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Taaljokers, taalpaspoorten, taalbokalen, cursussen 'sexyschrijven' - als

Taaljokers, taalpaspoorten, taalbokalen,cursussen 'sexyschrijven' - als
het aankomtop het stimuleren van heldertaalgebruikgaat voorveel
het aankomt op het stimulerenvan heldertaalgebruikgaat voor veel
gemeenten geenzeete hoog.Kennelijk hebben ambtenaren maarweinig
gemeentengeenzee te hoog. Kennelijk hebben ambtenarenmaar weinig
vertrouwenin huneigenschrijfvaardigheid, en dat lijkt ook wei terecht.
vertrouwen in huneigenschrijfvaardigheid. en dat Iijkt ook wei terecht.
Ambtelijke taal geldt als houterig,dor en veelte ingewikkeld. Hoegaanal
Ambtelijketaal geldt alshouterig, dor en veer te ingewikkeld. Hoegaanal
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dietaalinitiatieven dit probleem te lijf?En helpt het?
dietaalinitiatievendit probleemte Iijf?En helpt het?

e tweemansfractie van Leefbaar Ame tweemansfractie van Leefbaar Amsterdam, bestaande uit vader en zoon
sterdam, bestaande uit vader en zoon
Henk Bakker, diende in april 2002 in
Henk Bakker, diend e in apri! 2002 in
de gemeenteraad een "motie van
de gemeenteraa d een "motie van
eenvoud in het ambtelijk taalgeeenvoud in het ambtelijk taalgebruik" in (Ret Parool, 18-4-2002). "Zaak is nu juist de
bruik" in (Re t Parool, 18- 4- 200 2). "Zaak is nu juist de
politiek dichter bij de burger te brengen", aldus de
politiek dichter bij de burger te bren gen", aldus de
fractie. "In dit streven pleiten ondergetekenden erfractie. "In dit streven pleiten ondergetekenden ervoor dat tekstschrijvers eenvoud betrachten in het
voor dat tekstschrijvers eenvoud betrachten in het
ambtelijk taalgebruik op een zodanige wijze dat het
ambtelijk taalge bruik op een zodan ige wijze dat het
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voor iedereen leesbaar is." Naar verluidt heeft de
voor iedereen leesbaar is." Naar verluidt heeft de
PvdA-fractie nog geklaagd over het taalgebruik in de
PvdA-fractie nog geklaagd over het taalgebruik in de
motie zelf, maar het idee viel in goede aarde. Hoe het
motie zelf, maar het idee vieI in goede aarde. Hoe het
in praktijk gebracht gaat worden, is onbekend.
in prak tijk gebracht gaat worden, is onbekend.
Antltlps
Antitips

Amsterdam is niet de enige gemeente die aan haar
Amsterdam is niet de enige geme ente die aan haar
talige imago werkt. Bijvoorbeeld Utrecht, Haren,
talige imago werkt. Bijvoorbeeld Utrecht, Haren,
Breda en Den Haag hebben uiteenlopende initiatieBreda en Den Haag hebben uiteenlopende initiatieyen genomen om iets te doen aan het ondoordringyen genomen om iets te doen aan het ondoordringbare taalgebruik van hun ambtenaren. In Den Haag
bare taalgebruik van hun ambtenaren. In Den Haag
was, net als in Amsterdam, een gemeentelijke motie
was, net als in Amsterdam, een gemeen telijke motie
aanleiding om ambtenaren beter te leren schrijven.
aanleiding om ambtenaren beter te leren schrijven.
De klacht luidde dat voorstellen en notities door inDe klacht luidde dat voorstellen en notities door ingewikkeld taalgebruik slecht toegankelijk waren voor
gewikkeld taa lgebruik slecht toega nkelijk waren voor
een breed publiek. Daarom bedacht, inmiddels vijf
een breed publiek. Daarom bedacht, inmiddels vijf
jaar geleden, een Commissie Taal samen met het taaljaar geleden , een Commissie Taal same n met het taalvaardigheidsbureau Zuijdgeest de campagne 'Schrijft
vaardigheidsbureau Zuijdgeest de campag ne 'Schrijft
normaal, zet jezelf niet voor joker'.
normaal, zet jezelf niet voor joker'.
Het was een campagne met een knipoog: wie er bij
Het was een campagne met een knipoog: wie er bij
het schrijven niets van bakte, ontving van coIlega's
het schrijven niets van bakte, ontving van collega' s
een soort speelkaart met elf 'antitips', de zogenoemde
een soort speelkaart met elf 'antitips', de zogenoemde
Taaljoker. De kaart beveelt bijvoorbeeld de bij ambteTaaljoker. De kaart beveelt bijvoorbeeld de bij ambtenaren beruchte lijdende vorm aan ("Hoe passiever,
nare n beruchte lijdende vorm aan ("Hoe passiever,
hoe liever"), en dringt aan op het gebruik van ingehoe liever"), en dringt aan op het gebruik van ingewikkelde voorzetselconstructies ("Waarom over of
of
wikkelde
voorzetselconstructies
("Waarom
voor
schrijven
als er met betrekking
tot is?").over
Verder
voor schrijven als er met betrekking tot is?"). Verder
volgden de Haagse gemeentemedewerkers cursussen
volgden
de Haagse gemeentemedewerkers
cursussen
op peil te brengen.
om hun schrijfvaardigheid
om hun schrijfvaardigheid op pei! te brengen.
Mokken en onderzetters
Mokken en onderzetters

Een vergelijkbaar ludieke campagne liep van 1992 tot
Een vergelijkbaar ludieke campagne liep van 1992 tot
1999 in de gemeente Utrecht. 'Duidelijke taal graag',
1999 in de gemeente Utrecht . 'Duidelijke taal graag ',
luidde de titel van deze campagne, die vooral gericht
luidde de titel van deze campag ne, die voora l gericht
was op brieven. Om de kwaliteit daarvan te verbetewas op brieven . Om de kwalitei t daarvan te verbeteren, gaven ambtenaren commentaar op elkaars brieren, gaven ambtenaren commentaar op elkaars brieyen voordat die de deur uitgingen. Maar daar stopte
ven voordat die de deur uitgingen. Maar daar stopte
de kwaliteitscontrole niet. Elke Utrechtenaar die van
de kwaliteitscontrole niet. Elke Utrechtenaar die van
de gemeente een slecht opgestelde brief ontving,
de gemeente een slecht opgestelde brief ontving ,
werd door diezelfde gemeente van harte uitgenodigd
werd door diezelfde gemeente van harte uitgenodigd
om deze direct aan de schrijver te retourneren.
om deze direct aan de schrijver te retourneren .
Aan de andere kant beloonde een speciale jury de
Aan de andere kant beloonde een speciale jury de
beste gemeentelijke brief met een beker: de zogebeste
gemeentelijke
metlette
eenniet
beker:
de zogenoemde
taalbokaal. brief
De jury
aIleen
op een
noemde taa lbokaal. De jury lett e niet alleen op een
heldere stijl, maar ook op het inlevingsvermogen van
heldere stijl, maar ook op het inlevingsvermogen van
de schrijver. Een winnende brief van de Stadsschouwde schrijver. Een winnende brief van de Stadsschouwburg aan een ontevreden bezoeker werd onder meer
burg aan een ontevre den bezoeker werd onder meer
geprezen om de emotie die nu eens niet genegeerd
geprezen
om de emotie die nu eens niet genegeerd
werd:
werd:
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Wij begrijpen uw teleurstelling overhetfeit dat de
avond totaalanders verliep dan u zich had voorgesteld en betreuren het dat u zich doorons op het
verkeerde been gezetvoelt (...)
Het project kreeg binnen de gemeente veel aandacbt:
speciale software toverde automatisch taaltips en
taalgrappen op de computerschermen van aIle medewerkers, en er werden mokken en onderzetters verspreid met motiverende leuzen. "Eenvoud siert de
mens", stond bijvoorbeeld op een mok. En, ter iIlustratie: "Niet zo: Hetvoorstel tot amoveren wordtgeresumeerd. Maar zo! Ik vat het voorstel tot sloop samen."
Toenmalig bestuursadviseur en initiatiefnemer van
bet project Hans Sakkers: "We bebben bewust niet
gekozen voor een cursus: ten eerste omdat cursussen
altijd veel te duur zijn, en ten tweede omdat bij de
gemeente zelf genoeg neerlandici en andere taalvaardige mensen werken. Door onze aanpak kunnen ze
bun kennis overbrengen op collega's."

Vastestructuur
De gemeente Haren koos wel voor een cursus. Eind
jaren negentig kwamen aIle gemeentelijke raadsvoorstellen op internet te staan, en dat was voor gemeentesecretaris Eppo van Koldam aanleiding om bet taalgebruik in deze teksten eens onder banden te nemen.
Een trainingsbureau. ging de opstellers van raadsnota's een schrijfcursus geven. En wie moeite bleek
te bebben met scbrijven, kreeg bovendien nog persoonlijke begeleiding.
Hoewel de meeste Harense ambtenaren gemotiveerd aan de cursus begonnen, was niet iedereen direct enthousiast. Trainer Olga Scboonheim van bureau Jansse en Koekkoek: "Sommige medewerkers '
scbreven al dertig jaar lang raadsvoorstellen. Of ik nu
soms dacbt dat ze dat al dertig jaar lang verkeerd
deden? Maar dat was niet bet uitgangspunt.. De tijd
was gewoon rijp voor een nieuwe manier van scbrijven."
Schoonheim bedacht in overleg met de gemeente
een nieuwe, vaste struetuur voor de raadsvoorstellen.
Lezers weten bierdoor wat bun te wachten staat,
waardoor bet lezen sneller gaat. "Onze individuele
vrijbeid als schrijver werd hierdoor ingeperkt," zegt
beleidsmedewerker Welzijn Hinke de Boer, "maar die
was bij bet schrijven van raadsvoorstellen toch al

Het'Taalpaspoort':
bedoeld om
Bredase
ambtenaren tot
helderheid te
dwingen.

._ ...:,"1"._......" .

klein. In andere stukken, zoals adviezen aan bet college van B en W, kun je meer van jezelf kwijt."
Een kernpunt was bet plaatsen van beldere kopjes als
Me bomen weg langs de Rijksstraatweg', die bet doel
van de tekst direct duidelijk maken. Verderwerden nieuwe regels opgesteld voor de vereenvoudiging van bet
taalgebruik. De Boer: '~ip-en-Janneke-taal klinkt wat
minder gelukkig, maar in feite is datwel de bedoeling."

