuk. Hierin staat ook het antwoord
op de vraag van Jacques Kraaijeveld (in het
juli/augustusnummer) hoe de benaming
voor een verminderde reukzin luidt: `anosmie' is het onvermogen om geur waar te
nemen. Onderscheiden worden `algemene
anosmie' (het onvermogen om ook maar
enige geur te ruiken) en 'beperkte anosmie' (het onvermogen om bepaalde geuren waar te nemen). Er is sprake van `hyposmie' bij een verminderd vermogen om
alle geuren te ruiken.

O

-

EEN TWEEDE OPINIE
J.M.L. Bosmans - Antwerpen
n het korte stukje `Een tweede opinie'
(Onze Taal juni 1997) gaat C. Kostelijk
ervan uit dat de uitdrukking een tweede opinie in Vlaanderen gebruikt wordt als vertaling van a second opinion. Een Nederlandse arts zou eerder spreken van een collegaconsult. Zijn conclusie berust op een betwistbare methode, namelijk het afleiden
van algemene regels uit een eenmalige
waarneming (in het tij dschrift Orthopedische casuistiek).
Gezien de specifieke situatie van de gezondheidszorg in Belgie is er weinig behoefte aan vertaling van a second opinion.

C

De academici die ik heb geraadpleegd, laten de uitdrukking meestal onvertaald. De
tweede opinie van C. Kostelijk is mijns inziens niet meer dan de makkelij ke vondst
van een vertaler die even niets beters wist
te bedenken.

® OVERHEID EN TAALBELEID

Felix van de Laar, voorzitter van TekstNet,
vereniging van tekstschrijvers.

an Renkema haalde in zijn lezing op de
jaarvergadering van Onze Taal (zie het
septembernummer) het verdragsartikel
aan dat de Taalunie "het gemeenschappelijk bepalen van de officiele spelling en
spraakkunst van het Nederlands" opdraagt. Renkema vroeg zich terecht of of
bepalen hier 'beschrijven' of voorschrijven' betekent. Een andere vraag is: wat is
"het Nederlands", en kan die taal wel een
"officiele spelling en spraakkunst hebben?
Onze schriftelijke cultuur scheept ons
op met de illusie dat de taal vastligt. In
werkelijkheid ontstond het ABN als een
soort overkoepelende taal van de bovenlaag in de Nederlandse steden, naast de lokale dialecten. Het onderwijs houdt de fictie van het ABN weliswaar stevig in stand,
maar de taal leeft en past zich in vele varianten aan aan de communicatieve behoeften en vaardigheden van haar gebrulkers. Idioom en grammatica veranderen
continu. Wie aandachtig leest en teksten
van vroeger en nu met elkaar vergelijkt,
ziet dat ook op schrift gebeuren. Niet voor
niets verschijnt er om de zoveel jaar een
nieuwe bijbelvertaling. Waarom toch willen schoolmeesters de taal met hun `offzciele' regels voor spelling en spraakkunst
vastpinnen, met de geschreven taal als
hun geduldige slachtoffer?
Een bekende uitspraak van Renkema
zelf is dat schrijvers niet te veel op taalveranderingen vooruit moeten lopen. Maar
omgekeerd denk ik dat schrijvers er ook
niet te veel bij achter moeten blijven.

maar `de taal als instrument voor communicatieve doeleinden'. De verantwoordelijkheid van de overheid om zelf de taal zo
effectief mogelijk te hanteren, is al zwaar
genoeg, gezien de ontzagwekkend brede
doelgroep die zij steeds dient aan te spreken. De Taalunie heeft daar nu helaas geen
taak in.
Het zou ook zinvol zijn als de Taalunie
iedereen die daarnaar op zoek is - van gewone taalgebruikers tot taalkundigen -- bedient met gemakkelijk te ontsluiten bron-

nen en corpora waaraan je je inzichten
kunt toetsen, en met een goed werkend
platform om belangrijke inzichten uit te
wisselen. Dit vergt een open, democratische houding tegenover die belanghebbenden. 1k ben ervan overtuigd dat het
werken met besloten gezelschappen en geleerde commissies door de interactieve
mogelij kheden. van Internet totaal overbodig is geworden; veel hoeft het alternatief
niet eens te kosten en er kunnen veel sneller resultaten geboekt worden.

J

"

Voorzover in kringen rond de Taalunie onze overheid in dezen - het idee bestaat
dat het zinvol is om voorschriften voor
juist taalgebruik uit te vaardigen, verdient
dat idee het om bestreden te worden. Taalgebruikers (leerlingen, cursisten) hoeven
niet te leren dat iets `fout' is, ze hebben er
veel meer aan als hun wordt bijgebracht
waarom iets -- soms - fout is. De taal die
zodoende wordt beschreven, is niet `het
Nederlands' als een gesloten systeem,

Kleu re nta al Rudolf Smeets -Leiden
aar aanleiding van de recente discussie in Onze Taal over
het onnodige gebruik van Engelse woorden moest ik
direct denken aan de prachtige kleurnamen die in het
Nederlands voorkomen. Rond 1925 komt de verfstoffenfabrikant L'Alsacienne met de volgende kleuren (voor
Belgie en Nederland): nattier, roos, watergroen, frauschblauw, zalrn,
klaargroen, marineblauw, hoogrood, donkergroen, donkerblauw, granaat,
bordeaux, kanaak, maluwe, beige, roest, blauwviolet, creem, klaarkastanje,
leisteen, goudgeel, neger, zwart, oranje.
In de jaren negentig benoemt Cetabever zijn kleuren beets als volgt:
rood, bordeaux rood, licht bruin, amber, bruin, stambruin, roodbruin, donker bruin, koolzwart, wit, ivoorwit, gebroken wit, licht beige, zandbeige,
licht grijs, midden grijs, grijs, donker grijs, zaansgroen, midden groen,
woudgroen, donker groen, staalblauw, helderblauw, bIauw, donker blauw,
zwart, wit, creme, gebroken wit, licht beige, beige, zacht grijs, palissander,
abrikoos, lindegroen, grenen, strogeel, teak, petrol.
In diezelfde jaren introduceert Histor: avondroze, fuchsiaroze, oudroze, baskisch rood, signaalrood, Eris oranje, terra, cremewit, schemerbruin,
arizonabeige, muskaat, chocoladebruin, cacao, hennabruin, mint, jade, zeegroen, lommergroen, donkergroen, mosgroen, lentegroen, melkwit, sluiergrijs, heldergrijs, muisgrijs, antraciet, katjesgrijs, lichtgrijs, lavendel, grijsblauw, frisblauw, korenblauw, marineblauw, kobaltblauw, clematis, zomergeel, citroengeel, kauariegeel, zandgeel, fresia, emaillewit, winterwit, leliewi , abrikooswit, amandelwi , flamingowit, uevetwi , apperwi , seringwit.
Vervolgens introduceert datzelfde Histor in 1994 de reeks Histor
Monodek, met de volgende kleurnamen: pale honey, misty honey, gentle
honey, warm honey, pale shadow, misty shadow, gentle shadow, warm
shadow, pale apricot, misty apricot., gentle apricot, warm apricot, pale
forest, misty forest, gentle forest, warm forest, pale magnolia, misty magnolia, gentle magnolia, warm magnolia.
Hier is dus alles in het Engels. Dat het ook anders kan, bewijst
Supralux met de Kleurenkaart Kid's Colors: ver f voor de kinderkamer
(1994). Op deze kaart komen de volgende kleurnamen voor: brandweerrood, indianenrood, biggetjesroze, zwaailichtblauw, boevenblauw, grasmatgroeu, dinogroen, zeemeermingroen, zuurstokroze, piratenpaars, muisgrijs, sneltreingeel, gatenkaasgeel, milkshakegeel, knaloranje, inktzwart,
sneeuwwit, worteltjesoranje, babybillenroze, blablablauw, pierenbadblauw,
hemelsblauw, elfengroen, lalalila, kuikentjesgeel.
Inderdaad, dit is iets geheel anders.
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Het congres van Onze Taal op
8 november gaat over 'taal en
overtuigen', en dus ook over debatteren.
In dit artikel een overzicht van de

coorzi
wat z de regels bier?

verschillende debatvormen, de regels en
de kneepjes van

het vak.

Mr. drs. Peter M. van der Geer voorzitter stichting Holland Debate
en trainer in debatvaardigheden

1 sinds de veertiende eeuw debatteren studenten van Oxford
en Cambridge tegen elkaar in
speciale 'debating chambers' de bakermat van veel politieke
carrieres. Het talrijke publiek zit rond
een met groen laken bedekte tafel,
aan weerszijden waarvan de voor- en
tegenstanders plaatsnemen, net als
in het Lagerhuis. Vandaar de naam
parliamentary debate. Mensen van
naam uit de politiek (Geoffrey
Howe), de journalistiek (Peter Martin
van de Financial Times) en het bedrijfsleven (Anita Roddick van de
Bodyshop) debatteren er zij aan zij
met studenten. Dat het hier om een
spel gaat, blijkt wel uit het feit dat de
uitspraken van debaters de volgende
dag niet in de krant staan, hoe provocerend of bevreemdend hun argumenten ook waren. Een parlementslid dat roept 'I'm afraid His Royal
Highness Prince Charles knows more
about architecture than about building steady relationships' hoeft niet

RAKE ANTWOORDEN EN INTERRUPTIES
Waarom spreekt u uw partner zo tegen?

Verbaal mankeert u niets, maar auditief gezien
moet a naar de dokter.

Over debatvor m e n
voor zijn hoofd te vrezen. Debatteren
is in Engeland, Schotland en Ierland
een levenskunst waarvan men echt
kan genieten.

tig alleen het beleidsdebat in Nederland wortel geschoten, en dan vooral
in het onderwijs. Het beleidsdebat
heet zo omdat in de stelling altijd
een nieuwe beleidsmaatregel wordt
0 VERENIGDE STATEN
voorgesteld: 'Rechtsradicale partijen
In de Verenigde Staten is het debatte- moeten verboden worden' of ludieren uitgegroeid tot een volwassen tak ker: 'Het IJsselmeer moet gedempt
van sport. Het begint al op de midworden'.
delbare school als coaches speuren
In het beleidsdebat is een argunaar debattalent. De beste debaters
ment pas een argument als het onworden met studiebeurzen en andere derbouwd is. Wordt een argument
extra's naar de beste universiteiten
niet weerlegd, dan is het in principe
gelokt. Als student leren ze de fijne
juist (tenzij het aperte nonsens is volkneepjes en verdedigen ze elk week- gens de jury). In de strengste verend op toernooien de eer van hun
schijningsvorm van het beleidsdebat
universiteit. Bijna alle Amerikaanse
dienen de teams zich aan een strikte
presidenten hebben in hun studenvolgorde in hun argumenten te houtentij d aan deze wedstrijden meege- den. Daardoor leren debaters een
daan. Veel meer nog dan in Engeland nauwkeurige analyse te maken van
heeft debating in de Verenigde Stade problematiek die aan de stelling
ten een vaste plaats verworven in het ten grondslag ligt. In het debat zijn
curriculum van studenten. Maar de
kritisch luisteren en zorgvuldig forstijl is aanzienlijk anders. De typisch muleren dan ook de belangrij kste
Engelse humor ontbreekt ('I fear the vaardigheden.
most honourable speaker has forgotOmdat de presentatie van onderten something - his arguments for his geschikt belang is, hebben debaters
astonishing point of view!'), en alles de neiging om nogal snel te spreken.
draait om de argumentatie. De verza- Dat heeft tot uitwassen geleid. In
melnaam van deze debatten voor on- Amerika zijn er debaters die ritmisch
derwijsdoeleinden is academic debate. op hun voeten bewegend een snelIn Nederland zijn er inmiddels al
heid van 350 woorden per minuut
meer debating clubs (naar schatting
bereiken. Niemand die het spervuur
meer dan dertig) dan hogescholen of van woorden nog kan volgen, met
universiteiten waaraan debatonder
uitzondering van een goed ingewijd
wijs wordt gegeven (Leiden, Delft,
jurylid. Door het serieuze karakter, de
Amsterdam). Het debat zoals we het diepgang van de argumentatie en de
nu in Nederland kennen, gaat vooral schrikbarende spreeksnelheid van de
terug op de Engelse traditie, hoewel
debaters is deze debatvorm weinig
op de plaatsen waar debatonderwijs publieksvriendelijk, maar zeer gewordt gegeven de invloed van Ameri- schikt voor het oefenen van argukaanse debatvormen goed te merken mentatievaardigheden. In Nederland
is.
let de jury zodanig op de presentatie
dat dit soort uitwassen tot op heden
i BELEIDSDEBAT
niet voorkomt.
Van de Amerikaanse academische deAls toevoeging aan het beleidsdebatvormen heeft sinds de jaren tach- bat raakt sinds kort het kruisverhoor
-

Hoe fang kan een mens zonder hersens leven?

Ais rk uw leefti jd weed, kan ik het u zeggen.
Hoe ziet u uw verhaal in het Iicht van 1929?

Dat is een heel goede vraag; voordat ik daar antwoord op geef, wit ik eerst ...
Waarom voert u geen bewijzen aan voor uw steiling?

Nou, ik volg uw voorbeeld. Maar als u erop stoat ...
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De stichting Holland Debate (1989) legt zich
toe op het bevorderen van de kunst van het
debatteren en beschikt over een uitgebreide
bibliotheek met debatliteratuur en videobanden. In het bestuur zitten ervaren debaters en trainers, die ook optreden als jurylid
of debatvoorzitter op toernooien.
Stichting Holland Debate
p/a Weissenbruchlaan 6
2421 CL Nieuwkoop
0172-572395

universiteiten sturen sinds 1990 jaar
lijks een studentendelegatie naar het
World Debating Championship.
De stellingen hebben vaak een ludieke inslag (`De koningin moet haar
Gouden Koets verkopen') en de regels voor argumentatie worden losjes
gehanteerd of ontbreken zelfs geheel.
De jury laat zich veelal leiden door
de algemene indruk van de teams of
individuen, waardoor het uitstralen
van zelfvertrouwen, een vlot verhaal
en inspelen op het publiek belangrijk
worden voor de overtuigingskracht.
Het parlementaire debat is extra levendig dankzij de mogelijkheid van
interrupties, oftewel doelbewuste
pogingen om het de spreker lastig te
maken.
Scherpe vragen, puntjes van orde
of opmerkingen als 'Uw argumenten
zijn net zo kaal als uw hoofd!' maken
van het debat een heus steekspel.
Om een heksenketel te voorkomen,
mogen debaters interrupties weigeren. Maar wie alle interrupties afslaat,
zou de indruk kunnen wekken slecht
tegen kritiek te kunnen.
-

omdat het publiek na afloop van het
debat ook zijn stem uitbrengt.
Anders dan in het beleidsdebat komt
in het parlementair debat de schoonheid van de taal tot uitdrukking. Er is
alle ruimte voor smaakvolle anekdotes, mooie stijlfiguren, klinkende
openingen en daverende uitsmijters.

N
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0 SPELENDERWIJS

Als debatvorm voor het onderwijs
lijkt het parlementair debatteren
De Nederlandse Debatvereniging beheert
minder geschikt, omdat een vast straeen lijst van alle debating clubs (waarvan het
mien voor de argumentatie en vaste
merendeel studentenclubs) en organiseert
beoordelingscriteria
ontbreken. Daareen landelijke competitie (020 - 447 01 46).
om is het verstandig te beginnen met
Twee handboeken over debatteren die lezers
meer op de inhoud gerichte beleidswegwijs maken in debattechnieken en -tacdebatten, en daarna de teugels wat te
tieken zijn:
laten vieren in het parlementair de- A. Braet en R. Berkenbosch, Debatteren
bat, dat meer op presentatie gericht
over beleid. Beknopte handleiding voor acadeis. Het competitie-element (iemand
misch debatteren. Groningen, Woitersmoet het debat winnen) verhoogt in
Noordhoff, 1989. (Volgend jaar verschijnt
beide gevallen de (in) spanning.
een herziene editie.)
Welke debatvorm men ook kiest, de.- Peter M. van der Geer, Werken aan debatbatteren oefent de deelnemers in een
vaardigheden. Utrecht, Lemma, 1995.
combinatie van vaardigheden: argumenteren, presenteren, luisteren en
kritisch denken. Anders dan de dagelijkse praktijk biedt een debating club
Het summum van parlementair demensen de kans om spelenderwijs
in zwang. Deze aanpassing is gelnspi- batteren wordt bereikt als het publiek hun overtuigingskracht te verbeteren
reerd op het Amerikaanse cross-exa- halverwege het debat mag meeen adequaat te reageren op schijnmination debate. Het is een vraag-en- debatteren. Men waant zich in een
argumenten, retorische hoogstandjes
Atheense volksvergadering, mede
antwoordspel, waarin elk betoog in
en andere manipulaties.
<
het debat wordt gevolgd door een
ondervraging door de andere partij.
Dat zorgt voor spannende momenten en vergt het uiterste van de debaters. Wie zojuist nog een goed geolied verhaal hield, kan door een kritische vraag ('Waarom baseert u uw
verhaal op een voorval van maar
liefst 15 jaar geleden?') zijn overtuigingskracht zien verdwij nen. Andersom kan een gevat antwoord de vraagsteller uit balans brengen ('Hoe komt
het toch dat u uw feiten op conclusies baseert in plaats van andersom?')
i PARLEMENTAIR DEBAT

Bij de typisch Britse debatvormen,
die overigens ook in Amerika steeds
populairder worden, gooien debaters
het over een geheel andere boeg.
Hier strijden argumentatie en presentatie om de voorrang en gaan debaters bij tijd en wij le even luidruchtig
tekeer als de leden van het Lagerhuis.
In Nederland is parlementair debatteren verreweg de populairste vorm bij
debating clubs. Enkele Nederlandse

Een debat in het VARA-tv-programma 'Het Lagerhuis'.
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Z eepkistdiscussies Onze Taal:
tegenstander gezocht
p het congres van 8 november
vinden in de wandelgangen
de eerste zeepkistdiscussies
van Onze Taal plaats. Uit alle
stellingen die zijn ingezonden
- waarvoor hartelijk dank - zullen er
uiteindelijk drie (verdeeld over de
pauzes) verdedigd en aangevallen
worden. Voor een van de stellingen
zoeken we nog een tegenstander.
Meld u nu aan voor deze eervolle
woordenstrijd.

Stelling 1: De meeste nieuwslezers en
correspondenten van het NOS- journaal zijn slechte ambassadeurs voor
het Nederlands.
Voorstander: Theo Muller
Tegenstander: J. W. van de Straaten
Stelling 2: Het bestuur van het Genootschap Onze Taal moet actie voeren tegen het gebruik van Engelse
woorden in het Nederlands.
Voorstander: Arno Schrauwers
Tegenstander: Jos Paardekooper

Stelling 3: Van Nederlandse woorden
met een Latijns en een Nederlands
meervoud behoort uitsluitend het
Nederlandse meervoud (museums,
gymnasiums) gebruikt to worden.
Voorstander: G.J. van der Hoek
Tegenstander: ???
Wie wil het standpunt verdedigen dot
het laten verdwijnen van Latijnse
meervouden een aantasting van onze
taal(ri jkdom) is?
<

Nederlands Etymologisch Woordenboek
Jan de Vries
De wetenschappelijke, onverkorte uitgave van Brill.
Onmisbaar voor alle taalliefhebbers.
Uitgebreide lemmata, diepgaande informatie.

" . . . duidelijk, overzichtelijk..."
(Marlies Philippa, Onze Taal, 1983)
977 pagina's, gebonden.

Bestel nu bij Onze Taal en bespaar 20%.
In plaats van f 119,50 betaalt u slechts f 94 9 95
en u krijgt het boek gratis thuisbezorgd.
(Deze aanbieding is geldig

t/m 30 november 1997.)

Maak f 94,95 over op Postbankrekening 4265902
van Onze Taal, o.v.v. Etymologisch Woordenboek.
Het boek wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.
ISBN 90 04 08392 8 Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

Academic Publishers

Brill Academic Publishers
Postbus 9000
2300 PA Leiden
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derscheid tussen deze beide manieren om "boom- en aardvruchten van
GEDISCRIMINEERD?
hun bekleding te ontdoen. Volgens
Het Groene Boekje geeft AmsterT
TAALADVIESDI
het WNT betekent pellen dat we de
dammer met een hoofdletter,
vrucht van `het bekleedsel' ontdoen
maar rotterdammer met een kleine
zodat het binnenste ongeschonden
letter. Hoe kan dat?
blijft, terwij l bij schillen met behulp
van een mes ook een deel van het
Met Amsterdammer wordt in het
binnenste wordt weggenomen. Len
Groene Boekje `inwoner van Amsinaasappel wordt daarom bijvoorsterdam' bedoeld, en daarom krij gt
beeld gepeld, en een appel geschild.
dit woord een hoofdletter. RotterdamOmdat bij het 'uitkleden' van een
mer ('inwoner van Rotterdam') komt
banaan het binnenste ongeschonden
niet in het Groene Boekje voor. De
blijft, ligt het op grond van het WNT
redactie heeft er, zo blijkt uit de Invoor de hand te kiezen voor pellen.
Volgens de woordenboeken niet.
leiding (blz. 51), voor gekozen alleen
Maar Van Dale (1995) stuurt ons in
Die vermelden bijna allemaal bil
de hoofdsteden van provincies en
hun afleidingen op te nemen. Rotter- uitbraak alleen de betekenis `ontsnap- een andere richting. Bij pellen vermeldt Van Dale de betekenis `van de
dam is geen provinciehoofdstad. Am- ping door middel van braak'. Van
Dale geeft bij uitbarsting wel de geharde buitenhuid ontdoen' (noot,
sterdam ook niet (de hoofdstad van
Noord-Holland is Haarlem), maar het zochte betekenis: "het in volle hevig- ei), en bij schillen `een vrucht of knot
van zijn zachte omkleding, kurkhuid,
heid gaan beginnen, gaan woeden:
is als hoofdstad van Nederland toch
ontdoen' (appel, citroen). Hieruit
opgenomen. Haarlem en de Haarlem- de uitbarsting van een oorlog, van het
vloeit voort dat we een banaan zouonweer, van een ziekte". Volgens Van
mer hebben hun vermelding ook geden schillen.
Dale zouden de media dus moeten
kregen.
spreken van 'een nieuwe uitbarsting
Sommige etiquetteboeken geven
Maar wat duet de rotterdammer
van varkenspest'. Er is bij de worming adviezen voor het netjes opeten van
met een kleine letter dan in het
van uitbraak hoogstwaarschij nlij k uit- een banaan. In het boek OmgangsvorGroene Boekje? Volgens Van Dale is
rotterdammer of de naam van een be- gegaan van het werkwoord uitbreken, men van J.L. van der Kraan-de Gooijer (1952) staat: "Bananen worden
dat 'plotseling ontstaan en zich verpaalde kwaal, of een zwarte schipbreiden' betekent. Misschien stuurde met de linkerhand aangevat, met de
perspet, of een zeker tarwebrood, of
rechterhand wordt aan een der uiteen bepaald soort dabber (om mee te uitbarsting de gedachten te veel naar
een woede-uitbarsting of de uitbareinden een inkeping gemaakt en de
vissen). En een rotterdammertje kan
schil in repen er afgepeld."
sting van een vulkaan. Bovendien
een biljartterm zijn ('een bal tweeOok onze voorkeur gaat uit naar
kwam volgens een woordenboek maal met de keu raken'), maar ook
Van Dale Engels-Nederlands - uitpellen. Wij voelen het meest voor de
een benaming voor het laatste restje
omschrijving van het WNT: wie een
in een j eneverfles (niet genoeg voor
braak toch al voor als synoniem van
vrucht schilt, heeft wat ons betreft
uitbarsting. Bij outbreak vermeldt dit
een heel glaasje), dat de klant gratis
woordenboek: "uitbarsting => uiteen mes in de hand en neemt een
mag opdrinken. Met een rotterdammertje kan bovendien een soort droge braak, het uitbreken, het uitbarsten". gedeelte van het binnenste weg.
Wij keuren uitbraak in deze beteworst bedoeld zijn.
kenis niet af. Het is zeer waarschijnNaast Amsterdam en de Amster0 LIVE-/LIFEMUZIEK
dammer komt ook amsterdammertje
lijk dat het in de volgende drukken
Wat is juist: li femuziek of livevan de woordenboeken terug te vinvoor in het Groene Boekje. Behalve
den zal zijn met de betekenisommuziek?
het bekende paaltje kan het volgens
schrijving "uitbarsting, de uitbraak
Van Dale ook een soort van schenkAls u wilt uitdrukken dat het niet
kannetj e zijn, een bepaald type hang- van een epidemie".
om een opname gaat maar om
klok en een soort Goudse kaas.
'levende muziek', dan is livemuziek
0 BANAAN PELLEN/SCHILLEN
juist. Het Engelse live is hier een verkorting van alive ('levend') . Op het
Welk woord moet ik gebruiken
0 UITBRAAK
voor het `uitkleden' van een
woord lifemuziek ('levensmuziek') is
In kranten kwamen de laatste
op zichzelf weinig aan te merken,
maanden vaak koppen voor.als banaan: pellen of schillen?
maar als het gebruikt wordt terwij l
Nieuwe uitbraak van varkenspest.
Zowel pellen als schillen kan voor
livemuziek bedoeld is, is het onjuist.
Van Dale (1995) geeft bij uitbraak
Live komt ook voor in samensteldeze handeling worden gebruikt.
alleen "ontsnapping (uit een gevangenis) d.m.v. braak". Kun je ei- Het Woordenboek der Nederlandsche lingen als live-uitzending en liveverbinTaal (WNT, deel XII, 1931 en deel
ding. Het betekent dan `direct' of
genlijk we! spreken van `de uitXIV, 1936) maakt een duidelijk on`rechtstreeks'.
braak' van een epidemie?
0 ROTTERDAMMER
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"Als ik alle nota's die ik in een jaar krijg, achter elkaar leg, ontstaat
een rij van 20 kilometer", aldus het VVD-kamerlid Clemens Cornielje.
Hij gooit daarvan 15 kilometer weg; slechts een kwart leest hij echt.
Dat is nog altijd 25 meter per werkdag. Hoe slaagt hij daarin? Over
de bijzondere leesgewoontes van onze volksvertegenwoordigers.

Hoe lezen P olitici beleidsnota's?
Rob Neutelings - Sectie Toegepaste Taalkunde, TU Delft

et is bekend: politici worden
overspoeld met informatie. "Ik
leerde snel tot de kern van uitgebreide nota's doordringen,"
aldus GPV-Kamerlid Van Middelkoop, "zodat ik tijd overhield
voor joggen en andere hobby's."
Voormalig VVD-leider Wiegel vond
zelfs dat je je tot de eerste en laatste
regel van een nota kon beperken.
Anekdotes te over, maar van onderzoek naar het leesgedrag was tot nu
toe geen sprake.
Hoe halen Kamerleden zo efficient
mogelijk de benodigde informatie uit
beleidsnota's, die vaak zeer omvangrijk en notoir onleesbaar zijn? Wat
doen zij nu precies in de achterkamertjes op het Binnenhof? Politici zijn
`expertlezers'. Alleen door grote inhoudelijke voorkennis zijn zij in staat
om onder hoge tijdsdruk de essentie
te halen uit taaie beleidsstukken.

te bepalen, een directeur beoordeelt
een beleidsnota hardopdenkend te
een schriftelijk investeringsvoorstel
lezen. Iedere gedachte moesten ze
alvorens zijn portemonnee te trekverwoorden. Deze zijn op band opgeken. Toch is de aandacht voor beoor- nomen. In totaal zijn 6543 verwoordelend lezen in het onderwijs niet zo de gedachten onderzocht. Politici
groot. Verbazingwekkend is dat niet. blijken zich weinig aan te trekken
Het is nauwelijks bekend wat we nu
van de instructie voor beoordelend
precies doen tijdens beoordelend le- lezen. Ze hebben een eigen methode.
zen.
Tweede-Kamerleden reduceren
Overigens zijn er wel goede studie- eerst hun informatiebelasting. Heel
boeken die studenten onderwijzen in veel brieven, nota's, folders en rapbeoordelend lezen. Zij richten zich
porten gaan op basis van de titel en
vooral op de beoordeling van de vol- afzender ongelezen naar het 'ronde
ledigheid, relevantie en de aanvaard- archief' (een parlementaire uitdrukbaarheid van de uitspraken in de
king voor 'prullenbak'). Teksten over
tekst. In Leren communiceren, een
zeer belangrijke maatschappelijke onveelgebruikt communicatiestudiederwerpen belanden meestal ongeleboek in het wetenschappelijk onder- zen in de kast, waar ze de functie van
wijs, wordt het - op zichzelf niet op- naslagwerk vervullen. Beleidsnota's
zienbarende - advies gegeven de
waarover hij een mening moet geven
tekst eerst grondig te lezen alvorens
voor de televisie of in een vergadeeen oordeel te vellen.
ring leest een Kamerlid wel. Opvallend daarbij is dat Kamerleden niet
• SELECTERENDE POLITICI
de hele tekst lezen. Gemiddeld lezen
LEZEN IN SOORTEN
Politici moeten erg vaak hun oordeel ze zo'n 23% van een beleidsnota. De
Op school leert iedereen eerst 'techgeven over beleidsnota's. Gebruiken
omvang van een nota is wel van innisch lezen': het decoderen van letzij de genoemde strategie uit het stu- vloed op de hoeveelheid die ervan
ters en woorden. De volgende stap in dieboek of hanteren zij een heel angelezen wordt. Korte teksten van
de ontwikkeling van leesvaardigheid dere methode? Voor mijn proefrond de 15 pagina's worden relatief
is `begrijpend lezen': het zien van
schrift De eigenzinnige lezer heb ik on- grondig gelezen, terwij 1 van lange
verbanden tussen woorden en zinderzocht hoe onder anderen Tweede- teksten van bijvoorbeeld 200 paginen. Technisch en begrijpend lezen
Kamerleden beleidsnota's lezen.
na's veel (soms hele hoofdstukken)
zijn op zichzelf geen garantie voor
Twintig Kamerleden is gevraagd om
ongelezen blijft. Kamerleden kunnen
maatschappelijk succes. Daar is meer
meestal gevaarloos informatie in een
voor nodig: leerlingen moeten uit
beleidsnota overslaan als ze jarenlang
•
een boek relevante informatie halen,
bekend zijn met een beleidsterrein.
deze onthouden en reproduceren. Er
Een hoofdstuk over de geschiedenis
is dan sprake van `studerend lezen'.
Politici blijken zich
van het beleid slaan ze vaak over: dat
Uit Amerikaans onderzoek blijkt
brengt hun niks nieuws.
dat je er in je werkzame leven met
weinig aan te trekken
Daarnaast speelt het belang van
studerend lezen nog lang niet bent.
een onderwerp op de politieke agenVooral hogere maatschappelijke
van de instructie voor
da een rol bij de selectie. "Als het
functies doen een beroep op een angaat om een handjevol miljoenen,
dere soort leesvaardigheid, die in Nebeoordelend lezen.
dan moet je er niet te veel tijd aan
derland `beoordelend lezen' wordt
besteden", aldus een VVD-Kamerlid.
genoemd. Een personeelsfunctionaris
Ze hebben een
Kamerleden weten haast zonder uitmoet aan de hand van een sollicitazondering al van tevoren wat ze wiltiebrief besluiten of hij een sollicitant
eigen methode.
len van een nota. Ze hebben duidelijuitnodigt. Een jurist leest een dossier
ke leesdoelen die ze willen bereiken.
•
over een verdachte om de strafmaat
Zo wil een CDA-kamerlid weten in
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hoeverre de nieuwe regels voor de
winkelsluiting tot een verstoring van
de zondagsrust leiden.
Zulke specifieke leesdoelen worden
vaak ingegeven door partijpolitieke
overwegingen of stokpaardjes. Kamerleden zoeken in beleidsnota's aanknopingspunten om hun leesdoelen te
realiseren. Het gevolg van deze werkwijze is dat ze slechts zeer weinig
tekst in lineaire volgorde lezen. Ze
beginnen dus niet vooraan de tekst
en ze eindigen niet achteraan. Gemiddeld lezen ze slechts 2,5 zin achter
elkaar en slaan dan weer een andere
passage in de tekst op. Vaak lezen ze
kopjes, titels of eerste zinnen van alinea's, om te zien of een tekstpassage
voor hen interessant is. Uiteraard liggen niet alle leesdoelen van Kamerleden vast. De nota kan ook problemen
opwerpen die aanleiding geven voor
een nieuw leesdoel.
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Hans Wiegel: alleen de eerste en de Iaatste regel.
0 NIET GRONDIG, WEL EFFICIENT

Hoe lezen Kamerleden de passages die
ze geselecteerd hebben? Het is denkbaar dat ze - conform de benadering
van beoordelend lezen uit de studieboeken - in stappen lezen. Dat wil zeggen dat ze in de eerste stap de nota-informatie bestuderen en pas in de tweede stap overgaan tot het beoordelen
van de bestudeerde informatie.
In de praktijk gaat de verwerking
van de informatie niet zo netjes in gescheiden stappen. Kamerleden wisselen studeren en beoordelen steeds of
en geven ook al oordelen in het begin
van hun leesproces. Als ze lezen 'de
overheid heeft afwisselend een remmend en een toelatend beleid gevoerd
ten aanzien van softdrugs', dan gaan
ze niet eerst lezen wat daar de redenen van waren, maar ze oordelen
meteen: 'dat is niet consistent, dat
kan echt niet'.
Hun werkwijze lijkt niet erg grondig, maar is wel efficient. Kamerleden
moeten in vergaderingen oordelen geven over beleidsnota's. Die oordelen
vormen ze heel snel tijdens het lezen.
De rest van hun leesproces wordt gestuurd door die oordelen. Ze zoeken in
de tekst gericht naar argumenten en
aanvullende informatie. In de meeste
gevallen lukt het wel om de oordelen
te versterken. Als de zoektocht aanleiding geeft tot het bijstellen van oordelen, dan kan dat altij d nog.
Kunnen beleidsnota's niet veel kor-

ter als er gemiddeld nog geen kwart
van wordt gelezen door Tweede-Kamerleden? Op zichzelf is dat een aantrekkelijke gedachte, maar de kwestie
ligt niet zo eenvoudig. De Kamerleden Baay, Beversluis en Wesseldijk
(pseudoniemen) lezen een beleidsnota over de bestrijding van fraude met
sociale uitkeringen. Ze lezen respectievelijk 17%, 30% en 64% van de
tekst. Daar komt nog bij dat ze verschillende tekstpassages lezen. Ze kiezen informatie die past bij hun leesdoel. Wesseldijk is pas enkele maanden lid van het parlement en hij leest
daarom ook de geschiedenis van het
beleid. Beversluis is geinteresseerd in
de aangifte van niet-bestaande kinderen bij de Burgerlijke Stand, zodat de
aangever kan profiteren van de kinderbijslag voor een niet-bestaand
kind. Zij zoekt hier informatie over
in de beleidsnota. Baay en Wesseldijk
hebben hier geen belangstelling voor
en lezen dus niets over dit onderwerp.
i GEVOLGEN VOOR DE PRAKTIJK

Verschillende Kamerleden lezen verschillende passages van beleidsnota's
en daarom kan men niet zomaar
concluderen dat de nota's een stuk
korter kunnen. Daar komt bij dat
beleidsnota's ook nog andere lezersgroepen hebben, zoals burgers, bedrijven, overheidsinstanties. Deze

hebben misschien juist behoefte aan
de informatie die de Kamerleden
overslaan.
Wat kan het onderwijs leren van de
manier waarop Kamerleden beleidsnota's lezen? Als het gaat om beoordelend lezen, zou het goed zijn dat
leerlingen zich inleven in een situatie
van waaruit ze snel leesdoelen moeten afleiden. Dus niet: 'geef je mening over de argumentatie in deze
tekst', maar 'geef je mening als lid
van een milieuorganisatie over het
milieuplan van de schooldirectie'. Als
leerlingen leesdoelen hebben, kunnen ze gericht lezen. Met behulp van
leesdoelen kunnen ze kiezen welke
informatie ze selecteren en op welke
manier ze die verwerken (bestuderen
of beoordelen). Ze leren zo om te
gaan met grote hoeveelheden informatie die in een beperkte tijd beoordeeld moeten worden. En hoewel
Lang niet alle leerlingen lid zullen
worden van de Tweede Kamer, zal
deze vaardigheid zeker van pas komen bij de vervulling van andere
<
maatschappelijke functies.
Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van Rob Neutelings, De eigenzinni-

ge lezer. Hoe Tweede-Kamerleden en gemeenteraadsleden beleidsteksten lezen.
Het is in 1997 verschenen bij Sdu Uitgevers (ISBN 90 1 2 08429 6) en kost
f 44,90.
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Nu de invoering van de nieuwe Duitse spelling nadert, neemt
de verwarring toe. Wat gaat er allemaal ve randeren? En wie
heeft het in dit soort kwesties voor het zeggen? De discussie
vertoont opmerkelijke overeenkomsten en verschillen met
het Nederlandse spellingdebat.

bied zijn interessant. Een overeenkomst ligt in de aard van de hervormingen . Ook in Dui tsland heeft de
wens om de spelling regelmatiger en
doorzichtiger te maken een belangrijke rol gespeeld in de oorsprankelijke
voorstellen. Een voorbeeld . Als het
eerste deel van een Duitse samenstelling op twee dezelfde medeklinkers
eindigt (Balett) en het volgende deel
begint met nog eens dezelfde medeklinker (tiinzer), werden tot nu toe
Marc van Oostendorp
slechts twee van de drie medeklinkers geschreven: Ballettiinzer. In het
nieuwe systeem schrijven de Duitsers
voortaan Balletttiinzer.
discussie fel opgelaaid. Op verschiloen de spellingdiscussie in NeBoeiender dan deze overeenkomst
derland en Vlaanderen zo'n
lende plaatsen zijn Duitse ouders
zijn de verschillen. In de spelling van
anderhalf jaar geleden op haar
naar de rechter gestapt om te verhin- leenwoorden is de Duitstalige overhoogtepunt was, keken sommi- deren dat hun kinderen de nieuwe
heid verder gegaan dan de Nederge discussianten weleens me t
'scholierenspelling' moeten leren, die landse en Vlaamse ministers. De spel enige afgunst naar het Duitse-taalge- buiten de schoolmuren nauwelijks
lingen Majoniise (mayonaise) en Spabied. Zo dem ocratisch, zo ordelijk en gebruikt lOU worden. In sommige
getti (spaghetti) hebben voor grate
zo weldoordacht als de spellingwijzi- deelstaten (zoals Hessen en Nedersak- opschudding gezorgd, maar ze zijn
sen) hebben deze ouders gelijk gekre- vanaf vo lgend jaar weI de officiele
gingen daar verliepen, daar haalden
gen. Hun kinderen hoeven de nieuDuitse schrijfwijze. Het is alsof we in
wij het toch maar niet bij .
we spelling niet te gebruiken. Dit allntussen is de nieuwe spelling
h et Nederlands maionese zouden
gaan schrijven. (Zie voor een uitgeoveral ingevoerd en de meeste schrij - les heeft voor grate verwarring gebreide beschrijving van de nieuwe
vers hebben zich erbij neergelegd. In zorgd: wie bepaalt er wat de officiele
Duitsland wordt de nieuwe 'Rechtspelling is?
Duitse spelling het artikel 'Hoe doen
schreibung' pas in september 1998
de buren het?' van Harry Cohen in
offici eel, maar veel scholen hebben al • MAJONESE
Onze Taal van mei 1996.)
dit jaar de nieuwe leerboeken in geDe overeenkomsten en de verschillen
bruik genomen. In verband daarmee tussen de spellingherzieningen in het • KOMMAVRIJHEID
is de laatste maanden in Duitsland de Duitse- en het Nederlandse-taalgeDe Nederlandse spellingregels beperken zich traditioneel tot de spelling
van woorden. In het Duits vallen ook
de leesteken s onder de officiele regels. Vooral de verregaande vereenvoudiging van de richtIijnen voor
LlGGEN TIJDENS HUN VAKANTIE ToTAAL
het schrijven van komma's zorgt
NIET WAKKER VAN DE. t\jlEUWE DUITSt .sPELLING
voor veel onrust. Sommige mensen
vrezen dat de nieuwe regels het onmogelijk maken h et werk van grate
,Wo BEER
kommaplaatsers als Thomas Mann
PLeASE
nog te kunnen lezen. Het opinieweekblad Der Spiege l noemt de
'Komma-Freiheit' een van de ernstigste ingrepen in de Duitse taal, die "de
zekerheid tijdens h et Iezen verstoort
en historische wortels onbekommerd
wegkapt".
~~
Daar staat tegenover dat er in het
Duitstalige
gebied een veel funda11>
'"
..0..:
menteler discussie gevoerd wordt
o
11>
over de juridische en bestuurlijke as~
~.
pecten van de spellingverandering.
11>
\
11>
Mag een regering zomaar bepalen dat
"0>< de spelling verandert? In Nederland
"Q.~ en Vlaanderen lijkt vrijwel iedereen
het daaraver eens te zijn. De discus-

Opschudding over Duitse
spellinghervorming
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sie concentreerde zich bij ons vooral Duitsland heerst er nu echter grote
ling is geen overheidskwestie.
op de vraag welke spelling de oververwarring. Heeft zo'n raad wel de
De Duitsers hebben het ook lang
heid moet voorschrijven. Begin 1996 bevoegdheid een dergelijke beslissing zonder een door de regering voorgestelde onder anderen Eerste-Kamerlid te nemen? En wat is de rol van de
schreven spelling gedaan. In 1955
Erik Jurgens de kwestie aan de orde
federale Duitse overheid, of van de
verklaarde de raad van ministers de
of de spellingwijzigingen niet ook
bondsstaten? Deze vraag is alleen
voorschriften van het populaire
formeel door het parlement moesten maar nijpender geworden nadat en- woordenboek Duden voorlopig tot de
worden goedgekeurd. Daar is het bij kele plaatselijke rechters beslist heb- algemeen geldende richtlijn. Het wagebleven.
ben dat de nieuwe wetten in ieder
ren de woordenboekmakers die beIn het Duitse-taalgebied ligt de si- geval in Hessen en Nedersaksen niet paalden wat de 'juiste' spelling was,
tuatie ook wel wat gecompliceerder. gelden. Kan een rechter bepalen hoe tot grote tevredenheid van vrijwel
Een 'Duitse Taalunie' bestaat niet. In men Ballettanzer moet schrijven?
alle Duitse taalgebruikers. Veel menplaats daarvan is er een raad van misen begrijpen niet waarom in die sinisters uit de Duitse deelstaten, Oos- 0 STAATSLOGICA
tuatie nu verandering moet komen.
tenrijk, Zwitserland en Liechtenstein, Veel Duitsers vinden dat de staat zich
Dat laatste levert toch weer een
aangevuld met vertegenwoordigers
helemaal niet met de spelling hoeft
overeenkomst met 'onze' spellingprouit landen die een Duitstalige minte bemoeien. Zij beroepen zich onder blemen op. Van een afstand mag de
derheid hebben. Deze raad heeft in
andere op het argument dat de over- Duitse regeling veel ordelijker en behet najaar van 1995 tot de gewraakte heid ook niet opeens een nieuwe
ter doordacht lijken, maar uiteindelijk
hervormingen besloten. Vooral in
'staatslogica' kan voorschrijven. Spel- is de chaos er minstens even groot. <

Vergeten woorden
.

oe veranderlijk is de taal
en hoe begrijpelijk zijn
soms de veranderingen.
Vroeger betekende aas
gewoon 'voedsel'. De
Vlaamse dichter Guido Gezelle kende
het nog, zoals blijkt uit de volgende
poetische, maar niet bijster fraaie
passage: "Hoe hard - lag, en hoe
diepversteend, de moederschoot (d.i.
de bevroren grond omtrent nieuwjaar, H.H.) die 't aas verleent, daar
man en muis op leven zal." (Gezelle,
Rijmsnoer 6, 50, 1895). Maar Gezelle
gebruikte in zijn gedichten vaak oude
of gewestelijke woorden, die reeds
lang uit de standaardtaal verdwenen
zijn.
Van 'voedsel' naar 'lokspijs', de
enige betekenis van aas die nu nog
algemeen gebruikelijk is, is maar een
klein sprongetje. Het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (dat volgend
jaar, na 147 noeste werkjaren, gelukkig eindelijk voltooid zal zijn) omschrijft aas dan ook, mooi ouderwets,
als volgt: "Daar spijs strekt om dieren, die men vangen wil, te lokken,

.

.

Aaszak

het nog niet eens zo grijze verleden
trokken goochelaars de talrijke kermissen langs om er hun kunsten te
Hans Heestermans
vertonen. Zij droegen hun aaszak bij
zich, dat nu geen brood meer bevatte, maar goochelspulletjes. Uit die tas
heeft aas ook de beteekenis van Lok- toverden zij allerlei dingen te voorspijs, vooral bij de visscherij."
schijn. "Ick ken behendich en fray
spelen uyt den aes-sack", laat Bredero
Begrijpelijk en fascinerend is de bete- zijn kluchtfiguur Symen zeggen.
kenisontwikkeling van aaszak. Uit de
En dan gebeurt er iets moois in de
aard der zaak is dat oorspronkelijk de taal. Die goochelaars met hun aaszak
zak waarin het aas, het voedsel, werd zijn zo snel en listig in hun beweginopgeborgen om het mee te nemen.
gen dat het lijkt op duivelse bedriegeDe knapzak dus. Marnix van Sint Al- rij. Op vals spel. En zo krijgt de verdegonde, burgemeester van Antwer- binding aaszak doen de betekenis
pen en vermoedelijk de dichter van
'knoeien bij het spel', zoals blijkt uit
het Wilhelmus, beschrijft de monni- het volgende citaat: "Gij hebt aaszak
ken, bisschoppen en prelaten uit zijn gedaan, dat is zeker, ja, aaszak bij 't
tijd als volgt: "Sy gaen als Pelgrims
afnemen der kaarten van het spel."
van deene plaetse op dandere, om
(Rosseels, Jaarb. v. Reder. 1866, 110,
haren aessack met stucken broots
geciteerd in het WNT). In delen van
ende ghebraden vleesch te vullen."
West-Brabant kent men voor het
(Marnix, De Byencor f der H. Roomsche valsspelen met kaarten en andere
Kercke 5,2 (211b), 1574).
spelletjes nog de term azak of aarzak
Die knapzak kon natuurlijk ook
speule.
gebruikt worden om er iets anders
Van 'voedsel' naar 'vals': een grote
dan spijs en drank in te vervoeren. In stap en toch logisch.
<
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Doelpunten, maar ook belangrijke politieke

0

en economische gebeurtenissen, vallen niet

n

zelden op een 'psychologisch moment', vaak
een 'belangrijk psychologisch moment'. Wat

co

wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? En
wat is de herkomst van deze gemeenplaats?

Psychologisch
moment
jaap Engelsman

nze gelijkmaker kort voor
het rustsignaal kwam op een
heel belangrijk psychologisch moment", meende de
toenmalige PSV-oefenmeester Robson op 8 april 1991 in NRC
Handelsblad. Doelpunten, maar ook
politieke en economische gebeurtenissen van gewicht, vallen niet zelden op een psychologisch moment,
vaak een belangrijk psychologisch
moment. Juist door haar vaagheid
leent deze frase, waarin het geleerde
psychologisch enige schone schijn ophoudt, zich voor velerlei gebruik.
Behalve in het Nederlands is de uitdrukking ook gangbaar in het Frans
en het Engels, respectievelijk als moment psychologique en psychological
moment.

Edmond en Jules de Goncourt: "Het psychologisch moment voor een

bombardement — zo bont kunnen toch alleen Duitsers het maken!

- 't 'psychologische' (juiste) ogenblik (1929)
- het best gelegen ogenblik; het
psychologisch ogenblik (eind jaren dertig)
- omstandigheid, die een besluit
doet nemen; (bij vergissing) ogenblik, waarop een gewichtig besluit
moet worden genomen (1939)
- het psychisch juiste, het geschikte
ogenblik (1950)
- het in een bepaald geval juiste of
meest geschikte ogenblik (1964)
- het juiste ogenblik (1986)
- gepast, geschikt [ogenblik] (1991)

".

0 HILARITEIT IN PARIJS

Het is december 1870. Frankrijk is in
de greep van een ongekend strenge
winter. Parijs is bovendien in de
greep van de Duitse legers, die inde
nazomer stormenderhand Noordoost-Frankrijk hebben veroverd en
in september de hoofdstad hebben
omsingeld. Na drie maanden beleg
wordt het leven in de lichtstad
hoogst onaangenaam. Door schaarste
gedwongen slaat de Franse keuken
nieuwe wegen in: het nette eethuis
Voisin serveert met de kerst 'Chat
garni de rats rotis sauce poivrade.
. MOMENTALS 'FACTOR'
Chameau roti' - dakhaas met rat en
Het cliche psychologisch moment, dat Zoals u ziet, wisten de lexicografen er kameel. De barre kou maakt brandons zo vertrouwd in de oren klinkt, is niet goed raad mee.
stof zowel onmisbaar als onbetaalnog geen anderhalve eeuw oud. In
De omschrijving 'omstandigheid,
baar.
die een besluit doet nemen' duidt
De Duitse militaire en politieke
het Nederlands is de opkomst ervan
sedert 1899 aan de hand van wooroverigens op een tweede - in zekere
leiders zitten intussen met een prodenboeken behoorlijk te volgen. On- zin zelfs de eerste - betekenis van
bleem. Parijs is dan wel omsingeld,
derstaand rijtje biedt een keuze van
psychologisch moment, waarin moment veroverd is het niet. Is het raadzaam
definities uit Nederlandse verklaren- niet 'ogenblik' betekent, maar
de stad met de vermaarde Krupp'kracht', 'factor', 'invloed'. Een voor- kanonnen onder vuur te nemen? Het
de en vreemdewoordenboeken, en
Nederlandse vertalingen uit woorbeeld hiervan uit het Woordenboek
is immers lang niet zeker of die een
denboeken Frans- en Engels-Nederder Nederlandsche Taal is "Een man doorbraak zullen forceren, en de gelands:
met zulk een scherpen blik voor het
dachte aan een mogelijk falen is de
- het psychologisch juiste ogenblik psychologische moment in de uitin- militairen een gruwel.
(1899)
gen van het geloof" (Huizinga,
Op 16 december 1870 wordt in
- beslissend ogenblik (1902)
1919). Hoewel deze betekenis van
een beschouwing op de voorpagina
- ogenblik waarop een gewichtig
psychologisch moment in het moderne van de Neue Preui3ische (Kreuz-)Zeibesluit genomen moet worden
spraakgebruik te verwaarlozen is, was tung gesteld dat een beschieting pas
(1913)
zij voor het ontstaan van de uitdruk- zinvol is wanneer bij de Parijzenaars
- beslissend ogenblik, waarop uitking van groot belang. Het tijdstip
alle hoop op hulp van buitenaf is
komt wat in iemand steekt (eind
van dat ontstaan ligt 126 jaar achter vervlogen. Er moet, kortom, zorgvuljaren twintig)
ons.
dig rekening worden gehouden met
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de morele of psychische factor. Deze
wordt in de Duitse tekst aangeduid
met de geleerde term das psychologische Moment. Uiteindelijk zou mede
op aandringen van Bismarck de beschieting op 5 januari 1871 beginnen.
De taalkundige bom was toen al gebarsten. Op 25 december 1870 had
het Parijse Journal Officiel - berucht
om zijn ondoorgrondelijke orakeltaal
- een bericht geplaatst over dat Duitse artikel, waarin echter das psychologische Moment was opgevat als der
psychologische Moment 'het psychologische ogenblik'. Onmiddellijk ontstond een onontwarbare mengeling
van beide betekenissen ('factor' en
'ogenblik'), wat in de benarde Franse
hoofdstad resulteerde in verontwaardiging en ... hilariteit.
De verontwaardiging spreekt uit
het dagboek van de gebroeders Edmond en Jules de Goncourt, die op
27 december schreven: "Het gesprek
gaat over de beschieting, waarvan
men meent dat ze de Parijzenaars
vooralsnog eerder irriteert dan schrik
aanjaagt - zulks in tegenstelling tot

dat idee van die Duitse krant, dat het
psychologisch moment voor het
bombardement is aangebroken. Het
psychologisch moment voor een bombardement - zo bont kunnen toch alleen

Duitsers het maken!"
De hilariteit is beschreven door
onder anderen Francisque Sarcey, in
zij n Siege de Paris (1871). Uit de Nederlandse vertaling van hetzelfde jaar
citeer ik: "Men kan denken of er bij
ons ook over dat zielkundige oogenblik gelachen is. [...] Men kon b.v. elk
oogenblik hooren: 'Ik heb honger,
het zielkundig oogenblik om aan tafel te gaan is daar.' [...] Zoo riep iedereen uit, toen de eerste kogel in Parijs
vie!: 'Kijk! zij gelooven dat het psychologisch oogenblik is gekomen!
Uit andere bronnen is bekend dat
Sarcey niet overdreef. Dat Parijs zich
ten slotte op 28 januari 1871 toch
overgaf, kwam niet zozeer door de
beschieting, alswel door de honger,
de kou en het dreigende oproer.
,,,

0 LEENVERTALING

In het Frans was de verbinding moment psychologique 'juist, beslissend

taal

psychologisch moment.

<

CUt'IO^a^

Naampalindromen
precies hetzelfde. Dat komt niet zo
vaak voor, want een e, zoals in lepel,
Opperlandse taal- & letterkunde kun je niet straffeloos omdraaien,
maar met de o gaat dat wel.
en daarmee leek toen het
De Scandinavische luchtvaartlaatste woord gezegd over pamaatschappij SAS was, bij mijn welindromen, omkeerbare woorden als
ten, de eerste instelling die met opzet
lepel. Maar sindsdien is er toch wel
het een en ander gebeurd, en dat lijkt gebruikmaakte van de palindromimij voldoende reden om op dit feno- sche eigenschappen van de afkorting.
Immers, SA voor 'Scandinavian Airmeen terug te komen. Daarbij wil ik
fines' lag veel meer voor de hand. Die
me beperken tot het palindroom in
namen, en zelfs binnen die categorie tweede S (van System) aan het einde
stel ik me een beperking: merknamen. is er alleen maar achter gezet voor
het palindromische effect.
Omo was voorzover ik weet het
Een Japans automerk miste een
eerste bewust gebruikte, commerciele
opgelegde kans door zich Toyota te
palindroom. OMO is ook nog eens
noemen in plaats van Atoyota. Coneen typografisch palindroom: van
current Honda greep de kans wel aan
rechts naar links gelezen blijft het
n 1981 publiceerde Battus
zijn schitterende taalbijbel

ogenblik' toen al gevestigd. Het Engels bleef niet achter: Oscar Wilde geen vriend van cliches - gebruikte
de uitdrukking nog in 1891 zonder
ironie in The Picture of Dorian Gray.
Kort daarop namen Britse taalzuiveraars de bestrijding ervan ter hand zonder merkbaar resultaat. In het
Duits heeft de verbinding begrijpelijkerwij s minder opgang gemaakt, al
wordt de vorm der psychologische
Augenblick wel gebruikt.
Het Nederlands heeft de uitdrukking waarschij nlij k aan het Frans
ontleend; Engelse invloed kan niet
helemaal worden uitgesloten. De
hierboven aangehaalde gegevens uit
woordenboeken, aangevuld met enkele bewijsplaatsen uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal, lijken
aan te geven dat bij ons psychologisch
moment in de betekenis 'juist, beslissend ogenblik' in de j aren dertig gemeengoed is geworden. Van bestrijding door puristen heb ik geen sporen gevonden, maar wellicht sluimert
in een oudere jaargang van Onze
Taal nog ergens een oekaze tegen

Jules Welling

door op de markt te komen met een
type dat de naam 'Civic' kreeg. In
diezelfde tijd verscheen er een toiletgeurtje in de schappen van de supermarkten dat zich Airia liet noemen:
een leuke vondst, die air combineerde met aria. Het mooiste voorbeeld
dat ik ken is Oibibio, de naam die in
neonletters het new-agecentrum
schuin tegenover het Centraal Station in Amsterdam siert. Van Dale
geeft het woord niet, maar het zal
vast wel iets betekenen, want ik kan
me niet voorstellen dat die naam toevallig gekozen is.
Al met al lijkt het me tijd om
(nieuwe) naampalindromen in kaart
<
te brengen.
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Klachten over brieven van overheidsinstanties zijn welbekend.
Meestal gaan ze over de ontoegankelijke ambtenarentaal die
erin gebruikt wordt. Maar er zijn ook andere ergernissen.