Taal met karakter
Een weI beel bijzondere gemeentecampagne ging in
2000 van start in Breda. Onder bet motto 'Taal met karakter' (Breda profileert zicb als 'Stad met karakter')
kregen aIle ambtenaren een boekje met schrijftips, bet
zogenoemde Taalpaspoort. Kwamen ze op bun werk,
dan werden ze door de taaldouane gefouilleerd op bet
bezit van onbegrijpelijke nota's. En wie bet paspoort
niet op zak bad, kwam er iiberbaupt niet in.
Deze luchtige acties waren in de eerste plaats be- ..

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN
Commentaar geven op elkaars teksten isbij de Belastingdienst eenbelangrijk onderdeelvanhet schrijfproces. Jan vandeWetering vanhet Centrum voor Kennis enCommunicatie vande Belastingdienst ontwierpsamen met zijncollega Jan Kuyper eenbeoordelingssysteem. 'Het geheim vande drie poorten'genoemd. waarbij medewerkers vande Belastingdienst zelfde uitgaande brieven beoordelen.
Per kantoorwordt eenbeoordelingsteam vandrie personen samengesteld: een
communicatiemedewerker. eenmedewerker van het management eneenfiscalist. Zij
beoordelen brieven vanmedewerkers volgens een vastsysteem in drie stappen. De
centrale vraag hierbijis:'Steldatjij verantwoordelijk bentvoordekwaliteitvandecor..
respondentie vanje kantoor. zoudeze briefdandedeuruit mogenof niet7'Ishetantwoordnegatief. danmoetende beoordelaars aangeven wat ervolgens henaan de
briefmankeert.
Deze structurele aanpak wordt - bij wijzevanaandachttrekker - ondersteund met
eengrapje: medewerkers kunnen onmogelijke zinnen vanhunafdeling op Loesje-achtige posters zetten.Netalsbij Loesje blijven de postermakers anoniem; deposters
worden ondertekend met -DeZusjes-. Twee voorbeelden van'Zusjes':

Met andere woorden: materieel dekeuzen zodanig collegiaol weten te maken datde
formele bezegeling geruisloos verloopt enverticale ingrepen neerkomen ophetincidenreel hanteren van eenveiligheidsvoorziening.
Het gaoterdus enerzijds omdeIcwaliteit van opdrachtenmonogement als een
schoars speciolisme te woorborgen. terwijl onderzijds goecle opdrachtgeving olsexponentvan besluitvonningsprocessen binnen deprocesportefeuilles nauwoondie processengerelateerd moetzijn. Oitisgeen gemoklcelijke lceuze.
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'SCHRIJVEN METGEVOEL'
Ais onderdeel van de cursus 'Schrijven met gevoe l' moest een ambtenaar van de
SociaIe Dienst een oproep schrijven om uitkeringsgerechtigden te betrekken bij het
gemeentelijk minimabeleid . Het was de bedoeling dat hij zich op zijn eigen gevoel zou
richten. In plaats van een tekst als 'Uit keringsgerecht igden worden uitgenodigd om te
participeren in het besluitvormingsproces ...' schreef hij het volgende:

Zedoen maar. Naar onzemening wordtnooitgevraagd. Zebeslissen maaroverons
zonderdatze ersjoege vanhebben wat datvooronsbetekent. Zij hebben makkelijk
praten 00 .
Oatzijnzo wat uitspraken dieje alsambtenaar optekentalsje door de halvandeafdeling Societe Zaken loopt. Nu daar gaan we danvooreensen voor altijd wat aandoen.
Voortaan geen gemopper meerinde halofelders waarwe nietsmee kunnen. Geen afwachtende houding meer. (00') Neen, weesvoortaan eenseenvolwaardige gesprekspartner voor sotiale zaken en denkinaile redelijkheid mee het minimabeleid indezegemeentevorm te geven.

aan een aspect van hun werk te denken, en vervol gens hun gevoelens de vrije loop te laten (zie het
kader hiemaast) .
Ed Grubben, directeur van communicatiebureau
Plattel en Partners , ziet nog een ander probleem: "lk
heb ooit drie ambtenaren van een grote gemeente
begeleid bij het schrijven van een beleidsnotitie over
verkeer en vervoer. Trots boden ze later de notitie aan
hun wethouder aan. Deze weigerde de notitie echter
in te brengen en te verdedigen. De reden? Alles stond
er nu opeens weI erg helder, begrijpelijk en concreet
geformuleerd in. Daar wilde ze haar vingers liever
niet aan branden." In een enkel gevallijkt duidelijk
schrijven dus van hogerhand domweg te worden ontmoedigd. Om zulke situaties te voorkomen, adviseert
Grubben sindsdien om de opdrachtgever zo snel mogelijk te betrekken bij het schrijfproces, om er zo achter te komen wat die precies van de tekst verwacht.

Symptoombestrijding
Helpen de taalcampagnes eigenlijk? De initiatiefnemers van dergelijke projecten vinden doorgaans
van weI. Zo heeft Bart Singeling, lid van de Haagse
Commissie Taal, het idee dat het taalgebruik van
gemeentemedewerkers tegenwoordig weI beter is.
Er wordt binnen de organisatie op gelet en burgers
reageren zelf actiever.
Jessica van Koert, adviseur beleidscommunicatie
bij de B&A Groep, relativeert het nut van taalcampagnes. "Een traditionele schrijfcursus met bijbehorende
ludieke actie is vaak symptoombestrijding", zegt Van
Koert. ':Ie krijgt bijvoorbeeld te maken met een ambtenaar die niet goed schrijft, en die bovendien een
hekel heeft aan schrijven. Aan standaard-taalregels in
de trant van 'Vermijd moeilijke woorden' of 'Hou de
zinsstructuur overzichtelijk' heeft zo iemand niets ."
En hoewel schrijfcursussen doorgaans weI verder
Achterstand
gaan dan alleen maar die regels, is individuele begeHoe komt het eigenlijk dat vooral gemeenten zo uitleiding ('coaching') van medewerkers door een combundig omgaan met taal? Commerciele organisaties,
waarbinnen toch ook naar hartenlust wordt gecorres- municatie-expert volgens Van Koert veel effectiever.
De ambtenaar kan dan, gesteund door de expert, zoepondeerd en gerapporteerd, timmeren aanzienlijk
ken naar een manier om de boodschap over te brenminder aan de weg. Heeft de ambtenarij misschien
gen die zowel bij hemzelf als bij de lezer past.
een achterstand weg te werken?
Ook Olga Schoonheim, de taaltrainer van de geCommunicatietrainer Hans van Eck denkt van weI.
meente Haren, meent dat coaching vaak meer effect
Zijn trainingsbureau Van 't Loo -Van Eck heeft al bij
meerdere gemeenten cursussen verzorgd, en hij weet heeft dan een groepstraining. Ze plaatst weI een kantuit ervaring dat daar vaak een lange traditie van ontekening: '1\1s je alleen maar coacht, mis je het groepsgevoel dat een cursus oplevert en de samenwerking
duidelijk schrijven bestaat. "Men was er om de wet
uit te voeren", zegt Van Eck, "en dit werd ook nauwtussen cursisten. Bovendien kunnen deelnemers elgezet gedaan, zonder dat men lette op de begrijpelijk- kaar aanspreken op wat in de cursus is afgesproken."
heid van teksten. Bij commerciele bedrijven zijn de
Van Koert vindt het belangrijk dat medewerkers
wettelijke regels vaak minder complex. Veel ambtena- van een organisatie elkaar ondersteunen door comren zijn geneigd om een wettekst min of meer lettermentaar te geven op elkaars producten: '1\ls aandacht
voor taal niet gedragen wordt door de medewerkers
lijk te kopieren naar hun correspondentie, uit angst
dat een brief anders juridisch gezien niet deugt, En
zelf, dan wordt het nooit wat,"
dat gaat vaak ten koste van de helderheid."
Het is opmerkelijk dat bijna niemand de effectiviteit
Duidelijkheid ontmoedigen
van taalprojecten echt onderzoekt. Vaak wordt na af'1\mbtenaren moeten al schrijvend bij hun eigen geloop van het project simpelweg op het gevoel gezegd
voel komen", meent taaltrainer Peter Zuijdgeest. "Ze
dat er sprake is van een verbetering. Maar het is
zijn vaak erg betrokken bij hun werk, en leggen hun
ook moeilijk om burgers te polsen over de gevoerde
ziel en zaligheid in het regelen van een herbestrating, correspondentie: er zitten nu eenmaal weinig mensen
maar dat komt er in hun teksten te weinig uit. Die
te wachten op een enquete over ontvangen gemeenworden geschreven op de automatische piloot."
tepost. Toch is het jammer dat we nu weinig weten
Zuijdgeest zoekt de oplossing in een cursus 'Schrij- over de mening van zo'n grote groep belanghebbenden. Misschien kan een ludieke campagne de burger
yen met gevoel', door hem ook wel 'sexy schrijven'
genoemd. Cursisten krijgen van hem de opdracht om
stimuleren om aan zo'n enquete mee te werken? •

doeld om medewerkers warm te maken voor het taalproject. Het serieuzere werk werd verricht door twee
taalspecialisten: zij namen de correspondentie van
elke afdeling onder handen door steeds een aantal
brieven te corrigeren en de verbeterde versies onder
alle ambtenaren te verspreiden. Op deze manier
kreeg iedereen voorbeelden te zien die ze konden ge.bruiken om hun eigen correspondentie te verbeteren.
AI deze voorbeelden vormen slechts een greep uit
alle campagnes die binnen gemeenten lopeno Er zijn
er veel meer. Vooral wedstrijden voor de beste ambtelijke tekst blijken populair. Zo organiseerde de stad
Groningen een wedstrijd voor de beste beleidsnota,
en deed de Groningse gemeente Hoogezand hetzelfde
voor de bestegemeentelijke brief.
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werden beschoten.' Dit vanwege het
meervoudige werden. Ik meen de redenering die hierachter zit wel te begrijpen: de zowel... als ...- constructie
is te herschrijven als: `De piloot werd
beschoten, net zo goed als de generaal.' De enkelvoudige persoonsvorm
is dus zeker goed Nederlands, maar
daarmee is het meervoud nog niet
per se fout. Het heeft zelfs de voorkeur, zo schrijft de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) in de tweede druk, die zich hierbij baseert op
onderzoek in het corpus van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in
Leiden. Ik weet dit zo goed omdat ik
dat onderzoek zelf gedaan heb.
Als de Taaladviesdienst bij zowel...
als ... alleen een enkelvoudige persoonsvorm goedkeurt, is dit een oordeel dat mijns inziens op `grammaire
raisonnée' berusten niet op het werkelijke taalgebruik. Dat vind ik jammer.