Wim Daniels

iieachte overheid
ans Hermans uit Bocholtz
stuurde begin dit jaar een
reeks van door hem ontvangen overheidsbrieven naar
Onze Taal. De voornaamste
klacht van Hermans was dat in die
brieven vrijwel stelselmatig een aanhef en een slotformule ontbreekt.
Een van de brieven begint - zonder aanhef - plompverloren met
"Van uw brief d.d. 17 oktober 1996
heb ik kennisgenomen." Een andere
brief eindigt met de zinnen: "Aangezien u dit boekje zelf ten gemeentehuize heeft afgegeven, achtten wij
een ontvangstbevestiging overbodig.
Wij hebben bedoeld boekje ter inzage gelegd voor de raad." Onder deze
zinnen volgt dan niet 'Met de meeste
hoogachting' of iets dergelijks, maar
direct de aanduiding van de afzender: "Burgemeester en Wethouders
van Vaals".

...

Over het ontbreken van een aanhef en een slotformule in overheidsbrieven wordt geregeld ook geklaagd
bij de Nationale ombudsman. De
Nationale ombudsman schaart deze
klachten onder 'klachten over gebrekkige overheidscorrespondentie'.
Daaronder vallen bijvoorbeeld ook
klachten over
- te laat beantwoorde of onbeantwoorde brieven;
- verkeerd gespelde familienamen;
- brieven die nog lang na zijn/haar
sterfdatum op naam van een overledene worden verstuurd;
- niet adequaat uitgevoerde adreswijzigingen;
- slordig verstuurde brieven die via
een briefvenster een deel van de
inhoud prijsgeven ("... dat hij bij
arrest van dit gerechtshof d.d. 0506-92 wegens mishandeling; artikelen: 14a, 14b, 14c, 23, 24, 24c
en 300 Wetboek van
Strafrecht ... ") .
Aan alle correspondentieklachten die de Nationale
ombudsman sinds zijn bestaan (1982) in behandeling
heeft genomen, zijn door
hem normen gekoppeld
voor het verbeteren van die
correspondentie. Dat is ook
gebeurd ten aanzien van de
aanhef en afsluiting van
brieven, onder andere vanwege een klacht van een gedetineerde over een brief
die Aad Kosto in zijn functie van staatssecretaris van
Justitie in 1993 aan hem
schreef. In die brief ontbrak
een aanhef en een afsluiting. Kosto liet destijds aan
de Nationale ombudsman
weten dat hij vond dat een
brief beoordeeld moet worden op inhoudelijke deugdelij kheid en niet op de
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aanwezigheid van een aanhef en een
afsluiting.
De Nationale ombudsman was het
niet met Kosto eens: een brief dient
volgens hem zowel aan inhouds- als
aan vormeisen te voldoen. In het geval van Kosto's brief aan de gedetineerde ging het bovendien niet om
een standaardbrief maar om een opzichzelfstaande brief. En zo'n brief
moet, aldus de Nationale ombudsman, altijd een aanhef en een afsluiting hebben: "Een dergelijke werkwijze past bij een moderne, open
communicatie met burgers. Er is geen
enkel argument van doelmatigheid
dat zich tegen zo'n werkwijze verzet."
Voor standaardbrieven die in grote
aantallen per computer worden aangemaakt, maakt de Nationale ombudsman een uitzondering, ofschoon
het volgens hem ook in deze gevallen toch tamelijk eenvoudig moet
zijn een aanhef en een afsluiting in
de brief op te nemen.
De indruk bestaat dat overheidsinstanties in toenemende mate de correspondentienormen van de Nationale ombudsman volgen. Het duidelij kst blijkt dat uit de snelle ontvangstbevestigingen die steeds meer
overheidsinstanties tegenwoordig sturen naar aanleiding van ontvangen
burgerbrieven die ze niet binnen een
redelijke termijn (twee a drie weken)
inhoudelijk kunnen beantwoorden.
Het lijkt zo te zijn dat de instanties waarmee Hans Hermans vooral
te maken heeft, op correspondentiegebied flunk achterlopen. Hermans
heeft die indruk zelf ook. Hij vraagt
zich dan ook of of hij zijn eigen correspondentie niet aan die overheidsinstanties moet gaan aanpassen.
Moet je bijvoorbeeld, zo stelt hij retorisch in zijn brief aan Onze Taal,
een burgemeester die in een antwoordbrief geen aanhef vermeldt en -een vriendelijke slotformule overbodig acht en bovendien bij voorkeur
een handtekeningstempel gebruikt,
nog wel 'edelachtbaar' blijven noemen?
<
Van Wim Daniels verscheen het boek
Correspondentiewijzer. Normen van de
Nationale ombudsman voor de correspondentie overheid — burger. Den Haag, Sdu

Uitgevers, 1995
ISBN 9012082250

Prachtig, mooi, fascinerend - reclametekstschrijvers grossieren in dergelijke

Hoe onweerstaanbaar
zi n warme woorden?

.l

oninformatieve sfeerwoorden. Alleen - hebben die wel het gewenste effect?
N
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Hans Hoeken - onderzoeker tekstwetenschap, KU Brabant

n Vrij Nederland van 4 januari maakt Ben de Cocq
zich boos. Hij moet een
nieuwe kaas proeven. De
kaas is prima, maar het etiket verpest zijn dag. Want wat staat
erop? "Ambachtelijke kaas". Voor
zijn favoriete mie geldt hetzelfde.
Heerlijk, maar de verpakking vermeldt dat het "ambachtelijk en authentiek" bereid is. Waarom in 's hemelsnaam een product dat na een ingewikkeld proces waaraan geen mensenhand te pas komt en dat in gigantische hoeveelheden voorverpakt van
de lopende band af rolt als 'ambachtelijk' betitelen, vraagt De Cocq zich
af. Zijn antwoord? Je kunt de consument er een kwartje meer voor laten
betalen.
• AUREOOL

Het is maar goed dat De Cocq niet in
Nijmegen woont. Daar adverteert een
makelaar met een "ruimtelijk gelegen
tussenwoning". En ook een bepaald
merk scheerschuim moet ik hem ontraden. "De fascinerende geuraccenten
van musk for men geven je een
adembenemend gevoel van succes. Een
onweerstaanbare geur voor de man
van vandaag. Afgestemd op een actieve levensstijl." Het gebruik van bijna
inhoudsloze bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden beperkt zich dus
niet tot kaas en mie. Maar waarom
gebruiken tekstschrijvers die woorden? Voor het kwartje van De Cocq?
En incasseren ze het dan ook?
De Engelse taalkundige Leech
denkt van wel. Aan de ene kant is er
de woordenboekbetekenis van een
woord als ambachtelijk: "met vakmanschap gemaakt". Aan de andere
kant heeft zo'n woord een affectieve
lading: het roept een positief gevoel
op. Je leest ambachtelijk en je wordt
automatisch een beetje warm van
binnen. Die warmte, dat positieve gevoel dat sommige woorden met zich
meedragen, creeert volgens Leech

een aureool rond het product. En tegen zo'n aureool is het maar moeilijk
argumenteren, omdat het zich niet in
woorden laat vangen.
Er zijn onderzoeken die Leech gelijk lijken te geven. In een experiment wordt dan bijvoorbeeld een
aantal namen van landen keer op
keer geprojecteerd. Bij elke naam zegt
de proefleider een woord. De proefpersonen moeten dat woord herhalen totdat de volgende landnaam
wordt geprojecteerd. Bij een van de
landen is dat altij d een 'De Cocq'woord: authentiek, gezond, mals. En
wat blijkt: als ze na afloop van het
experiment moeten zeggen wat ze
van elk land vinden, dan komt het
land dat steeds gekoppeld was aan de
positieve woorden er als beste uit.
Het heeft een aureool gekregen.
Dit soort resultaten is in het laboratorium gevonden. En het laboratorium is geen supermarkt. Daar zullen
maar weinig mensen 'ambachtelijk,
ambachtelijk' mompelend rondlopen
totdat ze de volgende verpakking
hebben gelezen. Bovendien staat er
meestal wel meer op zo'n verpakking.
Lukt het bij langere teksten over gewone producten dan wel om een
product een aureool te bezorgen? Ik
heb het geprobeerd met vakanties.

HET ONDERZOEK
Het onderzoek naar de reisbeschrijvingen was als volgt
opgezet. Uit een brochure van een reisorganisatie
wend de beschrijving van een reis naar het Bulgaarse

Rila- en Piringebergte genomen. Van deze tekst werden drie versies gemaakt: een met vooral adjectieven

van het type prachtige en schitterende, een met adjectieven van het type grillige en

woeste en een met ad-

jectieven van het type vierdaagse en veertiende-eeuw-

se. Behalve wat de adjectieven betreft, waren de drie
versies precies hetzelfde. 313 proefpersonen lazen een
van deze versies en beantwoordden daarna vragen
over hoe aantrekkelijk ze de vakantie vonden en of ze
overwogen de reis te boeken. Een uitgebreide be-

The
design of persuasive texts. Effects of content, structure,
and style on attitude formation. Proefschrift KU Braschrijving van het onderzoek staat in: H. Hoeken,

bant, Tilburg, 1995.

psychologen een vragenlijst ontwikkeld om die twee groepen van elkaar
te onderscheiden. De kritische lezers
van een reisbeschrijving blijken niet
erg onder de indruk van de woorden
die voor het aureool moeten zorgen.
Integendeel, zij vinden de vakantie
leuker als er centrale berggebieden
worden aangedaan tijdens vierdaagse
tochten langs witgepleisterde vestinghuizen. De prachtige berggebieden kunnen hen niet bekoren. En de
oppervlakkige lezers? Voor hen
i PRACHTI G, BOEI END
maakt het niet uit of de vestinghuiWie allergisch is voor woorden als
zen witgepleisterd of mooi zijn, en of
ambachtelijk kan maar beter geen
de tocht nu vierdaags of boeiend is.
reisbrochures lezen. Die staan vol
Dus: geen aureool bij langere teksten.
met "prachtige" berggebieden,
Naar het kwartje van De Cocq lij "mooie" vestinghuizen en "boeienken de tekstschrijvers en marketeers
de" tochten. Wat gebeurt er als je die te kunnen fluiten. De oppervlakkige
bijvoeglijke naamwoorden vervangt lezers zijn ongevoelig voor warme
door meer informatieve, bijvoorwoorden. En de kritische lezers gebeeld: 'centrale' berggebieden, 'witdragen zich als De Cocq. Kom bij
gepleisterde' vestinghuizen en 'vier- hen niet aan met "heerlijke, ambachdaagse' tochten?
telijk bereide maaltijden" want ze laDe vraag is of iedere lezer op deden het spul niet in hun winkelkarzelfde manier reageert. Je hebt bijretje. De beschaafd doorklinkende
voorbeeld mensen die goed over zahouttonen van ambachtelijk leveren
ken nadenken, en mensen die dat
windeieren op. Ongetwijfeld tot geminder doen. En natuurlijk hebben
noegen van De Cocq.
<
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Modieuze '-kundes' als communicatiekunde en milieukunde
worden door velen minder serieus genomen dan 'echte'
wetenschappen als natuurwetenschappen en taalwetenschap.
Maar hoe At het dan met wiskunde en vrijetijdswetenschap?
Over de geschiedenis van -kunde, -wetenschap en hun varianten.

\i\T
V(etenscha P skunde

Gerard Verhoeven

Modieuze 'kundes' versus echte wetenschap
n de discussie over de grenzen
tussen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwij s hoor je van mensen als
Jan Blokker en vele anderen als
stellingname dat de modieuze `kundes' niet op de universiteit thuishoren. Dat is immers de plaats voor
echte `wetenschappen'. Bij de kundes
denkt men dan aan communicatiekunde, milieukunde en bestuurskunde. De echte wetenschappen zijn natuurlijk de natuurwetenschappen, de
taalwetenschap, en dergelijke. Kortom: als iets -kunde heet, is het theoretisch licht en ook nogal trendy, meer
iets voor het pretpakket.
En toch: horen wiskunde, natuurkunde en scheikunde niet tot de harde kern van de wetenschappen? En
horen ziekenhuiswetenschap,
theaterwetenschap of vrijetijdswetenschap niet eerder tot de modieuze
schil? Wanneer zijn die verschillende
aanduidingen van wetenschappen eigenlijk ontstaan? Reden om eens op
zoek te gaan naar de geschiedenis
van deze termen en hun varianten:

0

-logic, -nomie, Bogie, -metrie, -ica, -leer
en -studie(s).

0

3

0 DE VRIJE KUNSTEN

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is -kunde als
aanduiding van een tak van wetenschap ontstaan in de zeventiende
eeuw, als vervanging van het tot dan
toe gebruikelijke -kunst of -konst.
Sommige -kundes, zoals taalkunde,
zijn echter al iets ouder; andere, zoals
wiskunde, dateren pas uit de achttiende eeuw. Het WNT vermeldt -wetenschap niet als tweede deel van een
samenstelling die een tak van wetenschap aanduidt. Blijkbaar is die aanduiding vrij nieuw. Niettemin schijnt
de term godsdienstwetenschap al aan
258

het einde van vorige eeuw voor te
komen. En het begin van die eeuw
kent al de natuurwetenschap tegenover de geesteswetenschap, naar Duits
voorbeeld. Geen namen voor een afzonderlijke wetenschap, maar voor
een heel cluster.
De term -kunde als aanduiding van
een bepaalde wetenschap is dus veel
ouder dan -wetenschap. En die staat
van dienst wordt nog indrukwekkender als we de voorloper van de kunde, de -kunst erbij betrekken, nog
voorkomend in geneeskunst. Een
vorm als letterkunst gaat terug op de

Latijnse vorm ars grammatica, een
van de zeven artes liberales oftewel
`vrije konsten'. Deze Latijnse vormen
zijn meestal ook in hun oorspronkelijke gedaante blijven bestaan, maar
zonder het zelfstandig naamwoord
ars. Zo kennen wij nog steeds grammatica, retorica en logica. Later zijn er
vergelijkbare vormen bij gekomen:
mechanica, optica (zeventiende eeuw)
en nog recentelijk elektronica. De
-kundes en de -ica's hebben dus een
langere stamboom dan de -wetenschappen, en ze zijn nog volop productief.

0

0 -LOGIE, -NOMIE, -GOGIE

geschiedenis en algebra zich in deze rij

Naast -kunde en -ica is -logie ongetwijfeld de meest gangbare manier om
een tak van wetenschap aan te duiden. Soms bestaan beide vormen
naast elkaar: psychologie en zielkunde,
waarbij de -kunde- variant toch wel
erg oubollig aandoet. De term psychologie komt voor het eerst voor in
1741, maar zijn Latijnse voorloper
psychologia (uiteraard teruggaand op
het Grieks) al eerder. Veel vormen op
-logie zijn gevormd naar een Duits of
Frans origineel (sociologie) of later
naar analogie of zonder voorbeeld
met gebruikmaking van een Grieks
grondwoord (morfologie, fonologie).
De uitgang -nomie is te beschouwen als een variant van -logie. Een
vorm als astronomie kan misschien
verklaard worden uit onderscheidingsdrang ten opzichte van astrologie. Ook hier is soms een -kundevariant aanwezig: economie naast
(staats)huishoudkunde, waarbij de eerste vorm de tweede al bij na verdrongen heeft. De gogieen zijn voorbehouden aan wat met opvoeden te
maken heeft. De oudste variant,
pedagogie, is gevormd naar Frans model. De -metrieen zijn beperkt tot wiskundige vakken: goniometrie, econometrie e.d.
De vormen -leer en -studie zijn ook
al oud: in de zeventiende eeuw komt
buigingsleer (deel van de grammatica)
al voor en ook letterstudie en karakterstudie. Maar nooit treden ze op als
namen van solide wetenschappen,
eerder als termen voor onderdelen
van een wetenschap of als aanduiding van andere activiteiten. Ook tegenwoordig is hun gebruik beperkt:

scharen.
Interessant is het meervoud dat bij
medicijnen verplicht is, maar bij recht
niet. Toch heeft juist bij recht dat
meervoud de oudste rechten. Rechten
had betrekking op het goddelijk (en
kerkelijk) recht naast het wereldlijk
of civiel recht. Waarschijnlijk is het
meervoud van medicijnen zelfs gevormd naar analogie van rechten.

kennisleer, argumentatieleer, vrouwenen homostudies zijn enkele van de

schaarse voorbeelden. Merk op dat
-studies tegenwoordig steeds in het
meervoud voorkomt, wat samenhangt met het feit dat deze naam
gebruikt wordt voor groepen wetenschappen (bijvoorbeeld taalkunde,
letterkunde en geschiedenis) die bestudeerd worden vanuit een bepaald
aspect: de rol van de vrouw, homo,
enzovoort.

r

termen als wetenschap
-

en studies komen vooral
-

voor bij modieuze of
althans nieuwe, vaak op
directe toepassing
gerichte takken van

Vanouds gevestigde vakken heten
meestal -kunde of -ica, iets recentere
ook -logie of -nomie. Serieus klinkende
wetenschap.
termen als -wetenschap en -studies ko•
men echter vooral voor bij modieuze
of althans nieuwe, vaak op directe
pas na 1661 in gebruik in plaats van toepassing gerichte takken van wefiloso fie), de godgeleerdheid (maar toch tenschap. Misschien horen de meeste
-wetenschappen wel thuis op het hbo,
ook theologie), medicijnen (maar ook
en juist de -kundes op de universiteit.
geneeskunde) en rechten zich misschien te chic. Met trots kunnen ook

S plitsen van werkwoorden
M.E. Schwitters - Hilversum

raag wil ik de aandacht eens vestigen op het scheiden van werkwoorden als
meemaken, opbellen, voorkomen, uitvallen, enzovoort, vooral op plaatsen waar
de woorden zullen, kunnen of moeten in het spel zijn. Uit talloze voorbeelden
van radio en televisie, maar ook uit geschreven taal, noem ik de volgende voorbeeldzinnen.

G

- Het is best mogelijk dat de nutsvoorzieningen uit zouden kunnen vallen.
- Ik denk dat we bij de overheid aan zullen moeten kloppen.
- Het is niet te hopen dat het weer op zal gaan vriezen.
- In het noorden van het land zullen gladde weggedeelten voor kunnen komen.
- En daarom wilde ik hem op gaan bellen.
- Het is moeilijk om het aan te kunnen tonen.
- Hij was het net terug aan het betalen.
- Ik heb een paar keer aan moeten bellen.
- Het duurde vrij lang voor hij op kwam dagen.
- Het vliegtuig had natuurlijk uit moeten wijken.
- Het is een kwestie van het op kunnen vangen van je emoties.
- Een vriend vertelt dat de buren ook bij hem de inbrekers weg hebben zien lopen.
- De plaats waar Franse keuterboertjes hun producten aan kunnen komen bieden.
- Het is jammer dat wij een aantal vrouwen teleur hebben moeten stellen.
- De regering die het handelsverdrag op heeft geschort.
- Geschikt om het gesneden papier in A5-mapjes op te kunnen bergen.
- Ik neem aan dat het je wel op zou zijn gevallen.

BEGEERTE NAAR HET NIETS

De oudste universitaire vakken wonden niet aangeduid met een van de
hierboven behandelde termen. Daarvoor voelen de wijsbegeerte (overigens

Het wil mij voorkomen dat het uit elkaar halen van werkwoorden zoals hier het
geval is, in de meeste gevallen zo niet ongeoorloofd dan toch onwenselijk is. Misschien is het omdat ik en nu op ga letten, maar ik kan me niet onttrekken aan de
<
indruk dat dit mijns inziens vreemde taalgebruik hand over hand toeneemt.
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I ltane.",_waken

uitdr. lemand de hanewacht bevelen:
hem de taak van den heer des huizes,
Louis Roth - Culemborg
of (in obscoene opvatting) het 'werk'
van den man opdragen." En Van
Dale heeft het lemma hanenwaker:
"iem. die met de haan, dus zeer
vroeg, wakker is".
op hun zestienjarige dochter wachnlangs gebruikte ik in een
Navraag bij nog zeven collega's leten die op die avond naar een
gesprek met een van mijn
verde een persoon op die hanenwaken
collega's het woord hanenwa- schoolfeestje is gegaan en al lang
kende, eveneens in de genoemde beken. Toen bleek dat deze taal- thuis had moeten zijn.
Ook in andere naslagwerken bleek tekenis. De in totaal drie personen
kundig overigens zeer ontdie het woord kennen, zijn niet uit
wikkelde collega dit woord niet ken- hanenwaken niet voor te komen dezelfde streek van het land afkomzelfs het Woordenboek der Nederde, zocht ik het op in de grote Van
stig en hebben ook geen gemeenlandsche Taal noemt het niet. AanDale en het Groene Boekje. Teververwante woorden die wel zijn opge- schappelijke religieuze achtergrond.
geefs. Een andere collega kende het
Wat is de verklaring van de geringe
nomen, blijken een afwijkende, zij
woord wel; hij wist ook precies de
betekenis aan te geven: een onrustig het meer voor de hand liggende bete- bekendheid van hanenwaken en is het
terecht dat het woord niet in de nawaken, tegen het sluimeren aan - on- kenis te hebben. Zo geeft het WNT
<
hanewacht: "In figuurlijken zin in de slagwerken voorkomt?
geveer zoals ouders doen die in bed

176echa's

van macho, en dat woord heeft een
ongunstige betekenis. Het betrekkelijk jonge verschijnsel van stripteasedansers als de Chippendales heeft ervoor gezorgd dat macho een lets betere naam heeft gekregen, maar dat
A.C. van der Vliet - Amsterdam
kan voor zelfbewuste vrouwen nog
geen reden zijn om zichzelf macha te
et lijkt erop dat de term
noemen.
macha ingang vindt in het
Macho (ontleend aan het gelijknaNederlands, zoals onder meer
mige Spaanse woord, dat `mannetj e,
bleek uit de rubriek 'Nieuwe
mannetjesdier' betekent) wordt tewoorden' in Onze Taal van
recht vaak in een adem genoemd
juni 1995. Ik vind dat jammer.
de
vrouwelijke
tegenhanger
met
het Engelse male chauvinism, of,
Macha is
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nog erger, male chauvinist pig, 'vuile
seksist'. Vrouwen hebben het recht
chauvinistisch te zijn zolang ze maatschappelijk nog een achterstand hebben op mannen. Maar dat heet 'female chauvinism', en dat kort je of
tot fecho of, als dat te mannelijk
klinkt, fecha. Als vrouwen denken te
emanciperen door macho's te imiteren, dan moet ik Gerard Reve gelijk
geven: "De feministen en Dolle Minaas zijn gestoorde vrouwen, een
<
soort psychiese travestieten."

t-,
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p het kalenderblad van
3 maart 1994 van de
Onze-Taalkalender werd
het gezegde Er zijn meer
honden die Fikkie heten
behandeld. De auteur, Riemer Reinsrna, brengt daarbij tevens de zijn s inziens "meest raadselachtige" variant
Er zijn meer joden diePiet heten ter
sprake . "Waarom juist joden?",
vraagt hij zich af. "En waarom heten
ze dan niet Cohen? We zullen het
weI nooit weten."
Ik vermoed dat hij hier gedacht
heeft aan de niet-joodse voornaam
Piet. De verwijzing kan evenwel oak
betrekking hebben op de achternaam
Piet, die bij de volkstelling in mei
1947 zo'n vierhonderd keer voor-

[t]
I

...<:

Welke
jood heet
Piet?

'"Z
N

o

neerd te zijn. Een studiebegeleider
van de Open Universiteit wees mij op
de mogelijkheid dat het bewuste gezegde ironisch bedoeld is. Toen ik dit
de bibliothecaris van de Portugees-Israelietische Gemeente in Amsterdam
voorlegde, leek hem dit zeer goed
C. Kostelijk - Lelystad
mogelijk. Hij heeft bij taalkundig
gemteresseerde geloofsgenoten hierkwam (bron: Nederlands repertorium
naar geinformeerd, maar oak dit
van familienamen) .
spoor liep dood. Mij is bij dit alles
Kan men bewijzen dat deze naam
opgevallen dat men in joodse krinjoods of gedeeltelijk joods is (zoais bij gen ten zeerste verbaasd is over het
familienamen als De Vries en Meijer),
bestaan van dit gezegde .
Is Er zijn meer joden die Piet heten in
dan lOU dit het probleem oplossen.
Dat is mij niet gelukt. Bij onderzoek
onze tijd tot scheur kalenderwijsheid
naar het abonneebestand van het
gedegradeerd, alleen nog maar beNieuw Israelietisch Weekblad bleek
kend bij sam en stellers van spreekgeen enkele Piet op dit blad geabonwoordenboeken?
<
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De standwerkersklemtoon
J• Koopman - oud-radio- en -televisiemedewerker, Hilversum

tandwerkersklemtoon - goed voor
veel punten in het scrabblespel zou de aanduiding kunnen zijn
van een ernstig om zich heen
grijpende ziekte in de spreektaal:
de mode om bijvoeglijke naamwoorden die van nature geen klemtoon
op de eerste lettergreep hebben, toch
- en wet met veel nadruk - van zo'n
klemtoon te voorzien. Wie lijden
hieraan? Voornamelijk mensen die

het woord krijgen en die ons ergens
van willen overtuigen of iets aan de
man willen brengen en die geen twijfel willen laten bestaan aan hun gelijk. Daardoor is het verschijnsel het
best waarneembaar op radio en televisie, in actualiteitenprogramma's,
sportuitzendingen, en parlementaire
en andere rubrieken. Daar vliegen
deze klemtonen je om de oren, uitgesproken door ministers, Kamerleden,

verslaggevers, commentatoren,
nieuwslezers en presentatoren.
Onderstaand lijstje van voorbeelden is met weinig moeite samengesteld. Het lijstje heeft niet de functie
van schandpaal, want onder de genoemden bevinden zich ook mensen
van wie bekend is dat ze overigens
onze taal goed gebruiken.

VROEGER FIRATO?

Het gaat om institutionele beleggers
Buurtbewoners bedachten een creatieve oplossing
... waarbij de Europese belangen
g ...
Dat is een essentiele basisvoorziening
Zij volgt in de afdaling de ideale lijn
De kinderen worden intensief behandeld
Veel advocaten zijn actief betrokken bij ...
ere da
n
n
n
nn
We staan er overwegend positief tegenover
waanzinni e rilzen!... cruciale taxatiefout van staatssecretaris Linschoten
Materieel deugt het niet, materieel deugt het niet,
materieel deugt het niet
Het
is een individuele keuze
Renault Megan.
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De standwerkersklemtoon: ook al tot
de schrijftaal doorgedrongen?

.•. is even weg voor een sanitaire stop

... nam Krajicek een comfortabele voorsprong

•.• wisselvallig weer
De katholieke bewoners van Noord-Ierland
Wij eisen een politieke oplossing
De definitieve lannen van het sportnet
p in de Tour de France
De actuele situatie
De commerciele zenders gaan digitaal uitzenden
Het park is een openbare plek
Zij bevonden zich in direct levensgevaar

(premier Kok)
(NOS-journaal)
(2 Vandaag)
(
g)
(2 Vandaag)
(Evert ten Nape!)
(Paul Witteman)
(Radio 1, actualiteiten)
(premier Kok)
NOS-'ournaal
(Kamerlid Duyvestein, in een zin
tegen staatssecretaris Tommel)
(Ab Pilgram, Radio 1)
(RTL verslaggever op Wimbledon)
(Marcella Mesker in Sportjournaal)
-

(Erwin Krol)
(NOS-' ournaal, Mara van Praag)
l
g
g
(geinterviewde in NOVA)
NOS-j ournaal
)
(
(Rocky Tuhuteru)
(NOS-journaal)
(Erica Terpstra in Atlanta)
(NOS-journaal, Gerard Arninkhof)

Deze spectaculaire bokser behaalde een dubieuze
overwinning
De tijd waarin je als individuele boer zwak stond
... is een van de favoriete uitstapjes van Amerikanen
Een omvangrijk gebied van hoge druk
Kluivert is een cruciale speler, Blind is een cruciale
speler, Overmars is een cruciale speler
Er is te weinig contant geld
De Boer is centrale verdediger
... getuige spectaculaire foto's
Het is in formele zin overbodig
Popescu was dominant aanwezig
Daar zitten de fanatieke aanhangers van Españyol
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(Frank Snoeks, Sportjournaal)
(premier Kok)
(NOVA, Charles Groenhuijsen)
(KNMI-weervrouw)
(Louis van Gaal)
(NOS-journaal)
(Frank Snoeks, Sportjournaal)
(Clairy Polak, Radio I)
(minister Ritzen)
(Hans Kraaij, Sportjournaal)
(Kees Jansma, Sportjournaal)

Opvallend en verheugend is dat het
verschijnsel bij de radionieuwsdienst
bijna niet voorkomt. De vraag blijft
of we hier te maken hebben met een
ziekte van voorbijgaande aard of met
een epidemie, waardoor we over enige tijd misschien allemaal zo raar
gaan praten.

schuiving. Is het Nederlands een

van het zelfstandig naamwoord duwt

hangmattaal?' (Onze Taal 1992, blz.

dan als het ware de klemtoon van het

63-66). Met die hangmat bedoelen

bijvoeglijk naamwoord naar voren.

Trommelen en Visch de neiging van
sprekers om bij het uitspreken van
opeenvolgende woorden de hoofdklemtonen zo te leggen dat er zo
veel mogelijk onbeklemtoonde lettergrepen tussenin komen te liggen.
Deze neiging is wellicht verantwoordelijk voor een groot deel van de gevallen die de heer Koopman noemt.
In zijn voorbeelden is er meestal
sprake van een combinatie van een
bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. De klemtoon

NASCH RI FT REDACTIE
De verschuiving van de hoofdklemtoon naar de eerste Iettergreep was
vijf jaar geleden aanleiding voor de
fonologen Trommelen en Visch om
er een artikel over te schrijven met
de intrigerende titel 'Klemtoonver-
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Ewoud Sanders

e borrelnaam pikketanissie buurt" speculeerden over de doodsoorzaak ("misschien van wegens de
is in 1897 voor het eerst
opgetekend, in het boekje pikketanesjes") en besloten toen
Militaire en andere schetsen Sampie niet door "die lelijke kraaien"
van M.A.C. Nierstrasz. In naar zijn graf te laten dragen, maar er
een gezellige volksbegrafenis van te
dit zeldzame boekje - dat in slechts
een openbare bibliotheek bewaard is maken. Omdat ze op weg naar de begebleven - beschrijft Nierstrasz onder graafplaats bij iedere kroeg stopten,
donderde de kist op een gegeven momeer de begrafenis van de Amsterdamse 'poppenkastvertoner' Sampie. ment bijna van de lijkwagen, maar
Sampie stierf omstreeks 1882 en was uiteindelijk kwam het toch nog goed.
toen de ongekroonde koning van de Dat wil zeggen, de dag eindigde met
een enorme knokpartij, aldus Nier'Duvelshoek', een voor de politie
nauwelijks toegankelijke verzameling strasz.
krotten en steegjes tussen de Reguliersbreestraat en de Reguliersdwars

straat in Amsterdam. Tot de bouw
van het Tuschinski-theater woonden
daar de bedelaars, de stoelenmatters,
de scharenslijpers en het overige
zootje ongeregeld te midden van talloze kroegen.
"Sampie behoorde tot de elite van
den hoek", aldus Nierstrasz, die indertijd bij de Amsterdamse politie
werkte. "Hij was een ruwe maar eerlijke, ferme borst, altijd vroolijk geluimd, niet geheel onbeschaafd en
nooit lastig als hij eens een 'pikketanisje', zoo noemde hij een borrel, te
veel had gebruikt, wat helaas! nog
wel eens gebeurde."
Op een dag vond men Sampie
dood in zijn stoel. De "jongens uit de

betrokken', 'dominant aanwezig',
'materieel deugt het niet' en 'overwegend positief', gevallen waarin de
twee opeenvolgende woorden geen
combinatie zijn van een bijvoeglijk en
een zelfstandig naamwoord. Wellicht
gaat de 'hangmattheorie' ook op voor
dergelijke combinaties van bijwoord
en bijvoeglijk naamwoord, en wil de
taalgebruiker ook daarin de klemtoon
structureel op de eerste lettergreep
gaan leggen.

_
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Pikketanissie

De heer Koopman noemt ook'actief

,w^YY'

.

het pikketanissie door een liedje van
Johnny Jordaan uit 1968:
Een pikketanussie goat er altijd in
Een pikketanussie maakt je bli j van zin
lk heb geen trek in zo 'n Franse Pernod
Dat witte spul krijg je van me cadeau
En ook die Deense Akwaviet
Die drink ik van m'n leven niet
In plaats van Wodka of English Gin
Een pikketanussie, een pikketanussie
Een pikketanussie, dat goat er altijd in.

Over de herkomst van pikketanissie
bestaan verschillende theorieen. De
meeste zien het als een uitbreiding
van 'wat even opgepakt wordt' ('pak
't dan') met de geleerde uitgang -is te vergelijken met archivaris. Zeker is
dat Sampie dergelijke 'geleerde uit-

Het is niet onwaarschijnlijk dat pikke- gangen' kende; hij speelde regelmatig
voor kinderen van 'de grote lui' op de
tanis - nu een van de bekendste en

meest frequente borrelnamen - oorspronkelijk alleen Sampie in de mond
bestorven lag. Zo stelt Nierstrasz het
tenminste voor. Het is goed mogelijk
dat de naam vervolgens door andere
bewoners van de Duvelshoek in ere is
gehouden en zich zo vanuit Amsterdam verbreidde. A. Beets, redacteur
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, tekende het woord omstreeks de eeuwwisseling in Leiden
op, als pikketaris, een vorm die later
ook in Amsterdam is gesignaleerd. In
1937 werd pikketanis opgenomen in
een Bargoens woordenboekje, en Van
Dale vermeldt het woord sinds 1961.
Grote landelijke bekendheid kreeg

Keizersgracht, en ontleende mede
daaraan zijn gezag.
Dat pikketanissie van het Spaanse
peccadillo 'kleine zonde' zou zijn afgeleid, zoals ook is geopperd, is nogal
onwaarschijnlijk. Een andere mogelijkheid is nog dat pikketarus de oorspronkelijke vorm was, en dat dit
moet worden geInterpreteerd als pikken 'stelen' plus taru(s), een verouderd
woord voor 'tarwe, graan'. Het oudere
pakkebier, ooit zeer gebruikelijk als
schimpnaam voor een drinkebroer, is
op dezelfde manier gevormd. Zeer
waarschijnlijk is in ieder geval dat de
zegswijze een graantje pikken van in<
vloed is geweest.
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Taal politie vol fouten
i i k ben opgegroeit in Alphen
kunnen voorstellen dat allochtone
aan den Rijn", "Jansen ver- agenten soms wat moeite hebben
klaard dat hij er niet is geweest", "Hij met de grammatica, maar volgens
heeft feitelijk erkent" --het zijn maar hem zitten vooral autochtone reenkele voorbeelden van de taalfouten chercheurs er geregeld flunk naast.
Hij beveelt de Haagse politie aan
die voorkomen in de processen-ver"desnoods een speciale grammaticabaal van politieagenten van het
cursus te volgen".
korps Haaglanden. Advocaat B.J.J.
Een woordvoerder van de Haagse
Schwanebeck stoort zich zo aan die
fouten dat hij scheidend hoofdcom- politie zegt dat de hoofdcommissamissaris Brand er begin augustus een ris de zorgen van Schwanebeck
deelt. Volgens hem heeft het veel te
brief over schreef.
maken met het gebrekkige taalon"Het is soms stuitend wat de rechercheurs ervan maken", aldus derwijs op de middelbare scholen.
Schwanebeck. "De ergste taalfouten De woordvoerder: "We geven al j adie je je kunt voorstellen. lk erger me ren taalonderwijs bij de politieopieiding, ook Nederlands. Mensen die
er al veertig jaar aan, het doet soms
naar de opleiding gaan, moeten binpun aan je ogen." De kritiek van de
jaar worden bijgespijkerd.
Haagse advocaat is vooral gericht op nen
Dat is absoluut onmogelijk."
fouten uit de categorie `d's en t's',
niet op de stij i van de rechercheurs.
Schwanebeck zou het zich nog wel Bron: NRC Handelsblad, 1-8-1 997

een

`Huffs derNe erm
I en' i Kaapstad

Z

egin dit jaar werd in Kaapstad de Stichting `Huffs der Nederlanden' opgericht. De stichting, die wordt bestuurd door Afrikaanstaligen en in
Zuid-Afrika wonende Nederlanders en Vlamingen, heeft twee doelstellingen. Volgens het persbericht is dat allereerst "die bevordering van kennis
van die Nederlandse taal en die Nederlands-Vlaamse kultuur en saamhangende kulturele en wetenskaplike uitinge", en daarnaast het "uitbouwen"
van "die verwantskap tussen die Nederlandse
taal en Nederlands-Vlaamse kultuur enersyds
en die taal en kultuur van Afrikaanssprekendes
andersyds".
De stichting is opgericht door de Wil-

g ezegd

p school wordt Nederlands nu vaak onderwezen door 'leerkrachten' die
zelf niet zo geletterd zijn. Wie
ziJn leraren onderbetaalt,
kweekt onderontwikkelde leerlingen."
ii

Theo joekes in de Haagsche
Courant, 6-9-1997

lem de Zwij gerstichting (die "zich richt op algemeen-Nederlandse problemen in binnen- en
buitenland") en het Algemeen Nederlands Verbond, onder meer bekend van het tijdschrift
Neerlandia. In de praktijk zullen de activiteiten
van het Huis der Nederlanden neerkomen op
het beheren en uitbreiden van een openbare
bibliotheek, het aanbieden van cursussen taal
en cultuur, en het steunen van "sociaal-culturele projecten voor achtergebleven groepen
Afrikaanstaligen"
264
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Triatlon
moet weer
triathlon

worden"
et is alweer ruim een jaar geleden
dat de nieuwe spellingregels van
kracht werden. loch is het gemor erover
nog niet verstomd. Of misschien kun je
beter zeggen: juist vanwege die periode
van een jaar is het gemor nog niet verstomd. Want soms blijkt pas in de praktijk
wat de nadelen zijn van nieuwe spelwijzen.
Neem nu het woord triatlon. Volgens
het nieuwe Groene Boekje moet dat zonder h. Kranten en tijdschriften namen dit
keurig over, maar de Nederlandse TriathIon Bond (NTB) vindt dat het alsnog anders moet. Onlangs riep de bond de media op voortaan weer triathlon te schrijven, zoals bijvoorbeeld Van Dale deed
voor de spellingherziening. (Het woord
kwam niet voor in het oude Groene Boekje.) Een aantal bladen ging op dat verzoek in, een aantal andere (waaronder de
Volkskrant) niet.
Wat is er volgens de NTB mis met
triatlon? Om te beginnen is men niet gelukkig met de financiele gevolgen van de
wijziging. Alle voorwerpen waarop het
logo van de Nederlandse Triathlon Bond
staat, moeten worden aangepast. Maar er
is ook een meer principieel bezwaar: het
gaat ook om een onderdeel van de naam
van de bond, die wettig gedeponeerd is
"Het is dus onzin om die te veranderen",
aldus NTB-directeur Robert Maasdijk. In
het bondsblad Triathlon Sport wordt erop
gewezen dat marathon (66k een naam,
namelijk van een Griekse plaats) weI een
h heeft.
De NTB gaat het lnstituut voor Nederlandse Lexicologie, de samensteller van
de woordenlijst in het nieuwe Groene
Boekje, dringend verzoeken triathlon met
h op te nemen in de volgende edities.
Bron: de Volkskrant, 18-8-1997
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(On)doorzichtige samenstellingen
Rik Schutz - uitgever Van Dale Lexicografle

n het dagelijks spraakgebruik
kom je het begrip doorzichtig
tegen als eigenschap van bepaalde materialen (doorzichtig plastic) en soms als typering van ongeloofwaardige smoezen.
Lexicografen kennen doorzichtige
samenstellingen. Een doorzichtige
samenstelling is een woord waarvan
iedereen die de betekenis van de losse woorden - de samenstellende delen - kent, ook de betekenis van het
samengestelde woord begrijpt. Als u
weet dat zwaluwen, ratten en paarden dieren zijn, en dat een staart een
staart is, dan begrijpt u de betekenis
van zwaluwstaart, rattenstaart en paardenstaart onmiddellijk. Wanneer u
weet dat olie afkomstig kan zijn van
lijnzaad en olijven, dan hebben de
samenstellingen lijnzaadolie en olij folie geen geheimen voor u.
• OPNOEMERS ELIMINEREN

Het vervelende is dat er vele verbanden kunnen zijn tussen de leden van
een samenstelling, en dat het verband pas vanzelf spreekt als je al
weet wat het is. Dat muggenolie niet
van muggen is gemaakt, ligt alleen
voor de hand voor wie weet dat mug-

redactie van de grote Van Dale doen- dan ook de 'doorzichtige' betekenis
de is om alle zogenoemde opnoemers maar bij.
uit het woordenboek te elimineren.
Opnoemers zij n 'doorzichtige' sa• BROODDEEG = BAKDEEG?
menstellingen waarvan alleen het
De interessantste samenstellingen
trefwoord is gegeven, zonder verdere zijn natuurlijk die waarvan het niet
betekenisomschrijving, voorbeeldzin- zo duidelijk is of de betekenis ervan
nen of wat dan ook. De woorden die (nog) wel samenhangt met die van
het eenmaal hebben geschopt tot
de afzonderlijke woorden. Het woord
trefwoord in de grote Van Dale verzaklamp of zaklantaarn is zonder twijdienen voortaan dus altijd een eigen fel ontstaan in de tijd dat de batterij
definitie. Wel zullen veel samengewerd uitgevonden. Sindsdien konden
lampen zonder gevaar voor vlekken
•
of brandwonden worden meegedragen. Maar is de vervoerbaarheid in
Het woord brooddeeg
een (broek)zak een wezenskenmerk
van de hedendaagse zaklantaarn? Ik
is op het eerste gezicht
denk van niet, maar toch geven
woordenboeken die zich hedendaags
een gaaf voorbeeld
of eigentijds noemen als deel van de
definitie 'die men in de zak kan dravan een doorzichtige
gen'.
Het woord brooddeeg ontbreekt in
samenstelling.
de mij bekende woordenboeken.
Op het eerste gezicht is het een gaaf
0
voorbeeld van een doorzichtige samenstelling: deeg om brood van te
stelde woorden worden opgevoerd
bakken. In de context waarin ik het
als voorbeelden bij de verschillende

betekenissen van de losse delen. Onder het trefwoord olie vindt u straks
gen nauwelijks oliehoudend zijn. Dat mogelijk de voormalige opnoemers
het woorddeel zonnebloem in zonnekatoenzaadolie en kopraolie terug.
bloemolie een verkorting is van 'zonVaak is het trouwens een andere
nebloempitten waaruit de olie is gebetekenis, naast de 'doorzichtige', die
perst', ligt al iets minder voor de
de aanleiding vormt om een woord
hand, en een notoir probleemgeval is in het woordenboek op te nemen. De
slaolie. Die is niet geperst uit slazaad, drie hierboven genoemde staarten
maar bedoeld om salade mee aan te
staan in de woordenboeken vanwege
maken. Het is dus niet zo gemakkeandere dan de letterlijke betekenis
lijk om uit te maken wanneer een sa- 'staart van een dier'. De drie genoemmenstelling doorzichtig is. Ik ga er
de staarten hebben hun plaats in het
veiligheidshalve maar van uit dat
woordenboek te danken aan de houtdoorzichtigheid als lexicografisch be- verbinding (zwaluwstaart), het vijltje
grip eigenlijk niet bestaat. Dat ik me (rattenstaart) en de haardracht (paardenstaart). Volledigheidshalve (of
met dat standpunt in goed gezelschap bevind, blijkt uit het feit dat de dwangmatig) geeft de lexicograaf er

woord de afgelopen tijd vooral ben

tegengekomen, ging het echter om
een soort huis-tuin-en-keuken-boetseerklei, gemaakt van bloem en zout.
Niet geschikt en niet bedoeld voor
consumptie, maar om decoratieve
poppetjes van te maken. En tot slot,
ik ken iemand, een iemand, die tij dens het autorijden rare handschoenen met gaatjes aantrekt en die worden bewaard in het handschoenenkastje. Alle andere autobezitters gebruiken dat kastje voor wegenkaarten,
reservelampen, vergeten balpennen,
ij skrabbers, lege snoepverpakkingen
en nog zo het een en ander. En dat ik
een hoed op een hoedenplank heb
zien liggen, is minstens twintig jaar
geleden.
<
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Overtoom
Riemer Reinsma

-- de ene helling opgetrokken en vanaf de andere helling weer neergelaten. De overtoom was dus een altern maar liefst negentien Nedernatief voor de sluis.
landse plaatsen is een Overtoom
De beroemdste Overtoom (als
to vinden. Maar in Been van
straat dus, maar in het verleden ook
deze plaatsen verraadt het straat- als waterstaatkundige voorziening) is
beeld nog dat zich hier een inte- ongetwijfeld die van de hoofdstad.
ressant staaltje historische ingeniHet is nu een lange, tamelijk brede
eurskunst heeft bevonden.
verkeersweg, maar tot 1904 lag er in
Een overtoom vormde de verbinhet midden een waterweg, die uitding tussen twee vaarwaters die een
mondde in de Schinkel en de noor
ongelijk waterpeil hadden. Hij bedelijke voortzetting daarvan, de Koststond uit een dam met twee scheeps- verlorenvaart. De straatnaam Overhellingen. De passerende schepen
toom had in die tijd alleen betrekwerden - al dan niet met een windas king op de noordelijke kade van de
-

E
v
E

genoemde waterweg. De overtoom de plek waar de schepen worden
overgehaald - beyond zich op de
plaats waar de Schinkel overgaat in
de Kostverlorenvaart. De overtoom
was hier aangelegd in de veertiende
eeuw en zou er blijven tot ongeveer
1810, toen hij werd vervangen door
een sluis.
Dicht bij de overtoom lag een uitspanning waar het hoofdstedelijk publiek zich graag verpoosde. Daaraan,
en aan de tijd dat hier nog water was,
herinnert het volgende kinderlied:
Schuitje varen,
Theet je drinken,
Varen we near de overtoom,
Drinken we zoete melk met room,
Zoete melk met brokken,
Kindje mug niet jokken.
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Er waren voor overtoom ook twee synoniemen in gebruik, namelijk overtocht en overslag. Een Overtocht is to
vinden in Bodegraven, Leiderdorp en
Winsum (Gr.), een Overslag in Boskoop, Kedichem, Veenendaal en ...
alweer Amsterdam. Overigens moet
ik liefhebbers van oude straatnamen
een bezoek aan de Amsterdamse
Overslag ontraden: de straat ligt in
een nieuwbouwwijk. Bovendien ver
wijst deze Overslag niet naar zo'n ouderwetse dam waar schepen overgehaald werden, maar naar het overladen van goederen uit zeeschepen in
binnenschepen, en andersom.
Overtomen oude stijl zijn er niet
meer, maar een moderne super-overtoom kan men vinden in het Waalse
plaatsje Ronquieres, in het kanaal
van Brussel naar Charleroi. Het verschil met de antieke overtomen is dat
er hier niet van hellingen gebruik
wordt gemaakt, maar dat het schip
via sluisdeuren een bak met water
binnenvaart. De bak wordt over een
rollenbaan naar het hogere of lagere
waterpeil vervoerd. Vervolgens verlaat het schip de bak weer via sluisdeuren en vervolgt het zijn weg.
-

De overtoom in Amsterdam.

o,...,

wee r den b ee k van d e

pOeZle
Grondelen

o

ntbijt met uitzicht over het water, rustig
aan de rand van een stil stadje. In de verte
de geluiden van een kerkklok en een
scheepshoorn, grijs licht op de vijver met
eenden en de lijsterbes. Zo op het eerste gezicht ziet het er niet beroerd uit voor de dichter Harmen
Wind, in het titelgedicht van zijn bundeI Plaatselijke tijd
(1997). Maar van binnen heerst er onrust, zoals her en
der uit de tekst vaIt op te maken. Vrees voor het ergste,
ook al is het nergens zichtbaar aanwezig. Besef van tijd,
en vooral van het voortdurende verstrijken ervan. Weg
willen, al is er op de idyllische ontbijtplek nog zo weinig
aan te merken.
'Plaatselijke tijd' beschrijft een altijd aanwezig gevoel
van rusteloosheid en opgejaagdheid dat afwezig lijkt te
zijn in het onnadenkende leven zoals dat in de omringende natuur wordt geleefd. De eend en de lijsterbes
maken zich niet zo druk. Ze hebben geen weet van klokken en toeters en doen gewoon wat ze altijd doen, "onaangedaan". Zij leven "in plaatselijke tijd", zoals de
dichter het noemt. Daarmee bedoelt hij vermoedelijk
dat zij altijd en overal in staat zijn samen te vallen met
het moment en met hun omgeving, in tegensteBing tot
de ongedurige mens, die voortdurend aan zijn plek en
zijn heden tracht te ontkomen.
PlAATSELIJKE TIJD
Hier is het morgen. Wij schrijven een datum,
kijken het raam uit, smeren een snee
brood en vrezen het ergste zonder dat het
ons bedreigt. Een ochtend aan de rand van
een gelaten stadje op de oever van stromend
water. Een kerkklok, een scheepshoren: het is
tijd. Altijd. Dit roepen beweegt ons, drijft ons
onstuitbaar voort, hoe stil het grijze licht ook
op de vijver hangt. Intussen grondelt in aile rust
de eend en zet de Iijsterbes haar knoppen.
Hun leven gaat zijn gang onaangedaan.
Hun leven vindt bestaan in plaatselijke tijd.

Het is geen moeilijk gedicht, maar mijn oog bleef even
haken bij het in aIle rust grondelen van de eend. Wat
grondelen was wist ik niet, al meende ik uit de context
op te kunnen maken dat het hier om een eenvoudig al-

Guus Middag

ledaags werkje voor de eend ging, gedachteloos uit te
voeren: de veren bijpunten, het kroost instrueren, de oevers inspecteren, zoiets. Misschien was het ook weI een
ander woord voor losjes rondzwemmen, of dommelen.
In ieder gevalleek grondelen mij niet iets waar de eend
erg moe van zou worden.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
vermeldde het werkwoord grondelen niet, maar bracht
mij via het zelfstandig naamwoord grondel of grundel
(een of andere vis) naar grundelen, dat weer een variant
van gruntelen bleek te zijn: "een intensieve en tevens frequentatieve vorm van grunnen, knorren. Binnensmonds
een genoeglijk, behaaglijk knorrend, kneuterend geluid
doen hooren." Die betekenis leek mij hier heel goed van
toepassing te kunnen zijn: terwijl de lijsterbes haar
knoppen zet, ligt het eendje in alle rust genoeglijk op
het water van de vijver te knorren en te kneuteren.
Vreemd was wel dat het WNT grondelen niet kende,
ook niet als een dialectische of verouderde of literaire
nevenvorm van gruntelen. Voor alle zekerheid sloeg ik er
Van Dale op na en trof daar tot mijn verrassing grondelen
gewoon aan, in een andere betekenis: "(gezegd van
grondeleenden) op de kop gaan staan om voedsel van
onder de waterspiegel op te nemen zonder echt te duiken". Iedereen die weleens een eend heeft gezien zal
deze wijze van fourageren kennen, maar ook onder deze
naam? En een andere vraag: zou grondelen een recent
woord zijn en zou het daarom niet in het WNT zijn beland? Of zou het juist een heel oud woord zijn, rechtstreeks verwant met het Middelnederlandse grondelen,
'ten grond raken'? Of zou het een frequentatieve vorm
zijn van gronden, in de betekenis 'de bodem peilen'? Een
grondelende eend wekt bij de toeschouwer de indruk
onophoudelijk aan het sonderen te zijn.
Voor een goed begrip van het gedicht van Wind is dit
intussen niet echt van belang. Zoveellijkt mij nu wel zeker: die eend lag daar niet lekker op het water te knorren
en te kneuteren, maar was gewoon in aIle rust met zijn
kop onder water op zoek naar voedsel. Nemen wij dus in
het woordenboek van de poezie bij het lemma grondelen
de omschrijving van Van Dale over: "op de kop gaan
staan om voedsel van onder de waterspiegel op te nemen zonder echt te duiken". Daar kan eventueel nog
aan toegevoegd worden: "en zonder trouwens ook echt
op de kop te gaan staan".
<
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Marc van Oostendorp

toetsen die Hendrix had opgesteld,
ederlands op de middelbare
school is een vreemd vak. Lera- werden behoorlijk goed gemaakt. Bovendien verklaarden de meeste schoren laten hun leerlingen oplieren na afloop dat ze de gestelde
stellen schrijven en spreekvragen "interessant" hadden gevonbeurten houden, maar de
meeste van die opstellen en spreekden. Ook de leraren toonden zich
beurten gaan helemaal niet over taal zeer tevreden. Een grote meerderheid
of literatuur. In plaats daarvan schrij- zei na afloop van het experiment dat
het nuttig zou zijn als er voortaan
ven en spreken middelbare scholieren tijdens de les Nederlands bijvoor- een vaste plaats zou worden ingebeeld over meteorieten, over de auto- ruimd voor het vak taalkunde. "Zelfs
industrie of over Internet. Ze trainen een leraar die niet in de taal- maar in
de letterkunde was afgestudeerd, zei
hun taalvaardigheid. Aan de hand
me dat hij de cursus leuk gevonden
van Welk onderwerp dat gebeurt, is
had", zegt Hendrix tevreden.
kennelijk minder belangrijk. Het eiHet nut van taalkunde in de klas
gen vak van de leraar komt nauwebleek bovendien uit een 'voormeting'
lijks aan de orde.
die Hendrix had gedaan. Voordat ze
Als het aan Ton Hendrix ligt,
komt daar verandering in. Hendrix is hun eerste lesje taalkunde kregen,
hadden de leerlingen al een aantal
verbonden aan het Instituut voor
vragen
over taal beantwoord. "De reToetsontwikkeling Cito in Arnhem.
Hij werkt er aan de eindexamens Ne- sultaten waren schokkend", zegt
derlands voor het middelbaar onder- Hendrix. "Aan een schoolklas in
Limburg legden we de stelling voor
wij s. De afgelopen jaren heeft hij
dat het dialect een verbasterde vorm
daarnaast onderzocht hoe het vak
taalkunde in het onderwijs zou kun- is van de standaardtaal. De meerderheid van die kinderen bleek het met
nen worden ingevoerd. Vorige
maand promoveerde hij op de resul- die stelling eens te zij n. Ze zagen hun
eigen moedertaal dus als een mindertaten van dit onderzoek.
waardig soort Nederlands!"
Hij schreef een paar cursussen
waarin taalkundige onderwerpen aan
de orde komen: wat is het verschil
tussen een standaardtaal en een dia- Na afloop van een lesje taalkunde
weten de scholieren hopelijk beter.
lect? Wat is het verschil tussen taalgebruik en taalsysteem? En hoe ver- Juist de mogelijkheid om dit soort
misverstanden op te helderen is een
loopt in grote lij nen de taalverwerbelangrijke reden om op de middelving van j onge kinderen? Van
bare school jets aan taalkunde te
Leeuwarden tot Roermond vond
Hendrix leraren Nederlands - niet al- doen, vindt Hendrix. De taalwetenleen taalkundespecialisten, maar ook schap heeft de afgelopen decennia
veel opgehelderd, bijvoorbeeld over
afgestudeerden in de letterkunde de verschillen tussen apentaal en
die graag tijd vrijmaa1ten om met
mensentaal, over gebarentaal, over
hun leerlingen dit soort vragen te
de manier waarop taal ontstaan is, en
bespreken.
0 VERBASTERD

Het experiment werd een succes: de
leerlingen waren enthousiast. De
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over de verschillen tussen formeel en
informeel taalgebruik. Maar tot de
meeste Nederlanders is die kennis
nauwelijks doorgedrongen. Een paar

uur taalkunde in het programma van
de middelbare school zou veel misverstanden kunnen verhelpen.
Jammer genoeg zi] n de perspectieven niet zo gunstig als ze begin dit
jaar leken. De ver uitgewerkte plannen voor de invoering van taalkunde
zij n door staatssecretaris Netelenbos
teruggedraaid. Hendrix denkt dat
angst voor overbelasting van de leraren Nederlands een belangrij ke reden
was voor die beslissing. Ook zonder
taalkunde hebben de leraren het al
druk genoeg, moet ze gedacht hebben.
i HOOP
Toch is niet alle hoop verloren.
Hendrix' experiment heeft laten zien
dat het mogelijk is een aantrekkelijk
taalkundig lesprogramma samen te
stellen dat zowel de leraren als de
leerlingen interesseert. Het is mogelijk om zo'n programma te integreren
met het onderwij s in taalvaardigheid.
Als de leerlingen een lange tekst
moeten samenvatten, kan dat best
een artikel zij n over de geschiedenis
van het verschil tussen hen en hun.
Als ze een spreekbeurt moeten houden, mag die best gaan over gebarentaal. Daar komt bij dat een leraar Nederlands een verhaal over zij n eigen
vak waarschij nlij k beter kan beoordelen dan een voordracht over meteorieten, de auto-industrie of Internet.
"Het is nu aan de taalkundigen
om leraren voldoende materiaal te
bieden", zegt Hendrix. "lk hoop dat
zij er nu voor zorgen dat er lesmateriaal is waarin hun specialistische kennis op een begrij pelij ke manier onder
woorden wordt gebracht. Als er goed
materiaal is, gaan de leraren dat vanzelf gebruiken."
Zo komen de leerlingen bij na spelenderwij s meer te weten over het
boeiende fenomeen taal. En zo krijgt
het vak Nederlands op de middelbare
school wat meer inhoud, en wordt
het ook een stuk interessanter.
A. C. Hendrix, Taalkunde getoetst. De valydat e van een vakonderdeel taalkunde in
het schoolvak Nederlands. Proefschrift
Katholieke Universiteit Nijmegen.
ISBN 90 901 0762 2.
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Boordevol leerzame en
vermakelijke stukjes over
taal, iedere dag opnieuw

Maandag n taalpuzzeldag
Dinsdag:
etymologiedag
• Woensdag: taaladviesdag
Donderdag: gezegdedag
• Vrijdag:
taaleigenaardighedendag
Zaterdag: familienamendag
e Zondag:
taalanekdotedag
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vragen op
taalgebied

• ledere dag van de week een ander onderwerp
s 365 vragen en verrassende antwoorden op taalgebied
• Geschreven door deskundige auteurs

tandaard
S du
KORTING VOOR LEDEN

TAALALMANAK
van Peter Burger en
Jaap de Jong (red.)
De Taalalmanak is een leesboek
vol verrassende taaltips, curieuze
feiten, testjes en illustraties. ledere
maand wat nieuws: in november een
training voor het Groot Dictee, in
december een spoedcursus
Sinterklaasgedichten schrijven en in
januari de nieuwe woorden in het
Nederlands.