Naschrift Taaladviesdienst
DeANS is vooral een beschrijvend naslagwerk. Het schrij ft bijvoorbeeld
ook dat na een vergrotende trap de
voegwoorden dan en als "worden (...)
gebruikt". Niet datze mógen of kunnen worden gebruikt (ófluist niet),
maardatzewórdengebruikt In de
ANS komen vrijwel nooit termen als
goed o f fout voor, maar wel (niet

gebruikte in haar dagelijkse taal het
woord koartswilich. Een woordenboek
uit 1956 geeft als vertaling `grappig',
`geestig', `luchthartig', `kort aangebonden' en `prikkelbaar'. Volgens de
Fryské Akademy wordt het woord nog
steeds gebruikt maar klinkt het inmiddels wel wat ouderwets.
. Langwilich, wat het Friese equivalent van het Duitse langweilig zou
moeten zijn, komt overigens niet
voor.

Kiyu
Ad van der Nat - Eindhoven

e Taaladviesdienst geeft in de
taaltest van het novembernummer `judograad' als betekenis van het woord kiyu, maar volgens mij is dit antwoord nietcompleet. Judo is maar een vorm van
budo; budo omvat alle van oorsprong
Japanse vechtsporten, waaronder
karate-do, kendo, iaido, jodo en dus
ook judo.
. In al deze sporten kan een kiyugraad (ikzelf zou `kyo' schrijven) worden behaald. De echte betekenis van
kiyu is dus `budograad'.

Kortswijl
S. Kroneman-Postuma - Zeist

aarom kijkt Hans Heestermans in de aflevering van
`Vergeten woorden' over
kortswijl (novembernummer Onze
Taal) alleen naar het Duits en niet naar
het Fries, de tweede taal van ons
land? Mijn moeder, geboren in igo6,
(7

Verdwenen zinsdelen
H. van Reede-van Marie - Hilversum

n het novembernummer schrijft
Peter-Arno Coppen over de verdwijning en de opmars van het wederkerend voornaamwoord zich. Mij is
opgevallen dat ook andere zinsdelen
zo nu en dan verdwijnen. Het meewerkend voorwerp bijvoorbeeld, zo
blijkt uit het kaartje dat ABN AMRO in
alle pakketjes overschrijfformulieren
heeft opgenomen:
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Het nieuwe krijgen
Lau Kanen - Veldhoven

ammer voorjoop van der Horst,
maarde jaren negentig hebben het
werkwoord krijgen volgens mij
geen nieuwe functie als hulpwerkwoord gegeven, zoals hij in het juninummervan Onze Taal beweert. Hij
illustreert zijn stelling met de volgende zinnen uit Onze Taal:

voor iedereen) aanvaardbaar, twijfelachtig, uitgesloten en dergelijke.

Taaladviseurs wordt in tal van
kwesties echterom een voorkeur gevraagd, en daarbij moeten ze een afweging maken tussen 'beredeneerde
grammatica' en het werkelijke taalgebruik De Taaladviesdienst houdt
de taaladviesboeken zo veel mogelijk
in het oog als het gaat om de vraag
wat verzorgd taalgebruik is. Zolang
die boeken een (al dan niet beredeneerde) voorkeur hebben voor een
enkelvoudige persoonsvorm bij de
constructie zowel ... als ..., nemen
wij die graag over.

troep'). De juiste vertaling van staking
is zabastovka (waarin het Italiaanse
basta is terug te vinden) of statsjka,
dat is afgeleid van het werkwoord
statj ('gaan staan, stilstaan').

Staken in het Russisch

[zo moeilijk] dat ik dit type fout bijna
niet uitgelegd krijg (1993).
die krijgt toch geen zinnig mens ooit
geleerd (igg6).
De lezer vraagt zich af hoe hij dit
eiwitzo snel geklopt krijgt (igg6).

W. Engelen - Heerlen

ij zijn artikel over de herkomst
van de woorden staken en
(werk)staking (Onze Taal november) geeft Sjaak van der Velden een
interessant overzicht van buitenlandse equivalenten van die aanduidingen. Hij vermeldt daarin ook enkele
talen die het Engelse strike als leenwoord hebben opgenomen, waaronder het Russisch: stajka. Dit woord bestaat wel in het Russisch, maar dan in
een heel andere betekenis: als verkleinwoord van staja (`zwerm, vlucht,

B
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Het bijzondere van deze zinnen is volgens Van der Horst 'dat als je naar de
betekenis kijkt, het onderwerp in de
hoofd- en bijzin gelijk is. Dus in de
eerste zin is de "ik" zowel onderwerp
van "krijg" als degene die iets wil uitleggen. Dat in tegenstelling tot zinnen met het `oude krijgen', zoals `Ik
krijg iets toegestuurd.' Hierin is "ik"
het onderwerp van de zin, maar dat
`toesturen' wordt door iemand anders
gedaan.
De - zegge en schrijve - drie zinnen die Van der Horst in de oude jaar-

gangen van Onze Taal vond als bewijs
voor krijgen als nieuw hulpwerkwoord
zijn niet alleen gering in aantal maar
ze zijn evenmin nieuw. Ook in de jaren
zestig kreeg de leerling zijn les niet
geleerd, de spreker zijn betoog niet
afgerond en de schilder het hout niet
dekkend geverfd. De achtste druk van
Van Dale, uit íg61, vermeldt al: "ik kan
het niet gedaan krijgen ", met als uitleg "ik kan er niet in slagen het te
doen ". Hierin wordt krijgen ook al als
een soort hulpwerkwoord gebruikt.
En iets recentere voorbeelden, maar
nog altijd zo'n tien jaar voor die van
Van der Horst, vond ik in de Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS), uit
1984:

Hij denkt dat hij zijn appels wel verkocht krijgt.
Ikgeloof dat ik die auto niet meergerepareerd krijg.
Naschriftt Joop
joop van der Horst
Iets (niet) gedaan krijgen kan niet

alleen uitgelegd worden als `ik kan er
niet in slagen het te doen', zoals Van
Dale schrijft, maar ook als `ik kan er
niet in slagen dat iets/iemand het
doet'. juist door die dubbelzinnigheid
zal dat zinnetje wellicht een sleutelrol
gespeeld hebben bij de vorming van
het nieuwe krijgen. O f men anno
1961 ook al sprak van `iets geleerd
krijgen', enz. is voorlopig een onbewezen stelling. Uit de ANS van 1984
moge blijken dat het nieuwe krijgen
zijn debuut niet in Onze Taal beleefd
heeft. Maar dat heeft dan ook niemand ooit verondersteld. Zeker is dat
het nieuwe krijgen er in 1984 al was.
Dat erin Onze Taal maar drie voorbeelden van te vinden zijn, pleit eerder voor dan tegen mijn vermoeden
dat het iets betrekkeljk jongs is.

Meervoud van Franse woorden
opx
H.W. Boogert - Goes

e Taaladviesdienst gaat in de
oktoberaflevering van de rubriek `Vraag en antwoord' in
op het meervoud van grand prix. Dat
meervoud luidt grands prix, omdat
volgens de Taaladviesdienst "een
Frans woord dat op een x eindigt geen
meervouds-s krijgt". Met die laatste
stelling ben ik het - en de naslagwerken met mij - niet eens. Zo heeft bordeauxwel degelijk bordeauxs als meerD
D

voud, en deux-chevaux wordt in het
meervoud deux- chevauxs.

Naschrift Taaladviesdienst
In `Vraag en antwoord' staat: "Een
Frans woord dat op een x eindigt,
krijgt geen meervouds-s: vandaar
prix." We bedoelden daarmee dat
zo'n woord in het Fróns geen meervouds-s krijgt, zoals blijkt uit de voorgaande zin, waarin al "in het Frans"
staat.

Verder heeft de heer Boogert gelijk: een (los) Frans leenwoord krijgt in het Nederlands - wel een meervouds-s: bordeauxs, rouxs, vieuxs,

etc. De `regel' uit ons advies geldt alleen voor geleende woordgróépen. In
de praktijk bestaat er wat de Neder1 andse meervoudsvorming betreft
verschil tussen `losse' leenwoorden
en geleende woordgroepen die in de
taal van herkomst als vaste combinatie gelden. `Losse' leenwoorden zoals bordeaux en deux-chevaux zijn zodanig ingeburgerd dat ze als
Nederlands woord gezien worden en
een Nederlandse uitgang krijgen. Zo
schrijven we ook cadeaus en baby's,
terwijl het Franse respectievelijk Engelse meervoud cadeaux en babies
luidt. Woordgroepen uit een andere
taal, zoals grand prix en petit restaurant, worden vaak nog als zodanig niet-Nederlands aangevoeld dat
ze verbogen worden zoals in de taal
van herkomst.

smijtwerk in films wil ik alleen zeggen
dat leesbevorderingsprogramma's
tegenwoordig zowel boeken als films
omvatten.
Verdervraagtjansen zich af of we
kunnen "bevorderen dat mensen behoefte krijgen aan rustig nadenken ".
Ik denk dat dat inderdaad mogelijk is,
maar het is geen doel van leesbevordering. Daaraan wordt de subsidie
dus zeker niet uitgegeven.
Leesbevordering is gericht op het
stimuleren van lezen, met name door
kinderen die van huis uit weinig 'leescultuur' meekrijgen. Uit onderzoek
blijkt dat voorlezen aan jonge kinderen en het zelf lezen door oudere kinderen en jongeren van groot belang is
voor de taalontwikkeling. In veel gezinnen is (voor)lezen echter geen vanzelfsprekende zaak en daarom moet
dit bewust worden aangeleerd. Om
dat systematisch aan te pakken is subsidie van de overheid onontbeerlijk. Q

Leesbevordering niet stopzetten
Kees Broekhof - Oegstgeest

rankJansen poneert inde novemberaflevering van `Hom of
kuit' de stelling dat de subsidiëring van leesbevordering moet worden stopgezet. Jansen stelt dat mensen "zweckrational" kiezen voor het
lezen van een boek, en dat ze De oesters van Nam Kee van Kees van Bei jnum lezen omdat ze "van binnenuit"
willen weten "hoe het voelt om op te
groeien in Amsterdam-Slotermeer".
Ik denk echter dat dat zelden opgaat
voor het lezen van fictie. Het is nogal
bespottelijk om te veronderstellen dat
iemand bijvoorbeeld De neus van
Gogol zou lezen om `van binnenuit' te
weten te komen hoe het is om opeens
geen neus meer te hebben. Over Jansens aansluitende verwarde betoog
over papieren Katja's en gooi -enONZE TAAL 2003-1
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"iiiis GOED"
Nieuwe mode-uitdrukkingen
Redactie Onze Taal

elke mode-uitdrukkingen zijn in 2002
hun opmars begonnen of definitief
doorgebroken? Vorigjaar legden we u
deze vraag een aantal malen voor. Dat
leidde tot zo'n vierhonderd reacties, waarin maar
liefst 254 verschillende uitdrukkingen werden aangedragen. Nogal wat van die uitdrukkingen hadden hun
hoogtepunt al duidelijk v66r 2002 bereikt. Bijvoorbeeld dan heb ik. soiets van, die niet minder dan 26
keer werd ingestuurd, stond al in 1987 in Onze Taal te
boek als ergerniswekkende mode-uitdrukking.
Maar lang niet altijd was zo eenvoudig vast te stellen of een uitdrukking in 2002 is opgedoken of doorgebroken. Daarom zijn aIle inzendingen nagelopen in
elektronische bestanden van kranten en van Van
Dale. Omdat zulke uitdrukkingen vooral voorkomen
in spreektaal, die niet in zulke bestanden te vinden is,
zijn ze ook nog eens voorgelegd aan medewerkers
van Onze Taal. Zij beschouwden uiteindelijk 17 van
de ingezonden uitdrukkingen als nieuwe mode-uitdrukking van 2002. Hiemaast staan ze, gerangschikt
naar het aantal malen dat ze werden ingestuurd.
Wij danken aIle inzenders zeer.