De Taalaimanak:
een winterboek
voor alle seizoenen!

C du

tandaard

• Spannende verhalen
• Krachtige betogen
6 Opvallende interviews

In de boekhandel betaalt u
voor elk van deze uitgaven
f 24,90. Wanneer u bij het
Genootschap Onze Taal
bestelt, dan betaalt u slechts
f 19,90 en een bijdrage van
f 2,50 in de verzendkosten n
Hoe to bestellen?
Maak per gewenst exemplaar
van de almanak, kalender of
agenda f 22,40 over op gironummer 42 65 902 ten name
van het Genootschap Onze Taal,
onder vermelding van
`Taalaimanak', riaalkalender' of
'Taalagenda'. (Bestelling vanuit
Belgie: 450 + 50 = 500 Bfr.
op giro 000-163556649.)
De Iedenprijs van f 19,90 voor
Taalalmanak, -kalender en
-agenda geldt ook op het OnzeTaalcongres van 8 november.
Uitgaven van het Genootschap Onze Taal en
Sdu Uitgevers / Standaard Uitgeverij.
ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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•
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht Iicht 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 huip nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuishoort, Iaat het ons dan weten!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

BEELDWOORDENBOEK

Wie een kind wil leren wat een koe is, wijst
simpelweg een koe aan en spreekt daarbij
luid en duidelijk het woord koe uit. Op ongeveer dezelfde manier werkt het viertalige
Beeldwoordenboek van Jean-Claude Corbeil
en Ariane Archambault. Het boek bevat alleen illustraties die duidelijk maken wat de
woorden betekenen; definffies in woorden
('een koe is een tweehoevig herkauwend
zoogdier') komen er niet in voor. Wie wil
weten wat bijvoorbeeld een transepttoren
is, zoekt dit woord in het register op en
vindt na wat bladeren een afbeelding van
een gothische kathedraal, met het woord
transepttoren naast de toren die op de kruising van de dwarsbeuk en het`; middenschip staat. Doordat ook andere onderdelen van de gothische kathedraal met een
woord benoemd zijn, kan de lezer snel zijn
(Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse)
woordenschat uitbreiden.
Het Beeldwoordenboek wordt uitgegeven
door Sdu/Standaard en kost f 89,90.
ISBN 90 75566 33 6
0 NIEUWE SPELLING
Officieel is per 1 september jl. de nieuwe
spelling in het onderwijs van kracht geworden. Maar de nieuwe regels zijn nog allerminst ingeburgerd en er bestaat nog
steeds behoefte aan methoden waarmee
men zich die regels eigen kan maken. De
nieuwe spelling is een in Vlaanderen ontwikkeld computerprogramma (onder Windows) dat niet alleen alle nieuwe spellingregels bevat, maar tevens de mogelijkheid
biedt om er intensief mee te oefenen.
Daardoor kan het een functie vervullen in
het onderwijs; maar het is tevens geschikt
voor privegebruik.
De nieuwe spelling wordt uitgegeven
door Wolters Plantyn te Deurne en kost
tot 31 oktober Bfr. 750 (f 41,25), daarna
Bfr. 950.
HULDEBUNDEL DE TOLLENAERE

Ter gelegenheid van de vijfentachtigste
verjaardag van dr. F. de Tollenaere verscheen als blijk van hulde aan deze voor270

aanstaande wetenschapper een bundel
met 21 artikelen van zijn hand, getiteld
Etymologica & Lexicographica. De Tollenaere is vooral bekend als coauteur van een
van Nederlands meest betrouwbare en succesvolle etymologische woordenboeken,
het Etymologisch woordenboek van Het
Spectrum. Op wetenschappelijk gebied leverde hij een indrukwekkend aantal prestaties, en hij publiceerde talloze artikelen.
Verder was hij onder meer redacteur van
het Woordenboek der Nederlandsche Taal
en van de grote Van Dale.
Etymologica & Lexicographica is samengesteld door Hans Heestermans en verscheen bij het Internationaal Forum voor
Afrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren te Leiden, telefoon 071 - 514 67 03.
De bundel, die wordt afgesloten met een
complete bibliografie, heeft een beperkte oplage van 500 exemplaren en kost
f 33,95.

ISBN 90 6412 112 5
WINNENDE SCRIPTIE

Met haar scriptie Grammatica, van ontleden
tot zelff zinnen bouwen en zelff ontdekken won
Susan Evers in 1996 de scriptieprijs van het
tijdschrift Didaktief & School. Evers stelt
een nieuwe methode van grammaticaonderwij s voor waarin leerlingen hun eigen
kennis leren te gebruiken om zinnen te
bouwen en aan de hand daarvan te ontdekken hoe zinsstructuren in elkaar zitten.
Leerlingen zouden hier meer van opsteken
dan van het toepassen van abstracte regels
op bestaande zinnen. De jury van Didaktief & School concludeerde dat het onderwijs "echt iets aan deze scriptie heeft". Ze
raadde methodeschrijvers aan de scriptie
als voorbeeld te nemen bij het ontwikkelen van nieuwe schoolboeken.
Grammatica: van ontleden tot zelf zinnen
bouwen en zelf ontdekken is in boekvorm

uitgegeven door Samsom H.D. Tjeenk
Willink en kost f 19,50.
ISBN 90 422 0115 0

0 ALLES OVER ARGUMENTEREN
Frans van Eemeren, Rob Grootendorst en
Francisca Snoeck Henkemans stelden een
nieuw Handboek Argumentatietheorie samen. Het verschaft een welhaast compleet
overzicht van de bijdragen die vanuit verschillende disciplines aan de moderne argumentatietheorie geleverd zijn. Het vuistdikke boek bevat hoofdstukken over de
klassieke argumentatieleer, de leer van de
drogredenen en de inzichten van Arne
Naess, Stephen Toulmin en ChaIm Perelman (die in grote mate bepalend zijn geweest voor de orientatie van de moderne
argumentatietheorie). Uit de hoofdstukken over de hedendaagse theorieen blijkt
dat de studie van argumentatie een multidisciplinair vak geworden is, waaraan niet
langer uitsluitend door filosofen, logici en
retorici wordt bijgedragen, maar ook door
lingulsten, juristen en sociale wetenschappers.
Het Handboek Argumentatietheorie wordt
uitgegeven door Martinus Nijhoff en kost
f 79,50.

ISBN 90 68 90509 0
0 TREFWOORD

Het tijdschrift Trefwoord begon een aantal
jaren geleden als een bescheiden uitgave
waarin leden van het Matthias de Vries-genootschap artikelen publiceerden over
(vooral) de geschiedenis van de lexicografie. Het blad ontwikkelde zich tot een gevarieerd, volwaardig periodiek over lexicografie en heeft nu met aflevering 11 zijn
laatste nummer als tijdschrift bereikt. Trefwoord zal worden voortgezet als jaarboek;
de eerste aflevering (1997/1998) verschijnt
al in december. Inhoudelijk zal het jaar
boek niet van het tijdschrift afwijken, en
het zal net als voorheen artikelen bevatten
over (de geschiedenis van de) lexicografie,
etymologie en aanpalende terreinen.
Aflevering 11 van Trefwoord lijkt met
bijna 270 pagina's al meer op een boek
dan op een tijdschrift en kent opnieuw
zeer uiteenlopende bijdragen. Er is een
stuk over woorden in zeventiende-eeuwse
Surinaamse plakkaten, een over Nijmeegse
-

C

dialectlexicografie, en er zijn verschillende
artikelen over het WNT op cd-rom (waarvan een door Hugo Brandt Corstius). Ook
in deze aflevering is weer een aantal boekbesprekingen opgenomen.

lans' en vindt plaats in het Auditorium bezoekt het congresgezelschap het nieuwe
van de Generale Bank in het centrum van gebouw van het Vlaamse parlement.
Brussel (bij het Centraal Station). Drie des- U kunt u aanmelden voor de taaldag door
kundigen zullen in de ochtend een voor- te bellen met de VAN in Mechelen (0032)
dracht houden over de nieuwe spelling: (0)15 - 40 18 76 of door een inschrijfforTrefwoord nr. 11 wordt uitgegeven door
Paul Cockx (taaladviseur van het Ministe- mulier aan te vragen bij de VAN, F. de
Sdu Uitgevers en kost f 49,50.
rie van de Vlaamse Gemeenschap), Ludo Merodestraat 16, B 2800 Mechelen. De toeISSN 0929-6883
Permentier (taaljournalist van De Stan- gang bedraagt voor niet-leden Bfr. 500; indaard) en Maarten Klein (auteur van taal- schrijven voor de lunch is mogelijk a Bfr.
0 LEXICON FINANCIEN
boeken en verbonden aan de Katholieke 1300.
<
Gespecialiseerde lexicons zijn er slechts Universiteit Nijmegen). In de namiddag
voor een beperkte doelgroep en daarom
zijn ze zeldzaam en duur. Maar voor deze
kleine groepen gebruikers vormen ze een
UIT DE JAARGANGEN
onmisbare bron van informatie. Het Financieel-Economisch Lexicon vertelt degenen
die werkzaam zijn in de financiele wereld
DE TAAL IN BELGI1.
alles over de terminologie op het gebied
In Belgie bestaat sedert eenige jaren een vereevan het bankwezen, beleggen, accountanniging, die zich de bevordering van de zuiverheid
cy, actuariaat, EU-aangelegenheden, pender taal heeft ten doe! gesteld. Zij noemt zich:
Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal ; zij
sioenen, verzekeringen, jaarverslaglegging
is gevestigd te Oude-God (Antwerpen), houdt
en aanverwante terreinen. Het boek bebijeenkom.sten en lezingen en geeft, evenals wij,
slaat zo'n 600 pagina's en telt circa 30.000
een maandblad uit.
lemmata en 48.000 Engelse vertalingen.
Ook Belgie heeft zijn taalzorgen en het is be1Het is samengesteld door A.J. de Keizer, die
grij pelijk dat men ook daar bij het zuiveren van
zijn taal behoefte gevoel.t aan leiding. Wij kennen
ruim vijfentwintig jaar ervaring heeft met
alien de vreemdsoortige taal, die men daar te
het vertalen van financieel-economische
lande
kan aantreffen, vertaald Fransch, en zcia
teksten.
Het Financieel-Economisch Lexicon wordt
uitgegeven door ACE Translations te Hilversum (tel: 035 - 621 55 84; fax: 035 624 48 39) en kost f 285,-. Over een
elektronische versie kunt u contact opnemen met ACE.
ISBN 90 802919 1 9
0 ZAKELIJKE STIJL

Het doel van Schrijven met effect van Mariet
Hermans is taalgebruikers zo te leren formuleren dat hun teksten precies het gewenste effect op de lezer hebben. Hermans
concentreert zich op zakelijk taalgebruik:
ze geeft adviezen voor informeren, instrueren, overtuigen, sturen en activeren. Haar
uitgangspunt is dat een schrijver zijn stijl
moet afstemmen op het doel van zijn tekst
en zich goed moet afvragen welke eisen de
lezer aan die tekst stelt. De oefeningen zijn
ook gericht op het verbeteren van vaardigheid in het overzichtelijk presenteren.
Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend
formuleren wordt uitgegeven door Coutinho en kost f 39,50.
ISBN 90 6283 052 8
• TAALDAG 'VAN'

De Vlaamse 'Vereniging Algemeen Nederlands' houdt op vrijdag 24 oktober haar
tweejaarlijkse 'Dag van het Nederlands'.
De bijeenkomst heeft als thema 'De nieuwste spelling verjaart: een voorlopige ba-

slecht vertaald, dat het er soms den schijn van
heeft, als een parodie bedoeld te zijn ; en stellig
verricht de vereeniging nuttig werk, als zij er
naar streeft, dat uitdrukkingen als : nonkel, ma-S
soeur, veto, • aanhevolen brief, borduur (voor
trottoirband ), voorbehouden (besproken) plaats,
vier uren en half gaans, en vele derge ijke, worden uitgebannen. En het kan de taal van onze
Zuiderbroeders slechts ten goede komen, als
dezen zich gaan afvragen of uitdrukkingen als .
wat zegt em, dees boek, dees jaar, op stag gaan
(in den pas loopen ), een valling hebben (ver
koudheid), een ingebeelde (denkbeeldige) vijand,
enz., we! tot de ,beschaafde" taal behooren+
Maar onze vrienden mogen toch wel toezien, dat
zij daarbij niet de grenzen overschrijden. Is het
,,onbeschaafd", woorden te bezigen, die van.oudsher tot de taal van een yolk hebben behoord
en die alleen maar bij een creel van dat yolk in
vergetelheid zijn geraakt ? Is ,metselen" be schaafder dan „metsen", ,beddesprei ' beschaaf
der dan „bedsprei"? Is het een teeken van beschaving, dat wij, Noord-Nederlanders, spreken
van ,redacteur" en niet van ,opsteller", van
,,douanekantoor" en niet van ,tolhuis"' ? Is een
,,streektaal" per se ,onbeschaaf d" ? Zouden
waarlijk geboorling, boorling, boorlingske moeten wijken voor ons ,baby"?
-

,

Laten onze vrienden in het Zuiden in hun ijver
niet te ver gaan. Stellig zullen zij in vele gevallen
met voordeel den blik naar het Noorden kunnen
richten, maar laten zij zich daarbij bewust blijven
van eigen aard en eigen wezen die zich uit^spreken, ook in de taal,
Onze Taal, juni 1939, biz. 28
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Met opplak op de raam omlijsting, dan moet de hoofd-stok han-

BIJ ONS IS SEPTEMBER
MOSSELMAAND

ger te regelen en de ketting deksel als coign: draai het hoofd-stok
hanger met ginger naar rechts kant, hanger groef naar boven.
Los maken de schroef met een schroevedraaie en draai het ket-

EN...

ting deksel naar rechts kant. Lang dekking in boven kant en kort
dekking in bodem kant. Maak duidelijk date Iadimgem goed gela-

ONZE ZINGENDE
OBERS EN
SERVEERSTERES
ZIJN TERUG VAN
VA KANTI E
EN BEREIDEN U WEER
ELKE VRIJDAG
EN ZATERDAG

gem zijm in comtaimers.
Dan neer leg de mechanisme-koppling plug op de mechanisme en
vast de schroef stevig. Los maken de schroef klein beertje en prober de ketting om te werk. Los maken de schroef weer klein beertje als de ketting werkt niet 20 glad.
Ghrrikarrrvvijlin^l7 rnl 'J[7 orcltrrrc'+^ Kwoolom

Hoog en Lcrcrg

MAiTREPAuL^

Fiets van de zaak
blijkt to werken
De regeling waarbij een werkgever zijn

vRl_J Ptt-

89NxET

werknemers onbelast een fiets kan aan$AKKER IN JE

bieden blijkt te werken
Her FinonciceIe ❑ o plod
GbC1IiSCf(:r;.5

DA-drogi'sten willen met eigen luier kiant binden
Leidsch nncbicrd

DE NIEUWE SPELLINGGIDS
De nieuwe spellinggids SMN-1 00. Berestigd de juiste spelling
van meer dan 17 8.000 woorden.
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V). Elkaar leren kennen is ook je_ sie
Advertenfie in de VoIk.skra,^t

Getrouwde mensen herken je
aan het felt dat ze de ring
rechts dragen. Katholieken
daarentegen, dragen de
trouwring juist links.

De onberekenbare Baas,
de bemoeial, de sociaal-onbenul, de Was bij wie het nooit
goed is; er zijn talloze bazen die
hun ongeschikten het werken
zuur maken. Volgens psychiater
Rigo van Meer is bazenstress
zelfs de oorzaak van overspannenheid. Maar heeft het slachtoffer zelf Been schuld?
Intermediary
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IN DIT NUMMER O.A.

MEDIATRAINER TON PLANKEN
OVER OVERTUIGINGSKRACHT

VERTALEN VOOR DOVEN
J-Iet werk van een gebarentaaltoll

GEBARENTAAL,
EEN NATUURLIJKE TAAL
GEBRUIKERS OVER
HET GROENE BOEKJE
NIEUWE EDITIE ANS
STIJLTIPS DOOR
MICROSOFT WORD

66STE JAARGANG

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
BESCHERMVROUWE H.K.H. PRINSES JULIANA

10
NOVEMBER 1997

._{F

^
^ 5,,ey^^'a

^.
grr^
7"f. w.WY.q^
+^

s

''Fs

.r

^ l7

n

i

5':n

ry1^

4 S'Ya

66STE JAARGANG NUMMER 11 NOVEMBER 1997

275

Jaap de long

as

G E N O O T S C H A P

0NZE

Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
telefoon: 070-356 12 20
fax: 070-392 49 08
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 070-345 45 85
van 10.00-13.00 en 14.00-17.00
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op Internet:
http://www.onzetaal.nl/

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doe! `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
44.000) 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.

Ton Planken: "Verleidingskunst: dat is mijn vak"
Interview met communicatiegoeroe en mediatrainer
Ton Planken over (het aanleren van) overtuigingskracht.

Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 6,- (Bfr. 110). Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap)
voor Nederland, Belgie, Suriname,
Aruba en de Nederlandse Antillen
f 35,- per jaar (Bfr. 640); buiten deze
landen f 50,- per jaar (per luchtpost
f 55,-). Op groepsabonnementen
wordt korting verleend. Inlichtingen
hierover bij het secretariaat. Opzegging van een abonnement dient te
geschieden voor 1 november.
Prijs voor CJP-houders: f 26,- 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: 0486-486 486.
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
0341-55 10 14.
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Marc van Oostendorp
Popmuziek en politiek voor doven
Gebarentaaltolk Gerdinand Wagenaar over de praktijk
van het vertalen voor doven.

284
A. Blom
Gebarentaal, een natuurlijke taa!
Is gebarentaal een echte taal? Ja, en volgens sommige
deskundigen zelfs de basis van taal.

285
Harry Cohen
Ontstelde spellers
Gebruikers over het Groene Boekje
Een oproep in Onze Taal leidde tot flunk wat klachten over
de nieuwe Woordenlijst. Een overzicht van fouten, lacunes
en verwarrende informatie.

288
Frida Balk-Smit Duyzentkunst
ANS: spraakkunst en tegenspraakkunst
Deze maand verschijnt de herziene editie van
de gezaghebbende Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Een bespreking.

290
Marc van Oostend orp
Stijltips door Microsoft Word
Het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word
geeft sinds kort adviezen over taal en stijl.
Hoe nuttig zijn die?

EN VERDER

280 Engerlands [4]
295 Geschiedenis op straat: De Bleek

RUBRIEKEN
278 Reacties: taal en denken over vrouwen;

maatschappelijk middenveld; oplopers; dialect; Engerlands?;
Stevin en Linschoten; tweetalig onderwij s; e-post?
281 Vraag en antwoord: spoorloos verdwenen; zo'n/zulke
rotzooi; schelle(n)koord; instaan voor ...; al het/alle geld
289 Vergeten woorden: aarzelmaand
292 Tamtam: protesten tegen afwijzen dialectsprekend
personeel; prijs holste zin; Van den Bergh verlaat Taalunie
294 Het proefschrift van ... Johan Hoorn:
letterlijk en figuurlijk
295 Taal in beeld
296 Van woord tot woord: etymologische woordenboeken
297 Etymofilie: hassebassie
298 InZicht: over nieuwe boeken
300 Ruggespraak
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Dat zijn communicatieadviezen zeer op prijs worden gesteld, blijkt wei uit
de imposante behuizing die zijn B.V. zich kan veroorloven. Op de vijftiende
verdieping van het WTC-gebouw, met uitzicht op de Rotterdamse skyline,
wordt menig manager en politicus van zijn plankenkoorts afgeholpen. Hoe
indrukwekkend waren De Hoop Scheffer, Wijers en Kok tijdens de Aigemene
Beschouwingen van de regering? En wat ging er mis tijdens het openbare
sollicitatiegesprek van kroonprins Willem-Alexander voor het koningschap?
Communicatiegoeroe en mediatrainer Ton Planken over overtuigingskracht.

Ton Planken: "Verleidingskunst:
dat is mijn vakil

[aap de long

Drs. A.P.]. (Ton) Plank en zit 35 jaar in het
co mm unica tievak - als journ alist, maker
van tv-p rog ramma 's en man ag em entco nsulta nt voo r co m municat iestrategie .
Hij ve rzorgde mee r dan 1200 televisie- en
video pro g ram ma 's (hij wa s onder meer
tien jaa r presentator e n eind reda cte ur va n
Den Haag Vandaa g). Van zijn hand versche nen d uizende n krante nbe richte n, artikele n, co lum ns, rappo rten e n ee n d rietal
bo eken ove r be leidsa na lyse, politiek e n tv.

on Planken: "Overtuigingskracht is altijd belangrijk. Of je nu een onsje cervelaatworst wilt verkopen of een Boeing van
een half miljard - zelfs voor een liefkozing gebruik je die overtuigingskracht. Verleidingskunst: dat is mijn
Yak. En de meeste mensen beheersen dat Yak niet. Vanmiddag heb ik
iemand een training gegeven die
dacht dat hij echt communiceerde.
Hij moet een verhaal houden op een
symposium en hoopt daarbij een
deel van het publiek zover te krijgen

T

dat ze zijn diensten gaan inkopen.
Maar zijn verhaal was te weinig
afgestemd op zijn publiek. Hij beschreef aileen wat zijn bedrijf deed
en wat het kon : een doortimmerd
verhaal vol technische en financiele
gegevens . Hij verschuilde zich achter katheder, papier en overheadsheets, keek de luisteraars nauwelijks aan . De angst dat hij zijn uit
het hoofd geleerde tekst kwijt zou
raken was voelbaar. Kortom: geen
groat verleider. 'Ferm met de rug
naar het publiek', pleeg ik zo'n verhaal te noemen."
>
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Wanneer kreeg u dat zelf voor het
eerst door?
"Mij is bet belang van aandacht
voor de doelgroep met horten en
stoten duidelijk geworden. Ik ben
eerst tien jaar journalist geweest. Op
de stukken die ik schreef, heb ik vrij wel nooit een reactie gekregen. Toen
ben ik televisieprogramma's gaan
maken bij onder andere Den Haag
Vandaag, en daar kreeg ik naast de
voorspelbare reacties over de kleur
van mijn stropdassen en de noodzaak om eens een goede kapper te
bezoeken ook commentaren die me
echt aan het denken hebben gezet.
Waarom presenteer je dit abstracte
onderwerp niet met meer voorbeelden? Waarom begon je dit verhaal
op deze manier? Vanaf die tijd ben
ik me meer gaan verdiepen in welke
middelen goed overkomen bij de
kijkers en luisteraars•"
"In mijn huidige werk als communicatieadviseur voor managers,
bestuurders en politici is het een
van mijn belangrijkste wapens: je
eerst een goed beeld vormen van de
doelgroep. Wie zitten er tegenover
je? Wat is hun referentiekader bij dit
onderwerp en wat is het abstractieniveau dat ze aankunnen? Pas als je
dat duidelijk weet, kun je de volgende stap zetten: hoe kun je hen met
hun vooronderstellingen in hun
denken en handelen veranderen?
Hoe kom je door hun blokkades
heen? En pas daarna kun je nadenken over het probleem dat de spreker moet communiceren, zoals
slechte j aarcij fers of een gedwongen
fusie. Ik heb een groot handelshuis
begeleid dat wat problemen had met
de aandeelhouders en de pers over
een nieuw beleid. Ze zouden met
een nieuw distributiesysteem gaan
werken dat zo ingewikkeld was dat
het weinig vertrouwen wekte. Na
een grondige analyse van de doelgroep en het communicatieprobleem zijn we uitgekomen op een
minder gebruikelijke oplossing: we
hebben geen persconferentie gegeven, maar het distributiesysteem
zorgvuldig uitgelegd op een video.
Iedereen bleek het te begrijpen en
het vertrouwen was hersteld•"
Aristoteles onderscheidt drie manieren om mensen te overtuigen:

met zakelijke argumenten, door in
276
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Ton Planken in 1 971 , als politiek verslaggever van het NOS Journaal.

te spelen op de gevoelens van het
publiek en door de geloofwaardigheid van de spreker zelf. Wat is
volgens u tegenwoordig het belangrijkst?
"Je hebt ze eigenlijk alledrie hard
nodig. Een mooi voorbeeld hoorde
ik in een vraaggesprek met Max van
den Berg, voorzitter van de Novib.
Hij kreeg twee minuten om uit te
leggen waarom Nederlanders geld
moesten geven voor een bepaald
project voor Zuid-Amerikaanse indianen in het Amazone-oerwoud.
Hij begon zo: 'Ik realiseer me dat dit
de zoveelste actie is, maar ik heb
twee redenen waarom deze actie belangrijk is. In het regenwoud liggen
veel geneeskrachtige kruiden in
planten en bomen (en dieren) opge-

•

"Prins Willem-Alexander
was tot aan zijn wenkbrauwen volgetankt
met adviezen."

slagen. Indianen weten daar veel
van, dus is het ons eigenbelang om
deze mensen een redelijk bestaan te
gunnen; daarnaast is het een kwestie
van medemenselijkheid.' Hij had
sterke argumenten, maar stopte er
ook emotie in met zijn beroep op
medemenselijkheid. Zijn eigen geloofwaardigheid bleek uit de feitenkennis, de naam die hij heeft opgebouwd als voorzitter van de PvdA en
de mantel van gezag die het voorzitterschap van Novib hem biedt. Ontbreekt een van de drie middelen van
Aristoteles, dan daalt de overtuigingskracht sterk."
Waar hebben Nederlandse managers en politici het meest moeite mee bij het spreken in het
openbaar?
"Allereerst: een spreker moet zich op
een natuurlijke manier gedragen.
Hier hebben managers vaak moeite
mee, maar ook lokale en regionale
politici zijn lang niet allemaal van
die electorale beesten. Zij hebben de
neiging in een rol te kruipen als ze
gaan presenteren: van de spreker.
Dan gaan ze netjes praten en worden ze formeler en krampachtiger.
De Hoop Scheffer bijvoorbeeld. Als
je naar zijn fysiek kijkt - ook in de
zo geprezen oppositiedebatten tijdens de Algemene Beschouwingen dan valt zijn verkrampte houding
op: zijn samengeknepen mondje,

zijn sombere, zurige blik en ingetrokken schouders. Zijn houding is
dan het symbool van de rol die hij
op dat moment probeert te spelen.
Ik zou hem aanraden niet voorover
te leunen en scherp proberen te zijn,
maar achterover te leunen, meer te
ontspannen, vriendelijker te zijn;
het voordeel daarvan is dat het
brein dan ook niet op slot raakt."
"Een ander voorbeeld is prins
Willem-Alexander. Bijna iedereen
heeft zijn gesprek met Paul Witteman op televisie gezien. Ik was er
verbaasd over dat het zo goed ontvangen is, maar royalty wordt per
definitie nogal positief beoordeeld
in Nederland. Het viel me op dat hij
zo zichtbaar worstelde om zich door
het gesprek heen te slaan: hij was
tot aan zijn wenkbrauwen volgetankt met adviezen."
Maar tijdens dat vraaggesprek zei
prins Willem-Alexander juist dat
hij geen mannetjesmaker nodig
had.
"Daar geloof ik niets van: hij heeft
zijn oren echt laten hangen naar
zijn staatsrechtelijke adviseurs. Ik
meen in zijn antwoorden zelfs de
hand van een paar van hen te herkennen. Dat was pijnlijk te zien in
het verhaal dat hij hield over de
taak die hij voor zichzelf weggelegd zag in het watermanagement.
Iemand moet gedacht hebben: wat
is nou typisch Hollands? 0 ja, water.
Nou, dat heeft vele kanten zeg, dus
laten we PWA daar eens op zetten!
Die arme jongen heeft dat dus vervolgens netjes verteld."
"Maar als je de harten van mensen probeert te veroveren, dan zeg je
toch niet dat je voor watermanagement kiest en daar de tanden (!!) in
gaat zetten? Dan pak je een onderwerp dat om mensen draait. Maar ja,
over mensen heeft hij het niet gehad, behalve dan over zijn vader en
zijn aanstaande. Toen kwam hij authentiek over: daar was merkbaar
dat hij het zelf helemaal had doorleefd en verwerkt."
Maar hij koos toch ook, na een
spannende pauze, voor zijn grootmoeder Juliana als de vorst met
wie hij de meeste affiniteit voelde
- en niet voor zijn moeder koningin Beatrix? Bovendien benadruk-

rn

te hij dat zijn keuze voor het watermanagement te maken had met
de oer-Hollandse strijd tegen het
water.
"Maar als je dan toch per se over
water wilt praten, begin dan met te
zeggen dat je je ervan bewust bent
een symboolfunctie te moeten vervullen (en dat je dat graag doet) en
dat je naar die thema's zult zoeken
die Nederlanders na aan het hart hggen. 'Zo zou ik (PWA) mij kunnen
voorstellen dat alles wat met water
te maken heeft, de mensen sterk zal
interesseren. De strijd ertegen, de
zuiverheid ervan, het behoud van
bekoorlij ke landschappen (rivieren
niet afsluiten met enorme dijken),
enz. Als ik bij dit soort onderwerpen
het oer-Nederlandse kan helpen verwoorden en modern houden, dan
heb ik al een goede functie, hoop
ik.' Of lets dergelij ks. Zijn adviseurs
hebben het op dit punt echt laten
afweten."
"Sprekers moeten zich dus natuurlij k gedragen. Verder is het van behang dat sprekers de mensen echt
aankijken. Dat is niet alleen een
kwestie van oogcontact, maar ook
van hun woorden spreken, stilstaan
bij de psychologische opbouw van
je verhaal, aansprekende voorbeelden gebruiken en signalen geven:
'ik begrijp wat je bezighoudt, wat je
zoekt'. Veel presentaties beginnen
helaas met cliches als: 'Mij is gevraagd bier ter wille van dit symposium een verhaal te vertellen ...'

Of ze beginnen bij het ontstaan van
de wereld en vervolgen met een verhaal dat afgestampt vol zit met feiten en gegevens, maar waarin de
mensen in de zaal nauwelij ks een
rol spelen. Overtuigingskracht krijgt
dan geen kans."
"Een ander advies is: stel niet het
papier centraal. Het is een misvatting dat de communicatie geslaagd
is als de tevoren geprepareerde tekst
is opgelezen in het bij zij n van de
doelgroep. Het papier is slechts een
geheugensteuntje. Bovendien bevat
een uitgeschreven tekst vaak formele, technocratische schrij ftaal, met
te veel jargon en informatie om het
plezierig te kunnen volgen. De voorlezende spreker manoeuvreert zich
in een dwangbuis, uit angst om met
de mond vol tanden te staan. Maar
de precieze woorden zijn meestal
minder belangrijk dan het punt dat
je eigenlijk wilt maken. Deel je verhaal in een beperkt aantal punten in
en geef j ezelf enige vrijheid in het
verwoorden van die punten: dan
communiceer je echt. Om of te komen van die uitgeschreven, volgestouwde en te snel voorgelezen verhalen vraag ik mijn clienten vaak:
wat onthouden luisteraars nu helemaal van een toespraak? Na enig
peinzen geven ze toe dat dat meestal
slechts een indruk is (`de spreker is
een goeie vent; hij kent zijn yak').
Of een belangrij k punt, een feit, of
een grap. Waarom zou je er een mud
informatie in stoppen als ze maar
een aardappel meenemen?"
<

INDRUKWEKKENDE SPREKERS
"Van Mierlo, Kok, Winsemius en ook Wijers vind ik wel indrukwekkende sprekers. Wijers oogt
open, sympathiek, hij toont inzicht in hoe organisaties werken en kan dat eenvoudig onder
woorden brengen. Hij blijft ontspannen en schept geen afstand door agressie en weet goed de
indruk te wekken alle vragen te willen beantwoorden."
"Kok geeft, als premier van een coalitiekabinet, in zijn presentaties ieder het zijne. Hij laat
hen in hun waarde. Maar toch trekt hij duidelijk zijn grenzen als zijn integriteit in het geding

komt. Tussen de Algemene Beschouwingen door werd hij voor Radio I nogal scherp geinterviewd door een KRO-journalist. De journalist vond dat het kabinet het ministerie van milieu te
weinig gewicht gaf in het beleid. Kok sloeg terug met: 'Dan hebt u de stukken niet gelezen.'
Hij gaf een hele serie voorbeelden van het feit dat er wel geld gereserveerd was voor milieu op
de begrotingen van de andere ministeries. Met zijn feitelijk onderbouwde, licht emotionele betoog richtte hij een standbeeldje van zijn eigen geloofwaardigheid op. In nog geen anderhalve minuut."
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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.
(E-mail: redactie@onzetaal.nl)
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 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.

TAAL EN DENKEN OVER
VROUWEN: MENNO TER BRAAK

II MAATSCHAPPELljK MIDDENVELD

PeterDillingn - Den Haag

EepFrancken - Leiden
n Onze Taal van juni staat een artikel
van mijn collega Agnes Verbiest: het
tweede stuk in een korte serie over 'Taal en
denken over vrouwen'. Haar bedoeling is
ons taalgebruikers te helpen, opdat wij
niet langer onbewust "kwalijke gedachten
over de plaats en waarden van vrouwen
uitdragen". Zij noemt een taaigebruiker die
dit werkelijk gedaan zou hebben: Menno
ter Braak.
Ter Braak zou volgens Verbiest "de bekende gedachte in de hand werken dat
vrouwen een homogene groep vormen".
Zij zegt: "Zo vergeleek Menno ter Braak
bijvoorbeeld het werk van Carry van Bruggen - dat hij zeer bewonderde - niet met fllosofisch-literair werk van vergelijkbare
schrijvers uit die jaren, maar met 'damesromans', dat wil zeggen met het heel anders georienteerde werk van vrouwelijke
auteurs die niets anders met Van Bruggen
gemeen hadden dan hun sekse."
Wat heeft Ter Braak werkelijk over Carry van Bruggen beweerd? In 1928 bespreekt hij Van Bruggens roman Eva} de
geschiedenis van een opgroeiende vrouw.
Hij vergelijkt het boek inderdaad met romans van andere schrijfsters. Maar hij
heeft daarvoor een duidelijke reden: het
verwante onderwerp. Zijn vergelijking
heeft ook helemaal niet het homogeniserende effect dat Verbiest hem aanwrijft, integendeel. Van Bruggens boek noemt hij
namelijk superieur; je hebt dus volgens Ter
Braak goede en slechte schrijfsters.
Ais hi] later de 'damesroman' aanvalt,
schrijft hij over eigenschappen die hem ergeren in veel romans van vrouwen. Maar
hij noemt meteen schrijfsters die zich eraan onttrekken. Ook hier scheert hij de
schrijfsters juist niet over een kam.
In 1930 herdenkt Ter Braak Just Havelaar, een auteur van "filosofisch-literair
werk". Hij vergelijkt Havelaar hier met
Carry van Bruggen; ook deze vergelijking
valt in haar voordeel uit. Van alles wat
Verbiest over Ter Braak zegt, blijft dus alleen staan dat hij Carry van Bruggen bewonderde.

I

arc De Coster schrijft in zijn artikel
'Geestelijke vaders van gevleugelde
woorden' (Onze Taal [uli/augqstus) dat de
term maatschappelijk middenveld begin jaren negentig werd gelanceerd, waarschijnlijk door Hedy d' Ancona. Naar aanleiding
daarvan heb ik mijn licht opgestoken bij
het Wetenschappelijk Instituut voor het
CDA. Jan Peter Balkenende aldaar schreef
mij dat de term in Nederland is gemtroduceerd door prof. dr. A.C. Zijderveld (hoogleraar cultuursociologie aan de Erasmus
Universiteit). Hi] voegde eraan toe dat de
uitdrukking in politieke kringen voor het
eerst is gebruikt door het CDA, al aan het
begin van de jaren tachtig in de rapporten
Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij (1983) en Werkloosheid en de crisis
in onze samenleving (1984).
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.. OPLOPERS
Marcdu Chatinier en Iohan Zuidema - me-

dewerkers Van Dale Lexicografie, Utrecht

het bestand van Van Dale geen vijftrapsoploper kunnen vinden. Dat betekent dus
het einde van het spel binnen de huidige
spelregels. Dat is jammer, maar ook onbevredigend, want lang niet aIle mogelijke
woorden staan in Van Dale. Het is het beleid van de redactie geweest om niet altijd
de volledig doorzichtige (dus gemakkelijk
uit de delen te begrijpen) samenstellingen
op te nemen in het boek, want anders zou
het onhanteerbaar dik worden. Bovendien
kunnen mensen die zulke woorden opzoeken gemakkelijk begrijpen hoe het woord
is opgebouwd, en vinden ze de gezochte
informatie bij de samenstellende delen
van het woord.
Daarom nu ons voorstel VOOI een aanpassing van de spelregels voor de oplopers:
een oploper telt mee als het in de grote
Van Dale staat, maar ook ais het een goed
begrijpelijke samenstelling is waarvan de
delen terug te vinden zijn in dat woordenboek. Uiteraard sluipt er een zekere subjectiviteit in door deze spelregel, maar dat
kan niet anders. Wat vindt u bijvoorbeeld
van: energie-inningen, desserteetsters, [eestestafettes, naderdenderende, nederdonderende,
rododendronrood, servies reserves} smeerverversers, vcrderdenderden, vervoerreserves en
zegengenezingen? Vast niet allemaal goed,
maar toch ook niet allemaal onmogelijk?
Het oordeel is weer aan Jules Welling, de
bedenker van dit spelletje, en aan de lezers
van Onze Taal. Wie weet een zestrapsoploper? Mag intensiteitsetiketten? Kunnen jonge starters in hun bedrijven tn opbouw gebruikmaken van de diensten van starterssecretaresses? Wie stoort zich aan dividendenverdienende?

ij taalspelletjes begeef je je gemakkelijk
op glad ijs. Ie bedenkt soms woorden
waarvan je [e afvraagt of het nog weI Nederlands is. Ter wille van de grenzen die
zijn opgelegd door het spel, bedenk je
soms de vreemdste woorden als oplossing.
In zo'n gevallaat je, net als Jules Welling
in zijn stukje over 'Oplopers' in Onze Taal
7/8, de grote Van Dale de doorslag geven.
Zo heb je tenminste een objectieve maatstaf. Vaak gaat dit goed, maar in het geval
van de 'oplopers' (woorden met eenmaal
de ene letter, tweemaal een tweede, driemaal een derde, viermaal een vierde, enzo- II DIALECTGEBRUIK-EN
voort) betekent een strenge toetsing aan
VOOROORDEEL
Van Dale al heel snel het einde van het
Herman Crompvoets - Meijel
spel. Wij vinden dat jammer en doen een
voorstel om de spelregels enigszins te vern Onze Taal (september 1997) schrijft
ruimen.
Philip Bosma een reactie onder de kop
Jules Welling vraagt de Iezers van Onze 'Dialectgebruik achterhaald'. Hij reageert
Taal om oplopers te bedenken die in Van daarin op de stukken over streektalen in
Dale voorkomen. ZeU geeft hij onder meer het meinummer van Onze Taal. "Ik vind
u (een letter), een (twee letters), doodop dat in onze moderne maatschappij het ge(drie) en baarddraad (vier). Maar verder bruik van regionale talen volle dig achterdan vier komt hi] niet. OOk wij hebben in haald is", zo schrijft hij. En even verder:
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"1k vind het gebruik van regionale taal
zelfs lets vijandigs hebben, want het sluit
anderen buiten."
Bosma vergeet een paar dingen. In de
eerste plaats zou er op dit moment geen
standaardtaal zijn wanneer er geen dialecten waren geweest. In de tweede plaats zijn
er nu nog zo'n vijf miljoen dialectsprekers
in Nederland. Moet men daar geen rekening mee houden? Moet men die maar als
achterhaald aan de kant schuiven? Al deze
mensen hebben het dialect als eerste taal
geleerd. Moet men die taal maar klakkeloos verloochenen? Velen kunnen dat niet
zo makkelijk als Bosma. In de derde plaats
hebben bijna al deze dialectsprekers lets
voor op degene die alleen maar Nederlands spreekt: zij spreken een taal meer.
Want de tijd waarin de dialectspreker enkel dialect sprak, ligt inderdaad achter ons.
Over het algemeen spreekt de dialectspreker ook Nederlands.
Dan is er nog een cultuurhistorisch argument om de dialecten in stand te houden. Men vindt in de dialecten klanken en
woorden terug die in het Nederlands allang weg zijn en die bijvoorbeeld nog een
middeleeuwse situatie kunnen weerspiegelen. Men zegt toch ook niet dat de middeleeuwse en zeventiende-eeuwse gebouwen
van bijvoorbeeld Amsterdam achterhaald
zijn? Het Nederlands zou blij moeten zijn
met de rijke schakering aan dialecten. Bovendien is via het Europees Handvest voor
Streektalen en Talen van Minderheden
(1992) aan de Nedersaksische en Limburgse dialecten een status gegeven die door de
meerderheid van het Nederlandse parlement is erkend, zeer recentelijk nog!
Het uit de samenleving bannen van
dialecten - zoals Bosma wil - is ondemocratisch en zelfs discriminerend. lk acht
zo'n houding tegenover het dialect onjuist, onverantwoordelijk en verwerpelijk.

ENG ERLAN DS?
Jac Aarts - redacteur, Arnhem

T n zijn naschrift bij de reactie van Eppo

Bruins in het septembernummer meldt
Arno Schrauwers het bizar te vinden dat
Nederlanders tegen elkaar gaan koeterengelsen zodra ze een buitenlander in de
buurt vermoeden. Ik vind dat niet bizar
maar juist heel slim van ons, taalgebruikers: op deze ietwat vreemde manier beschermen wij onze eigen taal. Het Nederlands staat veel sterker dan Schrauwers
denkt, juist omdat we zo snel op het
Engels overschakelen!

Christophe de Voogd, die in 1993 afscheid nam als directeur van het Institut
Francais in Den Haag, schreef een boek
over de geschiedenis van Nederland vanaf
de prehistorie. Hij is Fransman, zij het met
Nederlandse grootouders. Hij heeft geconstateerd dat vele Nederlanders een aardig
woordj e over de grens spreken. "Je kunt j aren in Nederland wonen", aldus een nog
steeds verbaasde De Voogd, "zonder Nederlands te spreken. In het dagelijks leven
kun je je dan toch goed redden. Dat is in
Engeland, Frankrijk of zelfs Denemarken
niet voorstelbaar. Maar misschien willen
Nederlanders zo de eigen cultuur beschermen: niemand hoeft Nederlands te leren
en niemand zal er dus binnengaan."
Daar zit veel in: juist door onmiddellijk
op de vreemde taal over te schakelen als
een buitenlander een vraag stelt, bescherm
je je eigen taal. Je praat in je beste steenkolenfrans met een Fransman die zijn best
heeft gedaan wat Nederlands te leren. Zo
geven we aan dat het Nederlands van ons
is. Het is een eigenaardig en gecompliceerd
mechanisme: het dierbaarste wat we bezitten, schermen we of door het ogenschij nlij k te verkwanselen.

DATERINGEN BIJ STEVIN EN
LINSCHOTEN
Dr. Franz Claes - lexicograaf
Heverlee-Leuven
T n zijn interessante bijdrage in het septembernummer 'Simon Stevin: bouwer
van molens en taal' begaat Jan Verhoef
toch een - vroeger meer gemaakte - fout,
waardoor hij Stevin minder recht doet dan
deze verdient. Hij meent dat woorden die
bij Kiliaan staan, niet van Stevin zijn "omdat Kiliaan ze al kenh". Alleen al de chronologie van de werken van Stevin en van Kiliaan moet aan die uitspraak doen twijfelen.
In mijn artikel `Simon Stevin als bron voor
Kiliaan' (Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde 111, 1995, p. 55-64) heb ik
aangetoond dat Kiliaan in 1599 wisconst
heeft opgenomen naar wisconst bij Stevin
in 1586, en euenwijdich in 1588 naar euenwijdich bij Stevin in 1585 en 1586. Andere
woorden die Kiliaan heel waarschijnlijk
ook van Stevin heeft overgenomen, zijn
langhworpigh, middelliuie, middeIpunt, rechthoekigh, redenaer, schicksel, sichteinder, singhkonste, strijdreden, telkonste, versoeckbrie f en
wiskonstenaer, en ook bepaelen in de betekenis `definieren', naelde in de betekenis 'piramide', viack in de betekenis 'oppervlakte'
en werckelick in de betekenis 'mechanisch'.

In hetzelfde nummer wijst Arie Pas (in zijn
bijdrage `Jan Huygen van Linschoten als
taalpionier') op Van Linschotens grote verdiensten voor de Nederlandse woordenschat en op tekorten in het WNT in dit opzicht. Toch heb ik twee woorden waarvan
in die bijdrage gezegd wordt dat Van Linschoten er de vroegste bewij splaats voor
geeft, al eerder in het Nederlands gevonden. Wel is het ook een tekort van het
WNT dat de bier volgende vindplaatsen er
niet in staan. De Noord-Hollandse geneesheer Hadrianus Junius (1511-1575) vertaalt namelijk in zijn veeltalige Nomenclator omnium rerum (Antwerpen, 1567) het
Latijnse woord promontorium al met
"Hooft, cape" ('kaap') en het Latijnse
cochlea margariti fera met "peerlemoeder".

K TWEETALIG ONDERWIJS OP
DE BASISSCHOOL
Ludo Beheydt - hoogleraar Nederlandse
Taalkunde, Louvain-la-Neuve
-' olgens een berichtje in de rubriek
V 'Tamtam' van het juninummer pleit
hoogleraar taalwetenschap C. de Bot ervoor dat kinderen op de basisschool in verschillende talen les krijgen. Tot dat zeer algemene besluit komt hij op grond van een
schoolexperiment in Montreal, waar kinderen in drie talen les krijgen en positieve
resultaten halen.
Tegenover dit experiment kan ik verschillende andere stellen waaruit blijkt dat
vroeg tweetalig onderwijs helemaal niet
voor alle kinderen geschikt is. Zo luidt de
eindconclusie van het grootste en best begeleide Canadese experiment dat ooit met
zogenoemd tweetalig onderdompelingsonderwijs is uitgevoerd - heel ontwijkend
- dat de vraag "waarom een vroege start,
dat wil zeggen vroege immersie, geen betere resultaten oplevert in termen van tweedetaalbeheersing (...) in zekere zin triviaal
is". R. Tucker, die deze conclusie trekt,
voegt er veelbetekenend aan toe dat "de
redenen om er vroeg mee te beginnen
symbolisch en politiek" zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat de redenen
waarom professor De Bot vanaf zijn katheder pleit voor vroeg tweetalig onderwijs
even symbolisch en politiek : zijn. lk kan
mij namelijk nauwelijks voorstellen dat hij
niet weet dat onafhankelij ke onderzoeken
van taalkundigen als Spilka, Connors en
Hammerly hebben uitgewezen dat in Canada de 'immersiekinderen' grote lacunes
vertonen in woordenschat, grammatica en
uitspraak. Oak zal hij wel het relaas van de
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Nederlandse taalkundige Anne Vermeer
kennen, die het Canadese project van heel
nabij gevolgd heeft en het volgende desastreuze beeld schetst: "Nu blijken de resultaten ook nog eens bar tegen te vallen. De
immersiekinderen leren maar matig Frans,
en de kinderen die pas aan het eind van de
basisschool Frans krijgen, kunnen het na
twee jaar praktisch even goed als kinderen
die vanaf het begin alles in het Frans
kregen."
Waarom wordt er dan, met zo veel ophef
en tegen beter weten in, geprobeerd om die
vroege tweetalige opleiding in Nederland
door te drukken? Zoals de discussie nu
wordt gevoerd door de lobby van het tweetalig onderwijs ontbreekt elke wetenschappelijke nuance, en dat is een vorm van
volksmisleiding waartegen gewaarschuwd
dient te worden.

de oproep om een Nederlands alternatief te
zoeken voor het Engelse website. De keuze is
uiteindelijk gevallen op weblocatie. Naar
aanleiding daarvan wil ik de aandacht vestigen op een ander woord uit het Internetjargon, namelijk e-mail.
Het is interessant om te zien hoe andere
talen geleidelijk aan een eigen Internetwoordenschat opbouwen. In het Deens,
Noors en Zweeds bijvoorbeeld is al een tijd
e-post en elektronisk post ingeburgerd als
vertaling van e-mail en electronic mail. De
eenvoud van die leenvertaling werkt aanstekelijk. Voor mijn part mag e-post gerust
in het Nederlands overgenomen worden.

het wel een aantal nadelen heeft. Zo werd
al snel duidelijk dat het verkleinwoord

e-mailtje (vaak gebruikt voor een kort bericht) toch al wel heel erg ingeburgerd is.
Bovendien 'bekt' het alternatief (een

e-postje) niet erg lekker - een enkele keer
werd er zelfs eposje ('klein heldendicht')
verstaan. En wat te doen met het werkwoord? Er waren maar weinigen die een
zin als 'Ga jij straks nog e-posten?' zonder
haperingen uit de mond konden krijgen.

E-post - en vooral de afgeleide vormen ervan - is ons, met andere woorden,
tot nu toe nog niet zo goed bevallen. Wat
zijn de ervaringen van de lezers? Is het
gewoon een kwestie van wennen? Of zijn
er beter bruikbare 'vertalingen'? Wij zijn

NASCHRIFT REDACTIE

benieuwd naar reacties. <

Wij hebben ons, net als Koen de Troij, afgevraagd of we in het blad ook niet een
Nederlands equivalent voor e-mail moe-

n E-POST?
Koen de Troij - Norsborg, Zweden

ten gebruiken. Het meest voor de hand
Iigt dan inderdaad het - zelfs internationaal goed te gebruiken - e-post.

n het septembernummer van Onze Taal
bespreekt de redactie de resultaten van

We hebben dit woord een tijdje 'getest' op de redactie, maar toen bleek dat

ENGERLANDS [4]
Arno Schrauwers - Amsterdam

Het Nederlands is als een zandkasteel bij opkomende
vloed ...
* Dagje Amsterdam, hoofdstad van Nederland: op de
Dam staat, zo valt te lezen op een grote banier, de 'New
Church/Nieuwe Kerk'; om de hoek is 'Magna Plaza Open
7 Days', daarnaast weer heeft 's lands grutter nummer
een een nieuwe vestiging geopend waarvoor het bedrijf
geen andere naam kon verzinnen dan het armoedige
'Food Plaza'.
* Voetbal is zo langzamerhand opgehouden een volkssport te zijn: Ajax hield half augustus een open dag, genoemd 'Soccer Festival', Feyenoord had al zij n 'Hall of
Fame', en in het Gelredome, het nieuwe onderkomen
van Vitesse, zullen volgens een correspondent bij na
alleen Engelstalige opschriften te ontdekken zijn.
* Al rinds jaar en dag eet ik de goedkoopste koekjes die
er bestaan: theebiscuit ('een heerlijke verwennerij', het is
reclame, maar het is waar) . Sedert kort blij kt de theebiscuit te zijn omgedoopt in 'Thee Rich Tea'. 'Crisp & delicious' vermeldt de nieuwe verpakking verder log.
* "Zou u uw vragen in het Engels kunnen stellen?",
vraagt de mevrouw van een Rotterdams bedrijf. "We
zijn tenslotte onderdeel van een Amerikaans concern."
* De Erasmus Universiteit moet zich in het nieuwe
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collegejaar meer richten op internationale uitwisseling.
"Opdat de universiteit uitgroeit tot een global player",
aldus dr. H.J. van der Molen bij de opening van het
academisch jaar.
* Melk De Witte Motor heeft zich het lot aangetrokken
van het strandvolleybal. Op 14 december staat de tweede
editie van de 'National Fungames' op de rol, met "het
grootste indoor beachvolleyball toernooi van Nederland".
* "Als u uw persberichten alleen in het Engels verspreidt,
dan kunt u mij van de verzendlijst schrappen", zei ik tegen een persvertegenwoordiger van een elektronicaconcern in het zuiden des lands. Hetgeen prompt gebeurde.
* Minister De Boer wil mede door 'joint implementation'
de uitstoot van kooldioxide terugdringen. Dingeswoorden zijn handig als je geen echt beleid hebt.
* Operaliefhebbers die Wagners Der Ring des Nibelungen
in de Stopera eens wat anders dan anders willen bekijken, kunnen voor 25 gulden terecht op de 'adventure
seats'.
* Het Centraal Planbureau is niet onder de indruk van
het 'poldermodel', zo valt te concluderen uit hun rapport
'Challenging neighbours'.
* "Ready? Go!", zegt mijn neefj e als hij met mij begint
aan een hardloopwedstrij dj e.

. SPOORLOOS VERDWENEN

Tegenwoordig lees ik heel vaak
in de krant dat remand "spoorloos verdwenen" is. Dit lijkt mij
dubbelop; heb ik daarin gelijk?

AAG
EN
ANTWO RD
TAALADVIESDI

T

CN

staan." Volgens De Telegraaf moet
afwezigheid hier aanwezigheid zijn.

Is dit waar?
Nee, De Telegraaf heeft ongelijk.
Van Dale bedoelt hier te zeggen
dat er geprobeerd is fouten te vermijden, maar dat men er de hand niet
voor in het vuur durft te steken dat dit
helemaal gelukt is. En dat staat er ook.
Viet kunnen instaan voor betekent hier
'geen positieve verzekering kunnen
geven voor'. En datgene waarvoor
men geen positieve verzekering kan
geven, is de afwezigheid van fouten.
Juist als Van Dale hier aanwezigheid
had gebruikt, zoals De Telegraaf voorstelt, had de zin een niet-bedoelde betekenis gekregen. Want wie wil de gebruikers van zijn weblocatie er nu op
wijzen dat men niet met zekerheid
durft te zeggen of er wel genoeg fouten in staan?
De verwarring over deze zin wordt
veroorzaakt door de twee ontkenningen in deze zin: a fwezigheid ('het niet
aanwezig zijn') en niet. Twee (of meer)
van dit soort ontkenningen leveren
nu eenmaal vaak interpretatieproblemen op. Zo is ook een zin als Het voor-

Volgens het Prisma Stijlboek hebt
u gelijk. Dit naslagwerk vindt dat
spoorloos en verdwenen (ongeveer) het- voorbeeld in Hij vindt die muziek zulke
zelfde betekenen en dat een van de
rotzooi! Hier kunnen we rotzooi niet
twee woorden kan vervallen. Het Stijl- vooraf laten gaan door een; het woord
boek keurt de zin De die f is spoorloos wordt nu abstracter gebruikt, ongeveer
verdwenen dan ook af. Alle hedendaag- in de betekenis 'van slechte kwaliteit'.
se woordenboeken vermelden echter
uitdrukkingen als spoorloos verdwijnen
en spoorloos verdwenen zonder de op• SCHELLE(N)KOORD
Wat is juist: schellekoord of schelmerking dat deze vormen onjuist zijn.
De driedelige Van Dale van 1976 en
lenkoord? Het Groene Boekje vermeldt dit woord niet.
die van 1984 keuren spoorloos zijn in
de betekenis 'spoorloos verdwenen
zijn' zelfs af.
Schellekoord is juist. Als je dit woord
Volgens ons kunnen spoorloos en
opvat als een samenstelling waarverdwenen heel goed samen voorkovan het eerste deel een werkwoord is
men. Een dief die spoorloos verdwenen (schellen 'bellen'), schrijven we volgens
is, zal waarschijnlijk niet meer terugde nieuwe regels geen tussen-n; vergegevonden worden; een dief die gelijk: brekebeen, dwingeland en spinnewiel
woon verdwenen is, kan misschien
(Groene Boekje, blz. 26, punt e) . Vansneller gepakt worden. En De dief is
daar dat het Groot Woordenboek
Hedendaags Nederlands van Van Dale
spoorloos zegt niets over het verdwijnen van de dief, alleen maar dat hij
(1996) schellekoord vermeldt, met de
moeilijk teruggevonden zal worden.
betekenis 'koord waaraan men trekt
komen van fouten is niet denkbeeldig
Wij keuren spoorloos verdwenen dan
om te schellen'. Ook De Nieuwe Spel- ('niet' en 'niet werkelijk', dus: 'wel
ook niet af.
linggids van de Nederlandse Taal ver- werkelijk') niet voor iedereen direct
meldt deze vorm.
goed te begrijpen.
Maar is schellenkoord echt fout? Nee.
Want waarom zouden we niet mogen
uitgaan van het zelfstandig naamrotzooi?
woord schel, dat 'bel' betekent? Scher
eindigt niet op een stomme e en heeft
.Zo'n rotzooi is juist in bijvoorbeeld een meervoud op -n; dat betekent dat
de zin 1k snap niet hoe hij in zo'n
het volgens de nieuwe regels in sarotzooi kan leven. Bij zelfstandige
menstellingen een tussen-n krijgt.
naamwoorden in het enkelvoud die
Schellenkoord betekent dan 'koord van
met het lidwoord een gecombineerd
een bel'.
kunnen worden, wordt zo'n gebruikt
Een samenstelling die vergelijkbaar
(zo'n ding), in andere gevallen zulk(e)
is met schellekoord is wiegelied; ook dit
(zulke mensen). In de bovenstaande zin woord heeft geen tussen-n - het betekunnen we rotzooi vooraf laten gaan
kent 'liedje bij het wiegen gezongen' door een (1k snap niet hoe hij in een rot- terwij l ook de vorm wiegenlied voorzooi als deze kan leven); daarom zeggen stelbaar is; het zou dan een lied zijn
we zo'n rotzooi. Een voorbeeld van een dat bij de wieg gezongen wordt.
enkelvoudig zelfstandig naamwoord
waarvoor we niet het lidwoord een
kunnen plaatsen, is water -- als we ten- • INSTAAN VOOR ...
minste 'de vloeistof water' bedoelen.
In een berichtje in De Telegraaf
Daarom moeten we hier zulk(e) gestaat dat Van Dale op zijn webbruiken: Zulk water wordt uit een bran
locatie een fout maakt. Van Dale
gehaald. Zo spreken we ook van zulke
schrijft: "Hoewel (...) door Van Dale
melk en zulk weer.
de uiterste zorg is nagestreefd, kan
In een bepaalde context kunnen
voor de afwezigheid van fouten of
we ook zulke rotzooi gebruiken, bijonvolledigheden niet worden inge0 ZO'N/ZULKE ROTZDDI
Wat is juist: zo'n rotzooi of zulke

® AL HET/ALLE GELD
Is er een verschil tussen al het
geld en alle geld?
Ja; beide woordgroepen zijn mogelij k, maar ze betekenen niet helemaal hetzelfde. Een eigenschap van
alle is namelijk dat het datgene wat
erop volgt onbepaald maakt. Vergelijk:
-- Alle mensen hebben angsten (vergelijkbaar met de algemene uitspraak
Mensen hebben angsten);
- Al de mensen hebben angsten (een
uitspraak over een bepaalde groep
mensen, vergelijkbaar met De mensen
hebben angsten).
Als u 'het hele bedrag' bedoelt, dan is
ai het geld het best. Alle geld duidt meer
op geld in het algemeen-, zoals in Zelfs
voor alle geld van de wereld ga ik niet terug. Maar in deze zin kan alle geld wel
vervangen worden door al het geld; de
betekenis wordt dan veel concreter.
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Een horend kind van dove ouders groeit vaak tweetalig op - met het Nederlands en
de Nederlandse Gebarentaal. Gerdinand Wagenaar was zo'n kind. Tegenwoordig
tolkt hij voor verschillende Europese organisaties en 'vertaalt' hij op het podium de
muziek van David Bowie voor doven.

copmuziek en politiek voor doyen
Interview met gebarentaaltolk

Gerdinand Wagenaar

Marc van Oostendorp

is kind werd Gerdinand Wagenaar een paar weken sang
elke avond om acht uur uit
zijn bed gehaald. De Amerikaanse president Nixon nam
na de slepende Watergate-affaire zijn
ontslag, en hierover wend in het journaal uitvoerig bericht. Vader en moeder Wagenaar wilden dit nieuws zo
goed mogelijk volgen. Welk kind wil
er niet uit bed gehaald worden voor
iets zo gewichtigs? Dus vertaalde Gerdinand in zijn pyj amaatj e de Nederlandse woorden die op de televisie
gesproken werden in de taal van zijn
ouders: de Nederlandse Gebarentaal.
De vaardigheden die hij indertijd
als horend kind van dove ouders
heeft opgedaan, kan Wagenaar in
zijn yak goed gebruiken. Hij geldt als
een van de meest vooraanstaande
tolken van de Nederlandse Gebarentaal. Wagenaar was waarschij nlij k de
eerste die van het tolken een voltij dse betrekking maakte, en hij heeft
gewerkt in de Tweede Kamer en het
Europees parlement. Ongeveer een
jaar geleden stond hij op het podium
naast David Bowie en vertaalde hij
wat er op het podium gezegd en gezongen werd voor het aanwezige
dove publiek.

Als Wesemann gaat lobbyen bij een
Europees politicus, een vergadering
voorzit van de Gehandicaptenraad of
een congres bezoekt van een van de
aangesloten organisaties, dan schakelt hij meestal Wagenaar in als tolk.
Dat Wesemann de enige dove Nederlander is op een dergelijke post,
levert interessante taalproblemen op
voor zijn tolk. De gebarentaal kent
geen uitgebreide terminologie voor
de Europese politiek. Vertalingen
moeten daarom vaak ter plekke bedacht worden. "Neem een begrip als
subsidiariteitsbeginsel' , zegt Wagenaar. "Dat is indertijd geintroduceerd
door Ruud Lubbers en nog steeds
populair in politieke kringen. Ook in
Europa. Maar hoe vertaal je het in gebarentaal?" Hij laat zien welke oplossing hij uiteindelijk gevonden heeft:
met alle vingers van zijn rechterhand
wijst hij naar beneden: het gebaar
voor 'zaken afschuiven naar lagere
regionen'.
s

Zou het niet
makkelijker zijn als
alle dove mensen in

i SUBSI DIARI TEI TSBEG I NSEL

Een van Wagenaars belangrijkste
klanten is Johan Wesemann, de directeur van de Europese belangen-

organisatie voor doven (de European
Union of the Deaf) en voorzitter van
de Europese Gehandicaptenraad. Wesemann is doof en gebruikt bij zijn
werk de Nederlandse Gebarentaal.
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Europa bij hun
geboorte dezelfde
gebarentaal leren?
s

• WERKTALEN

Een andere complicatie is dat de
dove Europeanen met een eigen Babylonische spraakverwarring kampen. In elk van de vijftien lidstaten
wordt een andere officiele gebarentaal gebruikt, en die talen zijn niet
onderling verstaanbaar. "Ik was onlangs op een groot congres voor dovenorganisaties met mensen uit alle
landen van de Europese Unie", vertelt Wagenaar. "We hadden daar
achttien werktalen: de vijftien gebarentalen, plus het Frans, het Engels
en het Spaans. Als een afgevaardigde
iets in de Spaanse gebarentaal zei,
werd dat eerst door een tolk vertaald
in het Spaans, vervolgens door een
andere tolk uit het Spaans in het Engels, en ten slotte door nog eens
veertien tolken uit het Engels naar
elk van de andere gebarentalen."
Zou het niet makkelijker zijn als
alle dove mensen in Europa bij hun
geboorte dezelfde gebarentaal leren?
"In theorie wel, maar in de praktij k
lukt dat niet. Gebarentalen zijn gewone, natuurlijke talen, en men kan
nu eenmaal niet van hogerhand een
hele gemeenschap dwingen een andere taal aan to nemen. In veel Afrikaanse landen zijn de Amerikanen
bijvoorbeeld actief geweest bij de opzet van dovenscholen. Op die scholen werd meestal de Amerikaanse
Gebarentaal onderwezen, maar deze
heeft de autochtone gebarentalen
nooit helemaal verdrongen. Die talen
bleven gewoon in gebruik in het
cafe, op het voetbalveld en tijdens
alle informele contacten die de
doven hadden. Zoals het Vlaams in
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Vlaanderen ook nooit is verdwenen
toen iedereen daar op school Frans
moest spreken."

N

z

0

i DAVID BOWIE

Behalve de serieuze Europese vergadertaal beoefent Wagenaar sinds een
tij dj e ook een wat luchtiger genre: de
popmuziek. Zijn echtgenote Mindy
Brown is Amerikaanse en ook gebarentolk. Toen zij nog in Los Angeles
woonde, tolkte ze regelmatig tijdens
popconcerten. "Ze tolkt niet alleen
de liedteksten", vertelt Wagenaar,
"maar ze kan ook bij een gitaarsolo
een heel verhaal vertellen dat het gevoel van zo'n solo overbrengt."
In Amerika zijn dit soort doventolkoptredens bij popconcerten al
niet meer ongewoon. Samen met
Brown probeert Wagenaar ze ook in
Europa te introduceren. Zo hebben
ze vorig jaar samen de optredens van
David Bowie in Nederland begeleid.
Dit najaar waren op de Vlaamse televisie een aantal videoclips te zien
waarin Brown tolkte. Wagenaar zelf
treedt of en toe op in een bijzondere
band die bestaat uit drie muzikanten
en drie doventolken. De muzikanten
staan achter op het podium terwijl
de doventolken vooraan in wisselende formaties solo's vertolken. Zo verzorgt de band optredens voor een
horend en een doof publiek.
i GEBARENPOSTZEGEL

Een paar maanden geleden bracht de
Commissie Erkenning Nederlandse
Gebarentaal een rapport uit aan de
Nederlandse regering over de beste
manier om de positie van gebarentaal te verbeteren. Wat moet er volgens Wagenaar verbeterd worden aan
de positie van doven en doventolken
in Nederland? "Het is heel belangrijk
dat doven recht krijgen op meer tolkuren. In hun priveleven kunnen ze
nu maar achttien uur per jaar gebruikmaken van een gesubsidieerde
tolk. Daarmee moeten ze onder andere alle bezoekjes aan een huisarts,
alle huwelijken en begrafenissen, en
alle bezoekjes aan openbare gelegenheden als het theater vertaald zien te
krijgen. Dat lukt nooit in achttien
uur."
"Nog belangrijker is dat de maatschappij opener wordt voor dove
mensen. Een land als Engeland zou
een voorbeeld voor ons moeten zijn.

In sommige theaters in dat land geldt
de regel dat een voorstelling die langer dan een week gespeeld wordt,
minstens een dag in de week een gebarenvertolking krijgt. Of er nu dove
mensen in de zaal zitten of niet. En
de publieke en de commerciele omroepen hebben daar onlangs een verdrag gesloten waarin een aantal voorzieningen voor doven is getroffen. In
het jaar 2005 zal minstens de helft
van alle uitzendingen van alle Engelse omroepen ondertiteld zijn - al dan
niet via Teletekst - en zal minstens
vijf procent van de uitzendingen van
een `gebarenpostzegel' worden voorzien, zo'n hoekje in het scherm waarin een tolk zijn werk doet. Nu al
wordt bij belangrijke gebeurtenissen
in dat land vaak getolkt. De begrafenis van prinses Diana werd bijvoor-

beeld zowel bij de BBC als bij de
commerciele zender ITN simultaan
vertaald. Vergelijk dat nu eens met
Nederland. Het enige programma
waarbij hier structureel getolkt
wordt, is de troonrede!"
Als gebarentaal vaker op de televisie
gebruikt wordt, zal dat volgens Wagenaar bij de horende Nederlander
vanzelf leiden tot meer begrip voor
de taal en de problemen van zijn
dove medeburgers. Bovendien: als
er uitgebreide journaals voor doven
komen, hoeven horende kinderen
van dove Nederlandse ouders niet
meer uit bed te worden gehaald als
er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt. De Gerdinand Wagenaar van
de toekomst kan in zijn bedje blijven
<
liggen.
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Is gebarentaal een natuurlijke taal? Nee,
zo luidde lang de gangbare opvatting.
Tegenwoordig wordt daar vaak anders
over gedacht, bijvoorbeeld door de
auteurs van het boek Gesture and the

Nature of Language.

een natuurlijke taal
A. Blom - TU Delft, afdeling Toegepaste Taalkunde

ebarentalen worden hoe langer
hoe meer beschouwd als natuurlijke talen. Toch zal dit
misschien verbazing wekken,
want de essentie van taal is
toch de spraak? Van Dale bijvoorbeeld omschrijft taal als "het door de
spraakorganen voortgebrachte middel waarvan men zich bedient om
zijn gedachten of gevoelens kenbaar
te maken". Het lijkt ook zo voor de
hand te liggen: het wezen van taal is
de spraak, en schrijven en gebaren
maken zijn niet meer dan afgeleiden
daarvan.
Het kan in dit verband verfrissend
werken om kennis te nemen van
het boek Gesture and the Nature of
Language van de antropoloog David
Armstrong en de taalkundigen
William Stokoe en Sherman Wilcox
(1995). Daarin zetten zij de zaken op
hun kop. Volgens hen ligt het maken
van gebaren aan de basis van de
menselijke taal, en is de spraak aanvankelijk niet meer geweest dan een
begeleidend verschijnsel.
0 HET BEGON MET GEBAREN

Volgens de gangbare opvattingen
hangt in de evolutie van de menselijke soort de ontwikkeling van het
spraak- en gehoorvermogen nauw samen met de spectaculaire toename
van de herseninhoud. De auteurs van
Gesture and the Nature of Language kijken hier heel anders tegenaan. Ze
gaan ervan uit dat de intellectuele
ontwikkeling van de menselijke soort
begonnen is met een systeem van
communicatie waar het hele lichaam
bij betrokken was: bewegingen van
hoofd, hand en arm, wisselende gezichtsuitdrukkingen, en natuurlijk
ook geluiden. Onze voorouders hebben eerst een systeem van visuele
communicatie ontwikkeld, het stemgeluid was aanvankelijk niet meer
dan een bijverschijnsel.
Om dit aannemelijk te maken,
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wijzen de auteurs op de vele in groepen levende diersoorten die over een
rijk repertoire aan visuele communicatiemiddelen beschikken. Te denken
valt dan aan het bewegen of in een
bepaalde stand zetten van lichaam,
mond, ogen en oren. Bij sociaal levende primaten is dit repertoire nog
veel uitgebreider. De belangrijkste
ontwikkeling in dit verband heeft
zich voorgedaan bij de mensapen.
Door rechtop te gaan lopen kreeg
deze soort `de handen vrij': om dingen te dragen en om dingen te maken, zo luidt de standaardvisie. Maar,
zo voegen de auteurs van Gesture hieraan toe, ook om gebaren te maken.
• EEN LATE ONTWIKKELING

De ontwikkeling van het menselijke
spraakorgaan heeft betrekkelijk laat
in de evolutie haar beslag gekregen,
zo wordt algemeen aangenomen. Dat
gebeurde lang nadat de herseninhoud van de menselijke soort begon
toe te nemen, en nog veel langer nadat de voorpoten van onze voorouders zich van steunelementen ontwikkelden tot grijpinstrumenten.
Omdat taal in de gangbare opvattingen geassocieerd wordt met spraak,
neemt men ook aan dat de ontwikkeling van de menselijke taal betrekkelijk laat heeft plaatsgevonden.
Weer hebben de auteurs van Gesture hier andere ideeen over. De ontwikkeling van de menselijke taal is in
hun opvatting veel eerder begonnen.
Er kan, zo maken zij duidelijk, van
`taal' gesproken worden zodra er communicatie plaatsvindt door middel
van gezichtsuitdrukkingen en arm- en
handgebaren. Op deze manier kunnen de rechtstandige houding, de
toename van de herseninhoud en
het ontstaan van taal in een groter
verband gezien worden, en kan er gesproken worden van een geleidelijke
ontwikkeling, die zich over een zeer
lange periode heeft uitgestrekt.

0 EEN HERSENHELFT

Uit hersenonderzoek blijkt dat de
menselijke spraakcentra in die hersenhelft gelokaliseerd zijn van waaruit ook de verfijnde motoriek van de
dominante hand bestuurd wordt. Bij
rechtshandigen worden de spraak en
de rechterhand bestuurd vanuit centra in de linkerhersenhelft, bij linkshandigen is in het algemeen het omgekeerde het geval. Een dergelijke gemeenschappelijke lokalisatie van
spraak en handvaardigheid is binnen
de gangbare opvattingen over taal
niet goed te verklaren. Wat zouden
spraak en handvaardigheid, op zulke
verschillende momenten in de evolutie ontstaan, met elkaar te maken
kunnen hebben?
Voor de auteurs van Gesture ligt dit
verband juist zeer voor de hand.
Spraak is volgens de auteurs van dit
boek ontstaan binnen een reeds veel
langer bestaand systeem van communicatie door middel van gezichtsuitdrukkingen en vooral gebaren. Een
gemeenschappelijke lokalisatie in de
hersenen van spraak en handvaardigheid is vanuit die visie precies wat
men zou verwachten.
Neurologisch onderzoek bij doven
wijst uit dat ook gebarentaal bestuurd wordt vanuit de hersenhelft
waar de spraakcentra zetelen. Ook dit
gegeven kan binnen de theorie die in
Gesture ontwikkeld wordt op natuurlijke wijze verklaard worden. Als gebarentaal en gesproken taal een gemeenschappelijke oorsprong hebben,
dan ligt een gemeenschappelijke lokalisatie in de hersenen zeer voor de
hand.
David F. Armstrong, William C. Stokoe,
Sherman E. Wilcox, Gesture and the Na-

ture of Language. Cambridge, Cambridge
University Press, 1995. f 40,80.
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'Wat mankeert er precies aan de officiele Woordenlijst in het nieuwe Groene
Boekje?', vroeg Harry Cohen in het juninummer aan de lezers. De antwoorden
bevestigen de niet al te beste reputatie van de lijst. Over vergissingen,

N

z

inbreuken op de regels, ontbrekende trefwoorden en verwarrende informatie.

spellers
0ntstelde
De gebru'lkers over het Groene Boekje
Harry Cohen - Brussel

n het juninummer van
Onze Taal werden de lezers
opgeroepen om klachten
over het Groene Boekje in
te zenden.* De reacties
brachten tal van ongerechtigheden
aan het licht, grote en kleine, soms
zelfs heel kleine. Om met een welhaast microscopisch geval te beginnen: er staat reumatoide in plaats van
reumatoide op blz. 741, als verwij swoord boven aan de bladzijde, boven
de streep dus. Een nalatigheid van de
drukkerij? In dit geval waarschijnlijk
wel, maar een fout als de dubbele s in
belangeloosst op blz. 130 moet al in
het manuscript gestaan hebben. Ook
gestresst op blz. 332 heeft een s te
veel. Althans, in de eerste 500.000
exemplaren van het Groene Boekje;
daarna is het hele trefwoord geruisloos verwijderd. Een nogal radicale
ingreep om zo'n simpel foutje weg te
werken. Had men die overtollige s
niet beter kunnen overbrengen naar
blz. 196? Daar zit het trefwoord chemischewapenprogramma te smachten
naar een s'je.

U

0 GEBRUIKERSONVRIENDELIJK

Tikfouten en andere slordigheden
zijn altijd irritant, maar in een naslagwerk kunnen zij bovendien tot
verkeerde informatie leiden. Voorbeelden zijn paella, dat in het enkelvoud twee afbreekplaatsen heeft
(pa.el.la) en in het meervoud maar
een (pael.la's), en de meervoudsvorm
sordinos, waaraan de apostrof ontbreekt (sordino's). Ernstiger zijn de gevallen waarin (bewust?) van de Leidraad is afgeweken, zoals bij het
plaatsen van een trema op de i van
extranei. Dit is in strijd met de regels
vOor het tremagebruik (blz. 33). Bovendien geven de afbreekpuntjes in

dit woord aan dat het voor de laatste
letter afgebroken kan worden - tussen
de e en de i dus - en volgens de spellingregels mag dat juist niet (blz. 28).
Niet in strijd met de regeling, maar
bepaald gebruikersonvriendelijk is
compactdisc met een c tegenover floppydisk met een k. En echt fout is de
diplomatenklasje, wat dit woord ook
betekenen mag. De mannelijke deelnemers aan die klasje ontmoeten elkaar 's avonds vast op de hengstenbal
(blz. 374).
Op het eerste gezicht lijken zulke
tekortkomingen niet zo erg. Ook de
geleerdste taalgebruiker bedient zich
immers maar heel of en toe van

woorden als reumatoide en extranei,
en het zal met de schade dus wel loslopen. Daar staat tegenover dat juist
bij zulke weinig voorkomende woorden onze onzekerheid over de spelling het grootst is. We kopen het
Groene Boekje tenslotte niet om te
zien hoe je kip schrijft!
0 GE QUIZZED?

In sommige brieven wordt gewezen
op de duizenden trefwoorden waar
geen enkel spellingprobleem aan
vastzit, een ballast die het Groene
Boekje onhandiger en duurder heeft
gemaakt dan nodig was. Andere lezers leggen meer de nadruk op het

ONTBREKENDE TREFWOORDEN
Er zijn nogal wat woorden met een spellingprobleem die men in de Woordenlijst vergeefs zal
zoeken. Zo'n probleem kan in het trefwoord zeif zitten of in zijn meervoudsvorm, vervoegde
vormen, buigingsvormen, enz. Hieronder een greep van de redactie uit een lange lijst.
abseilen
acquireren
acte de presence
ad-hocbeleid
aftersales
alloceren
antipasto
apenstaartje
assessment
bamigoreng
becquerel

dobermannpin(s)cher
eersteklascoupe
filet am€ricain
fingerspitzengefuhi
gluhwein
grand cafe (grand(s)
cafes?)
Hindoestaan
incompanytraining

penthouse
prioriteren
pro-deoadvocaat
push-upbeha
quizzen
roerbakken (+ vervoeging)
s-bocht
sjasli(e)k
sjiitisch
sliptong
smashen
synergisme
top-down
u beider belang
Valentijnsdag

boulimia/boulimie
Brabanconne

intercedent(e)
jazzzanger(es)
karaoke
kattenbelletje

bungeejumpen (+ vervoeging)
bumoutsyndroom

land(en)naam
managementbuy-out

chakra

mens-erger-je-niet

vice versa

chihuahua
coupe soleil

multiple choice (+ samenstelling)

vierentwintiguursdienst
violoncello

creme fraiche
dier(en)naam
direct mailcampagne

naar verluid(t)
onroerendezaakbelasting
onzes inziens

wc-borstel
wienerschnitzel
xtc

* Inzendingen zijn nog steeds welkom!
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ontbreken van `moeilij ke' woorden
en van grammaticale informatie.
Winnaar met afstand in de overbodigheidsklasse is moederneukend, een
woord dat voor het verschijnen van
het Groene Boekje praktisch onbekend schijnt te zijn geweest. Een inzender vraagt zich vertwijfeld af:
"Hoe heeft dit woord in hemelsnaam
het corpus gehaald, terwij 1 tal van
andere, veel gewonere woorden niet
opgenomen zijn?"
Inderdaad, nergens is te vinden
hoe je dobermannpincher, jazzzanger,
karaoke of sjasliek schrijft. Diverse
werkwoorden met vervoegingsproblemen, zoals abseilen, cancelen, quizzen en roerbakken, ontbreken. Tegenwoordig ook afzeiken. In de eerste
drukken stond a fzijken; dat is later
niet verbeterd, maar - alweer - stilletjes geschrapt. Andere briefschrijvers
missen streepjeswoorden als n-de
macht, s-bocht en e-mail. Verder is er
vergeefs gezocht naar het meervoud
van embargo, het verkleinwoord van
kantine, de vrouwelijke vormen van
fietser en kanoer, de vergrotende trap
van sexy.

B

0 OUD-PAPIER?

Dergelijke opsommingen geven misschien wel een idee van de graad van
zorgvuldigheid waarmee het Groene
Boekje is samengesteld, maar principiele gebreken blijven zo onder water. Zwakke plekken in de makelij
van het boek komen pas aan het
licht wanneer alle aandacht op een
bepaald aspect wordt gericht. Daarom beperken we de rest van deze bespreking tot een onderwerp: het gebruik van het teken dat vroeger `koppelteken' heette en nu 'liggend
streepje' of kortweg 'streepje' wordt
genoemd (blz. 31) .
De meest geciteerde fout in deze categorie zit in het trefwoord oud papierhandel. Het is de bedoeling dat samenstellingen met oud een streepje
krij gen wanneer dit woorddeel 'gewezen' of 'voormalig' betekent (oud-burgemeester). Is dat niet het geval, dan
wordt zo'n woord gewoon aaneengeschreven (oudtante, oudroest). Een
oud-papierhandel - met een streepje
- is dus Been handel in oud papier,
maar een voormalige papierhandel en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dit alles is al een jaar bekend
286

(zie Onze Taal oktober 1996, blz.
253), maar in de kortgeleden verschenen negende oplage van het Groene
Boekje is de verkeerde schrij fwij ze
gehandhaafd. Een van de inzenders:
"een behoorlijke stommiteit". Zijn
oordeel over oud-vaderlands is vermoedelijk niet gunstiger.
Onterechte streepjes beroven lezers van hun vastigheid. Wie op de

•
Hoeveel streepjes er in
uw Groene Boekje te veel
of te weinig staan, hangt
een beetje of van de

ene bladzijde body-art met een streepje vindt en op de andere fancyartikel
zonder, voelt zich een beetje verloren. Immers, hoe moet het nu met
woorden die niet in het Groene Boekje staan, maar waarin ook een y wordt
gevolgd door een a? Baby(-)aapje bijvoorbeeld. Dezelfde ontreddering bij
ruimtelijkeordeningsbeleid zonder
streepje naast koude-oorlogsdenken met
(hoe schrijf je nu ruwe(-)olieprijzen?) .
Andere voorbeelden zijn extra-ordinair
met streepje naast ultraorthodox zonder, co- assistent naast coauteur en
lease-activiteit naast serviceafdeling.
Knap verwarrend zijn ook after-pil
naast morning-afterpil en langzaamaan
met vlak daaronder langzaam-aanactie. En waarom krijgen zestig woorden met prive- wel een streepje maar
in privehanden niet?

oplage die u gebruikt.
Er worden namelijk
telkens verbeteringen
aangebracht.

•

Hoeveel streepjes er in uw Groene
Boekje te veel of te weinig staan,
hangt een beetje af van de oplage die
u gebruikt. Er worden namelijk telkens verbeteringen aangebracht. Volgens de na de vijfde oplage gepubliceerde Erratalijst waren de volgende

woorden aanvankelijk ten onrechte
zonder streepje gespeld : kali-industrie,

koers-winstverhouding, koftie-uur, prodemocratisch, stereo-uitzending, videoinstallatie. Deze lijst is echter niet volledig, want ook anti-Amerikanisme
blijkt intussen van een streepje te zijn
voorzien. Misschien zijn er nog meer
zulke niet-verrnelde correcties; dat is
moeiIijk na te gaan.

BOT5ENDE 1'5 EN 1'5
Bepaalde klanken stellen we bij het schrijven niet doo r een lett er voor, maar doo r tw ee:
au, ei, eu,

00,

oe, enz. Bij het vormen van een samenstelling komen twee zulke letters

soms toevallig achter elkaar (solo + optreden), waardoo r een verwarrend woordbee ld kan
ontstaan (solooptreden) . Daarom scheiden we dergelijke letters door een streepje:
solo-optreden. Hoe we bij zo'n 'k linkerbots ing ' precies te we rk dienen te gaan, staat in de

Leidraad van het Groene Boekje (b iz. 32, regel [4]) . Het gaat om de volgende letterparen: aa, ae, ai, au, ee, ei, eu, ie, ij, oe, oi,

00,

ou, ui, uu.

Bij de opeenvo lgi ng i + j voigt de Woorden lijst in het algemeen de bovenbeschreyen regel (min i-jurk, ski-jack), maar in een geval wordt hiervan - zonder nadere verklaring
- afgeweken. Er wordt namelijk geen streepje gezet als de i w ordt voorafge gaan door

• GELIMPLANTAAT

Nu een meer principiele kwestie. Volgens de Leidraad (bIz. 33, regel [8])
mogen taalgebruikers zich van nietverplichte streepjes bedienen om "de
structuur van een onoverzichtelijke
samenstelling te verduidelijken". Wie
bijvoorbeeld kwartslagen schrijft, kan
met een streepje aangeven dat hij
kwart-slagen bedoelt en niet kwatts-lagen (of omgekeerd) . Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat zulke streepjes
in de Woordenlijst verschijnen; het
gaat uitdrukkelijk om de vrijheid van
de individuele taalgebruiker om aan
de officiele schrijfwijze een verduidelijking toe te voegen. In overeenstemming met deze gedachtegang heeft
kwartslagen in de Woordenlijst dan
ook geen streepje. U, lezer, mag er
echter gerust een zetten als u verwarring of leesmoeiIijkheden vreest. Zo'n
facultatief streepje (een bornmeldingetje?) kunt u desgewenst ook gebruiken in antiutopie, carnavalshit,

een klinkerletter: strooijonker.
Volgen er twee i's op elkaar, dan is er strikt genomen geen sprake van 'klinkerbot-

sing' , maar de voorschrifte n willen uitdru kkelijk dat ook in dit geval een streepje wo rdt
gezet . De Woo rdenlijst houdt zich hieraan (kali-industrie, ski-internaat), maar alweer, het
streepje blijft achterwege als de eerste i wordt voorafgegaa n door een klinkerletter:
groeii ndustrie.

De opeenvo lgi ng i + ij wordt in de Woordenlijst op dezelfde manier behandeld als
i + i. Dus tosti-ijzer met streepje, maar plooiijzer en schroeiijzer zonder.
De opeenvo lgi ng ij + i leidt niet tot klinkerbo tsing. Dit is het geval waarop in dit
artike l nader is ingegaan.
Ten slotte de opeenvolging ij + ij (snijijzer, voorbijijlen of snij -ijzer, voorbij-ijlen?).
Hiervan zijn in de Woorden lijst geen voorbee lden aanget roffen .
N .B. We spreken hier aileen over samenstellingen. Voo r de opeenvolgingen i+i en ij+i in
afleidi ngen geldt een andere regeling: glooiing, lawaaiig, kopiist, sjiiet, zijig .

(bakkerii-ingredieni, partij-ideoloog,
voogdij-instelling, zij-ingang). Hier is

verschil tussen mogen en moe ten
wordt hier weI erg wazig.
kennelijk stilzwijgend een nieuwe
Dat geldt niet aileen voor uw
spellingregel ingevoerd, buiten de
dochtertje, maar ook voor de leerLeidraad om . Een hoogst verwarrenkrachten van haar school en die van
de situatie. Als uw dochtertje morgen aile andere scholen. En voor aile perdijkramp, gelimplantaat, nepantiek,
op school rij(-)instructrice moet schrij- sonen in overheidsdienst. Dergelijke
Yen, kan zij zich dan aan de Leidraad dilemma's zijn ook een kwelling voor
haasie-overspel, popopera en het vanouds beruchte pijpetuitje. Maar niet in houden (een streepje mag, maar
deelnemers aan een taalwedstrijd en
skister (Groene Boekje, bIz. 793), want hoeft niet) of dient zij de praktijk
voor aile anderen die hun best doen
van de Woordenlijst te volgen (tusdat is geen samenstelling.
zich aan de nieuwe spellingregeling
sen ij en i altijd een streepje)? Het
<
te houden.
Bij genoemde regel [8] wordt een
aantal voorbeelden gegeven , waaronder het woord rij-instructeur. Dat
streepje tussen ij en i hoeft dus volgens de regeling niet, maar het mag.
ONTBREKENDE VERWIJZINGEN
Maar wat zien we in de Woordenlijst?
Som mige wo orden kun je op twee manieren spellen, bijvoorbeeld sardien en sardine. In de Woor denDaar wordt dat woord met streepje
lijst zijn dergelijke varianten - als ze alfabet isch niet onm iddellijk op elkaar volgen - beide voo rzien van
gespeld . Een inzender ult Goes, die
de verwijzing zie ook. Volge ns de toelichtin g op biz. 54 betekent dit dat er tussen de tw ee vormen geen
ook een flinke collectie andere blunverschil van betekenis is. Toch ontbreken die verwi jzingen in de volgende gevallen:
ders inzond, is daar heel boos over.
Zo vervaagt de grens tussen officiele
(Ingezonden door Sijtze Reurich uit Arnhem)
spelling en vrijwillige varianten,
waarschuwt hij, en ten slotte weten
adresboek - adressenboek
broekband - broeksband
we niet meer wat goed en wat fout is.
alsjeblief - alsjeblieft
inschrijffo rm ulier - inschrijvingsfo rmulier
ambtgenoot - ambtsgenoo t
plant naam - plantennaam
Hij zou nog veel bozer zijn als hij gestam pei - stam pij
antigee n - antige n
zien had dat de makers van de Woortariefswi jziging - tariefwijzigi ng
appartementenb lok - appartementsb lok
denlijst nog een reuzenstap verder
teckel - tekkel
bockbier - bokb ier
zijn gegaan. In aile samengestelde
woorden waarin een ij wordt gevolgd
door i, blijkt een streepje te staan
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Deze maand verschijnt de herziene editie

a

^-

r

as

van de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS). Wat zijn de belangrijkste
veranderingen? Zijn de jongste inzichten
erin verwerkt? En hoe At het met de

spraakkunst en tegenspraakkunst

gebruikersvriendelijkheid? Een recensie.

Frida Balk-Smit Duyzentkunst - emeritus hoogleraar Taalkunde

matica'), die je tegenkomt bij een
oen in 1984 de eerste druk van tweeduizend jaar oude beginselen
van de klassieke grammatica, waarop werkwoord dat tot een al of niet imde Algemene Nederlandse
pliciete ontkenning verplicht, zoals
voor iedere taalkundige praktijk en
Spraakkunst het licht zag, verscheen er meer dan een boek. theorie altijd weer een beroep wordt hoeven. ('Hij hoeft te wachten' is
Zij kreeg al snel het gezag van gedaan: de indeling in woordsoorten font, 'Hij hoeft niet te wachten' niet.)
en zinsdelen. In dit vitale opzicht is
een instituut. Hoewel de ANS zeker
NORMEN
niet kritiekloos ontvangen is, bleek al de opzet van de eerste en de tweede
Duidelijker dan in de vorige uitgave
snel dat de grootschalige operatie lets uitgave gelijk gebleven.
Ook onveranderd is de indeling in komt in de nieuwe ANS naast de beimposants had voortgebracht. Alleen
schrijvende ook de normatieve funcvier
hoofddelen. De eerste drie
al het samenwerkingsverband waartie
van deze spraakkunst tot uitdrukuit het voortkomt, is indrukwekkend: hoofddelen ('Het woord', 'De constiking. Gebleven zijn 'labels' als 'uitgede Katholieke Universiteit Nijmegen, tuent' (over woordgroepen) en 'De
sloten' en 'niet voor iedereen aanzin') hebben geen principiele verande Nederlandse Taalunie, de Kathovaardbaar', maar de ANS richt zich
dering ondergaan; ze bevatten uitlieke Universiteit Leuven en de Konu bovendien explicieter tot leraren
ninklij ke Nederlandse Academie van voerige, heldere en precieze uiteenNederlands voor Nederlands- en anzettingen van allerlei grammaticale
Wetenschappen, met name het P.J.
Meertens-Instituut. Zo vormt de ANS kwesties, vol sprekende voorbeelden. derstaligen, en tot "iedere ontwikkelde leek die voldoende basiskennis
Het vierde hoofddeel is wel veraneen grootscheepse correctie op de
derd, zowel in kwalitatief als kwanti- bezit om een uitvoerige Nederlandse
grammatica te kunnen gebruiken".
tatief opzicht. In de eerste uitgave
beet dat gedeelte 'Nevenschikking en Dat laatste is nuttig, want anderstaligen, in Nederland voornamelijk alsamentrekking' (100 bladzijden), in
de tweede 'Algemene verschijnselen' lochtonen, krijgen dikwijls juist van
zulke 'ontwikkelde leken' onderricht
(200 bladzijden). Onder 'algemene
in onze taal.
verschijnselen' moeten we hier verTegelij kertij d zijn ook de beschrijstaan: grammaticale feiten die, hoewel goed traceerbaar, niet gebonden vingen verfijnder geworden. De ANS
zijn aan een woordsoort of een zins- voorzag sommige constructies, wendingen of woordkeuzen al van labels
deel. Nevenschikking is een voorbeeld van zo'n algemeen verschijnsel als 'jargon', 'vaktaal', 'schrijftaal' en
'regionaal'. In de nieuwe editie is dat
('Jantje lacht en Jantje huilt' of 'Hij
'regionaal' telkens aangevuld met
bestelde koffie en een slagroompunt'); een ander voorbeeld is de 'ne- een geografische specificatie, en zijn
verwarrende verschillen zoals dat tusgatie'. In de eerste uitgave werd dat
verschijnsel niet afzonderlijk behan- sen 'schrijftaal' en 'geschreven taal'
geelimineerd.
deld, maar verspreid over de hoofddelen, bijvoorbeeld bij de 'bijwoordelijke bepaling van ontkenning' ('Mijn 0 TEGENVOORBEELDEN
Gangbare grammaticale termen en
broer heeft dat niet gezegd') . In de
rubrieken (zowel van de 'schoolgramnieuwe editie staan alle taalelemenmatica' als van de 'wetenschappelijke
door J.J. Voskuil zo geraffineerd aan- ten die als negatie-element kunnen
grammatica's') zijn soms ondeugdevoorkomen bij elkaar onder het
getaste reputatie van Het Bureau.
lij k als men volmaakt welgevormde,
Van het boek verschijnt deze maand kopje 'De negatie'. Te denken valt
doodnormale zinnen wil beschrijven.
een tweede, herziene uitgave, die ook dan aan voorvoegsels (demaskeren,
flunk is uitgebreid: bestond de eerste dis functioneren, asociaal), voornaam- Geen enkel ander taalkundig naslagwoorden (niemand, niets), bijwoorden werk informeert ons hierover zo scrueditie nog uit zo'n 1300 bladzijden,
(nergens, evenmin), voorzetsels (zonder, puleus en goed gedocumenteerd als
de heruitgave telt er ruim 2000 - rede ANS, ook de nieuwe ANS. Veelvulden waarom de ANS nu in twee ban- behalve) en ook woorden met een
dig geeft zij tegenvoorbeelden, en als
impliciete en zwakkere negatie (zelden is uitgebracht.
die ontbreken, nodigt zij er dikwijls
den, ternauwernood). Nieuw is de betoe
uit die zelf te gaan zoeken. Met
spreking
van
de
zogenoemde
'negaKLASSIEKE BEGINSELEN
twee
voorbeelden van mijn tegenIn de ANS wordt de Nederlandse taal tief-polaire constructie' (zeer populair
in de zogenoemde 'generatieve gram- spraak val ik u graag even lastig. De
beschreven volgens de beproefde,
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ANS schrijft dat in de zin 'Pingums
heb ik een heleboel gezien aan de
Zuidpool' pinguins en een heleboel samen een constituent vormen, omdat
ze bij elkaar gezet aan het begin van
een zin kunnen staan: 'Een heleboel
pingums heb ik gezien aan de Zuidpool'. AIleen al het feit dat 'pinguins
... een heleboel' moet worden herordend tot teen heleboel pinguins'
maakt die redenering zwak; teen
heleboel' heeft, zo afgescheiden van
'pingums' een eigen functie, is eigenlijk zelf een constituent, zoals ook
het geval is in 'We hebben een heleboel gelachen'.
Verder valt het op dat de ANS in
de beschrijving van de werkwoordstijden een beetje achterloopt. Het
idee dat het hulpwerkwoord zullen
'toekomst' uitdrukt, zoals de ANS
meldt, is in de Nederlandse taalkunde inmiddels definitief ontzenuwd.
De toekomst wordt immers voorna-

melijk uitgedrukt met behulp van
een bijwoord van tijd, terwijl het
werkwoord daarbij in de (grammaticale!) tegenwoordige tijd staat: 'Hij
treedt overmorgen at'. Zullen heeft
niet zozeer een toekomstwaarde, als
wel een verondersteIlingswaarde of
een andere 'modale functie'; het
drukt iets niet-zekers uit: 'Het zal ongetwijfeld waar zijn'.

tuurlijk voor een deel vanwege de
woorden en begrippen die in de eerste uitgave niet voorkwamen - zoals
het onderschikkend voegwoord ingeval) en er zijn nieuwe verduidelijkende verwijzingen opgenomen.
Zoals M.e. van den Toorn in het
septembernummer van Onze Taal
schreef, moet je de grammaticale termen en begrippen beheersen om met
de ANS om te kunnen gaan. En in• COMFORTABEL
derdaad hoort er op de basisschool al
Dergelijke voorbeelden zijn in de
grondig aan die beheersing te worANS over het algemeen makkelijk te
den gewerkt. Maar toch, de ANS is z6
vinden: al in de eerste uitgave viel op expliciet en uitgebreid en geduldig,
hoe uitgebreid en comfortabel het
dat je er met wat moeite en volharregister was. Er kon niet aIleen geding zelfs de basisbegrippen uit zou
zocht worden op 'gewone' trefwoorkunnen leren.
den (bijvoorbeeld jelui, zowel ... als),
De ANS is een rijk, uitdagend en
maar ook op taalkundige termen (zo- verrassend naslagwerk voor vele beals intinitietconstructie), Het register is roepsgroepen: taalkundigen, leraren,
er in de nieuwe editie aIleen maar be- redacteuren, uitgevers, enzovoort.
ter op geworden: het is in omvang
Maar zeker ook voor alle anderen die
verdubbeld tot 73 bladzijden (nagefascineerd worden door onze taal. <

Vergeten woorden
e e e

Aarzelmaand
wintig jaar geleden kreeg ik
de eerste druk van Van
Dale cadeau. Uit 1872. Ik
was er zeer verguld mee,
want ik had er al heel lang
naar gezocht. Ik begon er onmiddellijk in te lezen. Op bladzijde 26, linkerkolom, stond het woord aarzelmaand voor 'oktober'. Aarzelmaand!
Wat mooi. Ik kon me levendig voorsteIlen waarom oktober zo werd genoemd. Die herfstmaand aarzelt, weifelt, weet niet wat ze moet doen. De
ene dag brengt ze slagregen en gierende wind. De andere dag straalt ze,
brengt ze zon.
Maar zo'n fantasietje moet je
nooit vertrouwen. Dus snel naar het
Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT). Dat verbrijzelde mijn
volksetymologie: "Uit Aarzelen, in
den ouden zin van achteruitgaan en
Maand. Bij verbastering ook HerseImaand (...) Verouderde benaming

T

Hans Heestermans

van de maand October, daaraan ontleend, dat de dagen in die maand het
meest in 't oog loopend aarzelen, d.i.
achteruitgaan of korten."
Natuurlijk, daar had ik aan moeten
denken. Aarzelen is afgeleid van aars,
en het betekent oorspronkelijk 'gaan
in de richting van de aars', dus 'achteruitgaan'. Net zoals het Franse reculcr, waarin cuI 'achterwerk' te herkennen is. Ik vond deze etymologie minder bekoorlijk dan de mijne, maar ik
k6n er nog van genieten.
Mag je het WNT onvoorwaardelijk
geloven? Nee. Op naar het Middelnederlandsch Woordenboek derhalve.
Daar word ik bij aerselmaent verwezen
naar erselmaent. Niets laten de bewerkers heel van de opvattingen van het
WNT: "De naam (erselmaent H.H.) zal
wel door volksetymologie onkenbaar
zijn geworden (...) en oorspronkelijk
geluid hebben hersemaent, gierstmaand, van herse (...) d.i. gierst."

Ik geloofde er niets van. Of liever:
ik wilde er niets van geloven. Waarom wordt de herfstmaand, die toch
de wijnmaand is, gierstmaand genoemd? Is gierst een graansoort die
in oktober wordt geoogst?
Voor mij was de herkomst van
aarzelmaand nu steeds minder fascinerend geworden, vanwege de val die
het woord had gemaakt van het poetische 'weifelen' naar het prozaische
'gierst'. Maar ik bleef aarzelmaand
diep in mijn hart zo'n fraai woord
vinden dat ik het gewoon ging gebruiken. Vooral in brieven aan mijn
vrienden. Zij kregen dateringen onder ogen als 'zevende dag van de aarzelmaand'. Soms belden ze op en
vroegen ze waar het woord vandaan
kwam.
- 'Wil je de echte, maar saaie verklaring horen, of de door mij verzonnen, maar aantrekkelijke oplossing?'
- 'Die van jou', zeiden sommigen. En
ik vertelde.
Zo zijn er al tientallen mensen die
de aarzelmaand kennen en gebruiken.
Met de verkeerde etymologie.
<
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Lange zinnen zijn vaak moeilijk te begrijpen; in plaats van 'het
betekenisverschil' kunt u beter 'de betekenisverschil' schrijven.
Het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word geeft sinds kort
adviezen over taal en stiji. Hoe nuttig zijn deze tips eigenlijk?

Marc van Oostendorp

Stijltips door Microsoft Word
Er zijn ook tips die ik wel opvolg.
inds een paar maanden kunt u
zich door uw tekstverwerker sti- Ik schrijf dat het mijn bedoeling is
om een bepaalde handeling uit te
listisch de les laten lezen. De
nieuwste versie van het tekstver- voeren. Dat bedoeling om is volgens
= werkingsprogramma van Micro- mijn strenge controleur tautologisch.
soft, Word 97, controleert uw teksten Ik kan net zo goed zeggen dat het
- terwijl ze geschreven worden - op
mijn bedoeling is die handeling uit
spelling, op grammatica en zelfs op
te voeren. Dat doe ik dus, al noemt
stijl. Woorden die volgens het proeen taaladviseur van vlees en bloed
gramma verkeerd gespeld zijn, wordit advies desgevraagd "waardeloos".
den met een rood lijntje onderstreept, zinsconstructies die gramma- i EEN PERSOONLIJKE BRIEF
Ik werk mijn correspondentie verder
ticaal of stilistisch fout zijn met een
af. Mijn volgende brief is persoonlijgroen lijntje. De gebruiker krijgt
ker van toon. Normaal gesproken zou
meer informatie over de correcties
door een getekende paperclip in een ik nu de stijlcontrole niet aan laten
staan, want hoe ik aan mijn vrienden
hoek van het beeldscherm aan te
schrijf, bepaal ik zelf wel. Maar ik
klikken.
De makers van het programma be- ben nieuwsgierig en wil nu weleens
weten wat Word van mijn brief
weren dat er allerlei soorten teksten
mee kunnen worden bewerkt. Er zijn vindt. Dat valt niet mee. Mijn taalgeaparte stijlcontrolemodules voor on- bruik is modieus: ik schrijf dat mijn
der andere zakelijke, technischvriend met een bepaalde woordkeus
wetenschappelij ke, commerciele en
"aangeeft dat hij het zelf ook niet
weet" en Word stelt terecht voor om
'persoonlijke' teksten. Ik heb een
dat aangeeft te veranderen in iets antij dj e met het programma gewerkt.
ders. De woorden die het programma
Vier soorten teksten heb ik ermee
voorstelt (aanduidt, vertelt, zegt) vind
geschreven - twee brieven en twee
artikelen. Al die tijd heb ik mijn taal- ik ook niet volmaakt, maar de tip is
gebruik laten nakijken door mijn
goed. Als ik om extra uitleg vraag,
computer. Dat verliep niet zonder
krijg ik bovendien alsnog een aanvaardbaar alternatief: duidelijk maakt.
problemen.
Toch zijn ook ditmaal niet alle tips
• EEN ZAKELIJKE BRIEF
even bruikbaar. Zo schrijf ik mijn
Ik moet een brief schrijven aan een
vriend dat op het feestje waar ik was
subsidiegever van een project waarbij iemand een bord spaghetti naar zich
ik betrokken ben. Ik heb het over het toe getrokken had. Dat naar zich toe
betekenisverschil tussen twee wooris modieus volgens het programma.
den. Microsoft stelt voor dit te veran- Er blijkt een groot aantal alternatiederen. Volgens het programma koven voorhanden: voor zich, tegenover
men de woorden het en betekenisver- zich, naar zich, in zich, jegens zich, met
schil niet met elkaar overeen in gezich, op zich, aan zich, tot zich gericht,
slacht. De betekenisverschil zou beter
ten opzichte van zich, met betrekking tot
zijn. Ik begrijp niet hoe het program- zich. Die alternatieven zijn niet alma hierop komt: het verschil rekent
leen onbruikbaar in deze context
het wel goed. Misschien hebben de
('hij had een bord spaghetti jegens
programmeurs gedacht dat betekenis- zich getrokken'), ze laten volgens mij
verschil is afgeleid van de betekenis of ook zien op welke manier het provan de schil.
gramma zich vergist. Als ik mijn
290

vriend had geschreven dat hij zich
onbeschoft gedroeg 'naar mij toe',
had het programma terecht gezegd
dat ik 'een cliche' gebruikte en waren
sommige alternatieven op hun plaats
geweest. Toch zouden ook dan niet
alle mogelijkheden even gelukkig
zijn geweest: 'Je gedraagt je onbeschoft tot mij gericht?' 'Met mij?'
'Aan mij?' Met de laatste keuze is de
zin niet meer modieus maar wel onzinnig.
0 EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

De correspondentie is gedaan, ik ga
aan het werk. Voor een wetenschappelijk blad schrijf ik een recensie. De
klachten over de stijl betreffen bier
vooral te lange zinnen. Regelmatig
wijst het programma me erop dat
deze of gene zin te lang is. "Lange
zinnen zijn vaak moeilijk te begrij pen." Dat geldt volgens mij niet voor
zinnen die alleen maar lang zijn omdat ze een opsomming bevatten of
zinnen die op een andere manier helder gestructureerd zijn. Meestal negeer ik daarom de aanwijzingen over
de lengte van mijn zinnen.
Er is een uitzondering. Ik heb een
alinea geschreven die uit drie lange
zinnen bestaat. Dat vind ik geen bezwaar, maar als ik nog eens goed naar
die alinea kijk, ontdek ik iets anders:
ik weet niet precies wat ik in die alinea wil zeggen. De hele alinea kan
zonder problemen geschrapt worden.
Het advies van Word is twijfelachtig,
maar zet me wel op een ander spoor.
i EEN ARTIKEL VOOR EEN
PUBLIEKSBLAD

Het laatste stuk dat ik schrijf, is bedoeld voor een breed publiek. In de
eerdere stukken heb ik de stijlmodules 'Zakelijk', 'Persoonlijk' en 'Technisch-wetenschappelijk' uitgeprobeerd. Dit stuk schrijf ik met de module 'Commercieel'.