W

TOP-17 VAN NIEUWE
MODE-UITDRUKKINGEN VAN 2002
1.

2.

3-4.
5.
6-7.
8-11.

12-17.

1IIIs goed (14)
boeiuh (8)
je ding doen (6)
ergens (geen) zinan hebben (6)
destekker eruit trekken (4)
die spoort niet(helemaol) 0)
zozou Pim het(niet) gewild hebben 0)
dDh ('nogalwiedes') (2)
dat/het zuigt (2)
(maar) nu even niet(2)
hetverschil maken (2)
appeltje-eitje Cgemakkelijk')
dem oniseren
dust want!, etc. (verklaar je nader', alsvraag)
een lijntje hebben met/noar iemand
goon in plaats vanzullen COat gaatniet lukken.')
ertoedoen (gezegd van ietsofiemand)

e

WAl HEEl MODIEUS7
Peter Burger

ode: ik heb er geen oog en geen oor voor.
Wat zijn de modekleuren van dit seizoen?
Geen idee, maar rood is er vast niet bij,
concludeer ik na een middagje vergeefs
winkelen om een rode sjaal te vinden. Sleutelkoorden: ik zag ze pas hangen toen cabaretiers en columnisten er grappen
over begonnen te
maken.
Ook in de taal
is er veel wat mij
ontgaat, dat
maakt deze Onze

M

Taal-enquete
pijnlijk duidelijk.
Natuurlijk, de
plotselinge populariteit van demo-

niseren, ergens
(geen) zin an hebben,zo zou Pim
het (niet) gewild
hebben en andere
resten die de golf van de nieuwe politiek heeft achtergelaten op de vloedlijn van de taal - die waren niet te
missen, behalve voor degenen die het afgelopen jaar
in een onderaards hoI hebben doorgebracht zonder
radio, krant en tv.
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Maar boeiuh, nummer twee in de top-zeventien
van nieuwe mode-uitdrukkingen? Boeiuh had ik tot
twee maanden geleden niet eens begrepen, laat staan
dat ik het had herkend als modieus. Bij toeval ontdekte ik het in een woordenboekje voor toeristen,
meegebracht door een neef uit Canada. Daar stond
het, bij de ~ledaagse uitdrukkingen': "Boeien!" Vertaling: 'Who cares?' Het is niet aIleen de Engelstalige
bewegwijzering op Schiphol waardoor je je af en toe
een toerist voelt in eigen land.
'Laggards'

Appeltje-eitje ('gemakkelijk') zag ik voor het eerst in
deze lijst. Je dingdoen daarentegen, diespoortniet,
het zuigt en enkele andere heb ik weleens gehoord,
maar zou ik zelf nooit in de mond nemen. Kortom, in
termen van marketing ben ik een overduidelijke achterblijver, een 'laggard'. Laggards zijn consumenten
die ook nu nog het gebruik van een mobiele telefoon
aIleen willen overwegen als ze hem cadeau krijgen bij
hun vaste merk waspoeder. Ze sjokken achteraan in
de optocht die wordt geleid door de 'innovators'. Die
kopgroep van vernieuwers wordt gevolgd door de
vroege overnemers ('early adopters'), de vroege meerderheid, de late meerderheid - en dan pas komen de
laggards.
Natuurlijk zijn woorden gratis. Daarin verschillen
ze van, bijvoorbeeld, telefoons die ook foto's kunnen

versturen. Met woorden kun je niet laten zien hoeveel
geldje te besteden hebt, maar wel hoe jong je bent — of
hoe jong je je voelt. Want als het om mode gaat, is de
taalgrens meestal een leeftijdsgrens. Dat is niets
nieuws: honderd jaar geleden stoorden ouderen zich
eraan als jonge re n het onbeschaafde woord leuk bezigden. In 1941 ging een lezer van Onze Taal schuimbekkend tekeer tegen jongedames die onbeschaafde woorden als loltrappen en luizig gebruikten: "Deze taal
wordt gekenschetst als `onconventionele taal' of 'modetaal'; ook wel 'groepstaal'. De `groep' der lichtekooien blijkbaar."
In de jaren vijftig luidde het onbehoorlijke woord
mieters, want hoorde je daarin niet het taboewoord
sodomie? Toen hij mieters in 1965 tegenkwam in een
sigarettenreclame, schreef Onze Taal- redacteur Jan
Veering: "Een merkwaardig ogenblik, als je dit eigenlijk van heel platte afkomst zijnde woord zo breeduit
in drukinkt ziet."
De jeugd van tegenwoordig (weet iemand trouwens
hoe oud die uitdrukking is?) drukt afkeuring uit met
zuigen en sporen ('Die nieuwe cd van Anouk zuigt'; `Die
vent spoort niet'), straft domme opmerkingen af met
Boeiuh! en Duh! ('nogal wiedes') en communiceert een
verveeld soort instemming met Íííís goed. Dat laatste
afgeknotte zinnetje zou, dacht de Marokkaans- Nederlandse schrijver Abdelkader Benali, weleens een bijdrage kunnen zijn van allochtone jongeren.
Opmerkelijke antwoorden

Het eigenaardige van die nieuwe mode- uitdrukkingen
is dat ze op zichzelf helemaal niet zo nieuw zijn. Hij
spoort niet staat al vermeld in een boekje over jongerentaal uit 1989. Duh dook al in 1992 op in Nederlandse internetberichten, het zuigt in 1995. Waarom
worden ze dan nu pas gezien als mode- uitdrukking?
Waarschijnlijk zijn ze jarenlang uitsluitend gebruikt
door jonge `innovators' voordat ze doorbraken naar
een groter publiek. En wie weet zijn ze pas laat aangekomen bij de lezers van dit blad.
Dat die lezers niet helemaal sporen met de tijdgeest blijkt uit opmerkelijke antwoorden op de modewoordenoproep, die toch nadrukkelijk vroeg om uit
2002 zijn opgedoken of doorgebro-drukinge
ken. Zo noemde een aantal inzenders zeker weten,
een uitdrukking die ook al voorkwam in het modeabc dat Onze Taal in 1982 afdrukte. Andere lezers
signaleerden dan heb ik zoiets van, die zelfs nog ouder
is: de ontdekking staat op naam van de taalkundige
Henk Verkuyl, die begin 1977 als eerste schreef over
zinnen als `Marion dacht van die man heeft ze ook
niet alle vijf op een rijtje.'
Ik vermoed dat het ledenbestand van Onze Taal
veel laggards telt en zelfs menige `late laggard', een
categorie die zich marketingtechnisch gesproken helemaal in de buitenste duisternis bevindt. Al gebruikt
het ganse volk zinnen als `Ze komen binnen van: ik
zal dat zelf weleens even oplossen', en al worden die
zonder afkeuring aangehaald in Van Dale, met de
aantekening: "dit gebruik komt reeds in de ire eeuw
voor" — zij blijven zich verzetten, zoals het bekende
dorpje met dappere Galliërs tegen de overmacht van
de Romeinen.
Die eigenwijsheid is het enige wat ze gemeen hebben met hun tegenpolen, de innovators: als de hele
kudde roept: `Boeiuh!', zijn zij de allerlaatsten die
mee zullen loeiuh.
0

ONZE TAAL
VERNIEUWD
Redactie Onze Taal

et zal u vast niet zijn ontgaan: Onze Taal
ziet er kleuriger uit dan voorheen. Met ingang van dit nummer is het vertrouwde
zwart -wit-met- één - steunkleur ingeruild voor
levendig fullcolour.
Ook inhoudelijk is het blad een beetje veranderd.
Er is een rubriek bij gekomen: `Bij wijze van zeggen'
(zie blz. 23 van dit nummer), waarin Riemer Reinsma
om de maand zal ingaan op de herkomst van allerlei
gezegden. Reinsma's `Geschiedenis op straat' verschijnt als gevolg hiervan óók om de andere maand
— de rubrieken zullen elkaar afwisselen.
Een paar maanden geleden deed ook al een nieuwe rubriek zijn intrede, `Taaltest', en later dit jaar zullen er waarschijnlijk nog twee volgen. Om hier ruimte
voor te maken, zal de taalcrypto in plaats van vijf
keer nog -maar één keer per jaar verschijnen: in het
zomernummer.
Verder zullen de bijdragen van Van Dale-hoofdre dacteur Ton den Boon een andere vorm krijgen.
Schreef hij tot nu toe vijf keer per jaar een betrekkelijk kort stuk onder de titel `Verse woorden', vanaf nu
zal hij een keer of drie per jaar wat uitgebreider ingaan op de wijzigingen in onze woordenschat, vaak
naar aanleiding van actuele gebeurtenissen.
We hopen dat al deze veranderingen verbeteringen
zullen zijn, en dat u het blad — als vanouds — met plezier zult lezen. •
VERPAKKING ONZE TAAL
Nu Onze Taal meer dan ooit gezien mag worden, komt het
blad voortaan ook anders naar u toe: in doorzichtig folie en
niet meer in een wikkel van papier. Het bestuur heeft deze
kostenbesparende oplossing al eerder overwogen, maar was
er altijd wat huiverig voor. Het kunststof dat hiervoor gebruikt
wordt, heeft immers nog steeds de naam dat het schadelijker
voor het milieu is dan papier. Feitelijk is het eerder andersom:
de recycling van papier is zeker niet minder milieubelastend.
Het materiaal waarvan het nieuwe omhulsel gemaakt is, laat
bij verbranding geen schadelijke stoffen achter, en als het niet
verbrand wordt maar op een stortplaats terechtkomt, is het
biologisch afbreekbaar.
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IAMTAM
Redactie Onze Taal