Veel adviezen die het programma
geeft, blijken eerder waarschuwingen
te zijn dan goede raad. Als ik schrijf
over "de dictator, die de menigte in
zijn greep hield", geeft het programma een waarschuwing bij de komma
voor het woord die. Weet ik zeker dat
die komma daar geplaatst mag worden? "Als dit een beperkende bijvoeglijke bijzin is, dan hoort er geen
komma te staan." Het vervelende is
dat deze waarschuwing elke keer gegeven wordt als er een komma voor
die staat. Ik heb daardoor de neiging
om de waarschuwingen te negeren.
Ook als ze misschien wel van toepassing zouden kunnen zijn.
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i IDEALE GEBRUIKER

Veel tips van het programma zijn
niet bruikbaar als de schrijver er niet
kritisch naar kijkt. Iemand die niet
weet welk voorzetsel hij moet kiezen
om te beschrijven dat een bord spaghetti in een bepaalde richting verplaatst wordt, heeft weinig aan de
hulp van het programma. Hetzelfde
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Microsoft Word heeft ook dit artikel nagekeken. Het maakte er de volgende opmerkingen over.
- 'het betekenisverschil'. Overeenkomst in getal of geslacht: de woorden het en betekenisverschil komen niet met elkaar overeen in geslacht.
- 'bedoeling om'. Overtolligheid: dit is een tautologie.
- 'Maar ik ben nieuwsgierig en wil nu weleens weten wat Word van mijn brief vindt.'

Spreektaal: probeer maar to vermijden aan het begin van een zin.
- 'aangeeft'. Clichelmodieus: iemand kan "zich aangeven bij de politie", maar in plaats
van aangeven dot is het beter om aanduiden, vertellen, zeggen of duidelijk maken te gebruiken.
- 'eigenlijk'. Overbodig/breedsprakig: probeer omsiachtige formuleringen te vermijden.
- 'naar zich toe'. Clichelmodieus: de voorzetselgroep naar ... toe kan beter door een enkel voorzetsel vervangen worden.
-'met betrekking tot'. Overbodiglbreedsprakig: probeer deze voorzetseluitdrukking door
een woord te vervangen.

- 'Jegens'. Schrijftaal: dit woord klinkt te formeel en te stijf. Gebruik een neutraler alternatief.
- 'lemand die niet weet welk voorzetsel hij moet kiezen om te beschrijven dat een bord
spaghetti in een bepaalde richting verplaatst wordt, ...' Overeenkomst in getal of geslacht: de woorden welk en voorzetsel komen niet met elkaar overeen in geslacht.

-'Hetzelfde geldt voor degene die regelmatig twijfelt of iets een de- of een het-woord is,
of iemand die het verschil tussen een beperkende en een uitbreidende bijvoeglijke bijzin niet kent.' Te lange zin: lange zinnen zijn vaak moeilijk te begrijpen.
- 'De ideale gebruiker van de grammaticacontrole van Word 97 weet zelf al behoorlijk

veel over stijl en grammatica — in ieder geval genoeg om zich ook door foute en overbodige meldingen van het programma te laten attenderen op mogelijke verbeteringen.' Te lange zin: lange zinnen zijn vaak moeilijk te begrijpen.
-'Ook al zijn dat heel andere verbeteringen dan het programma kennelijk bedoelt.' Spelling werkwoordsvorm: als

verbeteringen het onderwerp is van bedoelt, komen onder-

werp en persoonsvorm niet overeen in persoon en/of getal.

geldt voor degene die regelmatig
twijfelt of iets een de- of een hetwoord is, of iemand die het verschil
tussen een beperkende en een uitbreidende bijvoeglijke bijzin niet
kent. Zo iemand kan beter een taaladviesboek kopen en dat doorlezen.
De stukken die ik geschreven heb,
zijn op een paar punten door het
programma verbeterd. Ik hoop wel
dat ik de meeste van de fouten zelf
ontdekt had als ik de stukken nog
eens had doorgelezen. Bovendien waren sommige stukken volgens mij
juist slechter geworden als ik alle adviezen van het programma had opgevolgd. Dat kan nooit de bedoeling
zijn. De ideale gebruiker van de
grammaticacontrole van Word 97
weet zelf al behoorlijk veel over stijl
en grammatica - in ieder geval genoeg om zich ook door foute en
overbodige meldingen van het programma te laten attenderen op mogelijke verbeteringen. Ook al zijn dat
heel andere verbeteringen dan het
programma kennelijk bedoelt. Die
gebruiker laat zich niet door een
tekstverwerker de les lezen - al kan
hij het ding als een nuttig instru<
ment gebruiken.
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Prijs voor de holste zin
m het jaar verschijnt bij de onderwijsbegroting de
beleidsnota Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
(HOOP). Dat moet een notoir onleesbaar en opgeblazen
stuk zijn - in elk geval zo onleesbaar en opgeblazen dat
de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) er de 'prijs voor
de meest holle zin' aan verbonden heeft. Dit keer nomineerde de jury zes HOOP-zinnen; de prijs ging uiteindelijk naar de volgende passage, over de combinatie van leren en werken in het wetenschappelijk onderwijs:
Kenmerkend voor de wetenschappelijke opleiding van
deze studenten is de intensieve analytisch-disciplinaire en
methodologische scholing, waarbij de opleiding verzorgd
wordt tegen de achtergrond van een expliciet patroon
van normen en waarden betreffende de positionering
van het wetenschappelijke vakgebied in de samenleving.
"We hebben ons er wild aan geergerd", licht LSVb-voorutter Larisa Pans de keuze van de jury toe. Taaladviseur
W. Okkerse van het Ministerie van Onderwijs geeft de
studenten groat gelijk: 'Onze teksten moeten begrijpelijk
zijn voor de doelgroep." Sinds twee en een half jaar is er
op het ministerie zelfs een speciale cursus 'communicatief
schrijven', maar die heeft kennelijk nog niet veel effect
gehad.

Bronnen: Trouw, Friesch t)c,ghlud, I 9-9-1997

ZO gezegd
uiten de ambtenarll wordt nergens liefdelozer met
de taal omgegaan dan In de iournalistlek. (...) Het
Is dtkwIIls bar en boos, en het meest verontrustende is nog
dat weinigen zich druk maken over de gebrekkige teesbaarheld, over de armoedige schrilflkwalfteit. Hier en daar
houdt een nude lul er een aardfg taalrubriekje aan over,
maar Herder Is er nfets dat ons hindert in onz.e dagelijkse
stapeling van cliches, contaminaties en tangconstructies.
(...) Doordat still en compositie In de nleuwsverslaggeving
van betrekkelllk gering belang worden geacht en doordat
de maehtsverhoudingen op de redacties zi j n scheefgetrokken, wemelt het in de kranten van slecht geschreven, onheldere stukken. Van verhalen met zinnen the nergens op
slaan: 'In vergelijking met deze kritlek en zeflcastijding,
klonk het betoog van de Leidse -politic{oloog Koole als een
pleister op de wonde .
"

'

"

/an Tromps adt-hoo/dndacteur van de vdkskranr,

In Dr Journallsl 5-9-1997

Protesten tegen
afwijzen dl*alectm
sprekend personeel
n juni van dit jaar kreeg een vrouw uit de Achterhoek te
horen dat ze niet was aangenomen als stewardess bij de
KLM omdat ze een oostelijk accent heeft. I)e K[.M verklaarde dat een regionale tongval op zichzelf geen probleem
hoeft te zijn, maar dat die "in verband met de gewenste
verstaanbaarheid niet te geprononceerd" mag zijn.
op de 'verstaanbaarheid' van de sollicitante bleek niet
zoveel aan te merken te zijn, en daarom ontstond er nogal
wat verontwaardiging. DDe S()NI' (de Federatie van Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch "1'aalgebied) protesteerde meteen bij de KIM, en ook de eminente dialectologe

Jo I)aan hesloot het er niet hij te laten zitten. Samen met
L. Jansma, directeur van de Fryske Akademv, riep ze minister Sorgdrager van Justitie op een einde te maken aan dit
snort discriminatie ()l) grond van accent. i)e brief ging (x)k

naar alle colleges van I'rovinciale Staten in Nederland.
l)e minister heeft inmiddels geantw(x)rd; ze gaat over de
kwestie nadenken. Maar de actie heeft intussen ook een ander vervoig gekregen. Net als eerder de SONT vroeg de Frysk
Nasjonale 1'artij (FNP) de KLM per brief om opheldering; zij
vond dat het bedrijf zich behalve aan taaldiscriminatie ook
schuldig had gemaakt aan het schenden van de rechten van
de mens. I)e FNI kreeg ongeveer hetzelfde antwoord als de
S()NI" ('de verstaanbaarheid van het cabinepersoneel staat
voorop'), maar nam daar geen genoegen mee. Volgens de
FNP ontkent de KI.M haar "discriminatoire aannamebeleid"
niet. 1)e partij eist in een tweede brief dat de KLM dat beleid
verandert. Zo niet, dan zal de kwestie worden voorgelegd
aan het bureau taaldiscriminatie in Leeuwarden.
Bronnen: NRC Ncindelsblcad, Frit'sc h f)irgI'hi 1, 22-9-1997

Van den Bergh
verlaat Taalunie
reetje van den Bergh, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, heeft een nieuwe functie aanvaard. Per
1 januari 1998 wordt ze hoofdinspecteur hoger onderwijs bij
het Ministerie van OC&W. Het bericht kwam enigszins als een
verra ssi ng : nog dit voorjaa r werd ze benoemd voor een tweede termijn van vier jaar bij de Taalunie.
Van den Bergh (50) trad in maart 1993 aan als hoogste
ambtenaar van de Taalunie. Het meest in het oog springende
dat onder haar leiding tot stand kwam, was de invoering van
de omstreden nieuwe spelling en het verschijnen van het
nieuwe Groene Boekje.
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ONZE .. KALENDER
Boordevol leerzarne en
vermakelijke stukjes over
taal, iedere dag opnieuw

Maandag: taalpuzzeldag
Dinsdag: etymologiedag
Woensdag: taaladviesdag
Donderdag: gezegdedag
Vrijdag: taaleigenaardighedendag
Zaterdag: familienamendag
Zondag:
taalanekdotedag

365 brandende
vragen op
taalgebied

ledere dag van de week een ander onderwerp
365 vragen en verrassende antwoorden op taalgebied
Geschreven door deskundige auteurs

S dutandaard
KORTING VOOR LEDEN

TAALALPAANAK
van Peter Burger en
Jaap de Jong (red.)
De Taalalmanak is een leesboek
vol verrassende taaltips, curieuze
feiten, testjes en illustraties. ledere
maand wat nieuws: in november een
training voor het Groot Dictee, in
december een spoedcursus
Sinterklaasgedichten schrijven en in
januari de nieuwe woorden in het
Nederlands.

De Taalalmanak:
een winterboek
voor alle seizoenen!

S dutandaard

Spannende verhalen
Krachtige betogen
Opvallende interviews

In de boekhandel betaalt u
voor elk van deze uitgaven
f 24,90. Wanneer u bij het
Genootschap Onze Taal
bestelt, dan betaalt u slechts

f 19,90 en een bijdrage van
f 2,50 in de verzendkosten.
Hoe to bestellen?
Maak per gewenst exemplaar
van de almanak, kalender of
agenda j 22,40 over op gironummer 42 65 902 ten name
van het Genootschap Onze Taal,

onder vermelding van
`Taalalmanak', 'Taalkalender' of
`Taalagenda'. (Bestelling vanuit
Belgie: 450 + 50 = 500 Bfr.

op giro 000-163556649.)
De ledenprijs van f 19,90 voor
Taalalmanak, -kalender en
-agenda geldt ook op het OnzeTaalcongres van 8 november.
Uitgaven van het Genootschap Onze Taal en
Sdu Uitgevers / Standaard Uitgeverij.
ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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en mens is iets anders dan
een broodkruimel, en toch
ook weer niet: de mens is
een broodkruimel op de rok
van het universum, aldus de
dichter Lucebert. Als u deze vergelijking bier voor het eerst leest, heeft
zich zojuist een miniem schokje
voorgedaan in uw hersenschors. De
mens is een broodkruimel doet de hersenen namelijk net jets harder kraken
dan de mens is een tweevoeter of de
mens is een zoogdier.
0 NATTEVINGERMETHODE

Wat gebeurt er nu precies in ons
hoofd als we zo'n vergelijking lezen,
Wilde de neerlandicus Johan Hoorn
weten. Tijdens zijn studie moderne
letterkunde had Hoorn (32) zich
geergerd aan de nattevingermethode
van de meeste onderzoekers. Zou er
niet iets van de manier waarop mensen romans en gedichten lezen controleerbaar kunnen worden onderzocht? Na zijn afstuderen ging Hoorn
werken in een psychologisch laboratorium, waar hij leerde omgaan met
statistieken en elektro-encefalogrammen (EEG's). Die kennis paste hij toe
in zijn proefschrift over metaforen.
Hoorn: "Len metafoor is een vergelijking zonder als, zoals de haven is
een mond, uit een gedicht van Paul
Snoek. Van een metafoor kun je niet
zeggen dat hij waar of onwaar is, zoals dat wel kan bij een letterlijke zin
als de haven is een plaats, maar het is
ook geen onzin, zoals de haven is een
snars. In het dagelijks leven gebruiken we constant metaforen: Gullit is
een zwarte gazelle en je geheugen is een
vergiet. Metaforen zijn fundamenteel
voor menselijk taalgebruik, denken
en kunst."
Er bestaan verschillende theorieen
over de vraag hoe lezers onbekende
metaforen verwerken. Die waren echter geen van alle in het laboratorium
getoetst. De eenvoudigste theorie is
die van Aristoteles. Volgens hem zoeken lezers naar overeenkomsten tussen de twee delen van de metafoor,
het onderwerp en het beeld. In het
geval van haven en mond zijn open en
toegang voor de hand liggende associaties.
294
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kijken we of poezie een onderdeel is
van de categorie kunst. Is het antwoord ja (wat het geval is bij kunst),
dan krijgt een letterlijke interpretatie
de voorkeur. Is het antwoord nee (bij
beest en krak), dan krijgt de figuurlijke
interpretatie voorrang. Beide mogelij kheden worden door onze hersenen
`doorgerekend'.

HERSENSTROOMPJES
Het snelst zagen de proefpersonen of
iets onzin was. om het verschil tussen een letterlijke zin en een metafoor te bepalen, was meer tijd nodig.
Letterlijke zinnen werden lets sneller
. MOGELIJKHEDEN WEGSTREPEN
verwerkt. Hoorn: "Dat komt doordat
Om tellen en meten mogelijk te ma- het verwerken van metaforen extra
ken, formuleerde Hoorn de theorie
energie kost. De twee woorden liggen
van Aristoteles ongeveer zo: de twee verder ult elkaar dan gewoonlijk, dus
delen maken allebei een reeks assoje moet er werk van maken om de beciaties los bij de lezer. Zij n er veel ge- tekenissen bij elkaar te brengen. Er
deelde associaties (zoals bij haven en moeten minder vaak gebruikte verplaats) dan is de zin letterlijk bebindingen in de hersenen geactiveerd
doeld; zijn er weinig (zoals bij haven worden."
en mond), dan is het een metafoor.
Die extra energie is te meten:
Zijn er geen gedeelde associaties
Hoorn beplakte zijn proefpersonen
(haven en snars), dan is het onzin.
met elektroden om de activiteit in
Volgens een andere theorie is de
hun hersenen te registreren. Uit de reverwerking van metaforen gecompli- sultaten daarvan, de EEG's, bleek dat
ceerder. Eerst zoekt de lezer in zijn
metaforen en onzin een sterker elekmentale woordenboek de letterlijke
trisch stroompje veroorzaken in de
betekenissen op van beide delen. Als hersenschors. Hoorn noemt dat het
die geen overeenkomst vertonen, kan 'onverwachtheidssignaal', dat al eerde zin niet letterlijk bedoeld zijn en
der werd gevonden door taalkundistelt hij twee rijtjes figuurlijke beteke- gen die proefpersonen combinaties
nissen op. Als die elkaar voldoende
lieten lezen als patat met mayonaise en
overlappen, is de zin een metafoor.
patat met bond. Dat signaal gaat vooraf aan de uiteindelijke beslissing over
Urn de verschillende theorieen te
de aard van de zin: het trad 400 millitoetsen, liet Hoorn letterenstudenten seconden na aanbod van het invulmetaforen lezen die hij plukte uit
woord op, terwijl de snelste reactietijd
moderne Nederlandse gedichten. Bij- 900 milliseconden was.
voorbeeld de zon is een drui f,, de nacht
Om praktische toepassingen was
is een vrouw en zijn lack is een lied. In het Hoorn niet begonnen. Toch ziet
een van zijn experimenten mat hij
hij wel mogelijkheden: "Als je weet
hun reactiesnelheid door op een
hoe het proces werkt, zou je een comcomputerscherm zinnen aan te bieputer kunnen leren om verschil te
den als de dood is een ... Zodra het
maken tussen letterlijk en figuurlijk
laatste woord verscheen (felt, deur,
taalgebruik. Dat zou bijvoorbeeld nuthubs), moesten de proefpersonen
tig zijn voor een vertaalcomputer."
aangeven of de zin letterlijk was, een
metafoor, of onzin.
Johan Hoorn, Metaphor and the brain: behavioral and psychophysiological research
Up basis van verschillende experimenten denkt Hoorn dat het volgeninto literary metaphor processing. Te bede zich afspeelt in ons hoofd als we
stellen bij de auteur, Vrije Universiteit,
een zin als poezie is een kunst (of een
ALW, De Boelelaan 1105, 1081 HV Ambeest, of een klak) tegenkomen. Eerst
sterdam. Prijs f 30,-. ISBN 90 803717 1 8
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verdween dit bleekveld; de wasserij
zelf is er tot 1984 bli jven staan .
Sindsdien herinnert aIleen de naam
Bleekveld hier nog aan zonge bleekt
linnen goed.
Private bleekveldj es waren er ook .
Het Algemeen huishoudclijk, natuur-,
zedekundig ell konstwoordenboek van
M. N. Chome l (eind 18de eeuw)
meldt: "O nze Nederlandsche Vrouwtjes (draage n) wei zorg, dat wanneer
door hunne Mannen eene n Hof of
Tuin wordt aan gelegd , er vooral een
vakje werdt afgezonderd, om tot een
Bleek ten minsten voor een KinderDarpsbleek met bleekwachtershuis in Lasser.
wasch voldoende, te verstrekken ."
Het bleekveldwezen liet zijn spoan Middelburg tot Hatt em bleekveld. De zon deed dienst als
ren achte r in een spreekwoord dat
en van Woerden tot Venbleekmiddel. Ten slotte werd de was
onze taa l allang weer verla ten heeft.
ray: de straatnaam Bleek is te drogen geh angen .
"Di e eerst op den bleeck komt, magh
wijdverspreid. Een bleek
Zo'n bleekveld is nog in vo lle glo- leggen daer hy wilt ", sch reef Iohan
was een grasveld - 'grasrie - zij het zonder wasvrouwe n - te
de Brune in zijn Bankket-werk vall goeplein', zegt het Woordenb oek der Ne- zien in het Overijsselse dor p Losser,
de gedagten (1658), hetgeen waarderlan dsch e Taal - buiten de bewaar de straat naa m Bleek over igens
sch ijnlijk zovee l wilde zeggen als 'wie
bouwde kom van dorp of stad. Het
het eerst komt, die het eerst maalt '.
ontbree kt. Omda t er oo k in vroege r
vrouwelijk deel van de bevolking
eeuwen weleens iets gestole n werd,
Beroemd ware n in de 17de en
deed er, staa nde op houten vlonders, was er in Losser een bleekwach ter
18de eeuw de blekerijen die bij Haarde was in de bleekslote n die het
lem aan de voe t van de duinen lagen .
aangesteld, die de zaak van uit zijn
bleekveld doorsneden, of in de beek
Ze waren zo beroemd dat ze in het
bleekwachtershuisje in de gate n
verre Antwe rpen aanleiding gaven
die erlangs kabb elde. Er werd met de hield . Oat hui sje staat er nog stee ds.
hand gewassen . In de tijden v66 r
Andere bleekveld en ware n het
tot de geboorte van een spotte nde
Sun il en Oreft deed men de was vaak werkterrein van een wasserij. Bijvoor- uitdrukking. Van iemand die een opmet warm water waarin de as van
beeld in Soest. Toen deze wasserij na vallend hog e witte boord droeg, zegt
populierenhout was op gelost. Oaarn a verloop van ti jd op meer geavanceer- (of zei) men daar: "hij heeft de Haarwerd het wasgoed uitgespr eid op het de bleektechnieken was overgegaan ,
lemse bleek besto len",
<
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nieuwste literatuur werd opgenomen.
Toch voldoet het niet helemaal als
naslagwerk, omdat veel woorden er
nog steeds niet in staan en een aantal
lemmata onbewerkt is gebleven.
• DATERINGEN

p het gebied van Nederlandse etymologische woordenboeken is 1997 een belangrij k jaar: in maart verscheen
bij Piramide het Etymologisch woordenboek voor beginners van
Gerbrand Bakker, in juni kwam bij
het Spectrum de herziene `De
Vries/De Tollenaere' uit, in september
gaf Brill de `grote Jan de Vries' een
fris j asj e en een lagere prijs, en in november brengt Van Dale zijn Etymologisch woordenboek in een nieuwe bewerking op de markt. Tot slot kan ik,
als medesamensteller, melden dat de
eerste band van het Etymologisch
Woordenboek van het Nederlands, het
EWN, persklaar bij de uitgever ligt. In
welke opzichten verschillen deze
woordenboeken van elkaar?
• DE VRIES

Het boek van Gerbrand Bakker gaat
in verhalende vorm en in een prettige stij 1 in op de etymologie van zo'n
1100 woorden. Het biedt veel gemakkelijk verteerbare informatie over een
deel van onze woordenschat. Een
boek dat prikkelt en nieuwsgierig
maakt. Door zijn opzet is het meer

In Van Dale's Etymologisch woordenboek zult u daarentegen zelden tevergeefs bladeren, omdat het zo'n
30.000 trefwoorden bevat. Eigenlijk
een leesboek dan een echt naslagis het een kruising tussen een vreemwerk.
Het bij Brill uitgegeven Nederlands dewoordenboek en een etymologisch
Etymologisch Woordenboek, het NEW, woordenboek. Door de grote hoeis een onveranderde herdruk van Jan veelheid lemmata is de ruimte per arde Vries' woordenboek uit 1971. Het tikel beperkt en de mogelijkheid tot
is het laatst verschenen wetenschap- nuancering gering. Het geeft dus
pelij ke etymologische woordenboek veel, maar vrij oppervlakkige inforvan onze taal - gedegen en overzich- matie. Er zitten echte juweeltjes tussen, maar ook wel wat missers. Op
telijk, maar in een aantal opzichten
betekenisontwikkelingen wordt nauverouderd. Zo is er relatief weinig
aandacht voor leenwoorden en wordt welijks ingegaan, maar het boek
er volgens de huidige inzichten niet heeft dan ook geen wetenschappelijke pretentie. De eerste druk heeft bevoldoende of te eenzijdig ingegaan
hoorlijk wat kritiek gekregen, wat geop betekenisontwikkeling.
leid heeft tot aanzienlijke verbeterinAl in 1958 had De Vries een beknopte versie van dit werk als pocket- gen in de nieuwe oplage. Vooral aan
boek het licht doen zien met een klei- het dateren is, in navolging van De
ner aantal ingangen en een wat kor- Tollenaere, veel aandacht besteed.
Ook het op stapel staande Etymolotere beschrijving per trefwoord. Dit
gisch Woordenboek van het Nederlands
Etymologisch woordenboek is door De
biedt informatie over de eerste vindTollenaere driemaal (in 1983, 1991
plaats; daarnaast worden vorm- en
en 1997) op uitnemende wijze bebetekenisveranderingen van een dawerkt en uitgebreid, waardoor het
aan wetenschappelijke waarde heeft
tering voorzien.
gewonnen. De Tollenaere is de eerste
Dit EWN is als opvolger van het
etymologische lexicograaf in ons taal- bovengenoemde NEW een nieuw
gebied die dateringen gaf van de eer- groot wetenschappelijk etymologisch
woordenboek dat voldoet aan Interste vindplaats - in de laatste druk
nationale maatstaven en waarin de
vaak met de bron erbij. Ook de

beatnik zn. m. 'non-conformistische jongere'.
NnI. beatniks (my.) [1962; Reinsma 1975].
Uit am.-eng. beatnik [1958], met het zn. eng. beat 'jazzritme' --D- beat en het achterv. oostjidd. -nik
'aanhanger van' < russ. -nik.
In het Amerikaans bestond al beat generation [1952] voor een groep Amerikaanse schrijvers die zich
in de jaren 50 afzette tegen de gladde commercialiteit van de maatschappij. Het eerste deel van dat
woord Iijkt in navolging van lost generation te zijn gevormd uit het verl. dw. van beat'slaan', dat eig.
beaten is, maar een substandaardvariant beat 'versiagen' heeft. Dit werd door de aanhangers van
deze stroming opgevat als beat 'jazzritme' of als afkomstig uit beatific 'gelukzalig' (Rey). Vervolgens
werd een aanhanger van hun filosofie beatnik genoemd; later kreeg deze naam de meer algemene
betekenis 'bohemien, tegendraadse jongere'.
In het Amerikaans is[WAS?] de uitgang oostjidd. -nik productief om een persoon te typeren, zoals bijv.
refusenik voor een food die van de Sovjetautoriteiten geen uitreisvisum kreeg. De algemene bekendheid van het Sovjet-ruimteschip spoetnik (eerste lancering 4 oktober 1957) kan mede van invloed zijn
geweest op het ontstaan van beatnik. In december 1957 werd -nik korte tijd populair in Engeistalige
kranten om de spot te drijven met een mislukte spoetnikiancering: flopnik, kaputnike.d. (Nierop). [DC]
UT: Nlerop 1979
Een voorbeeldiemma uit het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands.
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woordgeschiedenis centraal staat. Het
wordt samengesteld door een team
van Nederlandse en Vlaamse deskundigen, die er de nieuwste inzichten in
verwerken. Van Nederlands van Nu
werken Frans Debrabandere en Marc
De Coster eraan mee, en van Onze
Taal Ewoud Sanders en ik. Uiteindelijk zullen er ongeveer 15.000 lemmata in opgenomen worden, verdeeld over zeven banden. Het is bedoeld voor zowel de deskundige als
de leek. Een voorbeeldiemma uit de
eerste band maakt dat duidelijk.
In het verleden heb ik al diverse
malen geschreven over het samenstellen van dit woordenboek, dat ook
wel het Kiliaanproject wordt genoemd, naar Kiliaan (Cornelis van
Kiel, geboren in Duffel bij Antwer-

pen), die in 1599 het eerste Nederlandse etymologische woordenboek
schreef: Etymologicum teutonicae
linguae. Omdat het project zo groots
is opgezet, zijn we al heel wat jaren
met het EWN bezig. Maar nu is dan
toch eindelijk band een gereed. De
bedoeling is om j aarlij ks een band
uit te brengen.
• SPONSORS GEZOCHT

Band twee is al gedeeltelijk voltooid.
Helaas komen we nog geld tekort
voor een snelle afronding. We hebben van diverse zijden subsidies en
donaties ontvangen. Onze Taal
steunt ons en ook de Taalunie staat
zeer positief tegenover het project.
De eerste band kan echter niet worden uitgegeven voordat verdere fi-

nanciering rond is. Indien wij tijdig
de benodigde gelden verwerven, kunnen er in 1998 twee banden verschijnen: de eerste in het voorjaar en de
tweede in het najaar. Daarom wil ik
een beroep doen op u, taalliefhebbers. Bijdragen van mecenassen en
taalvriendelijke bedrijven zijn uiterst
welkom, maar ook voor particulieren
kan het belastingtechnisch aantrekkelij k zijn een schenking te doen aan
de Kiliaanstichting (gironummer
92191, Leiden). Voor nadere informatie kunt u zich tot ons wenden: het
telefoonnummer is 020 - 525 46 49.
Alle namen van steungevers zullen
in het woordenboek gememoreerd
worden. Wij hopen vurig dat u ons
wilt helpen iets moois tot stand te
brengen.
<

ETYMOFILIE
amen met onder andere neutje, spatje en pierenverschrikkertje behoort hassebassie tot de

Veel waarschij nlij ker is daarom
dat hassebassie teruggaat op het inmiddels verouderde werkwoord hassebassen 'kibbelen, harrewarren, vinbekendste Nederlandse bornig kijven'. Dit naamgevingsmotief
relnamen. Het woord is in de
19de eeuw voor het eerst gevonden,
komt bij verschillende borrelnamen
Ewoud Sanders
voor. Zo vermeldt een Bargoens
in Nederlands-Indie. Hollandse solwoordenboekje uit 1937 de borreldaten gebruikten het daar voor 'glas
naam kissebis, die zonder twijfel tejenever'. In het begin van deze eeuw
ruggaat op kissebissen in de betekenis
werd het in verschillende Bargoense
'ruzien, harrewarren'. Dat (te veel) j ewoordverzamelingen opgenomen.
De herkomst van- deze borrelnaam
never tot klappen kan leiden, komt
Het is ook door vele schrijvers geook tot uitdrukking in de borrelnaam
bruikt. Zo schreef Israel Querido in
was tot nu toe duister. Enno Endt,
1922 in zijn roman Manus Peet:
samensteller van het Bargoens woorquerelle, die in de eerste helft van
denboek, stelt dat de in Zuid-Holland deze eeuw is opgetekend in Gent, in
aangetroffen vorm heissebeissie welhappige mande vorm kerelleke. Het gaat hier om
Telkens zag hij
een verbastering van het Franse
nen en vrouwen en opgeschoten jon- eens de oorspronkelijke benaming
zou kunnen zijn. Dit zou dan moge- querelle 'twist'. Men noemde een
gens schuw rondgluren of brutaal
grabbelen in modder en straatvuil
lijk een verbastering zijn van heitje
glaasje jenever in Gent indertijd ook
van goten, rond stoepen en uitwase- 'kwartje', en beissie 'dubbele stuiver, wel twistdrijver.
mende stalletjes, denkende een verlo- dubbeltje'. Het woord zou dan van
Dit benoemingsmotief is bovenren dubbeltje aangeschoten te heboorsprong een prijsaanduiding zijn. dien internationaal. Zo noemen de
Dit is echter zeer onwaarschij nlij k.
ben voor een stiekem hassebassie.
Duitsers hun glaasje schnaps KrakeelIn de eerste plaats is 'kwartj e-dubbel- wasser of Krawallwasser. De Fransen
tj e' een dubbelzinnige en dus onkennen de borrelnaam brouille-menaDe verkorte vorm hassebas is onder
meer te vinden in een gedicht uit
werkbare prijsaanduiding (voor 35
ge, letterlijk 'huwelijksverstoorder'. In
1956 van de Rotterdamse schrijver
cent bestond in de dieventaal de ver- het Engels werd quarrelsome aan het
binding makke met een kanker). Nog
Willem van lependaal:
begin van de 18de eeuw gebruikt
belangrijker is echter dat een borrel- voor 'dronken'.
tje veel goedkoper was toen hassieKortom: hassebassie is geen prijsHij gaf om meiden en een geintje
bassie in zwang kwam. Voor drie
aanduiding, maar een naam die wijst
Z'n saffiaan en hassebas
cent had je een kleintje, voor tien
En zei, dat leven aan een Iijntje
op het onaangename effect dat te
cent een joekel.
veel sterkedrank kan hebben.
<
Alleen voor loopse poedels was!

H assebassie

(...)
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•
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht Iicht 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, Iaat het ons dan weten!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

• PRISMA WOORDENBOEK

De geschiedenis van het Prisma Woordenboek Nederlands van Andre Abeling (de
'grote Prisma') is een merkwaardige. Het
boek verscheen voor het eerst in 1989, als
een dikke pocket van f 19, 90, geheel in de
Prisma-traditie van 'veel voor weinig'. Na
een jaar of drie verscheen een herziene uitgave in een gebonden versie, met een prijs
van rond de vijftig gulden. Blijkbaar is dit
de uitgever slecht bevallen, want nu is het
boek opnieuw verkrijgbaar als pocket (van
ruim 800 pagina's), met de oude prijs van
f 19,90. Deze gemoderniseerde versie bevat de nieuwe spelling en tal van nieuwe
trefwoorden. Gehandhaafd zijn de gegevens over de uitspraak van trefwoorden
van vreemde herkomst en het befaamde,
beknopte systeem voor het vermelden van
vaste verbindingen.
Het Grote Prisma Woordenboek Nederlands

bevat opmerkelijke woorden en uitdrukkingen uit de landelijke politiek, die zijn
verzameld door Emile Bode, parlementair
redacteur van De Telegraaf, en zijn collega
Menzo Willems. Bode noteerde overal
waar hij kwam (bij politieke debatten, in
het gevolg van politici op buitenlandse reizen, tijdens persconferenties) opmerkelijke uitlatingen van onze nationale politici.
Willems hield vanaf het aantreden van het
kabinet-Kok nauwlettend het taalgebruik
van Paars in de gaten. De samenwerking
van Bode en Willems heeft geresulteerd in
een overzicht van soms bizar taalgebruik,
wat mag blijken uit woorden als corridorgebonden clusters, draaggolfcampagne en
stofkam-exercitie.

Plato's probleem is geschreven door Johan
Kerstens, Eddy Ruys, Mieke Trommelen
en Fred Weerman, die alien verbonden
zijn aan de vakgroep Nederlands van de
Universiteit Utrecht. Het boek wordt uit-

voor krantenlezer en taalpurist wordt uit-

ISBN 90 6283 068 4

f 34,90.

gegeven door BZZToH en kost f 17,50.

i TAALGEBRUIK

ISBN 90 5501 414 1

i SPELLING
De nieuwe spelling van Gezien Renes bevat

i VOETBALJARGON

vijftig tips voor het navolgen van de nieuwe spellingregels. Behalve deze regels behandelt Renes de geschiedenis van de Nederlandse taal, geeft ze een overzicht van
de belangrijkste spellingwijzigingen (van
de spelling van De Vries en Te Winkel tot
en met die van het nieuwe Groene Boekje)
en laat ze in kort bestek zien welke kritiek
er op de nieuwe spellingregels mogelijk is.
De nieuwe spelling wordt door Samsom
Bedrijfsinformatie uitgegeven in de
Management Support Magazine-serie

In Communiceren geeft Theo Janssen,
hoogleraar taalkunde en taalbeheersing
aan de Vrije Universiteit, een overzicht
van recente taalkundige visies op taal en
taalgebruik. De centrale gedachte van het
boek is dat sprekers hun taal voortdurend
afstemmen op de mensen met wie ze omgaan en van wie ze - meestal ongemerkt allerlei waarden en normen overnemen.
Door taalgebruik te analyseren wordt niet
alleen inzicht verkregen in de manier
waarop individuele taalgebruikers met
hun taal omgaan, maar ook in de groepsconventies waaraan ze zich vaak moeiteloos conformeren.

en kost f 26,95.

Communiceren. Over taal en taalgebruik

ISBN 9014049234

wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers en
kost f 39,90.

0 GENERATIEVE TAALKUNDE

ISBN 90 755 6653 0

Plato zou gezegd hebben dat we ons onze
kennis van taal 'herinneren uit een andere
Prometheus en kost f 19,90.
wereld'. Een antwoord op Plato's vxaag
ISBN 90 5333 588 9
waar we deze kennis nu precies hebben op• BINNENHOFS
gedaan, is verschaft door Noam Chomsky.
Jargon uit de sfeer van de politiek is verza- De door hem geIntroduceerde generatieve
meld in het boekje Binnenhof-bargoens. Dat taalkunde gaat uit van de veronderstelling
zwabberbal wordt uitgegeven door

kundigen naar aangeboren taalkennis,
naar de 'genetische blauwdruk' van onze
moedertaal, het Nederlands. De lezer krijgt
inzicht in de regels van het Nederlands, in
de genetische basis daarvan, in de manier
waarop taal zich ontwikkelt tot de taal van
de volwassen moedertaalspreker, en in de
manier waarop taal verandert.

gegeven door Coutinho en kost

ISBN 90 274 61 69 4

Voetbaltaal. Van aanspeelpunt tot

bleem. Een inleiding in de generatieve taalkunde gaat over het onderzoek van taal-

Binnenhof-bargoens. Een onmisbare gids

wordt uitgegeven door Het Spectrum.

In Voetbaltaal heeft Arno Kantelberg, redacteur van HP/De Tijd, woorden en uitdrukkingen uit het hedendaagse jargon
van de voetbalwereld bijeengebracht. De
meeste daarvan zijn niet in spelregelboekj es of gewone woordenboeken terug te vinden. Voetballers, trainers en commentatoren bedienen zich van een beduidend
grotere woordenschat dan nodig is om het
spelletje eenvoudigweg te beschrijven: praten over voetbal is vooral 'praten om het
praten'. Wie zich van de juiste termen bedient (doodschop, scorend vermogen, a'tje), is
al gauw een kenner.

dat de kennis die we van onze taal hebben
grotendeels is aangeboren. Plato's pro-

-
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i TEKSTSYMPOSIUM

Donderdag 18 december vindt het symposium 'Te(k)st in de praktijk. De wetenschapper als schrijfadviseur' plaats aan de
Technische Universiteit Delft. Doel van
het symposium is de kloof tussen weten-

schapper en tekstschrijver te overbruggen.
Taalbeheersers en tekstwetenschappers
houden lezingen over hun onderzoek en
worden geconfronteerd met opposities
van deskundigen uit de praktijk, zoals
Henk Boeke, Erik van der Spek en Felix van
de Laar. De laatsten beoordelen het onderzoek op de praktische waarde en formuleren vragen uit de praktijk waarop zij een
antwoord verwachten van de wetenschap.
Aan bod komen onder andere de tekstsoorten handleidingen, gebruiksaanwijzingen, beleidsteksten, brochures, brieven
en elektronische tekstbestanden. Deelnamekosten f 125,- (incl. lunch en symposiumbundel).
-

0 NEDERLANDS VAN NU

Nummer 3 (mei 1997) van Nederlands van
Nu, het tijdschrift van de Vereniging Algemeen Nederlands, opent met een artikel
van Alex Wethlij over de rol van taalgevoel
bij de beoordeling van samentrekkingen
als de oer- en de westerse mens. Verder
schrijft Gert Meesters over klanknabootsingen in strips (hij heeft het over "een
aantrekkelijke chaos"), behandelt Joop
van der Horst constructies met doorheen
(als in doorheen de geschiedenis), en bespreekt Marc De Coster aanduidingen voor
journalisten en hun werk, zoals glurogra fie
en paparazzo, en, in een ander artikel,
de opkomst van samenstellingen met
designer: designerdrugs, designerrnuziek en

Informatie en opgave: Trudy van den

designersocialisme.

Bosch, TU Delft, Vakgroep Toegepaste

In nummer 4 (september) gaat De Coster in op de geschiedenis van het begrip
kIuivenduiker, dat in de vergetelheid raakt.
Gerard Simons reageert op een eerder art!kel over 'zinnen zonder lidwoord aan het

Taalkunde, Kanaalweg 2b, 2628 EB
Delft (tel. 015 - 278 36 46;
fax 015 - 278 71 05; e-mail
g.c.c.vandenbosch@wtm.tudelft.nl).

begin', zoals Feit is dat die boeken geleverd
zijn. De 'toepassingsfrequentie' van deze
corm blijkt in veertig jaar vertienvoudigd
te zijn.
Een actuele taalkwestie in Vlaanderen is
de spelling Congo/Kongo. De Taalunie adviseert Congo in de lijst met aardrijkskundige
namen (1996), maar op historische en
spellingtechnische gronden heeft Kongo de
beste papieren, toont Frans Debrabandere
aan. Joop van der Horst bespreekt de grammaticale ontsporing van zij die (in plaats
van van hen die), die in Vlaanderen veel
voorkomt. Ina Schermer sluit het nummer
of met de beschouwing 'Hoeveel soorten
het zijn er eigenlijk?'. Fhn soort, is haar
conclusie. r
Een abonnement op Nederlands van Nu
kost Bfr. 6501f 37,50 en is te verkrijgen
bij de Vereniging Algemeen Nederlands,
F. de Merodestraat 16, B-2800 Mechelen. Betaling vanuit Nederland via girorekening 3992897 t.n.v. VAN, Mechelen.

Waar wordt papegaaiensoep van gemaakt?
Wat zakt er beter na een afzakkertje?
Zitten er pepernoten in een neutje?

De antwoorden staan in het

W00R0EN
BOEK

S

van Ewoud Sanders

du
tandaard

• Ruim 750 borrelnamen cultuurhistorisch verklaard
• Uitdrukkingen voor drinken, drank en dronkenschap

Omvang: 272 pagina's

• Tegenhangers in het Engels, Duits en Frans

ISBN:

90 75566 49 2

Prijs:

f29,90/ Bfr 550

• Vele citaten uit liedjes, gedichten en romans
Sdu/Standaard-uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel.
Prijzen zijn incl. BTW en excl. verzendkosten.

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen, Antwoordnummer 10734,
2501 WB Den Haag, telefoon (070) 3789880, fax (070) 3789783
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Bejaarde bruut
beroofd

Rustig wonen in Ede is,

ook na uw emiraat
of pensionering, nog

Haridels post

steeds mogelijk!

Groep moeders
misbruikte kinderen

r r)^luerlr3 EIicUrrgc()

Brand door kaars

ALKMAAR - Binnenkort start de Fiom een groep
voor moeders van seksueel misbruikte kinderen.
De groep komt tien keer bijeen op vrijdagochtend
van 9.30-11.30 uur.

t

De Gooi- er7 Femlarsder

Alkmaar op Zondog

i

loria Zij lstra begint een particulier

Joost Zwagerman
(1963) debuteerde
in 1986 met `De

instituut om kinderen met tijdeiijke
leerachterstanden weg to werken.
Ook brugklassers die de breuken niet

houdgreep' en be-

goed meer beheersen, kunnen bij haar

reikte in 1989 een

terecht.

groot pezerspubliek met zijn geruchtmakende
schelmenroman
`Gimmick!'

a 0 p I ruin
^

RpeJdoorrlse Cot.rrrxnt

b roodvoor
bet er sper a

Leids Nieuwsblad

Rotterdams Dagb/od

Zaim vangt bot in EU
Trouw

1 n een lager gelegen buitenwijk
ploeteren mensen in h u n net

drooggevallen huizen. Een jonge

Summer SallM
Meer dan 1000 m 2
tuinmeubelen direct leverbaar!!i

vrouw gooit een emmertje modder
met haar man in een afvalcontainer.
Alg emeen Do g bIod

Inruilaktie Tuinmeubelen
Adverteotie in de Apeldoornse Cor.rroot-

Slingerend in een jeep hee ft de politie in
de nacht van vrijdag op zaterdag een
45-jarige Zeisterse staande gehouden.
Op straat brazen lukte niet en op het
bureau Wilde het evenmin zodat eery
broed proe f is a fgenornen.
,

De ldieuv'sbode - editle Zeist

Stationsbuurt Arnhem

Deze man is handelaar in hart en nieren
TV 2
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Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
telefoon: 070-356 12 20
fax: 070-392 49 08
e-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 070-345 45 85
van 10.00-13.00 en 14.00-17.00
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op Internet:
http://www.onzetaal.nl/

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
45.000) 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.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
mr. F.W. Kist, voorzitter
dr. D. Dolman, vice-voorzitter
C.N.F. van Ditshuizen, secretaris
drs. J. van der Steen RA, penningmeester
prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst
mevr. mr. C.M. le Clercq-Meijer
Jozef Deleu
dr. H. Heestermans
mevr. drs. V.M.E. Kerremans
mevr. drs. A. Kosterman
dr. J. Renkema
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eindigt dan per 31 december.
Prijs voor CJP-houders: f 26,- 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: 0486-486 486.
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
0341-55 10 14.
Een abonnement op het tweemaandelijkse blad Nederlands van Nu (van
de Vlaamse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden van Onze Taal
Bfr. 650 of f 37,50. Opgave: F. de
Merodestraat 16, B-2800 Mechelen.
In Nederland: giro 3992897 t.n.v.
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00/32 15 27 68 05.
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Paul Gillaerts

Verkopen op papier
Het geheim van een goede verkoopbrief
Jaarlijks wordt in Vlaanderen de beste verkoopbrief
bekroond. Een jurylid analyseert een van de
prijswinnende brieven.
310
Groenman-taalprijs voor Frits Spits
Tijdens het Onze-Taalcongres van 8 november ontving
Frits Spits de Groenman-taalprijs. Het juryrapport en
enkele citaten uit het dankwoord.
312
Peter Burger en Kees van der Zwan

Jan Mulder: "Dat onbegrijpelijke doorratelen,
dat is mijn kracht."
Interview met columnist Jan Mulder over taal, aanstellerij,
iranie, vérgaande associaties en het genot van het schrijven.
316
Redactie Onze Taal

Het taaljaar 1997
Een overzicht van het afgelopen taaljaar, en de meningen
van enkele taalgebruikers daarover.
320
Herman I. Claeys

Taalneutraal Belgie
In België beet een geldautomaat postomat - niet postomate
(klinkt te Frans) en niet postomaat (te Nederlands). Over het
Belgische geworstel met `unitarismen'.
322
N. Stienstra

Het `Onze Vader-Moeder'
In de Verenigde Staten verscheen een versie van het
Nieuwe Testament zonder exciusief `mannelijkei
aanduidingen. Aan zo'n `inclusieve' vertaling blijken heel
wat haken en ogen te zitten.
325
Marc van Oostendorp

Optreuren met Aletrino
Eind vorige eeuw verzonnen schrijvers allerlei nieuwe woorden am zich zo nauwkeurig mogelijk uit te drukken. Hun
taalgebruik lijkt nogal anarchistisch, maar is het dat ook?
328
Dick Springorum

Aan de gestorven geliefde
`Lieve Susan, ik blijf van je houden. Gerard.' Horen dit soort
persoonlijke overlijdensberichten eigenlijk wel in de krant?
•
EN VERDER
305 Engerlands [5]
308 Arm, taalarm Nederland
315 Een vereniging op zoek naar het juiste woord
329 Woordverwerking [8] : hoe groen is grasgroen?
333 Het decimaalteken: maak er een punt van
335 Trefwoordenregister 1997
•
RUBRIEKEN
306 Reacties: aas; aaszak; hanenwaken; klemtonen; gaten in
de taal; slaolie; overtoom; joden die Piet heten; naampalindromen; zeispreuken; deur dialect buut'ngeslot'n?; ter plekke
309 Vraag en antwoord: speculaas; zinsvolgorde; chic/chique;
gechoqueerd/geshockeerd

316 Vergeten woorden: de spin(de)
321 Taalcuriosa: timponiemen
330 Etymofilie: knipperdolletje
331 Woordenboek van de poëzie: kerstziekte
332 InZicht: over nieuwe boeken
333 Uit de jaargangen
336 Ruggespraak

Al tien keer is in Vlaanderen de Gouden Veer uitgereikt voor de beste
verkoopbrief van de voorbije twee jaar. Jurylid Paul Gillaerts legde een
van de prijswinnende brieven (over een 'fluisterhakselaar') onder de
leeslamp. Hij ontdekte een Scala van retorische trucs.

opapier
Verko penp

Het geheim van een goede verkoopbrief
Paul Gillaerts - hoogleraar Nederlandse Taalbeheersing, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen

n 1994 ging de Gouden
Veer (een Vlaamse onderscheiding voor de beste verkoopbrief) naar de hierbij
afgedrukte brief van Bosch.
Daarin wordt een nieuw stuk tuingereedschap aangeprezen: de fluisterhakselaar. Hakselaars (dat zijn machines die snoeihout en ander tuinafval
fijnhakken) worden verkocht door
tuincentra, waaraan de brief ook gericht is. Maar die tuincentra zullen
op hun beurt de hakselaars ook weer
moeten verkopen. Daarom heeft de
tekstschrijver gekozen voor een indirecte benadering: de argumenten in
de brief zijn niet zozeer bedoeld voor
de tuincentra als wel voor de klanten
van die tuincentra. Dat blijkt ook uit
de vermelding van de "vele voorde-

LI

len" in het PS, waarmee andere voor- boven staat en die, zoals de eerste redelen worden bedoeld dan die welke gel van de brief aangeeft, als een heu
se tuinkabouter in een Boos zit. (De
in de brief zelf zijn vermeld.
brief maakt namelijk deel uit van een
directmailpakket. De kabouter vormt
STAP VOOR STAP
Verkoopbrieven vertonen doorgaans de zogenoemde 'premium', het hebbedingetje dat de aandacht van de
een vaste structuur. Ook de hakselezer opwekt.) Het verband tussen de
laarbrief is opgebouwd volgens de
kabouterfiguur en de aanspreking
klassieke AIDA-formule: 'attention',
'interest', 'desire' en 'action'. Een der- wordt gelegd door het tweemaal
gelijke structuur is retorisch: de lezer groot gedrukte woord fluisterend,
rechts boven aan de brief.
wordt stap voor stap tot kopen aanWelk belang ('interest') heeft de
gezet.
lezer bij dit kabouterverhaal? Dat
Aandacht ('attention') wekt de
wordt op twee manieren duidelijk gebrief op door het onconventionele
maakt. Ten eerste wordt op de vraag
begin: in plaats van de geijkte aanvan de kabouter naar het geheim van
spreking met bijvoorbeeld 'Geachte
mooie tuinen en tevreden kianten als
heer X' lezen we het vrij informele
"Pssst". Die aanspreking heeft to ma- antwoord gegeven: "Het is Bosch!",
ken met de kabouterfiguur die links- een echte 'inkopper', onmiddellijk >

303

N

z

0

ONZE TAAL 1997 • 12

gevolgd door de opsomming van een
hele reeks tuingereedschap. De opsomming is erg retorisch opgebouwd;
naar klank en betekenis loopt hij als
een climax uit op het eigenlijke thema van de brief: de fantastische fluisterhakselaar. Let op de allitererende
f's• De tweede manier van verwijzen
is veeleer grafisch. De kabouter is
weergegeven in twee kleuren: groen
verwijst naar de groene rand die de
tekst als het ware 'omtuint'; de rode
verwijst naar de in flinke hoofdletters
gezette firmanaam rechts onderaan:
Bosch.
• ARGUMENTEN

Het verlangen ('desire') bij de lezer
wordt opgewekt door de argumentatie, die veel retorische trekken vertoont. Ze begint met een zogenoemde 'reduplicatio', een onmiddellijke
herhaling van het woord fluisterhakselaar, gevolgd door een vraagteken.
De vragende herhaling versterkt het
dialogische karakter van de brief. Het
subtiele koppelteken tussen fluister
en hakselaar fungeert als een soort
pauzeteken en weerspiegelt de aarzeling van de lezer bij deze ongewone
neologistische samenstelling.
Het belangrijkste argument komt
onderstreept helemaal vooraan: "De
Bosch-hakselaars doen hun werk in
alle stilte." Door de hele voorafgaande kaboutercontext heeft het argument een grote geloofwaardigheid
gekregen. Het argument zelf is in feite een 'praeparatio', een retorische figuur die erin bestaat dat een mogelijke tegenwerping van de lezer ('zulk
tuingereedschap maakt een hels kabaal') meteen wordt gepareerd.
Hoewel die 'anticiperende weerleg-

ging' de brief domineert, volgen er
nog andere argumenten: de fluisterhakselaar is onvoorstelbaar veilig (alweer met alliteratie), mobiel en stabiel (rijm) en milieuvriendelijk.
Ten slotte wordt de lezer ook tot
actie gemaand. Hij kan zich nog verder laten overtuigen door een demonstratie of door vrijblijvend informatie aan te vragen. In het PS wordt
nog even enige druk uitgeoefend: de
lezer moet snel een afspraak maken
voor een gesprek, want er zijn ook
voor hem voordelen aan verbonden.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk
is bij verkoopbrieven, blijven die
9
vaag.
Ook verder wordt de brief niet erg
De schrijver van de brief concreet. In plaats van de gebruikelijke zakelijke gegevens (contactperis een verteller die
soon en telefoonnummer) krijgt de
lezer een woordspelletje met Paulus
er alles aan doet
de Boskabouter, een stijlfiguur die de
naam paronomasia draagt. Ook de
om de lezer mee te nemen tegenstelling tussen milieuvriendelijk
en "geen groentje" werkt licht ironaar de wereld van de
nisch. Door die knipoog naar de lezer
geeft de schrijver aan dat het kabou`wonderlijke machines'. terverhaal slechts spel is. De lezer
komt de echte identiteit van de brief•
schrijver overigens niet te weten, al304

weer een opmerkelijk verschil met de
gebruikelijke verkoopbrief.
• VERHAALTJES VERTELLEN

Kenmerkend voor deze brief is de inkleding ervan in de sprookjesachtige
sfeer van kabouters. Daarmee wordt
niet alleen de argumentatie wat geloofwaardiger (de lawaai-arme kabouterwereld straalt als het ware af op
het product), maar wordt ook het bedreigende karakter van de verkoopbrief geneutraliseerd: de lezer voelt
zich onmiddellijk op zijn gemak; hij
moet zich alleen even laten meedrij ven met de illusie van een kabouterwereld.
De schrijver van de brief is een
verteller die er alles aan doet om de
lezer mee te nemen naar de wereld
van de 'wonderlijke machines'. Zo
wisselen gebiedende wijs ("Neem mij
uit de doos") en vragen elkaar af,
waardoor de lezer maximaal bij het
verhaal betrokken wordt. Daarbij
wordt gebruikgemaakt van eenvoudige, soms ook doorgeknipte zinnen
die een zekere directheid suggereren.
Inversie en een-twee-drietjes zorgen
voor variatie en spanning.
Ten slotte contrasteert het verster-

beeld de onderstrepingen en de inspringingen. Beide geven de lezer de
mogelijkheid de brief op een andere
dan lineaire manier te lezen. Het zijn
fixatiepunten voor de lezer die de
tekst van linksboven naar rechtsonder scant, iets waarvoor de lezer volgens Vogele doorgaans niet meer dan
twintig seconden de tijd neemt. Wie
alleen de ingesprongen gedeelten of
de onderstrepingen leest, weet waarover de brief gaat.
Bovendien zijn de alinea's erg kort
gehouden, en ook dat vergemakke• VOGELE ACHTERNA
lijkt het globaal, verkennend lezen.
Sedert de jaren tachtig is in Vlaande- De langste alinea telt vier regels,
ren, maar ik vermoed ook in Nedermaar is over twee bladzijden verland, een grotere stroomlijning van
deeld: de dubbele punt aan het einde
van de pagina creeert verwachting en
de verkoopbrief vast te stellen.
spanning.
Siegfried Vogele, een Duitse markeHet belangrijkste kenmerk van een
tinggoeroe, blijkt de succesformule te
hebben gevonden. Dankzij hem ont- goede verkoopbrief is volgens Vogele
breekt er in vrijwel geen enkele verzijn dialoogkarakter: via vragen en
antwoorden wordt de lezer uiteindekoopbrief nog een PS; hij heeft imlijk verleid tot een respons. In de kamers 'ontdekt' dat lezers dat altijd
het eerst lezen. Een PS is dan ook de bouterbrief wordt het vraag-en-antuitgelezen plaats om de lezer eventu- woordspel grotendeels overgenomen
eel met een premium nog even extra door de vele gebiedendewij svormen.
Toch zijn bepaalde adviezen van
onder druk te zetten om snel te rede meester niet gevolgd. Zo zijn de
ageren.
aanspreking, de afzender en de 'feedIn de kabouterbrief zijn ook nog
andere Vogeliaanse elementen terug back' onpersoonlij k gehouden. Ook
de snelheid waarmee de lezer moet
te vinden. Typerend zijn bijvoor-

kende effect van de vele opsommingen met de eenvoudige spreektaal.
Deze stij 1 benadrukt daardoor des te
sterker de bijzondere kwaliteiten van
de hakselaar: de hakselaar lijkt daardoor als het ware completer. Zo is hij
onvoorstelbaar veilig dankzij de speciale vultrechter en de automatische
invoer, is hij mobiel dankzij de praktische handgreep en de grote wielen,
en is hij stabiel dankzij het stevige
onderstel en het uitgebalanceerde
zwaartepunt.

reageren is niet gemotiveerd. De
handtekening staat weliswaar in een
andere (blauwe) kleur, maar is nep.
De voordelen zijn vaag gehouden en
niet geconcretiseerd, evenals de uitleg over het milieuvriendelijke karakter van de hakselaar - "op de meest
ecologische manier in elkaar gestoken": wat is dat?
0 EEN GOEDE VERKOOPBRIEF?

Ik denk dat de kabouterbrief een goede verkoopbrief is, omdat hij de potentie heeft de lezer te overtuigen. De
overtuigingskracht is niet te danken
aan een strak betoog of aan zakelijke
argumenten. De belangrijkste middelen van de brief zijn zijn retorische
structuur, zijn licht-esthetiserende
formulering met de aantrekkelijkheid
van een verhaal, en zijn snelle consumeerbaarheid.
Een groot deel van de lezers zal
hem weten te waarderen. En terecht,
want de brief heeft de mogelijkheden
van het genre op een erg originele
manier bespeeld, en daardoor ook
enigszins verlegd.
<
Onlangs verscheen Voor een veer van

goud. De Lien beste verkoopbrieven, onder
redactie van Paul Gillaerts en Stijn Verrept. Leuven/Apeldoorn, Garant, 1997.

ENGERLANDS [5]
Arno Schrauwers - Amsterdam

Het Nederlands is als een zandkasteel bij opkomende vloed

...

* Het nutsbedrijf regio Eindhoven heeft samen met enkele installatiebureaus een nieuwe B.V. opgericht: 'QEnergy by'.
* In oktober begint aan de Hogeschool van Amsterdam de cursus 'Post Managerial Controller'.
* In Apeldoorn is alweer enige tijd geleden de oprichting van de 'Environmental Technology Valley' geproclameerd. Onlangs werd daar een 'Investors Meeting' gehouden onder het motto 'Money Meets Ideas'.
* In Brabant is er een instelling die dieren verhuurt voor onder meer reclamedoeleinden: 'Animal Center De
Ark'.
* De PTT schaft het onderscheid tussen land-, lucht- en zeepost af. Het vervoermiddel is niet langer bepalend,
vindt 'Taste Pas'. De nieuwe indeling is gebaseerd op prioriteit: 'priority', 'standard' of 'economy'.
* Eind oktober is in Twente een nieuw technologiemuseum geopend: het `Da Vinci Techno Activity Center'.
Particulieren of bedrijven die geld over hebben, kunnen een 'exhibit' adopteren, zo valt te lezen in de aankondiging van dit heugelijke feit.
* Het Astmafonds organiseert voor carapatienten een workshop 'Patient Empowerment'.
* De railtenderman komt in de trein met koffie langs. 'Sugar' staat er op de 'sugar stick' van de Nederlandse
fabrikant.
* PTT Telecom heeft een nieuwe dienst: een soort elektronische 'stembus', die dan ook 'VoiceMail' wordt genoemd. Wisselgesprek laat zien dat ze bij de PTT ook Nederlands kennen.
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EACTIES
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
(e-mail: redactie@onzetaal.nl).

Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
n Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• Geef in de tekst duidelijk aan op welk artiket u reageert.
• Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• Lever uw reactie 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.

het mij de laatste tijd op dat bij sommige woorden de klemtoon juist naar
achter verschuift. Enkele voorbeelden:
'alleenstaanden', `negenjarige Braziliaanse
ans Heestermans schrijft in zijn arti- schoenpoetsertjes', 'de meest voorkomenkel 'Aaszak' (Onze Taal oktober) dat de vormen van kanker'.
'lokspij s' de enige nog overgebleven betekenis van aas is. Daar wil ik er nog een aan
KLEMTONEN [2]
toevoegen, namelijk 'dode dieren of de resFrancisca van der Glas - Zeist
ten daarvan'. We hebben het immers over
'aaseters' en 'aasvogels', en we bedoelen
n het oktobernummer van Onze Taal las
daar geen dieren mee die `lokspijs' eten.
ik bet artikel van J. Koopman, 'De standwerkersklemtoon', plus uw naschrift.
AASZAK
Daaraan wil ik het volgende toevoegen. Ik
G.J. van Vie - dierenarts, Baak
luister geregeld naar Radio 1. Het valt mij
al enige tij d op dat diverse journalisten de
n het oktobernummer van Onze Taal be- gewoonte hebben om voorzetsels van een
handelt Hans Heestermans het (verge- klemtoon te voorzien: `in Bosnie', 'op de
ten) woord aaszak. finder Nederlandse val- plek van de aanslag', 'de woordvoerder
keniers is het woord nog allerminst verge- van de president', enzovoort. Ik vind die
ten. Maar vandaag de dag is de aaszak vaak klemtoon helemaal niet logisch. Een voorniet meer dan een plastic zakj e in de zetsel heeft tenslotte maar een 'bijrol' en
(aas)tas.
krijgt van deze journalisten een hoofdrol.
Mij stoort het dan ook.
® AAS

Ardaan Gerritsen - hoo fdredacteur Blijdorp
Blad, Rotterdam

HANEN WAKEN
S.H. Kielliger - Roermond

ouis Roth vraagt zich in het oktobernummer of hoe bekend het woord hanenwaken is. Ikzelf ken het woord niet,
maar het deed me wel denken aan mijn
jeugd. Als ik te laat thuiskwam, zei mijn
moeder zo'n vijftig jaar geleden: "Waar
bleef je toch. lk lig maar te koewaake." Ik
vond het woord terug in Het dialect van
Gouda van A.P.M. Lafeber (1967): "koewaake, onrustig of weinig slapen; de slaap
niet kunnen vatten". Als mogelijke verklaring van de betekenis wordt verwezen naar
het onrustige slaapgedrag van de boer
wiens koe moet kalven.
KLEMTONEN

E. W. van Stratum- Zandee - Eindhoven
et enige verbazing las ik het artikel
'De standwerkersklemtoon' van J.
Koopman in het oktobernummer van
Onze Taal. Koopman beschrijft dat in
spreektaal de klemtoon hoe langer hoe
meer op de eerste lettergreep wordt gelegd.
Tijdens het luisteren naar de radio valt

M

IIr.i

lop gestopt hebt.
- De drang om alvast te lachen om een
mop, omdat je bang bent de pointe te missen.
- Het gevoel dat j e krijgt wanneer je iemand iets aan het vertellen bent en je
realiseert je opeens dat je dat verhaal van
hem gehoord hebt.
- Het gevoel dat hoort bij 'toen ik beneden
was, wist ik nog precies wat ik boven ging
doen'.
® GATEN IN DE TAAL [2]
L. van Kempen - Echt

-E-... e Iijst van 'naamloze ervaringen' van
L.JArjan Broere en Erno Mijland (oktobernummer) bevat onder andere "het rare
gevoel als je iets oppakt waarvan je denkt
dat het zwaar is, en het blijkt juist heel
licht te zijn". Dit bracht mij op gewichtsbedrog als omschrijving voor deze ervaring.
Toen ik Van Dale raadpleegde om na te
gaan of het woord soms al bestond, trof ik
daar gewichtsillusie aan: "zinsbedrog waarGATEN IN DE TAAL
door de zwaarte van voorwerpen wordt
Rob den Heijer - Maarssen
over- resp. onderschat naar gelang van
hun omvang". Een gat in de taal minder
aar aanleiding van het artikel 'Gaten dus.
in de taal [3]' van Peter Burger beschrijven Arjan Broere en Erno Mijland in
GATEN IN DE TAAL [3]
de rubriek 'Reacties' van het oktobernumChristi Klinkert - studente, Amsterdam
mer een aantal naamloze ervaringen. Het
volgende lij stj e is daar een aanvulling op.
roere en Mijland noemen in Onze Taal
- De angst dat je een a twee aardappels te
van oktober een aantal ervaringen die
weinig geschild hebt.
een treffende verwoording ontberen. Zij
- De drang om in het eerste huis dat je ge- noemen onder andere: "het rare gevoel als
kocht hebt een tussenmuur eruit te mep- je iets oppakt waarvan je denkt dat het
pen.
zwaar is, en het blijkt juist heel licht te
- Het gevoel dat je krijgt wanneer je ie- zijn". Welnu, voor dat gevoel heb ik geen
mand ontmoet die je van jaren geleden woord, maar voor iets wat daarop lijkt wel.
herkent, maar je kunt niet op z'n naam ko- Als een pak hagelslag leger is dan wij vermen.
wachten, ' spreken mijn broers en ik van
- De gedachte dat je een geluid moet her- een 'fantoompak' of, sands kort, ook wel
halen, zoals het schrapen van je schoen op van een 'dummy'.
linoleum, om aan te geven dat het geen
ander, onfatsoenlijk geluid betrof.
SLAOLIE
- Het gevoel dat je hebt wanneer je naar de
F. van Oostveen - Utrecht
winkel loopt om een extra rol behang te
halen terwij 1 je maar twee centimeter
n de rubriek 'Woordverwerking' (Onze
tekortkomt.
Taal oktober) omschrijft Rik Schutz de
- De angst dat je twee brieven in een enve- samenstelling slaolie als 'olie bedoeld om

N
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salade mee aan te maken'. Nu wordt er met ® NAAMPALINDROMEN
slaolie wel sla aangemaakt, maar de naam
B. Wander - Arnhem
verwij st naar het bereidingsproces van
et `typografisch palindroom' OMO is
deze olie, die door de olieslager geslagen
niet, zoals Jules Welling in het oktowerd uit pinda's (olienootjes). De `geslagen
olie' werd verkocht als olie om in te bak- bernummer veronderstelt, "het eerste beken, en de volksmond maakte er slaolie wust gebruikte, commerciele palindroom"
binnen de categorie merknamen. lk herinvan.
ner mij nog levendig als klein kind omstreeks 1929 in Zwolle naar de lucht te
E OVERTOOM
hebben gestaard toen een venijnig tweeEdward StumpeI - Hoorn
dekkertje daarin met witte rook het woord
nOnze Taal van oktober (pagina 266) ATA spelde. ATA was een schuurmiddel, in
schrijft Riemer Reinsma dat er voor over- de handel gebracht door de Duitse zeeptoom twee synoniemen bestaan (namelijk poedergigant Henkel, en als zodanig een
overtocht en overslag), en dat overtomen grote concurrent van Vim. Henkel had bovendien no een product waarvan de
oude still er niet meer zij n.
Dat klopt niet helemaal. Er is ten min- naam bestond uit een typografisch palinste een derde synoniem, namelijk overhaal, droom: IMI. Na de Tweede Wereldoorlog
wellicht vooral in Noord-Holland bekend. hebben deze producten en de luchtschrijVan Dale geeft in elk geval overtoom als sy- verij aan populariteit ingeboet. Men kan
noniem voor overhaal, met als citaat: "bin- • zich zelfs afvragen of er niet een causaal
nen de Beemster waren twintig overhalen verband heeft bestaan tussen het verdwij(...)". Voor de liefhebbers van dergelijke nen van deze techniek, die van de piloot
constructies is er in Broekerhaven (bij Enk- veel halsbrekende toeren vereiste, en het
huizen) nog een te zien die enkele jaren verdwij nen van typografische palindromen. OMO verscheen bij mij n weten pas
geleden is gerestaureerd.
ná de Tweede Wereldoorlog op de markt.
(Met dank aan C. van Viegen voor de foto).

H

® NAAMPALINDROMEN [2]
Joost Brugman - Blaricum

angezien er geen joden zijn die Piet
heten, vraagt C. Kostelijk zich af waar
de uitdrukking er zijn weer joden die Piet heten vandaan komt (Onze Taal oktober). Al
vele jaren voor de opkomst van het nationaal-socialisme werden joden vaak beschouwd als sjacheraars en kooplieden die
probeerden overal een handeltje van te
maken. Mijn vader was totaal verstoken
van enig zakelijk inzicht en werd derhalve
vaak door niet-joden 'besodemieterd'. Bij
het gemopper daarover viel dikwijls het
gezegde "er zijn meer joden die Piet heten", hetgeen betekende dat je door de goJim vaker beduveld werd dan door de joden, bij wie de naam Piet niet voorkwam.

U DEUR DIALECT BUUT'NGESLOT'N?
Mevr. J. Gieben - Veghel

Hoei'ndag Philip,
k docht ik gaon es een brief . schriev'n
naor Philip Bosma. Je schrieft in 't septembernummer daje ophehroeid bin in de
provincie Zeeland. Noe da kunn'n we dan
mooi uutzoek'n, wan as da zo is dan moeje di kunn'n lez'n e. Je praot been Zeeuws
meer zegje, wa sei ik, da wilje oek glad nie
meer. Kuj j e behruup'n, dialect das voor de
domme e en da bin jie nie e Philip!
Jie eittet oek nie so makkelijk daor in
Twente, wan eel veel Tukkers praot'n oek
dialect. Das vijandig zeg je en dao zit jie
noe toch maor tuss'n e. Je voel jeneig'n
buut'ngeslot'n en nog we deur mens'n van
jeneigen yolk. Das toch verschrikk'lijk e, je
bin maor een sukkelaer. Da hevoel ei je
vaneigens oek ajje in 't buut'nland bin e?
Wan dao praot'n ze oek weer eel anders
dan bie ons e!
Mao Philip, jong'n ouw jeneigen hoed,
wan je weettut e: LUCTOR ET EMERGO.
Kun je da nog lez'n?
Affijn Philip, saluut e.

ules Welling beschrijft in het oktobernummer zogenoemde `naampalindromen' als OMO en SAS. Een nog sterker
voorbeeld is OXO, het al voor de oorlog in
de handel gebrachte soeparoma. Dit is het
enige woord dat in spiegelbeeld en ondersteboven alsmede verticaal gelezen hetzelfde is en dus het meest geschikt is voor door
vliegtuigen geschreven luchtreclame.
U TER PLEKKE
joost Brugman - Blaricum
0 ZEISPREUKEN
arc De Coster bespreekt in het
Prosper van Herreweghen - Ninove, Belgic
juli/augustusnummer een aantal ben de rubriek 'InZicht' van het septem- trekkelijk nieuwe Nederlandse woorden
bernummer wordt het boek Lyste van waarvan de geestelijke vaders bekend zijn.
spreek-woorden aangekondigd. In die aan- Daaraan wil ik er nog een toevoegen: ter
kondiging staat dat zeispreuken scabreus plekke.
zijn. Misschien geldt dat voor de geciteerDeze uitdrukking werd voor het eerst
de Lyste van Rariteiten, maar dat is zeker gebruikt door Joop Doderer, toen hij in
niet in het algemeen het geval bij zeispreu- een kinderserie in de jaren zestig als dorpsken.
agent proces-verbaal opmaakte. Hi] vroeg:
De eerste die me te binnen schiet is "Hoe laat was u ter eh ... plekke?" De ca`Werken is zalig, zei 't begijntj e, en ze roer- meramensen lagen dubbel van het lachen.
de de pap met een breinaald'. Van Dale Tegenwoordig wordt ter plekke in plaats
geeft als voorbeeld: `Dat heeft geen zwarig- van ter plaatse ook voor ernstige zaken geheid, zei de bakker, en hij had zijn brood bruikt: `De ambulance was snel ter plekke.'
te licht gebakken'. Verschueren: 'Waar
yolk is is nering, zei de mosselman, en hij
schoof zijn kar in de kerk'. En toen ik het

J

® JODEN DIE PIET HETEN
F. Spruit - Almelo

spreekwoordenboek van G.A. Mesters
opensloeg, las ik: 'Alles met maten, zei
Kaatje, en zij gooide haar man een kan water over 't lij f'; `Daar kom je wel kaal af, zei
de vrouw tegen haar man, en hij kwam
van de barbier'; 'Daar heb ik niets tegen,
zei de man, en hij hoorde zichzelf prij zen' .
Zouden de meeste zeispreuken of apologische spreekwoorden niet veeleer humoristisch zijn?
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Petrus C. van Duyne - hoogleraar empirische stra fwetenschappen, Den Haag

aarmate ik meer op de ontwikkelingen in onze taal let, begint mij steeds sterker een gevoel van ergernis en vervreemding te bekruipen. Dezelfde ergernis komt bij mij op wanneer ik de
onverschilligheid waarneem waarmee de meeste Nederlanders de hun
nog resterende landschappen en
oude steden door hogesnelheidslij nen en kantoorgebouwen laten
verdringen. Ik acht de taal even belangrijk als deze tastbare en zichtbare
werkelijkheid waarin wij Leven.
Taal is meer dan alleen een boodschapdrager. Wie - zoals zoveel Nederlanders - onverschillig op zijn eigen taal neerkijkt, kijkt neer op zijn
eigen werkelijkheid, alsmede op zichzelf als onderdeel daarvan. Zo iemand heeft in beginsel een minderwaardigheidsgevoel. Is dit gevoel in
brede lagen van de bevolking verankerd, dan is het een gemeenschapsgevoel, en dat is kenmerkend voor een
minderheidscultuur. Mijn stelling is
dat de twintig miljoen Nederlandssprekenden uit eigen vrije wil voor
een minderheidscultuur in Europa
gekozen hebben.

Rudi Carrell-Duits en aanverwante
vormen van houterige toeristentaal.
Wanneer zo'n taaldove een poging
doet zich in het Nederlands te uiten,
is de opbrengst vaak niet veel welluidender dan wanneer hij zich in enigerlei andere 'internationale' taal uitdrukt. Het is mij n stelling dat 'internationaal doen' en meesmuilen over
je eigen taal een innerlijke taalarmoede weerspiegelt die leidt tot een geringer vermogen om vreemde talen
daadwerkelijk eer aan te doen.
0 KRUIPERIGHEID

Het minderwaardigheidsgevoel werkt
niet alleen door in de taal, maar ook
in tal van onderdelen van het tussenmenselijke verkeer. Neem bijvoorbeeld onze omgang met de Fransen
met betrekking tot het verdovendemiddelenbeleid. Hoeveel stof hebben
onze knieen daarbij niet verzameld?
Onze nederigheid en kruiperigheid
leek op die waarmee we de Fransen
ook al benaderden bij de onderhandelingen aan het eind van de Spaanse Successieoorlog. De toenmalige
onderhandelaars legden tegenover de
Franse taal ongeveer dezelfde onderdanigheid aan de dag als de huidige
i STEENKOLENENGELS
Nederlander tegenover het Engels.
Het minderwaardigheidsgevoel waar Wie denkt er nu in Engeland, Frankik op doel, wordt niet door overheer- rijk of waar dan ook aan om aanbesers bijgebracht. Hierin verschillen
velingen te geven over het onderhanNederlanders van etnische minderhe- delen met mensen die zich voor zichden. De laatsten krijgen hun minder- zelf schamen? Daar wals je toch geheidspositie opgedrongen. Nederlan- woon overheen? Gebrek aan overtuiders leren van elkaar dat ze in ieder
gingsuitstraling, en de houding 'niet
geval wat hun taal betreft niets voor- aanvallen maar verdedigen' (dat doe
stellen.
je vanuit je culturele minderheidsWat zijn de effecten van dit gehoekje), doordesemen ons ganse buivoel? Het is niet zo dat het neerkijtenlandse beleid sedert de Republiek
ken op de eigen taal en het opheme- der Zeven Verenigde Nederlanden.
len van andere talen ertoe leiden dat
die andere talen ook beter beheerst
0 TEGENSTELLING
worden. Wie op een taal neerkijkt,
Het gaat niet alleen om het verzieken
drukt daarmee een gebrek aan taalge- van de Nederlandse taal met Engelse
voel en taalbegrip uit, namelijk onbe- leenwoorden en om het vervangen
grip voor de uitdrukkingskracht die
van echte Nederlandse woorden door
ledere taal, dus ook het Nederlands,
Engelse. De beleving van de werkerijk is. Zonder dat begrip kom je niet lijkheid is in het geding. Dit werd
veel verder dan steenkolenengels,
voor mij sprekend uitgedrukt door
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een medeschrijver van een artikel dat
ik eerst in het Engels geschreven had.
Ik vroeg hem het artikel te lezen met
het voorstel of we het samen in het
Nederlands zouden publiceren. Hij
merkte toen terloops op: "In het Engels lijkt het wel echter." Kijk, zo ver
zijn wij nu als taalminderheid al gekomen. 'Let's make things better' is
niet zomaar een nietszeggende Philips-verkoopleuze. Is het niet heel
merkwaardig dat wij onszelf met
twintig miljoen Nederlandssprekenden eigenlijk uit vrije wil tot een zielige minderheid in Europa hebben
teruggebracht, terwijl wij van bij ons
inwonende minderheden eisen dat
zij zich ten minste de Nederlandse
taal eigen maken? Wanneer deze etnische minderheden verder willen
studeren, dan raad ik hun aan om in
Tilburg of Delft voor een studie economie of techniek te kiezen: daar
stelt men het beheersen van de Nederlandse taal allang niet meer op
prijs. Maar wie de trappen en de collegezalen van die verheven instellingen van wetenschap wil poetsen en
boenen, moet volgens sommigen het
Nederlands juist wel beheersen. Dat
is dan een 'inburgeringsvoorwaarde'.
Een betere manier om juist met onze
taal te discrimineren zou ik niet kunn en heden ken

De bereidheid
van Nederlanders
zich taalkundig
steeds aan te
passer, moedigt
buitenlanders niet
aan om Nederlands
te leren.
Stelling bij het proefschrift van jan-Egbert
Sturm, Rijksuniversiteit Groningen,
16-10-1997.

A SPECULAAS

De decembermaand is echt een
speculaasmaand. Wat is de herkomst van het woord speculaas?
Heeft het jets te maken met Sinterklaas?

Nee, met Sinterklaas heeft het
niets te maken. Speculaas is ontstaan uit speculatie, een achttiendeeeuwse benaming van een harde,
gekruide koek, en ook wel een naam
voor klein suikergoed dat gebruikt
werd als tafelversiering. Volgens het
Etymologisch Woordenboek van Van
Dale is de oorspronkelijke betekenis
van speculaas 'fantasiegoed', en bestaat er een verbinding met speculeren, dat van het Latijnse speculare
(' (be) spieden') is afgeleid. In het
Leenwoordenboek van Nicoline van
der Sijs staat dat speculatie ontleend is
aan het Latijnse speculatio ('bespiegeling', en later ook 'zin', 'welbehagen'). Ergens speculatie in of aan hebben betekende in de zestiende eeuw
'ergens zin in hebben'. Speculatie
werd daarom ook overdrachtelijk gebruikt als naam voor bepaalde luxe
goederen, in het bijzonder voor een
soort gebak voor fijnproevers ('een
welbehagen voor de tong').
9 ZINSVOLGORDE
Welke van deze zinnen vindt u
het best: 1. Als u aan de eerste

voorwaarde voldoet en u een tweede
rekening opent, dan ontvangt u een
cadeautje of 2. Als u aan de eerste

van chic bedacht, die in het Frans
niet bestaat.
U kunt eventueel kiezen voor een
sjieke vij fkamer f lat. Het nieuwe Groene Boekje vermeldt weliswaar alleen
het bijvoeglijk naamwoord chic
TAALADVIESDI
T
(chique) en het zelfstandig naamwoord de sjiek, (en vermeldt daarbij
trouwens de betekenis ... 'tabakspruim'), maar een sjieke vij fkamer fiat
(nieuwe editie van de) Algemene Ne- is niet fout. Van Dale (1995) geeft
derlandse Spraakkunst (ANS) van een sjiek (nog) als variant van chic. Houd
er wel rekening mee dat sjiek een
bij zin met 'voor-pv als tweede zinsnegatieve lading kan hebben en vaak
deel'. Deze constructie is bijzonder,
maar grammaticaal juist. De ANS geeft spottend gebruikt wordt.

EN
ANTWO RD

de voorbeeldzinnen: Als je hiermee
klaar bent en je hebt nog wat tijd over,
zou je dit dan voor me willen inpakken? • GECHOQUEERD/GESHOCKEERD
Wat is juist: De minister reageeren Als je in de buurt bent en je hebt niets
de geshockeerd of De minister
cinders te doen, kom dan eens fangs.
reageerde gechoqueerd?
Als het woord als voor de tweede
bijzin herhaald wordt, is de voor-pv
Volgens het Groene Boekje is zodaarin niet mogelijk: Als je hiermee
wel geshockeerd als gechoqueerd
klaar bent en als je hebt nog wat tijd
('pij nlij k getroffen') juist, want het
over ... is grammaticaal onjuist.

• CHIC/CHIQUE
Mijn moeder vindt dat je nooit
chique mag gebruiken in bijvoor
beeld een chique vij fkamerflat. Volgens haar is chique een Frans woord
voor 'pruimtabak'. Moet ik daarom
een sjieke vij fkamer flat schrijven?
-

Nee, dat hoeft niet. Op een chique
vij fkamerflat ('een stijlvolle vijfkamerflat') is niets aan te merken. Chique gebruiken we in het Nederlands
als de verbogen vorm van chic; voor
het de-woord vij fkamer flat hebben we

voorwaarde voldoet en u opent een
tweede rekening, dan ontvangt u een die verbogen vorm nodig. In een chic
hotel is de onverbogen vorm chic juist,
cadeautje?
omdat hotel een het-woord is. Na het
onbepaalde lidwoord een blijft het
Deze zinnen zijn beide juist; ze
hebben ook dezelfde betekenis. Ze bijvoeglijk naamwoord vaor een onbeginnen allebei met twee nevenge- zijdig zelfstandig naamwoord onverbogen. Vergelijk: een mooi huffs en een
schikte conditionele bijzinnen (bijmooi ringetje (het woorden) met een
zinnen die een voorwaarde uitdrukmooie waning en een mooie ring (deken): als u aan de eerste voorwaarde
woorden).
voldoet en (als) u een tweede rekening
Uw moeder heeft gelijk dat het
opent (zin 1.) respectievelijk u opent
Franse woord la chique onder meer
een tweede rekening (zin 2.). Daarna
komt de hoofdzin dan ontvangt u een 'pruimtabak' betekent, maar daaruit
volgt allerminst dat chique in een
cadeautje. In de eerste bijzin staat de
persoonsvorm achter in de zin (zoals chique vijfkamerflat in het Nederlands
meestal het geval is in bijzinnen). In fout is. We kunnen achter het bijde tweede bijzin mag in dit soort zin- voeglij k naamwoord chic nu eenmaal
nen de persoonsvorm ook naar voren geen e plaatsen: chice zou tot een verworden gehaald, zoals in zin 2. is ge- keerde uitspraak leiden. Daarom is in
het Nederlands een verbogen vorm
beurd. In dit laatste geval spreekt de

geeft de werkwoorden choqueren en
shockeren. Ook de woordenboeken
van Kramers, Verschueren en Prisma
doen dat. Wolters' Koenen en Van
Dale geven alleen choqueren, en De
Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal vermeldt in zijn eerste
druk (1995) dat shockeren een "nieterkende vorm" is van choqueren. In
de tweede druk (1996) komt deze opmerking niet meer voor.
Choqueren is afgeleid van het Franse choquer. Het Nederlands heeft talloze werkwoorden op -eren die zijn
afgeleid van Franse werkwoorden op
-er, bijvoorbeeld: indiquer - indiceren,
communiquer - communiceren en specia2iser -- speciaiiseren. We kennen
echter veel minder werkwoorden op
-eren die van het Engels zijn afgeleid;
voorbeelden zijn shockeren, formatteren, alloceren en acclimatiseren.
Het gebruik van het werkwoord
shockeren is niet nieuw; Kramers, Prisma en Verschueren namen het ook al
op in hun vorige druk. Over het algemeen werd choqueren echter als juister gezien. Het Stij lboek van de
Volkskrant (1992) vermeldt zelfs:
"het werkwoord shockeren bestaat
niet". Deze stelling is - nu dit werkwoord in onze officiele woordenlijst
staat - niet meer te verdedigen. U
kurit wat ons betreft kiezen tussen
gechoqueerd en geshockeerd; zelf houden wij het op gechoqueerd.
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(;r oenmanmtaaIprijs voor Frits Spits
-

Op 8 november jI. zagen de 2100 bezoekers van het Onze-Taalcongres in de Rotterdamse
Doelen hoe radiopresentator Frits Spits de Groenman-taalprijs ontving. De prijs wordt
elke twee jaar door de Stichting Let Op Uw Taal (LOUT) uitgereikt aan een radio- of
televisiepresentator die zich heeft onderscheiden door goed taalgebruik. Eerder werden
Paul Witteman en Martine Tanghe bekroond.
Frits Spits ontving een kunstwerk van grafisch kunstenaar Willem van Zoetendaal waarin
Spits' favoriete tekst is verwerkt: "Ze kwam binnen zonder kloppen en Bing weg zonder een
woord" - afkomstig uit 'Binnen zonder kloppen' van popgroep De Dijk, die speciaal naar
Rotterdam was gekomen om het lied voor Spits te spelen.
Hieronder het juryrapport en enkele citaten uit het dankwoord van de bekroonde.

juryrapport
nder de titel 'Welk Nederlands na 1992?' meldde de
taalkundige Jan Stroop "de
ontwikkeling van een min of meer
uniforme standaardtaal naar een
breed spectrum van (geaccepteerde)
varieteiten, in feite de afwezigheid
van een echte standaardtaal". Speciaal met betrekking tot de taal bij de
omroep voegde hij daaraan toe: "De
gedachte dat het spreken in een
microfoon een speciaal soort Nederlands vereist, is nog niet helemaal
verdwenen, in het bij zonder niet bij
onze nationale omroepen, maar zelfs
daar zijn tekenen van een mentaliteitsverandering merkbaar."
Dat de Groenman-taalprijs van de
Stichting LOUT dit keer naar Frits
Spits gaat - in het gewone leven Frits
Ritmeester - is er dan ook de erkenning van dat na het verdwijnen van
deze gedealiseerde uniforme standaardtaal er nog steeds waardering is
voor een mediastem met een voorbeeldfunctie. Frits Spits beantwoordt
aan het nieuwe ideaal van de hedendaagse mediastem zoals dat in Nederland onder de bevolking leeft. Recent
onderzoek heeft namelijk uitgewezen
dat de gemiddelde Nederlander - anders overigens dan de gemiddelde
Vlaming - niet zo gesteld is op een
overdreven verzorgd en in zuinige
voordrachtuitspraak geuit Nederlands, maar juist verwacht dat het
media-Nederlands afwisseling biedt,
ongedwongen klinkt, levendig is,

O
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Frits Spits spreekt zijn dankwoord uit.
foto: Bart Versteeg

kortom, dat het - bij volledige verstaanbaarheid - vlot en creatief varieert.
Spits' stem klinkt nooit vlak, toonloos of vermoeid. Altijd zijn zijn
stemgebruik en woordkeuze optimaal
aangepast aan de omstandigheden.
Een nieuw boek leidt hij in met enkele goed gekozen zinnen die kort en
krachtig de inhoud en strekking
weergeven. Een vraaggesprek voorziet
hij van een bondige inleiding, maar
in het interview zelf laat hij alle
ruimte aan de sprekers. Meer nog,
met kleine prikjes lokt hij ze uit. Bij
Spits geen afwerking van een obligaat
vragenlij stj e op een steriele radiotoon, maar een gevarieerd vragenspel. De wat wereldvreemde en betweterige hoogleraar dwingt hij tot
duidelijkheid met prikkelende onderbrekingen als: "Legt u dat eens uit",

"Geef eens een voorbeeld", "Waarom vindt u dat?". Politici dwingt hij
tot echte uitspraken door ze te confronteren met problemen of tegenstrijdigheden. Tegenover slachtoffers
en getroffenen geeft hij blijk van
meevoelen en sympathie. Hij is niet
bang voor echte ontroering, niet
bang ook voor de persoonlijke formulering. Maar voor alles is hij respectvol. Verder heeft hij dat benij denswaardige vermogen om te enthousiasmeren, om openlijk mee te
leven. Hij experimenteert met de
taal, tast speels alle registers af, wordt
poetisch waar het past, uitgelaten
waar het snag, serieus waar het nodig
is.
Toch krijgt Frits Spits de LOUT-prijs

niet alleen om zijn mediastem, zijn
formulering en zijn interviewtechniek. Van 1990 tot 1994 was hij met
hoorbaar enthousiasme presentator
van het programma 'NOS-taal'. Verder heeft hij zich er vooral persoonlij k voor ingezet om zijn grote luisterpubliek het Nederlands creatief te
laten gebruiken. Hij lanceerde eind
jaren zeventig in het populaire NOSradioprogramma 'De avondspits' de
poplimerick. "De luisteraars zijn toch
ook tot lets in staat", aldus Spits. De
poplimerick is een variant van de traditionele limerick, met daarin verwerkt de titel van een plaat, de naam
van een artiest of groep, of beide.
Frits Spits kreeg duizenden luisteraars
zover dat ze met het insturen van
zo'n poplimerick hun favoriete plaat
aanvroegen. Ze droegen met creatief

Nederlands bij aan het programma.
Niet voor niets bundelde Frits Spits
de beste poplimericks in een boekje.
Hieruit een voorbeeld:

Uit het dankwoord van Frits Spits

N

0

atuurlijk ben ik blij met
Fen steward aan boord van een
de prijs, natuurlijk voel
stoomboot
"Nik me gevleid en natuur
zag toen hij de deur van zijn hut sloot lijk is mijn ijdelheid gestreeld. Maar
een muis met een fluit
tegelij kertij d voel ik me er wat ongedie stil voor zich uit
makkelijk bij. Want het is maar zelheel zachtjes 'The year of the cat'
den dat ik zelf tevreden ben over de
foot.
taal die ik uit, en een onderscheiding
daarvoor, dat is wel het laatste waarEn Frits Spits blijft zijn luisterpubliek voor ik denk in aanmerking te kotot taalcreativiteit stimuleren. Daarin men. Zo vaak zijn de zinnen gemanverraadt zich misschien nog steeds de keerd, zo vaak is een woord onvolkoneerlandicus, de oud-leraar Nedermen, meestal slaag ik erin om alleen
lands. In zijn huidige radioprogram- maar te raken aan wat ik bedoel. Het
ma 'Tij d voor Twee', elke werkdag
is maar af en toe dat ik denk: 'Dat
tussen twaalf en twee, heeft hij in
heb ik goed gezegd.' Die momenten
1995 de rubriek 'Tweespraak' geIntro- zijn er natuurlijk wel - het zijn moduceerd. Luisteraars reageren op een menten van bijzondere inspiratie,
eerste zin door een humoristische
momenten die ik koester. Ik herinner
dialoog in te sturen. Grote groepen
me de afkondiging van 'True colors'
luisteraars buigen zich - aangezet tot van Cyndi Lauper, dat is een stilmadit creatieve Nederlands - over deze
kend mooi liedje. Ik zei nadat de
'tweespraak'.
plaat was uitgeklonken: 'Mooi als een
Frits Spits houdt zo de taal levend ij sbloem op vensterglas.' Die zin zei
en levendig. Dat is een bekroning
alles over de sfeer die naar mijn mewaard.
ning bij het liedje hoort. Niet dat ik
er lang over na had kunnen denken
Namens de jury van de Groenman- vaak gunt radio je de rust niet om
taalprij s
lang na te denken over wat je gaat
dr. H. Heestermans
zeggen. (...) Dat heeft z'n charme,
prof. dr. L. Beheydt
vaak klinkt de taal dan spontaan en
drs. P. Smulders
-

oprecht en ongekunsteld, en af en
toe levert het dan wat op wat de
moeite waard is, zoals die ijsbloem.
Maar het heeft ook nadelen. (...)
Toch heb ik al die jaren gekozen
voor het spontane taalgebruik, het
risico dat het onvolkomen was maar
op de koop toenemend. (...)
Ik wil de prijs opdragen aan al die
popmusici die mij woorden in de
mond hebben gelegd, die ervoor
gezorgd hebben dat in mijn taal de
passie doorklonk die zij in mij hadden losgemaakt. Vooral wil ik de
popmusici bedanken die liedjes in de
Nederlandse taal hebben gemaakt.
Ze hebben de belangrijkste naoorlogse culturele stroming, de popmuziek,
een eigen Nederlandse stem gegeven: Lennaert Nijgh, Boudewijn de
Groot, Frank Boeijen, en groepen als
Doe Maar, Het Goede Doel, Van Dik
Hout en niet te vergeten De Dijk.
(...) De regels 'Ze kwam binnen zonder kloppen en ging weg zonder een
woord' van De Dijk zijn literatuur,
omdat ze zoveel ruimte bieden aan
de fantasie. (...) Als je zulke taal
tegenkomt op je weg, dan kan het
toch niet anders dan dat je daar zelf
beter van wordt."
<
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De Dijk speelde tijdens het congres 'Binnen zonder kloppen' voor Frits Spits.
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"AIs je praat over mensen die het financieel moeilijk hebben, dan gebruik je het woord

portemonnee niet. Dat is te glad. Het is een te knus woord in een serieuze context."
Columnist Jan Mulder is gefascineerd door woorden. Een interview over taal, aanstellerij,
ironie, vergaande associaties en het genot van het schrijven.

"Dat onbegrijpelijke
Jan Mulder:doorratelen,
dat is mijn kracht."
Peter Burger en Kees van der Zwan
Jan Mulder (Winschoten, 1945) was profvoetballer bij Anderiecht en Ajax. Toen er

an Mulder is iemand die terugpraat tegen de tv. "Wat zeg je?',
vraagt mijn vrouw soms, maar
dan had ik het tegen Joop van
Zij 1." Mulder heeft Van Zij 1 en
diens collega's veel te zeggen. "Als je
het Journaal beluistert - dat is hemel-ter-gend slecht Nederlands. Dat
hysterische gedoe van de tv. Dat elk
tweede woord de nadruk krijgt. Rustig, rustig! `Nu het WEERbericht.'
Nee, gewoon: 'het weerbericht'. En
het vervelende is: het went. Je gaat
zelf ook KORTgeding zeggen. Of: minister ELSborst."
"Je hoort het ook in staande uitdrukkingen: `Dat werd van tafel geVEEGD.' Alsof je er ook lets anders
mee kunt doen, bijvoorbeeld van tafel schoppen. Dat komt omdat die tvpresentatoren zich steeds exacter willen uitdrukken, maar het dan net
verkeerd zeggen. Het is allemaal terug te voeren op een ding: aanstellerij . Het is pure aanstellerij. Zeg het
nou gewoon."
Het haspelen en verbasteren is erger geworden, vindt Mulder. Hij let
erop sinds hij schrijft.
• BESTUURSTAFEL

"In 1967 speelde ik in het Nederlands elftal. Toen heb ik een keer een
stukje voor het Algemeen Dagblad
geschreven. Totaal talentloos." Negen jaar later ontdekte hij dat hij het
wel kon. Nadat hij voor NRC Handelsblad een aflevering van het 'Hollands Dagboek' had geschreven,
312

in 1975 door een knieblessure een eind
kwam aan zijn carriere, begon hij een
tweede (even als schrijver. Hij schreef

eerst columns voor De Tijd, later ook voor
de Volkskrant. Boekpublicaties onder
meer Opmars der strafschopgebieden
(1978), De eeuwige reserve (1982), Diva in
Winschoten (1988) en Spreek en Vergissing
(1994). Schrijft om de dag (afwisselend
met Remco Campert) een column op de
voorpagina van de Volkskrant; eerste
bundeling daarvan: CAMU 1996. Net jaar-

overzicht van Remco Campert en Jan Mu!der (1997). Is ook vaste columnist van
Elsevier en Playboy. Met Campert trad hij
op in het theater; verhalen uit hun show
verschenen in Fiebelekwinten (1994). Mulder is ook schilder: De vuurspuger van Ootmarsum (1990) is een verzameling verhalen, tekeningen en schilderijen. Wekelijks
is hij te gast in het tv-sportprogramma
'Barend en Van Dorp'.

vroeg de sportredactie van het weekblad De Tijd hem om een verslag van
FC Utrecht-Ajax. "Ik merkte meteen
dat ik geen verslaggever was, maar
een columnist. Ik kon niks over die
wedstrijd uit mijn bek krijgen, ik
schreef ernaast, eronder, erboven.
Toen dacht ik: verhip, dat is leuk, en
ik schreef meteen twee stukjes. Een
ervan ging over de tafel waar ik aan
zat te schrijven, de bestuurstafel die
ik had meegenomen van Anderlecht."
Daarna schreef hij wekelijks voor
De Tijd. Als hij die stukken nu terug-

leest, ziet hij dat hij vooruit is gegaan. "Ik zou er nu veel in schrappen. Het was te veel mooischrijverij."
Wat zie je dan als je eerste rijpe
werk?
Mulder verslikt zich in zijn koffie.
"Hanneke Groenteman zei onlangs:
'We gaan het nu hebben over het
geestelijke gedachtegoed van Jan
Mulder.' Ik dacht: Jaaaa! Heerlijk!
Maar wat zei je?"
Je eerste rijpe werk.
"Dat weet ik niet. Ik ben in 1976
begonnen. Twintig jaar geleden,
bespottelijk: ik heb echt een tweede
carriere nu. Ik schrijf langer dan ik
gevoetbald heb."
In welk opzicht verschillen je stukken uit 1976 van die uit 1997?
"Er stonden te veel zinnen in. Wat ik
wel behouden heb, is dat onbegrijpelij ke doorratelen. Dat houd ik er bewust in, dat is mijn kracht. Mijn wader had dat trouwens ook, die schreef
niet, maar die ratelde als hij vertelde.
Dat vind ik sowieso leuk: doorratelen
terwij 1 je vertelt, en dan het jezelf
moeilijk maken. Heerlijk rollen, maar
zonder gekunsteld te doen. Met zes
bijzinnen. Een mooie zin is niet kort,
met een komma in het midden. Een
mooie zin is lang, zoals Henk Hofland ze kan schrijven: een guirlande.
Ik heb er een hekel aan als een
redactrice vraagt of een lange zin in
tweeen mag. Nee!"
0 ZEEKOET

Mulder houdt van vergelijkingen. In
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natuurlijk helemaal niet! Maar wat
een held. Dan ben ik benieuwd wat
ik daarvan maak. Als ik tik, schieten
me woorden, herinneringen en rare
dingen te binnen waar ik om moet
lachen - ik geniet er echt van als ik
een stuk schrijf. In een flits zie ik nu
bijvoorbeeld bij een studentenvereniging in Groningen een paard over de
tafel lopen. Ik zat daar te eten, iemand kwam binnen op een paard en
dat paard sprong op tafel. Een puinhoop! Ik schrijf die stukjes ook niet
om een opinie te geven, maar om
een gek verhaal te vertellen, en om
mezelf een plezier te doen."
• COUNTERHEADS

In een stuk over Pinkpop uit 1995
laat Mulder televisiepresentator Bram
van Splunteren tegen een Amerikaanse hiphopper dingen zeggen als:
"Ik vond de counterheads heel mooi.
Vooral in de ritmische bas-lagen kwamen je scraphighs zeer geloofwaardig
over, iets wat ik voorheen alleen bij
Jales Motor had gehoord." En de hiphopper: "Ik kan het compliment retourneren, Bram. Fijn dat je dit hebt
opgemerkt." Mulder, nagenietend:
"Ik laat mensen veel dingen zeggen
die ze nooit gezegd hebben. Maar de
strekking, dat is wel exact hoe het
was. Zoals ik er tegenaan kijk, tenminste."
Het is weleens de vraag wat je nu
wel en niet meent. Overste KarreJan Mulder: "Ik merk aanstellerij."
mans wind je een goed militair omdat hij en fin uitspreekt als 'aln fen',
je hebt weerzin tegen De Hoop
zo'n buikpijn van het lachen dat ze
een column over de troonrede
Scheffer omdat hij het kopen van
ter plekke moeten worden afgemaakt
schreef hij dat Beatrix "declameerde
een eigen huis "verdraaide moeimet een bord maizenapap.
met een dictie en een Balm alsof zij
lijk" noemt, met die extra e. En je
haar lakei had opgegeten". En in een
schrijft: "Een van de ondraaglijke
andere beschrijft hij premier Kok die Die associaties worden gestimuleerd
dingen in het leven is Jacques Waldoor de computer, vertelt Mulder:
een krans op het graf van de verlage die 'portemonnee' zegt."
"Eerst schreef ik met een vulpen, en
moorde Rabin legt, "alsof hij boven
op de skischans van Obersdorf zat en dat tikte ik dan uit. Als je een vulpen "Ja, hoe Jacques Wallage spreekt!
een zware, met een laag ruwe olie be- gebruikt, schroef je eerst de dop eraf, Werkelijk ... In geen duizend jaar zou
ik daarop stemmen. Omdat dat geliksmeurde zeekoet had gewassen, en de dan ga je dichterlijk uit het raam
te slijmballerij is. Dat deugt niet. En
staren ... Nu schrijf ik direct op het
vogel nu uit de tobbe probeerde te
het heeft al helemaal niets met sociascherm, dat is zó lekker. Ik ga zitten
tillen". Soms, hij weet het, zijn zijn
lisme te maken. Ik zou willen zeggen:
en er staat al een stukje voordat ik
gedachtesprongen te groot voor de
man, herneem je, spreek gewoon.
lezer. Uit een column over een uit de het in de gaten heb."
Foefel er geen lintjes en pakjes omZijn tweedaagse voorpaginacohand lopend debat in het Engelse
heen. Zoals hij het heeft over de porlumn voor de Volkskrant schrijft hij
Lagerhuis:
temonnee. Dat is ... dat is ... dat is TE
in een uur. "Ik verheug me er elke
GLAD. Als je het over belangrij ke
dag weer op. Vanochtend las ik bijDe gedelegeerden uit Wales pakken
dingen hebt, over mensen die het
voorbeeld in de krant: 'Motorrijder
hun katapulten. Een krokodil uit het
flitst door ziekenhuis'. Heerlijk! Leve financieel moeilijk hebben, dan gedistrict Midlands begint zich midden
die man! Hij schijnt ook de intensive bruik je het woord portemonnee niet.
in de zaal nat te scheren. Tien vleesDat woord mijd je als de pest. Daarcare te hebben aangedaan. Het kan
eters links in de bovenhoek hebben
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a000
Dokter P.
ET WAS verbijsterend en heel
H erg
verschrikkelijk verwerpe
lijk te gek voor woorden en vult u
verder zelf in, maar ergens voel ik
ook een grote bewondering voor
hem. Diep in me begon een lang
vergeten vonk opeens weer te gloeien, het was een gevoel van verlangen naar glorie en roekeloosheid,
naar het radicale en onweerstaanbare, zoals de waaghals die ooit
voor de neus van Den Uyl op de
regeringstafel wandelde. Heel verkeerd dus.
In Rotterdam joeg een bijna afgestudeerde chirurg op een Harley
Davidson door de gangen van het
Zuiderziekenhuis. Het dankzij de
verpletterende druk van de wind
aan de muren genagelde personeel
meende hem te herkennen als dokter P.
`Viet duidelijk was of hij tijdens
de rit in functie was.'
Nog zo'n heerlijke zin uit het bericht: `Hij had 's ochtends nog gewoon gewerkt.'
Dokter P. was het gebouw via een
zij-ingang binnengekomen en had,

na enkele rondjes in de centrale hal
te hebben gedraaid, de lift gepakt.
Dokter P. is toen op' de derde etage
met een enorme snelheid door de
intensive care heen gescheurd. Ontoelaatbaar, maar mijn adoratie
stijgt. Aan krukken en infuusflessen
bevestigde looppatienten en onschuldige bezoekers van het
bezoekuurtje werden vervolgens
getuige van een staaltje zinloos geweld zoals er niet eerder in Rotterdam was vertoond. Verpleegsters
die hem voorbij zagen flitsen, probeerden hem op te piepen maar hij
kromde de rug en ging in een blauwe walm dwars door de klapdeurtjes van de afdeling zware hersentrauma's heen. In de kinderafdeling
schijnt hij nog een rondje steile
wand over de opgeprikte tekeningen te hebben gedaan.
1k probeer me in zijn STER- en
filmwereld in te leven. Het lukt me
niet, we hebben hier te maken met
een ons verre overtreffende Louis
de Funes.

Jan Mulder

bij zijn aanbeden Maria gebleven?",
schrijft Mulder. "Om de taal."
Gefixeerd als hij is op de vorm van
woorden, ergert Mulder zich aan de
nieuwe spelling. "Beukennoot, dat
vind ik zo'n onzin. De beukennoot is
een dans." (In de gelijknamige column: "1k was erbij, toen het begon
in het legendarische jazzcafe aan de
Nieuwezijds Voorburgwal waar beukennootgekken uit de hele wereld
naar toe gaan om de oorsprong van
de beukennoot met eigen ogen te
aanschouwen.") "Jules Deelder heeft
eens gezegd dat sigaret eigenlijk met
een c moet. Dat vind ik ook: het is
mooier, esthetischer; het werd zo ook
geschreven in die Amerikaanse sigarettenadvertenties van vroeger."
"De taal is zowat het belangrijkste
wat er is. Dat is ook het belang van
lezen: dat je uit je eigen kleine vocabulaire breekt. lk vind het altijd leuk
als ik een woord lees waarvan ik
denk: dat bestaat ook nog. Laatst zag
ik een woord dat ik nog nooit had
gezien, gewoon in de Volkskrant:
doordesemen. Nog nooit van gehoord."

Uit de Volkskrant, 25-9-1997

mee maak je het zo kleintjes en behapbaar. Man! lk trap daar tegenaan,
tegen dat woord. Het is een te knus
woord in een serieuze context. Als je
zo'n woord gebruikt, dan ben je verdaaacht." Met de opwinding groeit
ook zijn Groningse accent.
"Hoe iemand spreekt, dat verraadt
iemand, of laat iemand bloeien en
uitblinken. Ik merk aanstellerij."
Je bent dus niet ironisch als je zegt
dat Wallage niet deugt vanwege
die portemonnee?
"Laat ik het zo zeggen: ik ben ook
niet helemaal ernstig, ik ben niet uit
op de val van Wallage. Maar ik ben
ook niet helemaal vrijblijvend. Het
gaat me meer om een leuk stuk dan
om Wallage aan te vallen. Natuurlijk
heb ik een mening, daar kom je niet
onderuit. Anders is zo'n stukje ook
niet aantrekkelijk om te lezen."
Vind je formuleringen belangrijker
dan de inhoud?
"Ik heb weleens mijn mening omgedraaid omdat dat een betere column
opleverde. Maar dat doe ik niet zo
vaak. lk vind wel dat mijn Volkskrant-stukjes een punt moeten hebben, geen open einde, geen zweefpar314

Al jaren is Mulder van plan om een
tijtj e aan het eind. Dan wil ik welalternatief woordenboek te maken:
eens vanwege een mooie slotzin mijn winter is voor hem een nieuw soort
mening veranderen."
bier, schoorsteenmantel iets dat op de
heide leeft, met een witte pels en een
• TAALLIEFDE
lange staart, familie van de bunzingVoor de hoofdpersoon van Mulders
achtigen. En een jarig was in de vorienige langere proza tot nu toe, de no- ge eeuw een Zweedse isoleercel voor
velle Spreek en Vergissing (1994) is taal elandstropers. "Die moesten achtenzelfs belangrijker dan de liefde. Het
veertig uur in de jarig, op een bed
gaat over een dichter, Bertrand,
van geschilde stokvishuiden waar
wiens verhouding met zijn geliefde
oude ijsberenurine overheen was geMaria verstoord wordt doordat zij
sprenkeld."
fouten maakt met lidwoorden (de beZijn beste columns vindt Mulder
gin, het eikel). "Waarom was hij niet
die waarin hij op zo'n manier iets
van eigen makelij toevoegt. "Als ik
•
na jaren stukjes teruglees met alleen
een mening, vind ik die vaak onver"Als ik na jaren
draaglijk parmantig." Hij kijkt met
veel meer plezier terug op bijvoorstukjes teruglees met
beeld het Pinkpopstuk, met al die
neologismen. Of op zijn column
alleen een mening,
'Nieuwslezer(es)':

vind ik die vaak
onverdraaglijk
parmantig."'

•

Dan hebben we nog de VOLGENDE
onderwerpen. Het woord 'volgende'
schreeuw ik uit. Dot komt. Doordat ik
het straks over ZIEKE baby's met BACTERIEN zal hebben. En daarna moet ik
voor de IRA een zwarebom tot ONTPLOFFING brengen, brullen dus. <

Elke week komen er enkele honderden nieuwe vaktermen bij.
Hoe kunnen bedrijven aan die stroom het hoofd bieden?
Begin november werd in Antwerpen de vereniging NL-term
opgericht, een platform voor iedereen die met vaktermen
werkt. Terminologisch ondernemer Helmi Sonneveld was
een van de oprichters ervan.

Een vereniging op zoek
naar het juiste woord
Marc van Oostendorp

oeveel woorden heeft
een moderne taal? Als
we alle vaktermen meetellen, moeten het er
ettelijke miljoenen zijn.
Het valt dan ook niet mee om voor
elk begrip de passende term te vinden. Met dat probleem worstelen vertalers van technische documenten,
maar ook wetenschappelijke en industriele onderzoekers, bijna elke
dag. "Het lukt alleen met voldoende
vakkennis en de juiste contacten",
zegt Helmi Sonneveld.
Sonneveld kan het weten. Zij verdient haar brood door anderen te
helpen het juiste woord te vinden. Ze
is oprichtster en directeur van Topterm, een bedrijf met kantoren in
Amstelveen en Columbus (Ohio) dat
terminologische hulp biedt aan onder andere de farmaceutische en de
chemische industrie. Bovendien is ze
onlangs gekozen tot voorzitter van
de Europese Vereniging voor Terminologie (EAFT) en is ze redacteur van
het Engelstalige vakblad Terminology.
Begin november richtte ze samen

voor alle termen die in het bedrijf gebruikt worden een vertaling in meerdere talen te vinden is. Terminologen
assisteren in de bouw en het onderhoud van dat soort databanken.
Zijn er veel bedrijven zoals Topterm? "Volgens mij zijn wij het enige
terminologiebedrij f . Wel zijn er bijvoorbeeld veel vertaalbureaus en universiteiten die ook terminologische
diensten bieden." Grote bedrijven
die vaak vertalingen nodig hebben,
nemen bovendien zelf terminologen
in dienst. Softwarebedrijven maken
bijvoorbeeld regelmatig nieuwe versies van hun producten. Die computerprogramma's krijgen in eerste instantie een Engelse presentatie op het
pc-scherm, de zogenoemde 'interface', maar deze wordt zo snel mogelijk in andere talen omgezet. Om de
gebruiker daarbij niet onnodig in verwarring te brengen, is het belangrijk
dat elk Engels woord elke keer op
dezelfde manier vertaald wordt. Ook
hier biedt de bouw van een goede
terminologische databank uitkomst.

met collega's en andere belangheb-

• ZIEKTES

benden de vereniging NL-term op.