ook omr ongelukken
Mïnister laat spelling verbeterenrmaar
op de werkvloer te voorkomen. (Arbo
toch rusten& Milieu, Algemeen Dagblad)

es jaar na invoering leek iedereen zich langzamer- Kogelbrieven Uit onder meer taalanalyse blijkt dat de tientallen kogelhand wel te hebben neergelegd bij de nieuwe
brieven die naar dertien bekende Nespelling, met die beruchte tussen -n- regeling. Dat die
toch nog steeds niet onomstreden is, bleek uit het ru- derlanders zijn gestuurd (onder wie
Mat Herben, Guus Hiddink en Frank
moer dat ontstond nadat de Vlaamse minister van
Rijkaard) allemaal door een en dezelfCultuur Paul Van Grembergen in het novembernumde persoon zijn geschreven. Hij (of zij)
mer van Onze Taal had verklaard iets te willen doen
hanteert een ambtelijke en bijna foutaan spellingregels "die tegen het taalaanvoelen ingaan". Vrijwel iedere krant schreef opeens weer over loze schrijfstijl, en gebruikt veelvuldig
de woorden hersengarnalenmassa en
de `nieuwe' spelling - NRC Handelsblad en de Belgigarnalenhersens. (Opsporing verzocht)
sche krant De Standaard deden dat zelfs op de voorpagina - en ook in tv-programma's als B&W laaiden
de emoties hoog op. Oude wonden leken opengereten Beste verkoopbrief "Alstublieft,
mevrouw Dierckx. Dit handgebonden
te zijn.
boeket van dagverse bloemen. Een
Maar wie hoopte dat er binnenkort dankzij Van
Grembergen misschien wel weer gewoon pannekoek, geschenk voor u." Zo begint de beste
Vlaamse `verkoopbrief' van het jaar
kerkeraad en smartegeld geschreven mag worden,
zooi, geschreven door Luc Van Roey
komt bedrogen uit. Van Grembergen, die samen met
in opdracht van Bloemisterij Van
drie andere Nederlandse en Vlaamse bewindslieden
van het Taalunie-verband verantwoordelijk is voor het Hooydonck in Kalmthout. (Website
spellingbeleid, liet half november in het Vlaamse par- Gouden Veer)
lement weten toch geen verdere stappen te onderneKoningin leert Nederlands De Belgimen om de spelling te veranderen. Een spellinghersche
koningin Paola - van oorsprong
zo
meende
hij
kennelijk
bij
nader
inzien,
vorming is,
Italiaanse
- gaf tijdens een interview
".
"cultureel noch economisch verantwoord
Bron: Van Dale Taalweb, 15-11-2002

te kennen slechts een van de drie officiële talen van België, het Frans, goed
te beheersen. Zij heeft besloten haar
Nederlands bij te laten spijkeren op
het taleninstituut in Spa, waar ook
Maxima Nederlands leerde. (Taalunie
Dagblad De Limburger, Van -versum,
Dale Taalweb)

De Limburger, Brabants Dagblad, persbericht Universiteit Utrecht)
Pabo-student slecht in taal Ongeveer de helft van alle eerstejaarspabo-studenten zakt voor een taaltoets op het niveau van groep 8 van
de basisschool. Het dalende niveau is
vooral te wijten aan de toename van
mbo'ers en een afname van havisten
en vwo'ers. Diverse pabo's hebben
aangekondigd de mbo'ers voortaan
bij te spijkeren voordat ze aan de opleiding beginnen. (BN/De Stem, Eind-

hovens Dagblad)
Euralisch De Britse parlementariër
Peter Viggers heeft voorgesteld een
nieuwe taal te verzinnen als voertaal
voor de Europese Unie: het `Euralisch'. De gigantische vertaalkosten
van de EU moeten teruggedrongen
worden, vindt hij, en het Engels kan
volgens hem niet als voertaal dienen
omdat de Fransen dat nooit zouden
accepteren. (BBC)
Frans in wet De laatste Franstalige
wetvan ons land is op zg oktober
zooz gesneuveld. De Eerste Kamer
stemde toen in met de nieuwe Mijnbouwwet. De oude Mijnbouwwet
kwam tot stand onder de Franse overheersing, in i8io. (De Telegraaf)
Twents accent De acteurs van de tienerfilm Volle maan, de opvolger van
de kaskraker Costa!, hebben zich voor
hun rol met taallessen en een gespro-

Buitenlands accent Allochtone vrouwen worden bij sollicitaties vaak afgewezen omdat werkgevers afknappen
op hun accent. Dit blijkt uit een studie
van de Universiteit van Amsterdam
onder hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen. (Eindhovens Dagblad, Haag-

sche Courant)
Vloeken in kinderboeken De SGP
uitte tijdens de behandeling van de
cultuurbegroting in de Tweede Kamer
kritiek op de vloeken in het - met een
Gouden Griffel bekroonde - kinderboek Winterijs van Peter van Gestel.
"Dit moeten we met elkaar niet wil
aldus SGP'er Van der Vlies. -len",

(Haarlems Dagblad, Haagsche Courant,
Bond tegen het vloeken)
Kennis Nederlands in CAO FNV
Bondgenoten wil werkgevers verplichten buitenlandse werknemers Nederlands te laten leren door `kennis van
de taal' in de CAO op te nemen. Dit
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Vertalen gemeentefolders De gemeenteraad van Roermond zal gemeentelijke informatie niet langer
vertalen. Dit om allochtonen te stimuleren Nederlands te leren. Roermondse minderhedenorganisaties
vinden dat de overheid het gebruik
van het Nederlands niet op deze manier moet afdwingen, maar uit een
onderzoek van de Universiteit Utrecht
bleek juist dat Marokkaanse en Turkse
gezinnen de voorkeur geven aan Nederlandstalige brochures en folders,
omdat hun leesvaardigheid in de
`eigen' taal onder de maat is. (Dagblad

Mlle MaaN
ken dialectscript een Twentse tongval
proberen aan te meten. Tevergeefs.
Marlien (17) uit Enschede: "Iedereen
moest vet lachen om het accent dat in
de film wordt gepraat. Het klonk absoluut niet Twents, het leek wel Fries."

(TC/Tubantia) 0
Koppelingen naar de originele berichten
staan op de pagina

www.onzetaal.nl/ tamtam; let wel: internetkopelingen verouderen snel. Op onze
website staat iedere dag vers taalnieuws.
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Taaladviesdienst

Meervoud van casus
Wat is het meervoud van casus?
• Een latinist vertelde mij dat dit in
het Latijn óók casus is. Geldt dat
ook in het Nederlands, en zeg je
dus: `We gaan drie casus bespreken'?

0,

l Het woord casus ('geval, praktijk• voorbeeld') heeft volgens alle recente naslagwerken in het Nederlands
twee meervouden: casus en casussen.
Casus is - inderdaad - de Latijnse
meervoudsvorm. De meeste Latijnse
woorden die op -us eindigen, krijgen
in het meervoud de uitgang -i (medicus - medici), maar er zijn er ook die
-ora of -era krijgen (corpus - corpora,
genus -genera) of die -us behouden.
Dat heeft onder meer te maken met
het geslacht en de verbuigingsklasse
in het Latijn.
Bij veel Latijnse leenwoorden is de
Latijnse meervoudsvorm in het Nederlands overgenomen (denk aan museum - musea), maar vaak heeft zich
daarnaast een Nederlandse meervoudsvorm ontwikkeld (museums).
Ook bij casus is dat gebeurd: naast het
`uitheemse' meervoud casus is de `inheemse' meervoudsvorm casussen
ontstaan. U zou dus kunnen zeggen:
`We gaan drie casus bespreken', maar
de meeste mensen zullen `We gaan
drie casussen bespreken' duidelijker
en dus beter vinden.

Blij(d)e winnaars

Vijftig man was/waren
?'Bij de lezing was!waren zeker
• vijftig man aanwezig.' Enkelvoud of meervoud?
Het woord man kan de meervoudi• ge betekenis `mensen' hebben,
zoals hier, en wordt dan met een
meervoudige persoonsvorm gecombineerd: `Bij de lezing waren zeker vijftig man aanwezig.' Jan Renkema legt
dit in zijn Schrijfwijzer (zooi) als volgt
uit: "In oudere vormen van het Nederlands kregen sommige zelfstandige
naamwoorden in het meervoud de
vorm van het enkelvoud, net zoals in
het Engels sheep - sheep en het Duits
der Wagen - die Wagen. Vroeger was
het één been en twee been, vandaar:
op de been blijven. Een ander'voorbeeld is man: een man, twee man. Bij
de meervoudsvorm hoort ook een
persoonsvorm in het meervoud (...)."
De constructie een man of... krijgt
overigens wel een enkelvoudige persoonsvorm: `Bij de lezing was een
man of vijftig aanwezig.' De kern van
het onderwerp is namelijk een man en dat is enkelvoudig, aangezien er
het lidwoord een voor staat, dat alleen
bij enkelvoudige woorden voorkomt.

In een fotobijschrift wil ik schrij• ven: `de blij(d)e winnaars'. Is het

0

blije of blijde?

Bloemetje/bloempje
?Wat is de juiste verkleinvorm

Zowel blijde winnaars als blije winnaars is goed Nederlands. Voor
velen zal blijde een wat formelere en
ouderwetsere bijklank hebben dan
blije. Blije is in alledaags taalgebruik
gangbaarder dan de vorm blijde, die
we vooral tegenkomen in vaste,
meestal wat verheven combinaties,
zoals de blijde boodschap, blijde inkomst en in blijde verwachting.
Blijde was oorspronkelijk ook de
onverbogen vorm. je kon dus ooit
zeggen datje `blijde' was. Die vorm
heeft het echter al eeuwen geleden
afgelegd tegen de verkorte vorm blij,
net zoals moede - als onverbogen
vorm - plaats heeft gemaakt voor
moe. Toch noemen alle recente woordenboeken blijde nog steeds als vormvariant van blij, en doen ze dat zonder

:1Y! I !tti

opmerking; alleen Hetgroene woordenboek ( zooi) merkt op dat de vorm
blijde "deftig" is.
De oorspronkelijke d van blijde vinden we overigens nog terug in verblijden en in blijdschap.