Ook de overheid probeert greep te
krijgen op het woordgebruik. Zo
• INTERFACE
heeft Sonneveld een grote opdracht
Als een Nederlandse medewerker van uitgevoerd voor de Rijksdienst voor
een geneesmiddelenconcern met zijn Kunsthistorische Documentatie, die
collega uit Amerika correspondeert
een standaardterminologie wilde inover een nieuw product, is het onvoeren voor de beschrijving van muhandig als de Nederlander equanil
seumcollecties. Elk kunstwerk en elk
schrijft en de Amerikaan andaxin, ter- historisch monument moesten in
wijl ze het over dezelfde stof hebben. dezelfde woorden beschreven kunVoor die termen hebben ze bovennen worden, zodat een beter overdien niet genoeg aan de vage, meer- zicht ontstond van de beschikbare
duidige beschrijvingen uit een gemuseumschatten. Ook de Nationale
woon handwoordenboek. Een goede Raad voor de Volksgezondheid maakvakterm heeft een expliciete en een- te gebruik van Sonnevelds diensten
duidige betekenisomschrijving. Veel toen een Nederlandse vertaling gegrote internationale bedrijven boumaakt moest worden van de Internawen daarom aan databanken waarin tional Classification of Diseases, een

uitgebreid systeem om menselijke
ziektes te benoemen.
Onder auspicien van de Nederlandse Taalunie werd onlangs begonnen met een groot project om de terminologieen van de Nederlandse en
de Vlaamse overheid beter op elkaar
of te stemmen. Het was volgens Sonneveld de hoogste tijd voor een dergelij k project, want de terminologieen van de twee regeringen liggen
te ver uit elkaar. "Neem het woord
wetsvoorstel. In Nederland is dat een
voorstel van de regering voor een
nieuwe wet, maar in Vlaanderen
noemt men zoiets een wetsontwerp.
Het woord wetsvoorstel kent men ook
wel, maar dat betekent daar een wet
die juist door het parlement is voorgesteld. Dat noemt men in Nederland nu juist weer een initiatie fwet."
Het nieuwe project moet een einde
maken aan dit soort verwarring.
i 70.000 TERIVIEN

De Taalunie is ook betrokken bij de
nieuwe vereniging NL-term. Deze
vereniging moet volgens medeoprichtster Sonneveld in de eerste
plaats een forum zijn voor alle terminologen in het Nederlandse taalgebied. "Ons vakgebied is nog erg versnipperd en het is vaak moeilijk om
de informatie te vinden die je zoekt.
In de toekomst moet iemand met een
terminologisch probleem contact
kunnen opnemen met onze vereniging, die zo iemand dan doorverwijst
naar de juiste instantie of de juiste
databank."
Sonneveld hoopt daarnaast dat de

vereniging het prestige van haar vak
kan vergroten. "Klanten begrijpen
vaak niet hoeveel werk er in een terminologische opdracht zit. Een paar
maanden geleden had ik nog iemand
die kwam met een lijst van 70.000
Engelse termen. Er was geen enkele
informatie over het vakgebied waarin
deze termen gebruikt werden, of wat
ze ook maar zouden kunnen betekenen. Maar die klant wilde wel dat we
die lijst in drie maanden zouden vertalen. Dat komt neer op bijna duizend termen per dag!"
NL-term moet een einde maken
aan allerlei misverstanden. Degene
die het juiste woord zoekt, kan voortaan bij deze vereniging terecht.
<
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Vergeten woorden
e e e
n de jaren twintig, dertig had
geen enkel huis een ijskast.
Hooguit was er een koele kelder
waarin de bederfelijke waar kon
worden opgeborgen. Maar meestal was er aIleen een niet eens zo koele
provisiekast. Daarin stonden in de
winter de weckflessen met ingemaakte groenten en fruit, waarmee een gezin diegroente- en fruitarme periode
moest zien door te komen. En verder
lagen er aardappelen, brood, kaas en
al die andere etenswaren.
Die provisiekast bevond zich vaak
in de ruimte onder de trap en werd de
spin of spinde genoemd. Het woord is
vanaf de Middeleeuwen tot ver in de
zeventiende eeuw zeer gebruikelijk
geweest. Bijvoorbeeld in de volgende
beeldende tekst:

weinig van dit soort kasten meer te
vinden zijn in onze woningen; maar
in sommige streektalen komt het
misschien nog wel voor.
De spin of spinde speelt een rol in
Hans Heestermans
een heildronk op de aanstaande moeder of op het nog ongeboren kind.
Dat is overigens ook een gewoonte
die vergeten is. ItKindeke in 't spindeke werd er getoost als men het verwillen berghen, zy wees hem een spin- hoopte geslacht van het kind in het
de doer zy hem in sioot.
midden wilde laten. Wanneer er wel
P. Bor Czn., Nederlantsche Oorloeen duidelijke voorkeur was, proostte
ghen, beroerten ende borgerlijcke
je met Hansje in de kelder of Maaike in
oneenicheyden 6, 27Sc [1601].
't schapraaike.
]e zou het aan de vorm van het
Dus: een van de burgemeesters, die
woord niet zeggen, maar spin of spinuit angst op de vlucht was geslagen,
de is een van die talrijke woorden in
kwam in het huis van een weduwe
onze taal die uit het Latijn stammen.
terecht. Hij verzocht haar hem te ver- Spenda (verwant aan ons spenderen)
bergen en zij wees hem een provisie- betekent eigenlijk 'uitdeling' en daar
fen von de Burghemeesters, uyt verkast, waarin ze hem opsloot.
ligt de 'provisiekast' heel dicht bij in
voertheyt vliedende, gheroeckte in een
Het woord spin is uit de algemene de buurt.
Weduwen huys, hoerbiddende hem te taal verdwenen, ook al doordat er
Zijn er nog spinnen in ons land? <

De spin(de)

Was 1997 een goed taaljaar? Een overzicht van de
taalgebeurtenissen die aanleiding gaven tot discussies.

Het taaljaar 1997
ejanuari
Chirac eist van de Nederlanders dat
ze hun koffieshops sluiten. Ministerpresident Kok schrikt van de Franse
'commandotoon' en vindt dat Nederland zich 'kwetsbaar moet opstellen'.
Elke stap in de richting van Europese
integratie brengt aan het licht hoezeer de communicatieculturen van
de deelnemende landen verschillen.
Nederlanders noemen taalgebruik beleefd als dat een goede bijdrage levert
aan het zoeken naar consensus; Fransen als het taalgebruik de machtsverhoudingen tussen de gesprekspartners op passende wijze weerspiegelt.

Redactie Onze Taal

meer dan een linde is veranderd van

ambtenaren voortaan aIleen Nederlands zullen gebruiken in vergaderinweg, omdat linde een dubbel meergen van de Europese Unie. Hij dringt
voud heeft: lindes en linden. Dat heeft er bij de Nederlandse regering op aan
gevolgen voor de straatnaambordjes, eenzelfde beleid te voeren.
die immers binnen het bereik van de
e februari
spellingwet vallen, zo ontdekt de
neerlandicus W. Sterenborg. Zullen
Het Limburgs, een verzamelterm
alle gemeenten met een Lindelaan
voor de dialecten die in en om de
door de nieuwe spelling op kosten
provincie Limburg worden gesprogejaagd worden? Niet volgens de
ken, krijgt officiele erkenning van de
Vereniging van Nederlandse GeEuropese Unie als streektaal. Finanmeenten, die meent dat de bordjes
ciele gevolgen heeft die erkenning
pas veranderd hoeven te worden als
vooralsnog niet.
ze aan vervanging toe zijn.
Opeens is er aandacht voor taalcurDe Vlaamse minister-president Van
sussen voor ambtenaren, die daarin
De correcte spelling van een laan met Den Brande kondigt aan dat zijn
leren begrijpelijker te schrijven. Wat
Lindenlaan in Lindelaan. De n moet

~-------------316-------------------------------

opvalt, is dat de ontwerpers van de
diverse cursussen zulke verschillende
diagnoses stellen: van ambtenaarlijke
schrijfkrampen tot slimme ambtelij ke strategieen. Geen wonder dat ook
de therapieen zeer verschillend uitpakken. Op de ene cursus leren
ambtenaren creatief schrijven, op de
andere hoe ze lijdende vormen doeltreffend kunnen gebruiken.

gramma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs was de invoering van een bescheiden onder
deeltje taalkunde, waarin de structuur
van taal en van taalgebruik als apart
onderwerp aan de orde zou worden
gesteld. Deze vernieuwing sneuvelt in
de Tweede Kamer op instigatie van
staatssecretaris Netelenbos.
-
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De Nederlandse taal is voor de overheid voorwerp van aanhoudende
zorg. Dat is niet alleen zo, het moet
ook in de Grondwet staan. Dat vin-

• juni
De KLM weigert een vrouw uit de
Achterhoek toe te laten tot de stewardess-opleiding wegens haar oostelijke
accent. Daardoor zouden de klanten
haar niet kunnen verstaan. 'Discriminatie', oordeelt onder andere de Fryske Akademy, die een klacht indient
bij het Ministerie van Justitie.
• oktober
Grote bedrijven claimen steeds meer
De lexicoloog Van Sterkenburg publi- gewone woorden als merknamen.
ceert zijn vuistdikke studie Vloeken.
Vooral KPN blijkt een forse greep in
Een cultuurbepaalde reactie op woede,
het woordenboek te hebben gedaan.
irritatie en frustratie. Vroeger stonden Postkantoor, (geluks)telegram, verjaarer strenge straffen op een vloek; nu
dagspost, streekpost, het zijn allemaal
blijken Nederlanders vloeken even
beschermde merknamen geworden.
erg te vinden als euthanasie, en dat
De stichting Vrijmerk stelt deze prakwil zeggen dat ze verkrachten en
tijken aan de kaak. De meeste van
schelden veel erger vinden.
deze nieuwe merknamen zijn puur
beschrijvende woorden, en zijn daar• juli
om ongeschikt om de producten van
`Overheid, erken de gebarentaal naast het ene merk te onderscheiden van
Nederlands en Fries als derde officiele die van het andere, vindt Vrijmerk.
taal in Nederland.' Deze aanbeveling
van een officiele commissie onder lei- • n o v e m b e r
ding van professor Baker is vooral be- De nieuwe editie van de Algemene Nedoeld om de maatschappelijke positie derlandse Spraakkunst (ANS) is uit. De
van doven te versterken. Zij kunnen eerste editie uit 1984 is grondig herdan bijvoorbeeld meer hulp van gezien, op grond van nieuwe ontwikkebarentaaltolken eisen.
lingen in het Nederlands en nieuwe
inzichten in de taalbeschrijving. Dat
• augustus
leidde tot zoveel meer informatie dat

den de Kamerleden Van Middelkoop

De neerlandistiek is tweehonderd jaar de spraakkunst in twee delen moest

en Koekkoek tenminste. Hun initiatief strandt in de Tweede Kamer.

oud. In 1797 werd M. Siegenbeek namelij k benoemd tot hoogleraar in de
Nederlandse welsprekendheid in Leiden, wat met een congres aldaar herdacht en gevierd werd.

• maart
Meer overheidstaal. Rob Neutelings
promoveert op het leesgedrag van
politici. Deze professionele lezers lezen zelden een nota van kaft tot kaft.
Meestal zijn ze doelgericht op zoek
naar politiek brisante informatie, de
informatie die de even uitgekookte
professionele schrijver bij voorkeur
diep in een lange paragraaf van zijn
nota wegstopt.
• april
`Geef Nederlandse kleuters les in het
Engels.' Professor De Bot breekt in
zijn intreerede een lans voor de zogeheten onderdompelingsmethode:
niet alleen een vreemde taal onder
wijzen, maar meteen al het onderwijs
in die vreemde taal geven. Dat zou
efficienter zijn en de kinderen beter
op de toekomst voorbereiden. Andere
deskundigen menen dat De Bot de literatuur te optimistisch heeft geinterpreteerd en zien ook praktische bezwaren.
-

• mei
We hebben ze allebei nodig om ons
voort te planten, maar er spreekt een
groot verschil in gevoelswaarde uit
de termen schaamdelen en edele delen.
Het is een van de gevallen van taalseksisme waar dr. Agnes Verbiest op
wijst in haar boek De oorbellen van de
minister. Uit kleine, achteloos uitgesproken woordjes (`Ze ziet er nog heel
goed uit') blijkt dat men vrouwen anders behandelt dan mannen.
Geen taalkunde in het vwo. Een van
de vernieuwingen in het talenpro-

worden ondergebracht.

• december
Greetje van den Bergh, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie,
heeft een nieuwe functie aanvaard.
• september
Per 1 januari 1998 wordt ze hoofdDialectsprekende kinderen krijgen
inspecteur hoger onderwijs bij het
van hun onderwijzers minder goede Ministerie van OC&W. Van den
beoordelingen dan kinderen die de
Bergh trad in maart 1993 aan als
standaardtaal spreken, zo blijkt uit
hoogste ambtenaar van de Taalunie.
een promotieonderzoek van Aime
Het meest in het oog springende dat
van Reydt. Het is voor de promoven- op taalgebied onder haar leiding tot
dus aanleiding om te stellen dat de
stand kwam, was de invoering van de
kwaliteit van de taalkundeopleiding omstreden nieuwe spelling en het
van leraren Nederlands dringend ver- verschijnen van het nieuwe Groene
betering behoeft.
Boekje.
<
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Het taaljaar 1997
Meningen van taalgebruikers

Redactie Onze Taal

Wat vigil u In 1997 op als het gaat om Wat vindt u de belangrijkste taaltaal in de rulmste An van het woord? gebeurtenis van dit jaar?

Wat is het beste boek (of artikel, of
bericht of lets dergelijks) over taal
dat u dit jaar las of gebruikte?

BART CHABOT, dicliter
De informatiestroom groeit, de hoeveelheid

Time out of mind, de laatste cd van Bob Dylan.

communicatiemiddelen ook, maar men blijft

De dood van Allen Ginsberg, William Burroughs

elkaar verkeerd begrijpen.

en Jeff Buckley.

De columns van Remco Campert en Jan Mulder
in de Volkskrant. Niet te wenag! , het tweede
deel van de Haagse Harry-strip van Marnix Rueb.

De voortzetting van at langer bestaande tenden-

Het verschijnen van de tweede editie van de

Het Leenwoordenboek van Nicoline van der Sijs.

sen die vooral tot uiting komen in het taalge-

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).

M.C. VAN DEN TOORN, emeritus 1wogleraar
Nederlandse Taalkunde; inederedacteur A NS

bruik: de informalisering in de taal en het streven naar efficientie.

H E N N Y STD E L, rtieuwspresentator en
-reedacteur NOS-Journual
We gebruiken steeds meer Engelstalige begrip-

De negendelige serie over 'De geschiedenis van

pen en woorden. Deze constatering houdt overi-

het Nederlands', een reeks die we met het NP5-

gens geen veroordeling in, hoewel ik employabi-

radioprogramma 'Wat een taal!' gemaakt heb-

lity een vreselijk woord vind. Wat is er mis met

ben. Leuk om te maken, en leuk om naar te luis-

inzetbaarheid?

teren (en nog steeds op cassette verkrijgbaan).

H E N K K R D L,

lk heb genoten van de artikelenreeks 'Op het
werk' in de Volkskrant, waarin mensen uit verschillende beroepsgroepen een boekje opendeden over de omgangstaal in hun beroep.

hoo fdredacteur De GA Y Krant

De nieuwe spelling slaat niet erg aan. Het is sto-

Het oprukken van vele nieuwe woorden in ver-

rend dat de verbindings-n voor zoveel verwar-

band met Internet.

Het programma 'Wat een taal!' op Radio 5.

ring zorgt. Wat zou het prettig zijn als de n altijd
zou mogen vervallen

(Koninginnedag, pannekoek,

vijgeblad, pruimejam).
Tweede-Karnerlicy
voor het Gereformeerd Politick Verbond

E. VAN MIDDELKOOP,

Het toenemend gebruik in parlementaire

De verwerping in de Tweede Kamer van het initia-

discussies van overdreven krachtige terminolo-

tief wetsvoorstel van mijn collega A. Koekkoek en

gie: verbijsterd, absurd, bizar, absoluut, enzovoort.

taal als grondrecht in de Grondwet op te nemen.

HEIN DE KDRT,

De Belijdenissen van Augustinus in de schitterende vertaling van Gerard Wijderveld.

mij, dat beoogde het gebruik van de Nederlandse

striptekenaar

Er wordt towel 'kippenbouillon' als 'kippebouil-

Deze comer tijdens een wandeling door het bos

Ion' verkocht. Blijkbaar moeten de oude verpak-

besefte ik opeens dat ik mij in een tra beyond.

kingen eerst op. (Duurt dat tot ver na 2000 ?)

(Of is het op een tra?)

J. VAN DER HORST,

Het oude Kramers nieuw woordenboek.

colu,nni.st en taal-

kundige, Katholieke Universiteit Leuven
Het toenemende aantal woorden dat door be-

Het verschijnen van de tweede editie van de

drijven en instellingen wordt geclaimd, en dus

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).

onttrokken wordt aan de gewone taal:

Geen idee.

dQ bank,

het groene boekje, het net.
LIESBETH KDENEN,

taalkurndisge en journalist

Over wat het menselijk taalvermogen is en ver-

ge, die bij de gemiddelde, en zelfs bij de geinte-

mag, las ik ook in 1997 weer veel to weinig in de

resseerde taalgebruiker de indruk blijven verster-

pers. Wei alomtegenwoordig was natuurlijk het

ken dat het bij taal allemaal daarom draait.

gebruikelijke geneuzel over woordjes zus en fou-

En helaas is er in 1997 weer niets gedaan om
dan tenminste komende generaties uit te rusten

ten en ergemissen zo. Verschijnselen aan de mar-
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met enig inzicht in de ingenieuze machinerie in
hun hoofd, en in al die systematiek die ze de
hele dag door moeiteloos hanteren. Want de
plannen voor een schoolvak taalkunde zijn het
hele jaar in de ijskast blijven liggen, waarheen

De belangrijkste gebeurtenis, het beste boek, het mooiste en het
ergste woord - de redactie vroeg een aantal niet geheel willekeurig
gekozen taalgebruikers wat hun opviel in het taaljaar 1997.
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Wat is het ergste woord van 1997?

Wat is het mooiste woord van 1997? Wie was dit jaar de beste taalgebruiker?

Digitale snetweg, versterven, ecodrugs, uitgeproce- Euroshopper, cool, soul food, kaalplukteams, de
elandproef.
deerde asielzoekers, emotie-tv, geforceerd downloaden, Begaclaims, montignaccen.

Het eufemisme zelfdoding.

Een ergste woord schiet me niet zo to binnen,
maar ik krijg erge jeuk bij de uitdrukking en don
heb ik zoiets van ...

Pas ontdekt, in Onze Taal: winds, een mooi,
praktisch woord.

Tony Blair, Charles Spencer, de heer Sedde
(hield speech in de Ridderzaal bij het bezoek van
Clinton).

j.J. Voskuil, schrijver van de romancyclus Het

Bureau: eenvoudig, onopgesmukt.

Kunstkind. Jantje Smit is een Kunstkind: een kindartiest die van de arbeidsinspectie maar heel beperkt mag optreden.

Paul Rosenmoller. Ik luister altijd met bewondering naar hem. ik ben jaloers op zijn eloquentie.
Heldere taal, prachtige zinnen die altijd op hun
pootjes terechtkomen.

Homohuwelijk. Alleen al het woord is een belediging. We hebben het Loch ook niet over Turkenhuwelijk? Bedoeld wordt steeds de openstelling
van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen.

Blij als vertaling van gay.

Bij de politici Bolkestein, in de amusementswereld
Robert Long met zijn Gershwin-vertaling, onder

journalisten Charles Groenhuizen, correspondent
voor het NOS-Journaal in de VS, en de Volkskrantcorrespondente in Brazilie Ineke Holtwijk.

Versterven.

Dr. ir. J. van der Graaf, algemeen secretaris van

Hallelujah.

de Nederlandse Hervormde Kerk, in zijn vaste
rubriek 'Oogluikertjes' in het maandblad Koers.

Belegging.

Jawohi!

Dirk Tweekeerbellen, uit de strip Dirk en Desiree

Tweekeerbellen in de Nieuwe Revu.

Versterven.

Henny Stoel.

onze staatssecretaris van onderwijs ze in 1996

Nederlandse Gebarentaal, die onder leiding stand

noemt de commissie het. Dat is het ook. Nou maar

om onbegrijpelijke redenen verbannen had.

van hoogleraar algemene taalwetenschap Anne Ba-

hopen dat de doven hun recht binnenkort kunnen

!k geloof niet in 'erge woorden'.

Maar uit Den Haag kwam afgelopen jaar ook

ker. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is daarmee de erken-

halen, en dat de benodigde forse investeringen in

iets moois: het opvallend leesbare en glasheldere

ning van gebarentaal als de voertaal voor alle doven

opleidingen, onderwijs, materiaalontwikkeling en

Meer dan een gebaar, van de Commissie

die dat willen, in gang gezet. Een sociaal grondrecht

nog veel meer ook daadwerkelijk gedaan worden.

rapport
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In het tweetalige Belgie heet een geldautomaat postomat — niet postomate,
want dat klinkt te Frans, en niet postomaat, omdat dat weer te Nederlands
aandoet. Over het Belgische geworstel met 'unitarismen'.

aalneutraal Belgie
et streven naar gelijkluidende
of althans gelijkgespelde termen is typisch voor nationale
structuren in een tweetalig
land als Belgie. De gemeentalige woorden en namen die dit oplevert, kunnen we daarom 'unitarismen' noemen. Unitarisme is trouwens
zelf een unitarisme in Belgie.
Een kraslot of instantlot van de
Belgische Nationale Loterij heet
'Scrratch!' Dit is een typisch Belgische naam voor een product van een
federale instelling. Want die naam
moet liefst gelijkluidend zijn in het
Nederlands en het Frans en mag
vooral niet te Nederlands of te Frans
klinken. Zo heten de andere loten
baraka, presto, subito, domino en TeleKwinto.
• POSTPAC EN TELECARD
De Post, de nieuwe naam van de Regie der Posterijen, verkoopt een artikel dat postpac heet, en geillustreerde
wenskaarten die postogram zijn gedoopt. Haar geldautomaat heet postomat met een a, een tussenvorm van
het theoretisch Franse postomate en
het Nederlandse postomaat. Zo ziet
het woordbeeld er eerder Duits (ook
een officiele taal in Belgic) of Engels
uit, maar dat zullen die naamgevende ambtenaren niet beseft hebben.
Het betaalvignet dat je op een expresbrief kleeft, heet postexpress. Een andere sneldienst heet taxipost. Met een
postchequekaart kun je elektronisch
betalingen verrichten op terminals
van een netwerk dat Telepost heet.
Belgacom - ook een neutraal klinkende naam - heeft voor zijn uitgebreide gamma telefoontoestellen Italiaans- of Engelsklinkende namen bedacht, te veel om hier op te noemen.
Engels en Italiaans zijn immers politiek neutraal in Belgic. Nieuw is de
memobox, een systeem van telefoonbeantwoording in een telefooncentrale waarbij de abonnee de ingesproken boodschappen kan opvragen, ter
vervanging van een eigen antwoord-
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Herman I. Claeys, lic. filologie - lexicograa f, Brussel

Multi Pass, een voordelige manier om
in groepjes van twee tot vijf personen te reizen. Het bestaande Nederlandse woord meermanskaart was
blijkbaar niet opportuun, want in de
Franse vertaling zou dat heel anders
klinken. Een andere voordeelkaart
heet de Golden Railpass voor 60-plussers. En voor jongeren is er de Go
r RAILLISSIMO!
De Nationale Maatschappij der Belgi- Pass. Voor het snipperbiljet, vanouds
sche Spoorwegen heeft een ingenieus genaamd Een dag aan Zee/Un jour a la
systeem bedacht om dubbeltalige be- Mer is er nog geen eenheidsworst benamingen te kunnen gebruiken voor dacht. Wel voor het elektronische
haar verschillende sneltrein- en stop- spoorboekje, ARldisk, en voor een
treindiensten: IC-, IR-, P-, L- en T-trei- soort binnenlandse railtoerkaart:
nen. IC staat voor intercity, IR voor in- B-tourrail, waarbij de B staat voor Belterregio/interregion, L voor lokaal/local gie/Belgique. Deze B is met een ovaal
cirkeltje eromheen trouwens het loen T voor toerist/touriste. Maar echt
gogram van de maatschappij . Het
spitsvondig is de P-trein: in het Nederlands is het de afkorting van piek- wanstaltigste dubbeltalige misbaksel
uit de unitaristische oven van het
•
Spoor is de naam van zijn gratis tijdschrift, dat - half in het Nederlands
half in het Frans - in elke treincoupe
Het wanstaltigste
ter inzage ligt: Raillissimo!, met inbegrip van het uitroepteken. Je zou eerdubbeltalige misbaksel
der verwachten dat het blad tweetalig
uit de unitaristische oven Engels-Italiaans is.

apparaat. Belgacom installeerde enkele jaren geleden kaarttelefoons. De
magneetkaart die je daarbij gebruikt,
noemt het bedrijf niet telefoonkaart
maar telecard. Maar ik hoor de klanten aan het loket bijna altijd een
tele(foon)kaart bestellen.

van het Spoor is de naam
van zijn gratis tijdschrift,
dat in elke treincoupe ter
inzage Iigt: Raillissimo!

•
uurtrein en in het Frans van train
d'heure de pointe. Voor mij mag de
P-trein ook als afkorting beschouwd
worden van pendelaarstrein en van
train peripherique, hetgeen zoiets als
'voorstadstrein' betekent. Met die
afkortingen worden ook soorten stations van elkaar onderscheiden: ICstation, IR-station en L-station.
Uiteraard hebben de Spoorwegen
ook dubbeltalige namen voor hun
speciale reisformules. Een daarvan is

S CONTAMINEREN

Een andere dubbeltalige naam met
uitroepteken is Bruparck! Dit is het
Brusselse pretpark op de Heizelvlakte.
Samengesteld uit bru van Brussel/
Bruxelles en parck, een contaminatie
van het Nederlandse park en het
Franse parc. Bruparck! omvat verschillende attracties, waaronder een
tropisch waterparadijs dat Oceade
werd gedoopt. Op diezelfde Heizel
staan de bekende tentoonstellingshallen waarin j aarlij ks vakbeurzen
worden gehouden. Een daarvan is
Batibouw, een synthese van batiment
en bouw. Daar werd in 1958 een
wereldtentoonstelling gehouden,
Expo'58, en het bij die gelegenheid
gebouwde Atomium is een vroeg
voorbeeld van dubbeltalige naamgeving.
Banken zijn bijna altijd landelijke be-

drijven. Neem nou de Generale Bank. i VERBUIGINGSPROBLEMEN
Haar dienst voor telefonisch bankie- De verbuiging van sommige unitaire
productnamen levert problemen op.
ren heet G-phone en haar formule
Als je aan het loket meer dan een
voor belastingvoordeel heet onwelluidend G-boni fiscPlus. Daar zitten bo- postpac wilt, dan kun je weliswaar
`postpakken' vragen, maar hoe schrij f
ni ficatie/boni fication en fiscaal/fiscal
je dat dan? Postpaccen, postpacken of
in. De klanten van de BBL (Bank
postpakken? Ik merk dat De Post in
Brussel Lambert/Banque Bruxelles
haar folders en opschriften het meerLambert) kunnen op velerlei wijzen
voud
vermijdt. Praktisch is anders.
bankieren: automatisch aan loketten
Hetzelfde met postomat, met korte a
die Sel f'Bank heten, op de pc met
dus. "Hebt u een lijstje van de postoHome'Bank en per telefoon met
maten in Antwerpen?", vroeg ik onPhone'Bank. Bij de Bacob (Belgische
langs. Ik verboog het niet zoals mat arbeiders cooperatie/cooperative
ouvriere beige) bankier je telefonisch matten maar zoals vat - vaten. Maar
De Post heeft het in een brochure
met Multiphone en automatisch met
Multimatic. Mister Cash en Bancontact over postomat-automaten! Ook het
meervoud van telecard levert voor
zijn interbancaire netwerken van
sommigen een probleem op. Of juist
geldautomaten.
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oen ik bezig was met het
doornemen van de post,
stuitte ik op een brief van
Hans Timp uit Delft, die
met een prachtige vondst
op de proppen komt. Hij voert de
woorden appel en merel op, woorden
met een curieuze eigenschap: de Engelse equivalenten zijn apple en merle, woorden met exact dezelfde letters
en exact dezelfde betekenis, maar
met de letters in een andere volgorde: appel/apple en merel/merle. Ja, zulke woorden kun je met recht een curiosum noemen.
Vanzelfsprekend ben ik op zoek
gegaan naar soortgelijke woorden.
Misschien is het mogelijk voor de
computer een zoekprogramma te
schrijven om dit soort woorden op
het spoor te komen, maar voorlopig
doen we het met puur menselijke
vindingrijkheid. Een eenvoudig voorbeeld is ons lidwoord het, the in het
Engels. Het feit dat het Engels slechts
een bepaald lidwoord (the) heeft en

niet: ze zeggen gewoon telekaarten.
Overigens blijft deze unitaire
woordsmeedkunst niet beperkt tot de
producten van grote dienstverlenende instellingen. Het verschijnsel doet
zich ook al voor bij commerciele bedrijven. Een voorbeeld van een unitair-Belgische soortnaam van een
handelsartikel is minarine voor halvarine, afgeleid van mini en margarine.
Een andere is frigo voor koelkast, een
verkorting van (de merknaam) frigidaire of het Franse re frigerateur. Een
samenstelling met dit woord is frigobox, in de betekenis 'koelbox'. <

Jules Welling

wij twee (de en het) speelt hier geen
rol. In bijvoorbeeld het huis en the
house zijn de lidwoorden voor honderd procent elkaars equivalent.
Natuurlijk kan het langer, bijvoorbeeld met zes in plaats van vijf letters. De eenvoudigste truc is de meervouds-s: appels/apples, maar er moeten betere mogelijkheden zijn.
Het verschijnsel heeft, voorzover ik
weet, geen naam in de taalcuriosakunde, dus ging ik op zoek naar een
passende benaming. 'Bilingualen'
vond ik aanvankelijk wel lekker klinken, tot ik besefte dat het verschij nsel zich weleens zou kunnen voordoen met meer dan twee talen. Bij
nader onderzoek bleek dit ook het
geval te zijn. Timp had mij ook al gewezen op parel/pearl, wat op zichzelf
al een mooier paar is dan appel/apple
of merel/merle, vanwege de grotere
verschuiving van de letters. Maar het
Spaanse en het Italiaanse woord voor
parel is perla, zodat er in dit geval

sprake is van een viertalig trio. Voor
de naamgeving van dit taalcuriosum
zocht ik vervolgens mijn toevlucht
bij het eponiem, de vernoeming naar
de uitvinder. Zo ben ik op de term
`timponiem' gekomen, afgeleid van
de naam van Hans Timp, die het verschijnsel als eerste aan de oppervlakte bracht. De definitie van een timponiem is 'een woord met een equivalent in een of meerdere talen, opgebouwd uit exact dezelfde letters,
maar in een andere volgorde'.
Een aparte categorie vormen de
acroniemen, de letterwoorden. Wat
wij in het Nederlands aids noemen,
heet in het Frans SIDA, een Nederlands-Frans acroniemisch timponiem
dus. En wat wij NAVO noemen, heet
in het Engels NATO (North Atlantic
Treaty Organization) en in het Frans
OTAN (Organisation du Traite de
1'Atlantique Nord), een timponiem
Engels-Frans, of andersom, zo u wilt.
Een zwakke kant van acroniemische
timponiemen is dat de letters bijna
altijd een herschikking zijn van dezelfde onderdelen van een naam.
Wellicht is het mogelijk timponiemen te construeren waarbij nog meer
en nog andere talen betrokken zijn.
Het spreekt vanzelf dat ik me voor
nieuwe vondsten aanbevolen houd.
321
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In de Verenigde Staten is een 'inclusieve' versie van het Nieuwe Testament
gepubliceerd, een versie waarbij niemand zich buitengesloten hoeft te voelen
op grond van exclusief mannelijk taalgebruik. Het blijkt niet zo makkelijk om een
bevredigende inclusieve vertaling te maken. Niet alleen vanwege de stilistische
eisen die moderne talen als het Engels (en het Nederlands) stellen, maar ook
omdat veel veranderingen ongewenste theologische consequenties hebben.

et Onze Vader-Moeder'
N. Stienstra - universitair docent, Universiteit Utrecht

is er in een studiegids staat:
"Van de student wordt verwacht dat hij tijdens werkgroepen zijn werkstuk ter discussie
stelt.", dan is dat exclusief taalgebruik. Er worden enkel mannen
aangeduid in een mededeling die ook
op vrouwen slaat. Er wordt aan voorbij gegaan dat er ook vrouwelijke studenten aan deze werkgroepen deelnemen. Er zijn twee manieren om
deze zin 'inclusief' te maken. We
kunnen onze toevlucht nemen tot
het aanduiden van zowel vrouwen
als mannen:

maticaal correcte maar exclusieve
gebruik van he.

Israelieten in het Oude Testament op
meer dan vierhonderd plaatsen aangeduid als 'zonen van Israel', terwijl
0 DE MANNELI)KE BIJBEL
toch het hele yolk bedoeld is. Geen
Tot voor een aantal jaren stond men enkele Nederlandse vertaling heeft
amper stil bij exclusief naar mannen dit exclusieve taalgebruik echter
verwijzende vormen. Men vond dat
overgenomen. De Statenvertaling,
de mannelijke vorm de algemene,
die uit de zeventiende eeuw stamt
ongemarkeerde vorm was, waar ie(toen het idee vrouwenemancipatie
dereen, dus ook een vrouw, mee aan- nog lang niet uitgevonden was),
geduid kon worden. Sinds wij ons zo- heeft zonen door kinderen vervangen,
veel bewuster geworden zijn van de
terwijl latere vertalingen - onder
rol van taal bij het in stand houden
meer de vertaling van het Nederlands
van bepaalde meningen en (voor)Bijbelgenootschap uit 1951 en de
oordelen, gaan we echter bewuster
Willibrordvertaling uit 1975 - de
met taal om en wint inclusief taalge- kinderen helemaal weglaten en van
Van de student wordt verwacht dat
bruik ook in Nederland terrein.
'Israelieten' spreken.
hi j/zi j (of zi j/hi j) ti /dens de werkgroeAl in de vorige eeuw vonden sompen zi jn/haar (haar/zi jn) werkstuk ter mige mensen dat de bijbel een toch
• ONCHRISTELIJKE VERTALING
discussie stelt.
wel erg mannelijk boek is. Het komt
De laatste decennia is de kritiek op
voort uit een mannelijk georienteer- de bijbel met betrekking tot het manMaar mooier is het meervoud:
de cultuur, hetgeen ook tot uiting
nelijk taalgebruik echter fors toegekomt in het taalgebruik. Bijbelverta- nomen. Op de eerste plaats vraagt
Van studenten wordt verwacht dat zij lers hielden hier al rekening mee
men aandacht voor het gebruik van
ti /dens de werkgroepen hun werkstuk- lang voordat de term inclusief taalgemannelijke persoonlijke voornaamken ter discussie stellen.
bruik was bedacht. Zo worden de
woorden om aan God te refereren:
Hij, Hem en Zijn roepen het beeld
•
In het Engelse-taalgebied hecht men
van een mannelijke God op. Daarsterker aan inclusief taalgebruik dan
over zeggen de samenstellers van de
tot nu toe in Nederland het geval is.
Als Jezus verrezen is
Engelse inclusieve versie: "Daar de
Men neemt daar zijn toevlucht tot
kerk er niet van uitgaat dat God een
constructies die strikt genomen onmet het lichaam dat
mannelijk wezen is, of dat God gegrammaticaal zijn. Zo luidt bijvoorslachtelijk is, wordt in deze versie
beeld de definitie van het woord arHij als mens had,
nooit aan God gerefereerd door midrogant in de bekende Collins Cobuild
del van een mannelijk voornaamEnglish Language Dictionary (1990):
en waarvan Hij nu de
woord of welk voornaamwoord dan
"Someone who is arrogant behaves
ook. (...) Ofschoon we in deze versie
in a proud, unpleasant way towards
wonden nog kan tonen, zeer dikwijls het mannelijk voorother people because they believe
naamwoord voor de historische perthat they are much better or cleverer
hoe zou dat dan geen
soon van Jezus hebben gehandhaafd,
or more important than others." Het
hebben we vermeden een voornaammeervoud they slaat beide keren terug
mannelijk lichaam
woord te gebruiken voor Jezus voor
op het enkelvoudige someone, hetde Menswording en na de kruisiging.
geen grammaticaal incorrect is. Kenmeer zijn?
Als God de 'Vader' geen geslacht
nelijk vinden de samenstellers dit
heeft, heeft de 'Zoon' dat ook niet."
•
echter te verkiezen boven het gram(Inleiding, p. xi; vertaling N.S.).
322

Vanuit een theologisch standpunt
is nogal wat tegen deze mededeling
in te brengen. Zeker, de `Nader' heeft
geen geslacht, maar wat de verrezen
Heer betreft, zullen heel veel christenen bezwaar aantekenen tegen de
mededeling dat ook Hij geslachtloos
is. Jezus' kruisdood en verrijzenis is
geen terugkeer tot een exclusief goddelijk bestaan zoals voor de Menswording. Jezus is, volgens het christelijk geloof, als Godmens verheerlijkt,
niet alleen als God. Mensen verliezen, volgens het christelijk geloof,
hun geslacht niet in de verrijzenis,
en dit geldt evenzeer voor Jezus. Het
idee dat Hij na zijn verrijzenis geheel
terugkeert naar zijn goddelijke staat,
alsof de Menswording slechts een
vluchtige episode zonder blijvende
consequenties is geweest, is nadrukkelijk onchristelijk. Hier hebben de
samenstellers van deze versie een wel
erg povere poging gedaan om hun
klaarblijkelijke geloof in Jezus' godheid te combineren met hun verlangen naar inclusief taalgebruik.
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• DE ZOON IS KIND GEWORDEN

De poging tot inclusief taalgebruik levert trouwens ook heel lelijke zinnen
op, zoals de vertaling van Joh. 20,
19b-20: "Jezus kwam binnen en
stond in hun midden en zei: `Vrede
zij u.' Daarna toonde Jezus hun Jezus'
handen en zijde." Deze zin laat bovendien zien hoe weinig logisch de
onderliggende gedachte is. Als Jezus
verrezen is met het lichaam dat Hij
als mens had, en waarvan Hij nu de
wonden nog kan tonen, hoe zou dat
dan geen mannelijk lichaam meer
zijn? Men mag denken over de verrijzenis zoals men wil, de schrijver van
het Johannes-evangelie heeft die letterlijk opgevat en weergegeven.
Een tweede belangrijke verandering in de inclusieve vertaling is dat
Jezus niet langer de Zoon van God is,
maar Gods Kind, want dan "kunnen
gelovigen van beider geslacht zich als
`kinderen van God' beschouwen"
(Inleiding, p. xiii). Nu wil echter de
traditie dat wij bij het Kind Jezus
denken aan Bethlehem, de kribbe, de
herders, de zang van de engelen, de
(overigens niet echt bijbelse) os en
ezel, de wijzen uit het oosten. Als er
over Jezus gesproken wordt als `Kind'
tijdens zijn openbare leven doet dat
vreemd aan. Met name de uitspraak

9
0
B

van Jezus: "Het Kind kan niets uit
zichzelf" (Joh. 5,19) roept een beeld
van onvolwassen hulpeloosheid op,
dat bier beslist niet bedoeld is. Het
doet niet alleen vreemd aan, het
werkt ook vervreemdend, en het lijkt
me heel onwaarschijnlijk dat de gemiddelde bijbellezeres zich nu ineens
meer kind van God voelt dan toen de
Heer nog als Zoon van God werd
aangeduid.

sieve versie zich bij aan. Door God
als man voor te stellen, zouden de
vertalingen de vrouw steeds weer als
minderwaardig en ondergeschikt afschilderen. Vooral de oudtestamentische metafoor waarin de verhouding
tussen God en zijn veelal weinig
trouwe yolk als een huwelijk wordt
voorgesteld, moet het ontgelden. De
trouwe God is de man; het yolk dat
bijna voortdurend het verbond met
God breekt, afgoden naloopt, de weti DISCRIMINERENDE METAFOREN
ten aan zijn laars lapt - dat yolk is in
De matig geslaagde pogingen om on- deze metafoor de vrouw.
der exclusief mannelijke aanduidinIk denk echter dat het niet mogegen uit te komen, hebben het meest lijk is om de bijbelse metaforen aan
de aandacht van publicisten getrokte passen, tenzij we er een ander
ken. Hier zou ik echter de aandacht
boek van willen maken. Neem bijwillen richten op een vernieuwing
voorbeeld de net genoemde huwedie in mijn ogen veel belangrijker is: lijksmetafoor. Stel dat we de minderhet vermijden van discriminerende
waardige en ondergeschikte rol van
metaforen. Er zijn theologen die
de vrouw willen wijzigen in de supebeeldspraak waarin God als man
rieure rol van God. Dan wordt het
wordt gekarakteriseerd, discrimineontrouwe yolk de man en de trouwe
rend voor de vrouw achten, en daar
God de vrouw in dit huwelijk. Het
sluiten de samenstellers van de inclu- blijkt dan al snel onmogelijk de me- >
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tafoor op alle punten aan te passen.
Om een voorbeeld te noemen: in het
oude Israel had de man het recht zijn
vrouw te verstoten, maar de vrouw
kon Naar man niet aan de kant zetten. Als in het kader van de metafoor
sprake is van verstoting (Hos. 2,4; Jes.
50,1; Jer. 3, 8), dan kan de verstotende partij alleen de man zijn. Hier
zouden we dus de metafoor uit zijn
culturele context moeten halen om
de omzetting mogelijk te maken. En
dan stuiten we op een onmogelij kheid. Iedere metafoor is tot op zekere
hoogte cultuurgebonden. Er zijn zeker cultuuroverstijgende metaforen,
en misschien zelfs wel een paar universele metaforen ('liefde is vuur' is
een goede kandidaat voor die laatste
categorie), maar desondanks blijven
bijna alle metaforen ingebed in de
cultuur waarin zij ontstaan zijn en
gebruikt worden. Als we in de oudtestamentische huwelijksmetafoor
God de vrouw willen laten zijn, moeten we de hele wetgeving van het
Oude Testament herschrijven. Daarmee ondergraven we de historiciteit
van de context waarbinnen de metafoor is ontstaan. Hoezeer we deze
context mogen betreuren, zo was de
situatie nu eenmaal. Het wijzigen
van een overkoepelende, in veel verschillende situaties gebruikte metafoor, is nog veel onmogelijker dan
het systematisch weglaten van persoonlijke voornaamwoorden.
0 GOD DE VADER-MOEDER

Mijn bezwaren gelden nog sterker
voor de wijze waarop het inclusieve
Nieuwe Testament omgaat met de
belangrijkste metafoor voor God:
'God de Vader'. In de inleiding lezen
we: "De metafoor 'Nader' voor God
(...) is natuurlijk een mannelijke metafoor en brengt mensen die hem
regelmatig lezen ertoe God als een
mannelijk wezen te gaan zien. Het is
ook een heel persoonlijke metafoor,
die duidt op intimiteit in het gezin,
gezag, zorg en bescherming. Ten gevolge van herhaling plegen metaforen echter hun metaforische betekenis te verliezen en dan worden ze
opgevat als letterlijke mededelingen.
(...) Door God met 'Vader' aan te
spreken en aan God te refereren als
'Nader', ontstaat de neiging God letterlijk als 'Vader' en dus als mannelijk te gaan zien; en mensen voor wie
324

het woord vader eerder negatieve dan
positieve connotaties heeft, hebben
grote moeilijkheden met deze metafoor voor God." (p. xi-xii). De oplossing die de samenstellers ons bieden
is 'Vader-Moeder'. Ze verdedigen
deze keuze als volgt: "Deze nieuwe
metafoor kan niet eens letterlijk worden opgevat en kan alleen metaforisch worden begrepen. Men kan niet
letterlij k een 'Vader-Moeder' zijn."
(p. xii). Op die manier, vinden de samenstellers, wordt voorkomen dat
we God geslachtelijk zien en worden

zien'). Het is beter te proberen (bijbel)lezers uit te leggen dat een metafoor nooit letterlijk opgevat moet
worden. Veel moeite zal dat overigens niet kosten. Niemand zal toch
denken dat God echt letterlijk
zijn/haar vader is, evenmin als de
oude Israelieten op grond van de huwelijksmetafoor dachten dat ze echt
met God getrouwd waren. Mensen
herkennen metaforen voor wat ze
zijn: middelen om iets uit te leggen.
Wat vader betreft: iedereen beseft
dat metaforen niet geinterpreteerd
moeten worden op basis van eigen
•
hoogst persoonlijke ervaringen, maar
op grond van algemene associaties.
Iedereen beseft dat
'Marietj e was de koningin van het
bal' en 'Ik vraag me of of Wallage
metaforen niet
echt Koks kroonprins is' zijn voor
iedereen begrijpelijke metaforen, los
geinterpreteerd moeten van de vraag of we de huidige vorstin
en de Prins van Oranje nu wel of niet
worden op basis van
zien zitten. Trouwens, het zal duidelij k zijn dat 'vader-moeder' nooit een
eigen hoogst persoonlijke echte oplossing voor het probleem
van de negatieve gevoelswaarde zou
ervaringen, maar
vormen; er zijn nu eenmaal helaas
mensen die zowel een nare vader als
op grond van algemene een nare moeder hebben (gehad).
Iedereen heeft echter een beeld van
associaties.
een ideale vader, en naar dat ideaal
zou men zich God dan kunnen voor•
stellen. Met andere woorden: we
er bij mensen die geen aardige vader kunnen God de Vader maar beter
hebben (gehad) geen vervelende con- Vader laten blijven. Als iemand daar
notaties opgeroepen.
echt onoverkomelijke problemen
Waarom is deze oplossing volmee heeft, lijkt persoonlijke pastorale
strekt onmogelijk? Hier wordt een
hulp meer op zijn plaats dan het uitmetafoor gebruikt om kennis over te voeren van zo'n ingrijpende verandedragen over iets abstracts, iets min of ring voor iedereen.
meer ongrijpbaars, in termen van iets
dat concreter, beter bekend is. Nu
En dan heb ik een van de belangrijkweet de mens over God eigenlijk
ste redenen om de metafoor niet te
niets, althans niet direct. Om toch in wijzigen nog niet genoemd: godsstaat te zijn iets over God te zeggen,
dienst bestaat niet in een vacuum
maakt men gebruik van dergelijke
maar in een traditie. De traditie van
cognitieve metaforen, metaforen die God als Vader is zo oud als de bijbel
op kennisoverdracht zijn gericht. Dat zelf. Dat kun je niet veranderen zonmoet dan echter wel gebeuren in ter- der het hele christendom uit zijn
men van concrete, bestaande concep- voegen te lichten. Natuurlijk staat
ten, anders faalt de metafoor.
het iedereen vrij in het persoonlijke
religieuze leven gebruik te maken
• GEEN OPLOSSING
van iedere metafoor die men aanNu kan men tegenwerpen dat 'Vader- sprekelij k vindt, maar dat betekent
Moeder' bestaat uit twee bekende
nog niet dat men moet gaan morreconcepten, en dat men dus een beet- len aan een tweeduizend jaar oude
je kan kiezen. Maar dan bestaat ontraditie, zelfs niet als men een echt
middellijk weer het gevaar van de let- goed alternatief zou hebben.
terlijke interpretatie ('Ik wil God niet
Zoals we gezien hebben, levert het
als mijn vader maar als mijn moeder voorstel 'God de Vader-Moeder' geen

echte metafoor op. Het spanningsveld tussen de twee termen van een
metafoor, bij de gratie waarvan de
metafoor functioneert, is weg. Wat
overblijft is iets vaags, waar we alle
kanten mee op kunnen, en wat dus
uiteindelijk weinig of niets betekent.
# EEN TOTALE MISLUKKING

De conclusie moet zijn dat deze poging om de bijbel aan te passen aan
het inclusieve taalgebruik een jammerlijke mislukking is. Dat ligt niet
zozeer aan de samenstellers als wel
aan de onmogelijkheid van de opga-

ve. Om redelijke zinnen te produceren heeft men persoonlijke voornaamwoorden nodig, en die zijn in
de meeste talen mannelijk of vrouwelijk. Een mens is mannelijk of
vrouwelijk en op grond daarvan zoon
of dochter. Een goede metafoor
maakt gebruik van iets in de werkelijkheid en niet van een niet-bestaand, geconstrueerd concept. De
enige oplossing om de bijbel aanvaardbaar te maken voor mensen die
moeite hebben met het mannelijke
godsbeeld, is uitleg geven. Inclusief
taalgebruik dat gebezigd wordt om

duidelijk te maken dat man en vrouw
gelijkwaardig zijn, en maatschappelij k gezien ook veelal gelijk zijn, is
een goede zaak. Maar die wordt niet
gediend met deze vrij absurde poging. Voor een inclusieve bijbelvertaling in het Nederlands zie ik dan
ook voorlopig geen perspectieven. <
V. Roland Gold, T.L. Hoyt jr., S.H. Ringe,
S. Brooks Thistlethwaite, B.J. Throckmorton jr. en B.A. Withers (eds.), The

New Testament and Psalms. An Inclusive
Version. New York/Oxford: Oxford University Press, 1995.

Optreuren, triltintelen, schitterbeven - aan het einde van de
negentiende eeuw bedachten schrijvers allerlei nieuwe woorden
om hun waarnemingen en gevoelens zo nauwkeurig mogelijk uit
te drukken. Oppervlakkig gezien Iijkt hun taalgebruik nogal
anarchistisch, maar bij nader inzien valt dat wel mee.

Optreuren met Aletrino
ij zijn de zwarte
mannen met bleeke gezichten en
roode vlaggen in
de sidderende
handen. Wij zijn de Revolutie in de
literatuur", schreef Lodewijk van
Deyssel over de Beweging van Tachtig. De schrijvers van die beweging
aan het eind van de negentiende
eeuw waren van plan de Nederlandse
letterkunde ingrijpend te veranderen.
Ze hadden niet alleen bleke gezichten en rode vlaggen, maar ook nieuwe ideeen over de manier waarop
men schrijven moest. De Tachtigers
wilden hun waarnemingen en hun
gevoelens zo nauwkeurig mogelijk
uitdrukken, en ze dachten dat dit onder andere zou lukken door nieuwe
woorden te gebruiken als triltintelen
en schitterbeven. Deze vorm van creativiteit noemden ze 'woordkunst'.
Sommigen gingen heel ver. De
schrijver Arnold Aletrino schreef bijvoorbeeld passages als de volgende:
Boven de lood-doffe aarde steeg een
langzaam zuiverende frisheid door het

Marc van Oostendorp

Er waren ook schrijvers die minder
ver gingen. Louis Couperus was zo
iemand. Hij behoorde niet tot de
Beweging van Tachtig, maar zijn taalgebruik droeg er wel de sporen van.
Op een pagina Aletrino vinden we bij
wijze van spreken evenveel nieuwe
woorden als in een hele roman van
Couperus. Maar het soort nieuwe
woorden
dat we in het werk van beiArnold Aletrino
de schrijvers vinden is hetzelfde.
Sterker nog, het soort nieuwe woorden dat de Tachtigers maakten, was
broeiig-tome drijven van de atmosfeer, nauwelijks anders dan het soort nieuwe woorden dat sprekers van het
een ijle voeling van vocht die geleideli jk de matte drukking van de zonloze Nederlands nog elke dag maken.
daguren heen-levendigde, een opwakend helderen uit de dromende lamheld waarin al/es had gedommeld,
beweegloos en mat. Rondom hoogden
de donker-zware bergen vast tegen
het laat-nawittend schi jnsel van de
lucht, een diep-geheimende glooiing
van fluwelen zwartheid waarin, even
sterrend, een klein lichtje began te
prikken, alleen, onbeweegli jk starend
tussen de ineendoezelende bomen.

LAAT-NAWITTEND

Wat was er nu zo bijzonder aan de
taal van Aletrino? Als we de opmerkelijke zinsbouw in het hierboven
geciteerde fragment buiten beschouwing laten, valt allereerst op hoeveel
bijzondere en nieuwe woorden we
vinden: broeiig-lome, voeling, drukking,
heen-levendigde, opwakend, het gaat
maar door. Sommige woorden zijn >
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Aletrino maakte veel
nieuwe woorden volgens
het procede van
de samenstelling:
lood en do f werd lood-dof.
•

vreemder dan andere, maar geen
ervan behoort tot het alledaagse
spraakgebruik.
Vrijwel al die nieuwe woorden
heeft Aletrino gemaakt volgens het
procede van de samenstelling: hij
nam twee bestaande woorden, bijvoorbeeld lood en do f, en koppelde
deze samen tot een nieuw woord,
lood-dof. Ook in niet-woordkunstig
Nederlands is dit de populairste manier om nieuwe woorden te maken.
Elke dag staan er in de krant enkele
tientallen woorden die nooit eerder
in de krant hebben gestaan. Vrijwel
al die nieuwe woorden zijn samenstellingen die de lezer niet eens als
nieuw opvallen.
Sommige van Aletrino's woorden
zijn dan ook nauwelijks bijzonder.
Het woord lood-doffe
fe zou bijvoorbeeld in de krant kunnen staan zonder dat het iemand als iets ongewoons zou opvallen. Dat geldt niet
voor alle woorden: laat-nawittend of
diep-geheimende zouden ons zeker wel
opvallen als we ze zouden tegenkomen op de redactionele pagina's van
de Volkskrant of De Telegraaf.

Bovendien is met zulke werkwoor- no koos voor hele werkwoorden en
den die er wel zijn - agentjepesten,
deelwoorden moet iets te maken
buikspreken, zwee fvliegen - vaak iets
hebben met taalgevoel. Alle sprekers
bijzonders aan de hand: de vervoevan het Nederlands weten dat buikging ervan levert problemen op. Het spreken niet vervoegd kan worden,
is bijvoorbeeld onmogelijk om te zeg- zonder dat hun dit ooit expliciet is
gen ik agentjepest of jij buikspreekt.
verteld. Waarschij nlij k is er nog
Meestal komen deze werkwoorden
nooit een onderwijzer geweest die tealleen voor in de onbepaalde wijs
gen zijn leerlingen heeft gezegd: 'je
(agentjepesten) en als tegenwoordig
mag wel buikspreken zeggen, maar je
deelwoord (agentjepestend). En laten
mag niet zeggen ik spreek buik of ik
dit nu net de vormen zijn waarin de buikspreek'. Datzelfde taalgevoel moet
meeste werkwoorden ook bij Aletrino Aletrino hebben gebruikt bij het vorvoorkomen. Laat-nawittend en diepmen van nieuwe werkwoorden. Hij
geheimende zijn tegenwoordige deelwist dat hij die nieuwe werkwoorden
woorden. Ook alle andere nieuwe
wel kon maken, maar dat hij ze niet
werkwoorden in de verhalenbundel
kon vervoegen.
waaruit het bovenstaande fragment
genomen is, Uit 't leven, nemen een
i HEEN-LEVENDIGDE
van die twee vormen aan: dun-luckNu staat er in het bovenstaande fragtend, los-rechtend, onbeweeglijk-angment ook een woord dat misschien
stend, week-schemerend, klomp-warreeen tegenvoorbeeld lijkt: heen-levenlend, optreuren, enzovoort. Het lijkt
digde. Is dat geen nieuw werkwoord?
niet waarschijnlijk dat Aletrino er be- En is dat werkwoord niet vervoegd?
wust voor heeft gekozen om zijn afHet is afgeleid, maar niet - zoals de
geleide werkwoorden alleen in deze
woorden die we tot nu toe bespraken
vormen te gebruiken. Dat het toeval - van twee woorden (laat en nawitten,
zou zijn, is zo mogelijk nog onwaar- diep en geheimen). In plaats daarvan is
schijnlijker. De reden waarom Aletri- het afgeleid van een woord (levendi-

0 GEEN TOEVAL

Ik denk dat dit iets te maken heeft
met een eigenaardigheid van de Nederlandse woordvorming. Het woord
lood-dof is een bijvoeglijk naamwoord, terwijl laat-nawittend en diepgeheimend allebei deelwoorden van
werkwoorden zijn. Afgeleide werkwoorden zijn in het Nederlands nu
eenmaal veel schaarser dan afgeleide
bijvoeglijke naamwoorden. Van de
laatste soort bestaan er zeer veel in
het gewone Nederlands: kanariegeel,
suikerzoet, loeihard, zoetsappig, enzovoort. Afgeleide werkwoorden zijn er
veel minder.
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Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

gen) met een voorvoegsel (been). Deze gen. De woorden huivering en huiver

woorden zijn altijd uitzonderingen
op de regel dat afgeleide werkwoorden niet vervoegd kunnen worden.
Zo lijkt de vorm heen-levendigen gemaakt naar analogie van bijvoorbeeld heenzenden. Dat laatste werkwoord heeft een heel gebruikelijke
vervoeging: je was boos omdat ik je
heenzond. Bovendien is deze manier
van afleiden van werkwoorden in
tegenstelling tot de twee eerdergenoemde manieren juist wel erg
vruchtbaar. Alleen al van het werkwoord zetten kunnen we zonder problemen doorzetten, overzetten, inzetten,
aanzetten, opzetten, a fzetten, bijzetten,
binnenzetten, buitenzetten en uitzetten

maken. Al die werkwoorden zijn bovendien gemakkelijk te vervoegen.
Ook dat heeft Aletrino kennelijk
goed aangevoeld.
i DRUKKING

In het korte fragment dat ik hierboven citeerde, liet Aletrino nog een
manier zien om nieuwe woorden te
maken. Het woord drukking is allesbehalve alledaags en ook het woord
voeling kept u waarschijnlijk niet in
de betekenis die de schrijver er hier
aan geeft; uit de context valt af te leiden dat dit ongeveer `gevoel' moet
zijn.
Drukken en voelen zijn allebei
werkwoorden, en daarvan heeft Aletrino met een achtervoegsel zelfstandige naamwoorden gemaakt. Dat is
op zichzelf een volstrekt normaal
procede, zoals te zien is aan woorden
als kaping, beademing en staking. Een
taalgebruiker hoeft geen woordkunstenaar te zijn om die woorden te
gebruiken. Toch is er met deze vorm
van afleiding iets bijzonders aan de
hand: die is meestal niet toegestaan
als er een andere manier van afleiden
bestaat. Zo bestaat het zelfstandig
naamwoord vraging niet omdat er al
een zelfstandig naamwoord vraag is.
,

0 ONNATUURLIJK

bestaan bijvoorbeeld zonder problemen naast elkaar.