• van bloem: bloemetje of
bloempje?
Als er een kleine bloem wordt bes doeld, is zowel bloemetje als bloem-

pje juist. Bloemetje heeft daarnaast
echter de betekenis `boeket bloemen', zoals in de bekende zinnen
`Neem vaker een bloemetje mee'
en `Dat verdient een bloemetje.'
De variant bloemetje komt vaker dan
bloempje In samenstellingen voor:
bloemetjesbehang, bloemetjesjurk, etc.
De vorm bloempje is logischer dan
bloemetje. De verkleiningsuitgang
-etje na een m komt namelijk bijna alleen voor als er voor die m een korte
klinker staat: rammetje, stemmetje,
kommetje, gummetje. Als er een lange
klinker voor de m staat, is -pje de ge-

wone uitgang: kraampje, riempje,
boompje, geheimpje - en de oe wordt
traditioneel als een lange klinker gezien.
Voor het ontstaan van de vorm
bloemetje bestaan verschillende verklaringen. De meest waarschijnlijke is
dat de oudere woordvorm bloeme, die
in het Middelnederlands en nog lang
daarna gebruikelijk was, de standaardverkleiningsuitgang -ke(n), en
later -tje, kreeg.

Uitspraak asiel
Spreek je asiel uit met een z of
• met een s7

7

1 Volgens het Uitspraakwoordenboek
en de woordenboeken van
Verschueren (1996), Koenen (1999),
Van Dale (1999), Prisma (2001) en Kramers (zooi) wordt asiel met een z uitgesproken. Geen enkel woordenboek
vermeldt de uitspraak met een s, hoewel die in de praktijk vaak voorkomt,
en er alleen daarom al geen bezwaar
tegen zou hoeven te worden gemaakt. Een woord als parasiet kunnen
we immers ook op twee manieren uitspreken.
Volgens het Uitspraakwoordenboek
wordt een s in veel woorden van
vreemde herkomst uitgesproken als
een z, vooral tussen twee klinkers of
na een r, lof n: invasie, casus, crisis,
museum, insulair. Dit verschijnsel doet
zich overigens niet altijd voor (denk
aan arsenaal, cosinus en insinueren).
Ook bestaat er variatie tussen Nederland en België: in Nederland worden
cursus en compensatie bijvoorbeeld
vaak met een z uitgesproken en in
België met een s.
0
• (z000)
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Nieuwe woorden van 2002

Ii

I

Ton den Boon - hoofdredacteur
grate Van Dale

greep uit de taalvormen die direct of indirect samenhangen met het publieke optreden van Pim Fortuyn
en de 'Fortuynisten' die na de moord op de politicus
penzomeren natuurlijkPimFortuyn - dat alles drukte niet aileen een
diens 'nieuwe politiek' in Kamer en kabinet proberen
vorm te geven. Misschien zouden "egopolitiek" ('polistempel op het afgelopen jaar, maar ook op de Nederlandse taal. Of de
tiek waarin het draait om de persoon van de politicus', Ret Parool, 8-6-2002) en "kijkcijferpolitiek" (de
nieuwewoordende nieuwepolitiekof zelfs het sleutelkoord zullen overVolkskrant, 14-9-2002) ook zonder Fortuyn en zijn
maten het Nederlands van 2002 wel verrijkt hebben,
leven, isnogmaar de vraag. Maar opvallend zijn ze vaakwei, de neologismaar dat geldt vast en zeker niet voor barbecuepolitiek, de spottende benaming voor de manier waarop
menvan 2002.
Fortuyns partijgenoot Ferry Hoogendijk tijdens een
barbecue een heellegertje LPF-bewindslieden in zijn
eigen buurtje wierf.
leinkunstenaar Tim van der Sluijs zei
Toch worden de taalontwikkelingen in 2002 ook
deze zomer in een interview dat de
weer niet geheel door het optreden van de LPF gedoLijst Pim Fortuyn (LPF) "een schatkamineerd. Er waren in 2002 namelijk flink wat concurmer" voor cabaretiers is: "Ik heb er 26
rerende thema's en trends die eveneens hebben bijgetekstschrijvers bij gekregen" (de Volksdragen aan een - al dan niet duurzame - aanwas van
krant, 22-8-2002). lets dergelijks geldt voor lexicogra- onze woordenschat. Veelvan de duizenden nieuwe
fen. Zonder opkomst, verval en ondergang van de
woorden uit 2002 zijn toekomstloos, maar wel illuLPF zou onze taal in 2002 heel wat karakteristieke
stratief voor de gebeurtenissen in het jaar. En een
taalvormen hebben gemist. Paarse puinhopen, de geest enkele zal vast ooit in het woordenboek terechtvan Pim, 'roept u maar'-democratie - het is maar een
komen.
Devernietiging van ons oudegeld, de overstromingen in Europa afgelo-

asotaks Veiligheid en openbare orde

zijn de thema's van de lokale politiek
in 2002. Gemeenten inventariseren de
criminaliteit met lokale "misdaadkaarten"en nemen maatregelen om
de plaatselijke "veiligheidsindex" te
verbeteren. Ookhet kleine leed op
straat wordt aangepakt, althans daar
wordenvoorstellen voorgedaan.
Zoals het plan van Manuell<neepkens
van de Rotterdamse Stadspartij om
"Iokzakken" te gebruiken om het i1legaal plaatsenvanvuilniszakken terug
te dringen. Delokzakken moeten de
reinigingspolitie de gelegenheid bieden Rotterdamse vuilovertreders in
de kraag te vatten (Rotterdoms Oogblod, 2-3-2002). Een ander idee uit de
Maasstad isde "asotaks" voor mensen
die zich misdragen en overlastveroorzaken (Algemeen Oogblod, 27-4-2002).
Metdeze 'fiscale naheffing' zouden te
hard rijden, lawaai maken in het open-
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baaren het asbakje op straat omkieperen effectiefkunnenworden bestraft.

loopvan een pistool te kijken of een
mes op de keel gezet te krijgen."
cipierslook "ledere zomer heeft zo

Blokkercrimineel Ofhet een woord

met toekomst is, valtte betwijfelen,
maar een duidelijk signaalwoord voor
de groeiende aandacht voorcriminaliteit in 2002 ishet zeker: Blokkercrimineel. Deze samenstelling, die op 19
augustusvoor het eerst inde krant
staat, slaat op criminelen waar BlokkerHolding lastvan blijkt te hebben.
Deze winkelcriminelen komen in 2002
in het nieuws dankzij het jaarverslag
van Blokker Holding, waarin bestuursvoorzitter[aap Blokker onverbloemd
fulmineerttegen de euro, tegen het
tekortschietenvan de politie bij haar
taakuitoefening en tegen criminaliteit: "I n een winkel werken betekent
anna 2002 in Nederland een gerede
kanshebben op een kwadedag inde
200

3 -

1

zijn onmisbaremodeaccessoire",
schrijft een journaliste van NRC Hondelsblad op 6 juli 2002, "Deze zorner
lijkt die van het sleutelkoord te worden." En inderdaad, nog voor de
zornergoed en wei verstreken is,
lopenzelfs mensenvan onbesproken
gedrag met hun sleutelbosaan een
brede kunststofband om de hals. Dat
sleutelkoord - het heet met een Engelswoordook wei 'keycord' - geeft
invulling aan wat de NRC-journaliste
de "cipierslook" noemt. Maar het lOU
ook best weleensde natuurlijke opvolgervan het allanger bekende
'identitycord' kunnenzi]n, een koord
om de hals waaraancongressisten
hun identiteitsbewijs hangen. In dat
geval lOU het te kooplopen met de

sleutelbos ook weleens een alternatief
soort van identiteitsbewijs kunnen
zijn. Want is het niet zo: hoe meer
sleutels iemand om zijn hals heeft
hangen, hoe belangrijker hij is?
fluistertrekker Een nieuw vervoermiddel in het stadsverkeer is de "fluistertrekker". Dat is een truck waarvan
de motor weinig lawaai maakt, bedoeld voor goederendistributie in stedelijke centra. "Als het gevaarte wegrijdt, valt niet meer te horen dan een
beschaafd gebrom. Het prototype
van de stille vrachtwagen die de
vrachtwagenfabrikant gisteren in
Eindhoven presenteerde, produceert
niet meer geluid dan zo'n 65 decibel"
(Algemeen Dagblad, 15-3-2002). Geluidsoverlast in het verkeer is al tijden
een belangrijk item en jaarlijks is er
wel iets nieuws om het te bestrijden.
Is het geen fluistertrekker, dan is het
wel "fluistergrind" (Het Belang van

Een nuloudergezin is niet een
gezin bestaande uit louter weeskindjes, zoals men misschien
zou verwachten, maar een gezin
waarvan beide ouders werken.
Zo wordt in zooi het "nanalandschap" (Rotterdams Dagblad, 14-92002) bedacht. Dat is een `nagenoeg
natuurlijk landschap', dat dus heel
aardig voor natuur kan doorgaan.
nuloudergezin Gezinnen — ze zijn er
in soorten en maten: eenoudergezinnen, eenkindgezinnen, supergezinnen. In zooi komt er in dit rijtje een
opmerkelijk nieuw type gezin bij: het
"nuloudergezin". Nee, dat is 'niet een
gezin bestaande uit louter weeskindjes, zoals men op basis van het woord
misschien zou verwachten, maar een
gezin waarvan beide ouders werken.
Dit nogal hyperbolische woord staat
op zz mei zooi voor het eerst in een
Nederlandse krant. Het is een door
psycholoog Vincent Duindam gemaakte vertaling van een door de
Amerikaan Robert Bly bedacht Engelstalig woord. Duindam ziet namelijk grote risico's voor de samenleving
vanwege het toenemend aantal nul oudergezinnen: "Als we hiertegen
niet optreden, beleven we binnenkort
hetzelfde als in de VS, waar criminaliteit onderjongeren hoogtij viert"

Limburg, 6-6- 2002).
harmonicakrach "It's the economy
stupid", is een veelgelezen kreet in
2002. Die economie blijkt gaandeweg
het jaar behoorlijk diep gezonken te
zijn. En de toekomst belooft niet veel
goeds. Een woord als "sluiperisis" (Het
Parool, 25-7 - 2002 ) getuigt daarvan.
Vooral op de beurs is er een aanhoudende crisissfeer. Maar die almaar dalende beurstrend inspireert journalisten wel tot veel nieuwe woorden. Zo
introduceert een NRC -redacteur in juli
het woord "harmonicakrach" voor de
koersdaling met afwisselend stijgende en steeds weer dieper dalende
koersen. Hetzelfde beeld ligt ook ten
grondslag aan de metafoor "beursharmonica (NRCHandelsblad, 20-72002). Vooral in het derde kwartaal
van 2002 is de beurs hot news, met
talrijke meer of minder metaforische
pennenvruchten als resultaat, zoals
"koerscrunch" (Het Parool, 2-7-2002)
en "koersbuiteling" (de Volkskrant, 178- 2002). De dan nog kersverse minister Heinsbroek reageert intussen sussend op het koersgeweld door op 23
juli, bij een AEX-stand van ruim boven
de 300 punten, op te merken dat "de
pijn uit de beurs is" (Rotterdams Dagblad, 24-7-2002). "The only way is
up", voegt hij er blijmoedig aan toe

(Het Financieele Dagblad, 24-7-2002).
Even later zakt de AEX door de 3 00puntengrens.
nanalandschap Wat nog natuur is in
dit land, wordt in het algemeen gekoesterd. Ook in onze taaltuin, want
voor elk nieuw type landschap wordt
er wel een legertje namen verzonnen.

(Laatste Nieuws, 4-6- 2002).

schadelijker voor de cultuurschatten
die in bibliotheken bewaard worden
dan een eenvoudige naamswijziging.
Zo'n schadelijk plaagdier is het "papiervisje" (Algemeen Dagblad, 8 -62002). Het diertje komt al ten minste
enkele decennia in Nederland voor,
maar wordt in zooi ontdekt door de
insectenkundige Tom Hakbijl, die het
diertje tevens zijn Nederlandse naam
geeft. Uiterlijk lijkt het papiervisje —
de wetenschappelijke naam luidt
Ctenolepisma longicaudatum — op het
bekendere ovenvisje en zilvervisje.
Het papiervisje komt in het donker te
voorschijn en doet zich dan te goed
aan papieren kunstzijde. Archivarissen en bibliofielen hebben er dan ook
een bloedhekel aan.
slijmsik Zelf noemt hij het `slijm op
de bek', jochem Uytdehaage, maar de
pers heeft er inmiddels ook een naam
voor bedacht: "slijmsik" (de Volkskrant, 12-1-2002). De kersverse Europese kampioen allroundschaatsen zelf
wijt zijn slijmsik aan een onbekende
kwaal: "Na een kilometer of vier voel
ik het steevast loskomen in mijn Zongen, vooral bij koude, droge lucht. Via
mijn neus- en mondholtes moet het
teveel aan slijm naar buiten" (de Volkskrant, 12-1-2002). Wat hem betreft is
er niets aan de hand met zijn overtollige slijm, zolang dat zijn sportieve
prestaties maar niet in de weg staat.
verwokkelaars Na de euro-overgang
zijn er tonnen munten en bankbiljetten die waardeloos gemaakt moeten
worden. Dat "wokkelen" (Het Parool,
18-1 - 2002 ) of "verwokkelen" (een
woord uit Zooi) gebeurt in speciale
machines, die in Nederland simpelweg "ontwaardingsmachines" worden genoemd, maar ook wel bekendstaan als "verwokkelaars" (Algemeen
Dagblad, 18-1-2002). Die woorden
hebben hun bestaan te danken aan de
manier waarop de munten de machine verlaten: wokkelvormig.
,

Ctenolepisma
longicaudatum
(papiervisje)

papiervisje Rond Prinsjesdag komt
LPF-staatssecretaris van cultuur Van
Leeuwen met het idee het woord bibliotheekte vervangen door bibliobank.
Dat zou minder stoffig klinken. God
straft vrijwel onmiddellijk, want niet
veel later valt het kabinet. Exit Van
Leeuwen, en bibliotheek lijkt weer een
tijdje mee te kunnen. Maar ongedierte is vaak hardnekkiger dan staatssecretarissen. En in de praktijk ook

zomerzondvloed In de zomer van
zoon zijn er grote overstromingen in
Europa. De lage landen bij de zee blijft
de wateroverlast dit keer bespaard,
maar in Centraal -Europa treden de
Donau, de Moldau en de Elbe zo ernstig buiten hun oevers dat nu al, in het
tweede jaar van de eerste eeuw van
het nieuwe millennium, gesproken
wordt van de "watersnood van de
eeuw" ("jahrhundertflut") en zelfs van
de "millenniumvloed" (NRC Handelsblad, 17-8-2002). De Volkskrant houdt
het op de samenstelling "zomerzondvloed" ( 2 o -8-2002).
0
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staat voor
voor media-aanmedia-aanwilt met
met uw
uw bedrijf
bedrijf een
een nieuw
nieuw proproWaar
wilt
dacht, 'devalueert'
'devalueert' de
de nieuwswaarde
nieuwswaarde van
van zijn
zijn persbepersbe duct introduceren
introduceren of
of met
met uw
uw actieactiedacht,
duct
richten als
als het
het bedrijf
bedrijf ze
ze dagelijks
dagelijks gaat
gaat versturen.
versturen. Hoe
Hoe
groep inwoners
inwoners oproepen
oproepen te
te demondemonrichten
groep
zorgt uu ervoor
ervoor dat
dat uu geen
geen nieuws
nieuws achterhoudt,
achterhoudt, maar
maar
streren. Hoe
Hoe pakt
pakt uu dat
dat aan?
aan? U
Ubericht
bericht zorgt
streren.
journalisten ook
ook niet
niet overbelast?
overbelast?
de media.
media. Want
Want via
via de
de pers
pers kunt
kunt uu uw
uw journalisten
de
doelgroep vaak
vaak sneller,
sneller, gerichter,
gerichter, objectiever
objectiever en
en goedgoeddoelgroep
dan met
met bijvoorbeeld
bijvoorbeeld een
een mailing
mailing aan
aan Zet
Zet het
het persbericht
persbericht selectief
selectiefin
in
koper bereiken
bereiken dan
koper
Destrategie
strategie 'er
'er moet
moet iedere
iedere week
week een
een persbericht
persbericht uit'
uit'
klanten, een
een huis-aan-huisfolder
huis-aan-huisfolder of
of een
een advertentie.
advertentie.
De
klanten,
werk t zelden.
zelden. Om
Om op
op tete vallen
vallen moet
moet uu terughoudend
terughoudend
Het persbericht
persbericht isis natuurlijk
natuurlijk de
de manier
manier om
om de
de media
media
Het
werkt
zijn.Als
Alshet
het zoveelste
zoveelste aapje
aapje wordt
word t geboren
geboren in
in BlijBlijop de
de hoogte
hoogte te
te stellen
stellen van
van uw
uw nieuws.
nieuws. Maar
Maar wie
wie er
er
op
zijn.
dor p, isis dat
dat geen
geen nieuws;
nieuws ; als
als er
er in
in de
de dierentuin
dierentuin een
een
eens goed
goed voor
voor gaat
gaat zitten,
zitten, komt
komt al
al snel
snel voor
voor enkele
enkele
eens
dorp,
panda ter
ter wereld
wereld komt
komt wel,
weI.
dilemma's te
te staan.
staan. Wanneer
Wanneer isis een
een persbericht
persbericht gegepanda
dilemma's
past? Moet
Moet het
het beknopt
beknopt of
ofvolledig?
volledig? En
En hoe
hoe te
te
Kies zo
zo nodig
nodig voor
voor andere
andere middelen
middelen
past?
Kies
Alsuw
uw vereniging
vereniging de
de contributie
contributie verhoogt,
verhoogt, verwachverwachAls
daar
een
brief
over.
Een
persbericht
ten
de
leden
ten
de
leden
daar
een
brief
over.
Een
persbericht
AANTAl
PERSBERICHTEN
VERSCHllT
STERK
AANTAl PERSBERICHTEN VERSCHllT STERK
schrijven isis in
in zo'n
zo'n geval
geval schieten
schiete n met
met een
een kanon
kanon op
op
schrijven
Gemiddeld aant al persberichtenper
persberichten per maand,gebaseerd
maand , gebaseerd op
op het
het internetarchief
intern et archi ef van
van de
de
Gemiddeldaantal
jaar geen
geen ijsijseen mug.
mug. Over
Over een
een nieuwsfeit
nieuwsfeit als
als 'dit
'dit jaar
een
organisaties vanjanuari
van janu ari tot
tot en
en met
met juni
juni 2002.
2 0 02.
organisaties
baan op
op Museumplein'
Museump lein' geeft
geeft Amsterdam
Amsterdam geen
geen perspersbaan
bericht uit;
uit; de
de gemeente
gemeente heeft
heeft een
een bericht
bericht op
op de
de webwebbericht
Overheden
Bed rijven
Overheden
Bedrijven
site geplaatst.
geplaatst.
site
meest uiteenlopende
uiteenlopende onderwerpen.
onderwerpen.Journalisten
Journalisten moeten
moeten in
inluttele
lutteleseconseconmeest

Politie Rotterdam Rijnmond
Rijnm on d
PolitieRotterdam
Gemeente Den
Den Haag
Haag
Gemeente
Gemeente Amersfoort
Amersfoort
Gemeente
Provincie
Noord
-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Ministerie
SZW
MinisterieSZW

60
60
46
46
27
27
17
17
15
15

88
66
44
44
33

Phili ps
Philips
KLM
KLM
ABNAmro
ABNAmro
Ahold
Ahold
Unilever
Unilever

Grote gemeenten versturen bijna
bijna tien
tien keerzo
keer z? veel
veel persberichtenalsgrate
persberichten als grote bedrijven.
bedrijven.
Grotegemeentenversturen
Dit
komt
vermoedelijk
doordat
hun
publiek
niet
aileen
'klant
'
is,
maar
ook
'financier'
nancier'
Dit komt vermoedelijk doordat hun publiek iet aIleen klant' is, maar oak 'f
en
'opdrachtgever'.
Waar
een
bedrijf
lange
tijd
binnenskamers
producten
kan
ontwiken 'opdrachtqever'.Waareen bedrijf langetijd binnenskamers producten kan ontwikkelen,
moet
de
overhei
d
vaker
en
al
in
een
vroeg
stadium
de
omgeving
erbij
betrekkelen, moet de overheidvakeren al in eenvroeg stadium de omgeving erbij betrekken. Over de geheleIinie
gehele linie neemt
neem t het
het aantal
aantal persberichtengestaagtoe.
persberichten gesta ag toe . De
De roep
roep am
om
ken.Overde
openheid vanuit de
de maatschappij
maatschappij is
is qroot,
groot, de
de overheid
overhei d moet
moet resultaten
resultaten zichtbaar
zichtbaa r
openheidvanuit
maken, en ook
ook bedrijven
bedrijven moeten
moeten zich
zich meer
meer en
en meerverantwoorden.
meer verantwoo rden .
maken,en