Zowel bij Aletrino als bij Couperus
zien we beperkingen aan de vrijheid
waarmee schrijvers nieuwe woorden
0 ISKANDER
konden maken. Waarschijnlijk zijn
Wat Aletrino kon, kon Couperus ook, ze zich niet van al die beperkingen
al valt de woordkunst van de laatste bewust geweest. Ik geloof niet dat
schrijver veel minder op dan die van Couperus aan zijn schrijftafel dacht:
de eerste. Dat komt waarschijnlijk
`laat ik het werkwoord triltintelen
voor een deel doordat Couperus zich vandaag maar niet verbuigen, want
zelden zo te buiten ging aan extreme dat mag niet in de Nederlandse
woordkunst zoals we hierboven van
Aletrino gezien hebben. Een tamelijk
representatieve passage bij Couperus
is de volgende (uit De stifle kracht):
Zij ontdeed zich van kimono en sarong; en, naakt, zag zij even in de
spiegel hoar silhouet van melkige molligheid, de rondingen van een vrouw
van veel liefde. Het blonde hoar goudde zich, en een parelglans droop van
hoar schouders over hoar hats en verschaduwde weg tussen hoar kleine
ronde borsten.

Ook in deze passage staan een aantal
nieuwe vormen, maar ze zijn minder
opvallend. Het woord parelglans is
het enige dat gevormd is door samenstelling. Het is een zelfstandig
naamwoord, en dat soort woorden is
makkelijk op deze manier af te leiden
door een zelfstandig naamwoord met
een ander zelfstandig naamwoord te
combineren. Het woord melkig is misschien enigszins ongebruikelijk, maar
zeker niet nieuw. De enige twee nieuwe werkwoorden die we hier zien
staan, goudde en verschaduwde, zijn
niet samengesteld en mogen daarom
best verbogen worden.
Er zijn boeken waarin ook Couperus
wel wat meer afgeleide werkwoorden
gebruikte, bijvoorbeeld in zijn roman
Iskander, over Alexander de Grote.
Net als Aletrino liet Couperus die
werkwoorden altijd alleen in de onbepaalde wijs of als tegenwoordig
deelwoord voorkomen: zonnestralend,

Louis Couperus

woordvorming'. Het zou me verbazen als hij erg veel over woordvorming nadacht. Hij voelde dat hij een
vorm als jij triltintelt beter niet kon
gebruiken omdat dit een onnatuurlij ke vorm zou zijn.

Schrijvers horen beroepsmatig tot de
creatiefste taalgebruikers. De schrijvers aan het eind van de vorige eeuw
wilden een revolutie ontketenen in
de literatuur. Ze hadden het gevoel
dat ze alles konden, zelfs nieuwe
Hieruit zouden we de conclusie kun- starlichtend, lichttrillend, triltintelen,
woorden maken. Wie goed kijkt, ziet
nen trekken dat Aletrino hier door
schitterbeven, schreeuwjuichend. Ook
dat ook die schrijvers niet alles konzijn taalgevoel in de steek gelaten is. Couperus had kennelijk het gevoel
den, dat ze beperkt werden door de
Voor drukking en voeling bestaan im- dat dergelijke werkwoorden beter
mogelijkheden van het Nederlands.
niet vervoegd konden worden. Overi- Daar hebben zelfs de "bleeke gezichmers ook alternatieven: druk en gegens bleef Couperus ook in Iskander
voel. Waarschijnlijk vond Aletrino
ten en roode vlaggen in de sidderendat drukking en voeling net iets anders relatief zuinig met dergelijke vormen. de handen" van Van Deyssel weinig
Met de bovenstaande vormen heb ik aan kunnen veranderen.
betekenen. Maar de hierboven ge<
bijna alle afgeleide werkwoorden uit
schetste wet is ook in het dagelijks
taalgebruik niet zonder uitzonderin- dat boek opgesomd.
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'Lieve Susan, ik blijf van je houden. Gerard'. Er staan hoe
langer hoe meer van dit soort persoonlijke overlijdensberichten
in de krant. Maar horen die daar eigenlijk wel in thuis?

an dee storven geli"efde
g

at iemand een gestorven geLiefste
liefde zoekt, wanhopig lieve
RIA
woorden fluistert, haar graf
Ik kan je niet vergeten
Johan
bezoekt, haar naam duizendmaal herhaalt, om haar
schreeuwt: dat is allemaal niet zo
Door de opmaak en de plaats in de
vreemd, ook niet in onze cultuur.
krant is deze mededeling duidelijk
Het getuigt allemaal van de genegen- herkenbaar als overlijdensbericht.
heid voor deze geliefde en van de on- Maar onmiskenbaar gaat het hier ook
aanvaardbaarheid van de definitieve
om een demonstratie van genegenscheiding.
heid aan de gestorven geliefde.
Ons begrafenisritueel voorziet in
talrijke mogelijkheden om uiting te
In een wat prozalsche benadering
geven aan het verdriet om iemands
kan men zich over dergelijke kranoverlijden. Vaste rituelen lijken een
tenberichten verwonderen. Dat deed
keurslijf te vormen, maar zij bieden
ook de schrijver van de hierbij afgeook bescherming en houvast voor de drukte ingezonden brief in de Volksvertolking van dergelijke gevoelens.
krant. Hij vraagt zich af of een landeGrafschriften, teksten uit kerkelijke
lijke krant niet een erg onpersoonlijk
vieringen en teksten bij bloemstukmedium is voor het overbrengen van
ken zijn voorbeelden van zulke verpersoonlijke gevoelens op een betolkers van vaak onbeschrij flij ke geperkte groep vrienden.
voelens. En niet zelden wordt daarin
de gestorvene toegesproken met
Als grafschrift, op gedachtenisprentteksten van de volgende structuur:
jes of bij grafkransen is een zeer persoonlijke tekst niet ongebruikelijk.
Lieve Susan, ik blijf van je houden.
Daar vraagt niemand zich af of de geGerard.
storven geliefde die tekst wel zal lezen. De omstanders accepteren die
De 'funeraire poezie' bevat talrijke
formulering als vanzelfsprekend. Ook
van dergelijke teksten, gericht aan de de toevallige voorbijganger accepgestorven geliefde. Met een voorteert genegenheidstekst en respecbeeld uit de Nederlandse traditie wil
teert de gedemonstreerde genegenik hier volstaan:
heid.
Maar moet een dergelijke tekst in
EGIDIUS,
een krant? Traditioneel heeft een
Waer bestu bleven?
overlijdensbericht in een krant voorMi lanct na di, gheselle mijn.
namelijk een informatieve functie.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Het dient om anderen op de hoogte
Dat was gheselscap goet ende fijn:
stellen van iemands overlijden, en
Het sceen teen moeste ghestorven sijn. om hen in de gelegenheid te stellen
Nu bestu in den troon verheven,
de begrafenis bij te wonen, en ook Claerre dan der zonnen scijn;
in vroeger tijden, maar ook nu nog
Alle vruecht es di ghegheven.
wel - om hen op te roepen zich te
melden in verband met de afhande[anoniem]
ling van de nalatenschap. Dat verhinderde de afzender niet om in de
In de krant kun je zulke gevoelsuitin- keuze van de formulering enige piegen steeds vaker lezen in overlijdens- teit te laten meeklinken; soms ver-

Dick Springorum -Nijmegen
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berichten. Een voorbeeld: woord in cliches, soms in meer persoonlijke bewoordingen. Ook nu
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Advertenties
]Vat mij opvalt in de Volkskrant, in
tegensteiling tot vergelijkbare dagbladen, is de inhoud van de overlijdensadvertenties. tk blijf maar zitten
met de vraag wat mensen ertoe
brengt woorden als:. `.Lieve Troel, ik .
n is je zo. Je Tabbetje' aan de openbaarheid prijs te geven.
Lees ik dit letterlijk, ' dan veronderstelt Tabbetje kennelijk dat men
in het hiernamaals een abonnement
op de Volkskrant heeft en Troel aldus P
posthuum
van Tabbetj
Tabbetjes
esgevoelens voor hem/haar kan kennisnemen.
Wellicht beoogde Tabbetje echter I
de Volkskrantlezers van deze gevoelens op de hoogte te brengen en
werd daartoe een op zichzelf wel
aanvaardbare aanspreekvorm gekozen. Nu -doet zich echter het probleem voor dat ik, als lezer, Troel E
niet kende en Tabbetje niet ken, althans, misschien ken ik ze wel, maar
dat vermag ik op basis van de. gebo
den informatie, in de overlijdensadvertentie niet vast te stellen.
Derde optic is dat Tabbetje de
bedoeling heeft gehad een beperkte
groep insiders op de hoogte te brengen van het overlijden van en ;ijn/haar gevoelens .voor Troel. Insiders I
die aan een half woord genoeg heb- I
ben en donders goed weten wie
Troel was en vie Tabbetje is. Maar
dan rijst de vraag of dew, gelet op
hun status van insider, niet at lang
op de hoogte waren van het overlijden van Troel en vt orts of de krant,
en nog wel een landelijke, niet een
wel heel erg onpersoonlijk vehikel is
voor het overbrengen van persoonlijke gevoelens aan -een beperkte
groep vrienden. Daarvoor moeten
toch directere contactmogelijkheden bestaan zou je :zeggen.
Kortom, de Paglna met overlijdensadvertenties van de Volkskrant,.
ongetwijfeld ooit bedoeld voor het
verstrekken van infonnatie, b llj ft
voor mij een van de meest raadselachtige rubrieken van de hele krant.
UTRECHT

. S/ef de Roo

N

heeft een overlijdensbericht in een
krant nog onmiskenbaar een informatieve functie.
Maar geleidelijk zijn naast de strikt
mededelende berichten ook andere
teksten deze pieteitsfunctie in de
krant gaan vervullen: teksten waarin
derden 'diep verslagen' reageren op
een bericht van overlijden en waarin
zij de naaste omgeving 'alle sterkte
toewensen dit zware verlies te dra-

gen'. Ook zij demonstreren in deze
berichten hun genegenheid voor de
overledene, 'die altijd in onze gedachten zal blijven'.
In de huidige tijd zijn we er getuige van dat pure genegenheidsberichten, gericht aan de gestorvene, ook
de functie van 'overlij densbericht'
gaan vervullen. Dat niet iedere lezer
aan de gebruikte voornamen voldoende houvast heeft om de overle-

dene en de afzender te kunnen identificeren, doet aan het bericht kennelijk nauwelijks afbreuk: voor intimi
van de overledene is het bericht duidelijk genoeg; en voor wie de overledene niet kent, is het bericht ook
niet bestemd.
Maar bovendien, iemand van wie
je zielsveel houdt, heeft helemaal
geen achternaam ...
<

Lu
i sgrasgroen.?
Hoeroen
g
r zijn woordenboekmakers die precies weten
hoeveel betekenissen een woord heeft. Er zijn
er ook die weten dat je dat niet kunt weten.
Toch zijn ook de laatsten gedwongen om de
complexe en subtiele taalwerkelijkheid in een
schemaatje van genummerde betekenissen op te sommen. Juist alledaagse, veelvoorkomende woorden leveren
de grootste problemen op. Wie in enkele serieuze woordenboeken het aantal beschreven betekenissen van een
paar gewone woorden vergelijkt, ontdekt in het oog
springende verschillen. De kleuren leveren fraaie voorbeelden op. Groen bijvoorbeeld, zie de tabel hiernaast.
Groen als aanduiding voor de overdrachtelijke onrijpheid, de onervarenheid van personen, staat in Van Dale
Hedendaags Nederlands en de grote Prisma onder het betekenisnummer van het onrijpe fruit. Prisma geeft na een
puntkomma een synoniemdefinitie; de Hedendaagse
geeft een voorbeeldzin. Is dat terecht, of maakt deze betekenis aanspraak op een eigen nummertje? Er zijn ten
minste twee argumenten voor het afsplitsen van de onervarenheidbetekenis. De eerste is het feit dat de ene betekenis exclusief slaat op fruit en de andere op mensen, ofwel 'de subjectsrestricties zijn onderscheidend'. De andere is dat een synoniem als onervaren niet op beide betekenissen van groen kan slaan.
Een lastige kwestie is overigens de verbinding zo groen
als gras. Is er sprake van de kleurbetekenis? Nee, de uitdrukking versterkt de onervarenheidbetekenis - wie al
vergelijkend met gras de kleur wil aanduiden, zal eerder
naar grasgroen grijpen. Hoort die verbinding dan te worden opgenomen onder de betekenis 'onervaren'? Dan is
de vergelijking met gras eigenaardig, want onervarenheid
is niet bepaald een typisch kenmerk van gras.
En het groen uit een groene streek in het noorden van Spanje
en het Groene Hart, rechtvaardigt dat een afzonderlijke betekenis? Rangschikking onder de kleurbetekenis is te verdedigen, want de begroeiing met gras of andere planten
zorgt doorgaans voor een groene kleur. Toch behoudt dit

Rik Schutz - uitgever Van Dale Lexicogra fie

I

groen zijn specifieke betekenis in de seizoenen waarin
die kleur niet zichtbaar is, bijvoorbeeld als er sneeuw
ligt. De betekenis is te omschrijven als 'landelijk, gekenmerkt door een landschappelijk karakter met verhoudingsgewijs veel begroeiing en weinig bebouwing'. Een
kanshebber voor een afzonderlijk betekenisnummer
wat mij betreft.
Het antwoord op de bovengenoemde beschrijvingsproblemen bestaat niet. Elke woordenboekredactie zal voor
een nieuwe editie van een woordenboek een keuze maken. En elke woordenboekgebruiker moet ervoor zorgen
dat hij het woordenboek onder handbereik heeft waarvan de modellering van de woordwerkelijkheid hem of
haar het best bevalt. <
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Knipperdolletje

EwoudSanders

Zowel in het Engels als in het Nederlands werd knipperdolling vanaf de
17de eeuw overdrachtelijk gebruikt
voor 'opstandeling', 'eigenzinnig
man', 'bedrieger' of 'religieuze fanatiekeling'. Aan het eind van de 18de
eeuw kwam daar de betekenis 'klein
rond beschuitje' bij. Hoe die betekenisovergang precies tot stand is gekomen, is niet bekend. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal schrijft
hierover: "Mogelijk voelde men in
het woord knipperdolling een klanknabootsend element dat goed paste bij
bros, knappend gebak."
Zeker is dat knipperdolletje vervolgens ook werd gebruikt voor andere
kleine ronde voorwerpen, zoals kleine aardappelen. Het werd tevens gebruikt als vleinaampje voor (mollige)
kleine kinderen. Vandaar het kinderrijmpje:

loofden dat het Laatste Oordeel spoedig lOU komen.
Nadat de wederdopers zich in
1534 van Munster me ester hadden
gemaakt, werd Knipperdolling een
van de twee burgemeesters. Vervolgens trok jant]e van Leiden - bekend
uit het spreekwoord - de macht naar
zich toe. jantje liet zich tot 'koning
van Sion ' uitroepen en benoemde
Knipperdolling tot zijn stadhouder.
Bij het woord 'barst' schriktzij heftig,
englijdt hoar kop chocolaad van hoar Hij woonde in Knipperdollings huis
en trouwde met diens dochter Dieuschoot en overstroomt de inhoud
wertje, de latere koningin Divara.
mevrouw Snipper's japon en den
Knipperdolling trad zeer streng op
vloer, terwijl de twee knipperdolletjes
tegen weifelaars en andersdenkenalsscheepjes op den bruinen plas
den. "Van vier knechten vergezeld
Hansjen Knipperdolletjen
dobberen.
en met het ontblote zwaard in de
Diezat laatst aan den dijk;
hand toog hij tot schrik der burgers
Hij krabde door zijn bolletjen,
Twee knipperdolletjes die als scheepjes
door de straten", schreef een naslagZijn mutsje viel in 't slijk.
op dechocolademelk dobberen - het is
een zin om nooit meer te vergeten.
werk later.
Na een langdurig beleg werd Mun- Dat ook voorkomt met de tekst:
Bij nader onderzoek blijkt het ook
een bijzondere zin , want knipperdolle- ster in 1535 door de troepen van de
Hansjen Knipperdolletjen
tje lag toen al op sterven en lOU later bisschop heroverd. Na maandenlange gevangenschap en zeer wrede marZat op Hondelaarsdijk
vrijwel nooit meer in het wild zijn
Hij had fluwelen schoentjes an,
telingen werd Knipperdolling, samen
aangetroffen. Al eerder, in 1875,
Hij vieler mee in 't slijk.
schreef een zekere H.J. Broers ten on- met Jan van Leiden, op 22 januari
1536 ter dood gebracht. Het tijdrechte: "Van aile gebakken uit vroeschrift De Navorscher schreef in 1856 Inmiddels is knipperdolletje - in aile
geren tijd hebben de theerandjes
betekenissen - gestorven, begraven
dat dit gebeurde "door middel van
aileen hun vroegeren roem gehanden
helemaal vergeten. Voor liefde op
gloeijende
tangen,
waarmede
hem
haafd. De knipperdollingjes en de
kruidkoekjes (oo .) zijn verdwenen."
het vleesch uit het ligchaam genepen het eerste gezicht maakt dit echter
werd". Zijn lijk werd in een kooi aan niets uit. Integendeel: het kan zelfs
Een knipperdolletje is een klein
een voordeel zijn.
<
rond beschuitje. Het woord is omde St. Lambertuskerk gehangen.
streeks 1780 voor het eerst gevonden,
in de verbinding DelftseKnipperdolleOPROEP: KRI/G DE VLlEGENDE VINKENTERING
tjes. In de 19de eeuw werd het kleine
ronde beschuitje als een typisch AmEen keer per jaar - met nieuwjaar - wensen wij elkaar enkele dagen ritueel
sterdamse lekkernij beschouwd.
het allerbeste toe. Door het jaar heen mogen wij elkaar echter graag verwensen
. Denk niet te snel dat u daar niet aan meedoet. Stelt u zich slechts
Over de herkomst van knipperdolletje
voor
dat
u wordt gesneden op de snelweg of dat iemand anders uw paris nooit getwijfeld: het woord gaat
keerplaats inpikt terwijl u net voorzichtig achteru it wilt insteken, en u weet
terug op Bernhard Knipperdolling.
dat ook u verwenst. De vraag is: welke uitdrukkingen gebru ikt u daarbij?
Knipperdolling was een rijke lakenZegt u simpelweg: sterf, val dood, krijg de klere, of bedient u zich van
koopman in Munster toen hij zich in
bloem rijke uitd rukkingen als krijg koperen hartkleppen dan kun je je je leven
1534 bij de wederdopers of anabaplang de tering poetsen, krijg de bloedkanker achterje hart of iets anders? Ik
tisten aansloot - een radicale en opwil graag weten welke verwensingen u gebruikt en onder welke omstanstandige protestantse sekte die vond
digheden; welke kent u en waar en wanneer hebt u ze leren kennen? Ik
dat aileen zij die zelfstandig hun
wil, kortom, graag dat u mij, via Onze Taal, het allerergste toewenst. De
geloof konden belijden tot de doop
enige voorwaarde is dat het om echte, waargehoorde en waargebruikte
moesten worden toegelaten. Zij ververwensingen gaat. Ik ben u bij voorbaat zeer erkentelijk voor de maeite .
wierpen het dopen van kinderen,
Ewoud Sanders
doopten volwassenen opnieuw en ger zijn woorden waar je op slag
verliefd op wordt. Dit overkwam
mij toen ik knipperdolletje voor
het eerst ontmoette, in een reportage die Justus van Maurik in
1881 schreef over een knullig Amsterdams toneelgezelschap. Over een
van de toehoorders bij een repetitie
schreef Van Maurik:

L...-
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Kerstziekte
k kwam het woord tegen in de
bundel Klaarlichte dag (1996)
van Anna Enquist: kerstziekte.
Nooit van gehoord, maar het
zou heel goed een Nederlands
woord kunnen zijn en voor de betekenis ervan dienden zich meteen allerlei mogelijkheden aan. Lichamelijke kwalen bijvoorbeeld: ziekte na
overmatig dineren tijdens de kerstdagen. Of geestelijk ongemak: gevoelens
van lamlendigheid en verveling, ten
gevolge van twee, soms zelfs drie
feestdagen achter elkaar. Of psychosomatische klachten, uit onbewust
verzet tegen het hele idee van Kerstmis met zijn voorgeschreven gebruiken en bijbehorende sentimenten:
kerstmanhaat, stalletjesallergie, piekvrees, misselijkheid bij het horen van
kinderkoorkerstliedjes uit luidsprekers
in winkelstraten en op zogenoemde
kerstmarkten. Herkenbare kerstziekteverschijnselen genoeg, en allemaal
zouden ze heel goed onder de noemer
van dit woord kunnen vallen, maar
toch lijkt het buiten dit gedicht niet
te bestaan. Het is in geen enkel woordenboek te vinden. Ook niet in een
medische encyclopedie. En in het gedicht zelf moet er ook iets anders mee
bedoeld zijn:
KERSTZIEKTE

De rivier heeft zich tot meer
gestrekt en klotst onder de waslijn.
Geen plaats voor paarden, engelen;
in geen herberg thuis. Ga liggen
onder zeven dekens, koorts ranselt
de gewrichten, laat hem, hij maakt
zich zwaar in haarwortels en
oogkas.
Straf, teken? Na een troebele
nacht ligt water glad over radeloos
gras, een zuiver blinken tussen
wolk en vroegere weide. Stroom
gaf zijn richting voor stilstand,
niemand mist iets: longen, mijn
vurige vlerken, mijn vlammende
jas!

z

0

lezen. Iedereen is gelukkig, zoals het
hoort bij Kerstmis, "niemand mist
Guus Middag
iets", maar zij wel: zij is, net als
Christus in de nacht van Zijn geboorEen eenvoudig gedicht is het niet. Er te, "in geen herberg thuis", zij ligt
zijn enkele aanwijzingen voor ziekte, maar ziek te wezen in haar koortsige
dat is waar: koorts, dekens, gaan lig- dekenhol, op een onbereikbaar, want
gen. Er zijn ook enkele toespelingen door overstromingen omgeven eiland. Eenzaamheid en verlatenheid:
op het kerstverhaal: engelen, geen
plaats in de herberg. Maar daarnaast misschien is dat wel de kerstziekte bij
zijn er ook gegevens die zich moeilij k uitstek, omdat de symptomen ervan
het schrijnendst zijn ten tijde van
met een traditionele kerst laten verKerstmis, dat nu eenmaal traditioneel
binden. "Paarden", dus geen os en
geen ezel. "Water", dus geen sneeuw. het feest van warmte en gezelligheid
en saamhorigheid is.
"Vurige vlerken", een "vlammende
jas": dat lij kt nog eerder op een geval
van pinksterziekte te wijzen. Hooguit • KERST 1993
Of de dichteres dit zelf ook bedoeld
kun je zeggen dat het schema van
heeft, is nog maar de vraag. In Klaarhet gedicht overeenkomst vertoont
met het schema van het kerstverhaal. lichte dag wordt 'Kerstziekte' gevolgd
door `Ineens'. Ook daarin is sprake
Na een troebele nacht biedt de volvan rillen en huiveren, onder de degende dag uitzicht op een overkens kruipen en de kachel laten loeistroomd landschap met een rustige,
rimpelloze waterspiegel, "een zuiver en. Toen ik het nog eens las, herkenblinken tussen wolk en vroegere wei- de ik het als het gedicht dat Enquist
de". Dat zou de natte variant kunnen begin 1994 had ingezonden voor een
zijn van een witte kerst: na de bewo- tijdschrift dat in de poezieboekenweek van voorjaar 1994 zou verschijgen kerstnacht strekt zich een stille,
nen. Ik had er als een van de redacbesneeuwde wereld uit, met de bijteuren iets mee te maken gehad. En
behorende gedachte aan vrede op
aarde, neergedaald heil en in de men- toen herinnerde ik me ook weer haar
begeleidend schrijven. Op onze vraag
sen een welbehagen.
of de actualiteit haar onlangs nog
een gedicht had ingegeven, meldde
• TEGENSTELLING
Enquist op 2 januari 1994 dat de
Maar hoe is onze dichteres er nu eigenlij k aan toe? Uit deze veertien re- actualiteit de afgelopen kerstdagen
gels rijst nog niet meteen een helder voor haar had bestaan uit "een fikse
beeld van de bedoelde ziekte op. Op longontsteking", waarvan zij in haar
grond van de genoemde symptomen gedicht getuigenis had afgelegd.
Met deze particuliere betekenis
zou een lekendiagnose luiden: zware
zullen we het vermoedelij k moeten
verkoudheid, gevalletj e van griep
doen. Het is een wat teleurstellende
misschien. Maar wat maakt deze
uitkomst misschien, maar we weten
ziekte dan tot een kerstziekte? Zelf
nu in ieder geval wat er in het Woorvraagt de dichteres zich nog even of
of haar bedlegerigheid een straf is of denboek van de poezie achter het
lemma kerstziekte genoteerd moet
een teken, maar van wie en voor
worden:
`ziekte waardoor men rond
wat? Een antwoord wordt meen ik
de kerstdagen getroffen wordt, inzonniet gegeven. Het vredige overstroderheid de (fikse) longontsteking die
mingstafereel zou erop kunnen wijdichteres Anna Enquist tijdens de
zen dat zij aan het slot van het gedicht weer genezen is: de koorts, uit- kerstdagen van 1993 het bed deed
houden'. En natuurlijk kan er, voor
gedrukt in de vurige vlerken en de
een goed begrip van het gedicht, nog
vlammende jas, is als het ware geworden vermeld dat enkele van onze
blust door het water.
grote rivieren rond Kerstmis 1993 inMaar het ligt meer voor de hand
om in de twee slotregels met die lasti- derdaad buiten hun oevers waren ge<
ge dubbele punt een tegenstelling te treden.
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Nico Groen & Erik Viskil
InZicht Iicht 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.

• JUIST WOORDGEBRUIK

0 VLAAMSE TAAL

Geheel terecht merkt Annelies Kooijman,
auteur van het boek Duidelijke taal, op dat
de aandacht voor de juiste spelling van
woorden, die is versterkt door de introductie van de nieuwe spelling, ten koste gaat
van de aandacht voor het juiste gebruik
van (op elkaar lijkende) woorden. Daarom
heeft ze zich in haar boek ten doel gesteld
veelvoorkomend verkeerd woordgebruik
te signaleren en daarmee te voorkomen. In
het boek is te vinden wat het verschil is
tussen geneigd en genegen en tussen motivatie en motivering. Door dergelijke gevallen
te beschrijven, sluit Kooijman aan bij enkele andere boeken op dit gebied, zoals het
Prisma Stijlboek van G.C.L. Apeldoorn en
de Taalvos-reeks, waarin het juiste gebruik
van woorden in vreemde talen werd behandeld. Kooijman is zelf overigens auteur
van de Taalvos Italiaans.

In een door Nederlanders ongetwijfeld als
'exotisch' ervaren taalgebruik wordt in De
grote kleine dikke knol op onnavolgbare wijze een deel van de Vlaamse woordenschat
ontsloten (alleen de titel al ...). Het boekje
bevat door Nederlanders en Vlamingen
verzamelde woorden en uitdrukkingen op
een aantal verschillende, maar voornamelij k culinaire terreinen. De liefhebbers
kunnen er woorden en uitdrukkingen in
vinden als dasjteren, daver en decapotable.
De samenstellers betitelen het boekje zelf
als een 'idiotikum', maar hebben geenszins de bedoeling onze zuiderburen voor
zot te verslijten. Evenmin pretenderen ze
de eersten of volledig te zijn.
De grote kleine dikke knol is samengesteld
door Aly Knol en kan worden besteld
door f 25,- over te maken op gironummer 2179456 van drukkerij Tan Heck,

Duidelijke tool. Misverstanden en struikel-

Delft, o.v.v. 'Kleine knol'.

blokken in het Nederlands wordt uitgege-

ISBN 90 6824 006 4

ven door Prometheus en kost f 17,90.
ISBN 90 5333 581 1

• DEBATTEREN

• MIDDELNEDERLANDS

In 1984 verscheen in de Aula-reeks het
Woordenboek Middelnederlands. Nu, dertien
jaar later, beleeft dit boek een heruitgave,
die ten opzichte van de vorige druk met
zo'n 3500 trefwoorden is uitgebreid tot
15.500 trefwoorden. Het boek heeft ook
een nieuwe titel gekregen: Middelnederlands lexicon. Behalve de wijzigingen is ook
de nieuwe afbakening van het Middelnederlands opvallend: werd in de eerste druk
nog gesproken van "de volkstaal zoals die
van ca. 1200 tot ca. 1500 werd gesproken",
in deze nieuwe uitgave is deze periode 'opgerekt' van 1150 tot 1550. Het lexicon zelf
wordt voorafgegaan door een uitgebreide
inleiding, waarin de auteurs ingaan op de
overlevering van Middelnederlandse teksten, de geografische afbakening van het
Middelnederlands, en het gebruik van
lexicografische hulpmiddelen bij de totstandkoming van het lexicon.
Het Middelnederlands lexicon van W.J.J.
Pijnenburg en T.H. Schoonheim wordt
uitgegeven door Schiphouwer en Brinkman en kost f 49,50.
ISBN 9072872170
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tholieke Universiteit Nijmegen besloten
zelf een schrijfhandleiding samen te stellen. Het resultaat van hun inspanningen is
nu verschenen onder de titel Nota Bene! Het
boek is bedoeld voor anderstaligen die het
Nederlands al redelij k goed beheersen
(CITO 4, Staatsexamen NT2 programma II
of het niveau van het Certificaat NT2) en
die willen leren beter te formuleren en hun
teksten beter te structureren. Hoewel het
oefenen in reele schrijfsituaties vooropstaat
en het boek dus een schat aan opdrachten
bevat, is er ook veel plaats ingeruimd voor
uitleg en theorie.
Nota Bene! Cursus schrijfvaardigheid voor
hoogopgeleide anderstaligen wordt uitgegeven door Coutinho en kost f 49,50.
ISBN 90 6283 065 X
• NEDERLANDS IN ALLE TALEN

De Stichting Ons Erfdeel heeft recentelijk
een Afrikaanse editie van haar brochure Nederlands, de taal van twintig miljoen Nederlanders en Vlamingen uitgebracht. In dit 64 pa-

gina's tellende boekje geeft Omer Vandeputte een beeld van de groei en ontwikkeling van de Nederlandse taal in Nederland
en Vlaanderen. Eerder verschenen er edities
in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Portugees, Deens, Nieuwgrieks, Indonesisch, Pools, Servo-Kroatisch, Hongaars, Tsjechisch, Russisch, Arabisch, Catalaans, Chinees, Japans en Turks. De Afrikaanse tekst is van de hand van Daniel
Hugo. De brochure is "uitgegee met die
steun van die Nederlandse Taalunie".

Peter van der Geer en Bregje Walenkamp
hebben een nieuw boekje over debatteren
geschreven: Daar trappen wij niet in. Ze leggen erin uit hoe discussianten veelvoorkoNederlands, die tool van twintig miljoen
mende discussietrucs kunnen herkennen
en hoe ze dit soort trucs effectief kunnen
Nederlanders en Vlamingen is uitgegeven
door de Stichting Ons Erfdeel (Murissonbestrijden. Na een hoofdstuk over de herstraat 260, B -8931 Rekkem, tel. (0032)
komst van de discussietrucs behandelen ze
(0)56 411 201) en kost f 18,-; in Belgie
psychologische trucs, argumentatietrucs
Bfr. 300 en in Zuid-Afrika 45,- ZAR.
en non-verbale trucs en gaan ze onder
meer in op het gebruik van trucs bij vergaISBN 9075862180
deren en onderhandelen. Van der Geer is
debattrainer en voorzitter van de stichting 0 BORRELNAMEN
Holland Debate, Walenkamp is trainer Dotje, diendertje, neutje: Vlamingen en Nederlanders kennen hun glaasje jenever onschriftelijke communicatie.
Daar trappen wij niet in. Wegwijs in discus- der vele namen. In het Borrelwoordenboek
heeft Ewoud Sanders 750 volksbenamingen
sietrucs wordt uitgegeven door Kosmos
voor 'het borreltje' alsmede een groot aanZ&K en kost f 24,90.
ISBN 9021593440
tal verwante woorden uit onze buurtalen
bijeengebracht. De beschrijvingen zijn ge• SCHRIJVEN VOOR ANDERSTALIGEN
documenteerd met tekstfragmenten uit
Het is een bekende klacht van docenten liedjes en literatuur en behandelen behalve
Nederlands-als-vreemde-taal dat er voor de borrelnamen ook uitdrukkingen en zegsanderstaligen met een hogere opleiding zo wijzen die met drinken, drank en dronkenweinig bruikbare lesmethoden zijn. Op het schap te maken hebben.
gebied van schrijfvaardigheid was het geHet Borrelwoordenboek. 750 volksnamen
voor onze glazen boterham kost f 29,90
mis aan een goede methode zo groot dat
enkele docenten (Jose Bakx, Marij Beren is verschenen bij Sdu/Standaard.
ISBN 90 75 56649 2
nards en Annemiek de Vries) van de Ka-

s ANS
honderd meer dan de eerste versie.
om 10.00 uur op 46 plaatsen in VlaandeBegin november verscheen de tweede, volDe nieuwe Algemene Nederlandse Spraak- ren de preselecties plaats. De 120 besten
ledig herziene editie van de Algemene Nekunst verscheen bij Martinus Nijhoff Gro- gaan door naar de halve finales op vrijdagderlandse Spraakkunst, in het persbericht
ningen en Wolters Plantyn Deurne en
avond 13 maart, en de 40 winnaars daarniet ten onrechte "het standaardwerk van
kost tot 1 -1 -1 998 bij intekening f 225,-,
van kampen op zaterdag 28 maart in Brusde Nederlandse grammatica" genoemd.
daarna f 250,sel in de eindstrijd om ruim 1 milj oen
Aan de herziening werd gewerkt door een
ISBN 90 68 90490 6 (Nederland)
frank aan prijzen. Als norm voor spellingNederlands-Belgische redactie, bestaande
90 30 90043 1 (Belgie)
proef en dictee geldt het nieuwe Groene
uit W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J.
Boekje en voor woorden die daar niet in
de Rooij en M.C. van den Toorn. Er is veel • GROOT DICTEE
voorkomen, geldt de spelling in de grote
aan gedaan om de nieuwe versie toeganke- Behalve het bekende 'Groot Dictee der Ne- Van Dale.
lijker te maken dan de eerste, uit 1984. Te- derlandse taal' (in december) is er ook een
Voor meer informatie kunt u schrijven
gelijkertijd is er gestreefd naar verdere we- 'Groot Nederlands Dictee', de grootste
naar of bellen met Jan Vaes van het
tenschappelijke verfijning. En de jongste taalwedstrijd van Vlaanderen voor NederDavidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81,
inzichten zijn er zo veel mogelijk in ver- landssprekenden boven de 16 jaar, georga3000 Leuven, telefoon (0032)(0)1 6 - 310
werkt. De ANS bestaat nu uit twee delen, niseerd door het Davidsfonds. In het voor600. De inschrijfprijs bedraagt Bfr. 200;
die gevat zijn in een cassette; de totale om- jaar van 1998 wordt de vierde editie gescholieren en studenten betalen Bfr. 100.
vang is zo'n tweeduizend pagina's, zes- houden. Op zaterdag 14 februari vinden

H et decimaalteken:

maak er een punt van
H.R. de Vries - arts, Lichtenvoorde

n Nederland is het officiele decimaalteken een komma,
maar in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
is het een punt. De punt is echter ook in ons land sterk
in opmars, onder meer doordat het Engels de belangrijkste voertaal op Internet is, en door elektronische apparaten waar we mee te maken hebben.
Maar de punt wint ook veld in het spraakgebruik. Op een willekeurige dag hoorde ik de weerman van Omroep Gelderland
spreken van "twee punt zeven graden onder nul", een medisch
analist van "een Hb van acht punt drie" en een verslaggever van
NOVA van "een punt zeven miljard". Zelfs de wiskundeleraar van
mijn dochter heeft het over "zeven punt drie" voor een repetitie,
een repetitie waarin het arme kind een decimaal moet laten voorafgaan door een komma.
Iedereen gebruikt rekenmachines die op het schermpje een
punt afdrukken als decimaalteken. Ik heb enkele rekenmachines
bekeken die al of niet onder licentie in Nederland zijn vervaardigd: punt. Het bekendste spreadsheetprogramma onder DOS:
een punt. Bij het overnemen daarvan moet je de punten vervangen door komma's.
De vraag is of het niet tijd wordt de officiele notatiewijze aan
te passen aan het taalgebruik (en de apparatuur) door in Nederland de punt als decimaalteken te gaan gebruiken. Om verwarring te voorkomen, moet er dan ook iets anders aangepast worden. In Nederland zetten we een punt voor duizendtallen, in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een komma. Ook in
dit opzicht is het goed om ons te conformeren aan de rest van de
wereld. Een heel geschikt moment voor de wijziging lijkt me de
invoeringsdatum van de euro. Want vooral de financiele wereld
krijgt dan toch al heel wat aan te passen. <
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UIT DE JAARGANGEN

TAALPOLITIE EN TAALKUNDE.
op he haald verzoek der Redactie Beef ik hier
mijne meening ten beste aangaande een vraagstuk, dat in de vereeniging en in het maandblad
Onze Taal voortdurend rondspookt. Het . is de
vraag aangaande de grenzen van het gebied,
waarop de „leek"-in-taalkunde het recht van
,,taalpolitie" bezit. Het antwoord kan zeer kart
zijn: de niet-taalkundige is alleen deskundige en
dus tot kritiek bevoegd en gerechtigd, wanneer
het woordgebruik in zijn bij zondere vaktaal aan
de orde is. Dus de koopman inzake handeistermen, de scheikundige inzake de termen van zijn
wetenschap en laboratorium-praktijk, de mijn bouwkundige inzake de ,,mijnbouwterminologie".
,

De leek inzake taalkunde meent, dat er . een
a 1 g e m e e n kenbare en erkende Nederland.sche taal f,bestaat", onze „mooie" moedertaal,
Wier woorden, woordverbindingen, wendingen
en uitspraakvormen gesneden koek zijn voor het
„taalgevoel" van iederen zelfbewusten vader
lander. In tegenstelling daarmede moet de taalkundige constateeren, dat er geen a I g e m e e n e
Nederlandsche taal als concrete ,werkelijkheid"
bestaat. Slechts bestaan er zekere „normen", dat
zijn „ahstracties" die een taalkundige uit de werr
kelijkheid kan ,afleiden", die bij het algemeene
taalgebruik als „richtlilnen" dienen. Voor die
„normen" kan den ontwikkelde, d.i. ook taalkundig ontwikkelden Nederlander, door middel van
goed taalonderwi)s een meer of minder beslissend
of zuiver ,taalgevoel" eigen zijn, zeer zeker.
pr

Onze Taal, januari 1938, blz. I
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aa
almanak

Met meer dan vijftig leuke,
leerzame en lezenswaardige
artikelen over taal

De Taalalmanale is een leesboek vol verrassende taaltips,
curieuze feiten, testjes en illustraties. Over apentaal en
turbotaal, stotteren en zingen, Internet en dialect, de taal
van de liefde en de taal van Den Haag, de nieuwe spelling
en het Nederlands van Johan Cruijff.
Uitgave i.s.m. het Genootschap Onze Taal
Samenstelling: Peter Burger en Jaap de Jong
Omvang:
220 pagina's
ISBN:

90 75566 50 6

Prijs:
f 24,90
Rijk geillustreerd

Bestelien:
Servicecentrum Sdu Uitgevers
Telefoon (070) 3789 880

Fax (070) 3789 783

de Volkskrant

Het nieuwe stijlboek
Ingrijpend gewijzigde en
vernieuwde uitgave van
het praktische en zeer
populaire Stijlboek van

I~m

Ook verkrijgbaar inde boekhandel

Test uw taal
Vijftig piuige taalspellen
om aileen
ofmet anderen
tespelen

de Volkskrant.
Wat is een bondige schrijfstijl? Wanneer plaats je een
komma? Welke 'vreselijke
uitdrukkingen' mag je beslist
niet gebruiken?

Kent u de precieze betekenis
van het woord abitu rient?
Is de juiste spelling debacle,
debacle of debacle?Waarom
is het woord mistoestanden
niet juist?

In dit Stijlboek vindt u alles over leesbaarheid, taalfouten,
interpunctie, de betekenis van o.a. veelvoorkomende
politieke en juridische begrippen, de schrijfwijze van
geografische namen en de nieuwe spelling.
Samenstelling: Han van Gessel e.a.
Omvang:
188pagina's
ISBN:
90 12 08383 4
Prijs:
f 19,90
Bestellen:
Servicecentrum Sdu Uitgevers
Telefoon (070) 3789 880
Fax (070) 3789 783

Sdu Uitgevers

Sdu Uitgevers

&III

Ook verkrijgbaar indeboekhandel
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Test uw taalstelt uw taalkennis op de proef aan de hand
van drie onderwerpen: woordenschat, spelling en taal- en
stijlfouren. Elke taalvraag levert scorepunt en op. Four
geantwoord? Dan krijgt u nog een kans, maar dan gaat
de score wel omlaag .. .
Van ].H.]. van de Pol verschenen eerder In goedNederlands
en Sdu/Standaard Spellinggids.
Bestellen :
Servicecentrum Sdu Uitgevers
Telefoon (070) 3789 880
Fax (070) 3789 783

Auteur:
Omvang:
ISBN:
Prijs:

J.H.J. van dePol
112 pagina's
907556662 X
f 19,90

Sdu Uitgevers
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Ook verkrijgbaar in deboekhandel

185, 243
aaibaarheidsfactor
85
aan de strijkstok hangen (etym.)
155
aardig
289
aarzelmaand
253, 306
aaszak
46
achtbaansweg
149
afleidingen
31, 33, 113, 144
afscheidsgroeten
281
al het/alle geld
92, 124
ambtenaren leren schrijven
212, 288
ANS, nieuwe 92
Antilliaanse schooltaalstrijd
181
avanceren
36
beknopte bijzin
250
beleidsnota's lezen
47
bemensen
10
beroepsnamen, vrouwelijke 47
bestaande
7
beurtbalkje
322
bijbel, inclusieve versie van de 115
bijsluiten
192
bijwoordelijke bijzinnen
104
Bildts
295
Bleek, De 21, 263, 297
borrelnamen
96
branden
171
brique
18
buitenlandse namen (spelling)
56
cent van de euro
309
chi%hique
34
cliches
congres 'Overtuigende taal' 145, 169,
203, 248
80
congrestolken
91
containerpark
34
Cruijff, taalgebruik van 172
Daan, Jo
databank gesproken Nederlands 214
116, 246
debatteren
246
debatvormen
333
decimaalteken
9
dezer dagen
211
diagnosticeren/diagnostiseren
160
dialect op school
56
dialect in gemeenteraad
62
Dialectendag
110, 172, 209, 278,
dialectgebruik
292, 306
172
dialectologie
31
doei
159
Doodweg
131, 171
doofpot
211
dronkemansgebed je
89
dubbeltjesijs
73
Duits, kennis - in Ned.
252
Duitse spelling
280
e-mail/e-post
56
ebonics
120
eindexamen Nederlands
71, 144
Engels, kennis - in Ned.
5, 35, 57,
Engels in het Nederlands
92, 141, 191, 207, 218, 244, 279,
280, 305
139, 143, 207,
Engels in reclametaal
208, 242
92
Engels; gebruik - op universiteiten
141, 191, 208, 218, 244,
Engerlands
280, 305
296
etymologische woordenboeken
260
fecha
294
figuurlijk taalgebruik
68, 75
Frans, kennis - in Ned.
170
fuiven
109
g, harde/zachte 207
gate/poort
182, 243, 306
gaten in de taal
69
gebarentaal internationaal
180, 282, 284
gebarentaal
282
gebarentaaltolken
309
gechoqueerd/geshockeerd
185,
geestelijke vaders van woorden
242,243,278
40, 114
geheimtaal
214
gesproken Nederlands
46
gestofzuigd
1 71 , 244
geurendoof
146
gevoel, samenstellingen met 185, 242
gidsland

175
grande, zijn - halen
175
grind/grint
285
Groene Boekje; tekortkomingen
310
Groenman-taalprijs
31
groetwoorden
267
grondelen
171, 198
Gronings
178
Handboek Stijl
91
handwater
260, 306
hanenwaken
127, 170
hapschaar
297
hassebassie
46, 114
holocaust (uitspraak)
72
Hotline Engels
33, 113
houdoe
264
Huis der Nederlanden
186, 242
huppelkut
35
hussen met ...
322
inclusief taalgebruik
281
instaan voor
3
interpunctie
85
is/heeft uit de school geklapt
316, 318
jaaroverzicht 1997
133, 230
jaarvergadering
59, 113
Jezus van Merante
261, 306
food die Piet heet
227
kalebouterboom
331
kerstziekte
58
kindertaal
37
klasse(n)speler
262, 306
klemtonen, nieuwe 194
klemtoon in woordenboeken
245
kleurentaal
23, 89
klinkers, soorten 330
knipperdolletje
306
koewaake
211
kop(pen) en schotels
50,
koppeltekens in nieuwe spelling
286
95
koprol
93
Kremserwit (etym.)
258
-kunde/-wetenschap
61
fair du temps
193, 209
landauer
18
landnamen, lijst van 47
leenwoorden (invloed -)
250
leesproces
3
leestekens
310
Let Op Uw Taal
189
letterstapelwoorden
6
letterwoorden (uitspraak)
87
levensloopbestendig
124
liefdesbaby
94
lijdende vorm
54
Lijnbaan
103, 107, 110, 124
Limburgs
8, 86, 87
Linde(n)laan
Linschoten, Jan Huygen van 219, 279
249
live-/life211
loftuiting
195
loopmuis
186, 242
ludiek
130, 152
luisterende computer
maatschappelijk middenveld 185, 278
229
Maliebaan
6
mannenbeweging
191
media (als meervoud)
175
medicijn, de/het 160, 279
meertalig onderwijs
85
meestbelovende/veelbelovendste
22,
metaforen in reorganisatiejargon
88, 113
294
metaforen
163
momenteel
312
Mulder, Jan
Muna, Nederlandse leenwoorden in
128
het 232
naamfabrieken
177, 228
naamgeving
255, 306
naampalindromen
175, 244
Nabije-/hidden-Oosten
113
natrillen (metafoor)
308
Nederlands als minderheidstaal
84, 308
Nederlands in Europa
120
Nederlands op eindexamen
271
Nederlands in Belgie
160
Nederlands in de grondwet
128
Nederlands in het Muna

Nederlands voor allochtone kinderen 232
Nederlandse woorden in Zambia 208
325
neologismen bij de Tachtigers
320
neologismen in Belgie
115
net bijw. of bijv. nmw.
153, 243
nevenschikkingen
nieuwe spelling (straatnamen) 8, 86, 87
48
nieuwe spelling in kranten
14
nieuwe woorden 1996
157
noodseizoen
9,88
of... of of ...
20, 88, 123
omniplurialen
37
onguur weer
147
ontferm u onzer
148
Onze Taal op Internet
5
Onze-Taalprijs
23
open en gesloten klinkers
189, 278
oplopers
147
organiseren/houden
60
ou (etym.)
1 21 , 170, 209
Oude Wool
222, 245
overheid en taalbeleid
256
overheidscorrespondentie
328
overlijdensberichten
266, 306
Overtoom
275
overtuigen, training in 158
paar
227
pas 6S
44, 94
passieven
249
pellen/schillen (banaan)
115
perpetuum mobile (meerv.)
239
persberichten, invalshoek 233
photoreading
263
pikketanissie
275
Planken, Ton
46
plek
264
politietaal, fouten in 187, 242
popie jopie
42, 114
pretesten
292
prijs voor holste zin
211
pro rata/rato
254
psychologisch moment
purismen 139-142, 171, 216, 243, 244
190
Raamstraat
21
recht-op-en-neer
257
reclametaal, sfeerwoorden in 22, 88, 113
reorganisatiejargon
167
retorica, klassieke 196
rijm, onvolmaakt 249
rotterdammer
328
rouwadvertenties
24
runen
17, 89
so vieren
samenstellingen in woordenboeken265
149, 265
samenstellingen
153, 243
samentrekkingen
17
schapraai
281
schelle(n)koord
47
schizofreen
60
schouwen/schout (etym.)
90
Seinpoststraat
122, 156, 170, 176,
seksismen in taal
278, 322
322
sekseneutrale bijbel
204
Siegenbeek
175
sinds
17, 89, 144, 209
sjerrebekke
21
slaapmutsje
243
slaapschok
306
slaolie
107
sleeptonen
309
speculaas
188
spelen met taal
spelling van aardrijkskundige namen 18
spelling, nieuwe (straatnamen) 8, 86,
87
48
spelling, nieuwe - in kranten
252
spellinghervorming in Duitsland
316
spin(de)
310
Spits, Frits
135, 162
Spits-mailinglist
281
spoorloos verdwenen
130, 152
spraakherkenning
275
spreken in het openbaar
143
Sterenborg, vertrek W.
52, 132
sterke werkwoorden
44
sterven/overlijden (passief)
216, 279
Stevin, Simon
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178
stijl in tekst
290
stijlcontrole, Word 97
103, 107, 110, 171, 172
streektaal
57, 103-107
streektalen, erkenning 208
sudden death
222, 225, 245
taaladvisering
204
taalbeheersing, geschiedenis 222, 245
taalbeleid overheid
279
taalbescherming
46
taalergernissen
7
taalfouten Cito
316, 318
taaljaar 1997
268
taalkunde als schoolvak
212
taalkundekennis
320
taalneutraal Nederlands in Belgie
taalseksisme 122, 156, 170, 176, 278,
322
188
taalspelletjes
308
taaltrots
38
taalverandering
47
taalverloedering
46
taalvertroebeling
58
taalverwerving bij kinderen
325
Tachtigers, neologismen bij de 78
talenkennis en ondernemen
67 -83, 144
talenkennis Nederlanders
9, 85
Taliba(a)n
42, 114
teksten testen
306
ter plekke
315
terminologiedatabanken
85
tests/testen (meerv.)
83, 144
The life I live
321
timponiemen
80
tolken
264
triat(h)lon
157, 244
tweede opinie
35
u- naamlipogram
46
-ui- (uitspraak)
249
uitbraak
6
uitspraak
27
uitspraak van klinkers
320
unitair woordgebruik in Belgie
9
va(a)tchirurg
37
vandalen/vandalisten
6
vannacht/vanmorgen/vanavond
9
veel gespin, weinig wol
7
verballebuut
303
verkoopbrieven
228
verkorte namen
147
verleden tijd
13
Vermaningstraat
82
vertaalbureaus, keurmerk 126
vertaalwoordenboeken maken
315
vertaling van vaktermen
233
vloeken
7
volgendeklantbalkje
151
voor- en achtervoegsels
6
voorbeeld(functie)
10
vrouwelijke beroepsnamen
148
website Onze Taal
210
website/weblocatie
website (ander woord voor -) 125, 210
93
wellingtonia (etym.)
204
welsprekendheid
34
wereldberoemd in Nederland
259
werkwoorden, splitsen van
232
Westfriesland
258
-wetenschap/-kunde
1 21 , 209
wiel/waal
175
wil(t), je 243
winds
185, 242, 243, 278
woordbedenkers
woordbeschrijvingen in
329
woordenboeken
woordenboeken maken 55, 126, 194,
265, 329
285
Woordenlijst, kritiek op 149
woordvorming
38, 144, 171
Zaalberg, C.A.
145, 169, 248
zeepkistdiscussies
233, 306
zeispreuken
184
zich-ziekte
309
zinsvolgorde
281
zo'n/zulke rotzooi
16
zootje ongeregeld
25
zorgbreedte
147
zorgelijke situatie
199
zwaluwstaarten
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Turks leger rukt
vender in Irak
MAUNA - TuMe Voepen dl^ depn in Ml
noa van kak bimengedrpgen.
u cwAm

• n audltoriwn

met 280 ziqilaatsen en ulk denk6rm

.4 wtpaderzakn met 6suM ubnten
• n don 3S0 pnkaiplaritsat op even Mrcht
• Newport Health dY Spa voor de rarlj^r or^aari►g
• Bnzsserk & Bar In maidane zw+est
Adrntmtie Newport Hotel

Papieren taxi's niet in orde
Na een dlenstverband van blina 40 1w
in het christeli j k onderwi js, waauvan 23 Saar
als directeur vin C.B.S. de Hoeksteen, is

per 1 September 1997 vervroegd ultgetteden.
Wig stelkn u hkrbfj In de gelegenheid
hem hkrvoor to bedanken. U bent van
harte wclkom op de receptk.

Vijf twintigers -vier vrou
en een Rotterdaanmer - le
uit waarom ze al zeven jeer
lang grotere houseparWs •
het land bezoeken.
NRC Morddsbbd

i

!ren vrorden Nncegenstd.
andere modeldi^en
toegelaten• Wli vn9en u.
daarom sandschtig te sqn en
de Idndenn uit de tuinen te

hoiden om bexhsdk^NigM
Le voorkoRkn.
Entnebewys moaekuEnen

Kat sticht brand,
krantenbezorger helpt
Borst met kunstgebit
terug Haar (cabinet
Dien Hug • hftn
Bacst t
and
held) zal nnargen met
het kabinet ovedeg
gin of de ver^v^dlng van ears
loch nkt wed o(gedeeIteHk terug kan
In het
Utrechts NkirmbJod

opa's, ova's, ourders
tekooFfietlzItK

or e+uen