n
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Onderscheid persberichten
persberichten van
van mededelinmededelinOnderscheid
gen en
en uitnodigingen
uitnodigingen
gen
Mededelingen aan
aan de
de pers
pers ('persconferentie
('persconferentie gaat
gaat niet
niet
Mededelingen
door') en
en uitnodigingen
uitnodigingen vallen
vallen niet
niet onder
onder de
de eigenlijeigenlijdoor')
ke persberichten.
persberichten. Ze
Ze zijn
zijn immers
immers niet
niet bedoeld
bedoeld voor
voor
ke
publicatie in
in de
de media.
media. De
De pers
pers isis hier
hier geen
geen tussentussenpublicatie
persoon, maar
maar 'eindgebruiker'.
'eindgebruiker'. Maak
Maak dit
dit onderscheid
onderscheid
persoon,
aan uw
uw bericht
bericht
in een
een oogopslag
oogopslag duidelijk
duidelijk door
door boven
boven aan
in
'persuitnodiging' of
of 'mededeling
'mededeling aan
aan de
de pers'
pers' tete zetten
zetten
'persuitnodiging'
in plaats
plaats van
van 'persbericht'.
'persbericht'.
in
Selecteer de
de juiste
juiste media
media
Selecteer
Gebruik geen
geen standaardverzendlijst,
standaardverzendlijst, maar
maar stel
stel steeds
steeds
Gebruik
opnieuw vast
vast voor
voor wie
wie het
het nieuws
nieuws interessant
interessant is.
is. ErEropnieuw
gern is nummer
nummer een
een onder
onderjournalisten
journalisten isis een
een perspers gernis

bericht dat niet voor hen bedoeld is. Stuur niets naar
een medium dat u niet kent. Het komt voor dat een
redacteur informatiekrijgt 'voor uw rubriek Agenda'
terwijlhet blad of programma in kwestie helemaal
niet zo'n rubriek heeft,

'HETMOETZO IN DE KRANT KUNNEN'
Caesarschrijft in DeGallische oor/og regelmatig over zichzelf in de derde persoon
("Toen besloot de grote veldheer ..."). in de veronderstelling daarmee objectiever
over te komen . Dit opmerkelijke taalverschijnsel doet zich ook in persberichten voor.
Eenorganisatie verwijst in een persbericht naar zichzelf met de eigennaam, met

Beknopt of volledig?

"Ioen in april 2002 het kabinet viel naar aanleiding
van het Srebrenica-dossier, luidde het persbericht
van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) als volgt: "De
minister-president, de heer W. Kok, heeft hedenmiddag op paleis Huis ten Bosch aan Hare Majesteitde
Koningin het ontslag aangeboden van alle ministers
en staatssecretarissen," Daar kan menig voorlichter
een puntje aan zuigen: in een zin vat de RVD de kern
van het nieuws samen. Uiteraard kunt u lang niet altijd met een enkele mededelingvolstaan, al was het
alleen al omdat mensen niet altijd over zo veel achtergrondinformatie beschikken a1s bij de val van Paars
II, maar het is een feit dat organisaties te vaak verzanden in oeverloze uitweidingen, irrelevante details
en onbegrijpelijke nuanceringen. Dat is ballast voor
het publiek. Als 11 niet selecteert, doet de journalist
het.
Persberichtenschrijvers beslissenniet in hun eentje
over een persbericht. Het mandaat ligt bij de directeur, de bewindspersoon, de beleidsmedewerker. Die
heeft vaak onvoldoende afstand tot de inhoud om
goed te kunnen selecteren. Zo wordt een persbericht
al snel te lang. Hoe kunt u het'completeverhaal kwijt
op een A4'tje?
Val met de deur in huis

Zet het belangrijkste nieuws voorop, in de kop boven
het persbericht en in de lead (de eerste, vaak vetgedrukte alinea). Schrijfvervolgens van belangrijknaar
minder belangrijk, van algemeen naar gedetailleerd.
Na iedere alinea moet het persbericht kunnen ophouden zonder dat de lezer essentiele informatie heeft
gemist.
Beantwoord de joumalistieke vragen
U hebt de hoofdlijn te pakken als u antwoord geeft op
de vragen: wie doet wat, waar, wanneer, waarom en
hoe? Als het nieuwsvele onderdelen bestrijkt (denk

de

organisatie of zij, en niet met wij. Dus niet: 'Op 5 februari houden we een banenbeurs.
U bent van harte welkorn .' Maar: 'Op 5 februari houdt het Arbeidsbureau een banenbeurs. Deze is toegankelijk voor ...' Dit is wat Geert Jacobs, wetenschapper aan de Universiteit van Gent, 'voorform ulering' noemt. Persberichten worden ZQ geformuleerd
dat ze letterlijk in de krant kunnen worden overgenomen. Lezersworden niet met u
aangesproken , de plaats van handeling wordt expliciet aangeduid ('in Den Haag' en
niet 'hier'), evenals het tijdstip ('vanochtend om acht uur' en niet 'zoj uist'). Dit gebruik neemt journalisten werk uit handen: ze hoeven het persbericht niet te bewerken. Toch nemen zij persberichten maar zelden exact over. Dit komt doordat ze het
nieuws interpreteren , andere bronnen toevoegen, de voorgeschiedenis of de conte xt
erbij betrekken en een kritische houding hebben . Waar een persbericht van stadsdeel
Amsterdam-Zuidoost in 2001 meldde: "Afro ndende plannen voor Bijlmerhoogbouw
gereed", kopte HetParool: "Bijlmermeer nog tot 2010 bouwput",

aan de resultaten in een jaarverslag), licht er dan een
interessant aspect uit. In plaats van bijvoorbeeld de
weinigzeggende invalshoek 'Begroting 2002 gepresenteerd' koos het Ministerie van Justitie voor '~scher
ping vreemdelingenbeleid", terwijl het werkterrein
uiteraard veel breder is.
Formuleer beknopt en concreet
Onlangs las ik: "Erspelen op dit moment allerlei ontwikkelingen die de overheidvoor een breed scala aan
beleidsopgaven stellen." Zo komen de A4'tjes wel vol.
Benut de mogelijkheden van intemet
Verwijs voor achtergrondinformatie, nota's, kerncijfers over uw organisatieen dergelijke naar uw website. Stuur in geen gevalongevraagd bijlagenmee als
u uw persbericht e-mailt.
Neutraal of wervend?

Uw persberichtschiet zijn doel voorbij als het taalgebruik te wervend is. 'Meeriets voor onze advertentieafdeling', zal een journalist dan denken. Neembijvoorbeeld dit citaat uit een persberichtvan Ford: "Het
uniekeweggedrag van de Focus, de uitgebreidestandaarduitrusting (...) en de weldadige binnenruimte
worden wereldwijd gewaardeerd." Een reclamefolder
had het niet kunnen verbeteren. Het persbericht past
een informatieve en neutrale toon - al zal de journalist enige vooringenomenheid wel incalculeren: 'Natuurlijk wil de organisatie haar product of dienst verkopen, we verwachten met anders.' Hoe komt u positief over zonder reclamete maken?
Onderbouw uw beweringen
Schrap vier van de vijfbijvoeglijke naamwoorden. In
plaats van schreeuwerige woorden als toonaangevend,
grootste en beste kunt u beter de feiten benoemen:
hoe groot is uw ornzet, hoeveelwinkels hebt u, hoeveel procent investeert u in innovaties?
Gebruik cltaten
Als u toch waardeoordelenwilt toevoegen, is het
goed om iemand te citeren. Dezecitaten moeten dan
weI inhoud en kracht hebben. Een uitspraak als "'We
zijnverheugd over deze samenwerking", aldus de
wethouder' voegt weinig toe aan het nieuws. Citeren
is overigens ook de perfecte manier om zogenoemde
soundbites in het bericht te verwerken- iets waarnaar journalisten altijd op zoek zijn. Een bekende
~
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soundbite is
soundbite
is van
van Bush:
Bush: "Either
"Either you're
you're with
with us,
us, or
or
you're
with
the
terrorists."
Zo'n
klinkende
uitspraak
you're with the terrorists." Zo'n klinkende uitspraak
haalt alle
alle media.
media. Of
"Dutchbat moest
moest
dichter bij
huis: "Dutchbat
haalt
Of dichter
bij huis:
(Nederlands
vrede
handhaven
waar
geen
vrede
was"
vrede handhaven waar geen vrede was" (Nederlands
Instituut voor
Instituut
voor Oorlogsdocumentatie)
Oorlogsdocumentatie)..

meerdere kanten
kanten
Belicht uw
uw nieuws
nieuws van
van meerdere
Belicht
kunt
ook
voorzichtig
een
kritische
kanttekening
U
U kunt ook voorzichtig een kritische kanttekening
tegenwerpinmogelijke tegenwerpinop mogelijke
plaatsen of
of alvast
alvast ingaan
ingaan op
plaatsen
weliswaar
hoger
dan vorige
('De
was
gen
opkomst
gen ('De opkornst was weliswaar hoger dan
vorige
voorlichtegen').
Sommige
keer,
maar
viel
toch
nog
keer, maar viel toch nog tegen'). Sornrnige voorlichgeters zijn
zijn ervan
ervan overtuigd
overtuigd dat
dat nieuws
nieuws daarrnee
daarmee aan
aan geters
wint.
loofwaardigheid
loofwaardigheid wint.
vooraf de
de krant
krant
Lees vooraf
Lees
een
paar
nieuwsartikelen
voordat uu
Als
u
Als u een paar nieuwsartikelen leest
leest vlak
vlak voordat

het persbericht
persbericht schrijft,
schrijft, trekt
trekt uu gemakkelijker
gemakkelijker het
het juisjuishet
te
register
open.
te register open.
De persberichtenschrijver
persberichtenschrijver moet
moet keer
keer op
al dit
op keer
keer al
dit
De
soort
tijdrovende
afwegingen
maken.
Een
media-ex
soort tijdrovende afwegingen maken. Een media-exzei me
me laatst:
laatst: "Een
"Eenjournalist
maar een
een paar
-pert
pert zei
journalist kijkt
kijkt maar
paar
seconden
naar
een
persbericht.
Ik
snap
niet
waarom
seconden naar een persbericht. Ik snap niet waarom
voorlichters er
er z6
zo veel
veel tijd
tijd aan
aan besteden."
besteden." Ik
voorlichters
Ik wel.
wel, Juist
Juist
omdat
een
journalist
er
maar
zo
kort
naar
kijkt,
kunt
omdat een journalist er maar zo kort naar kijkt, kunt
zich geen
geen gebrekkig
gebrekkig persbericht
persbericht perrnitteren.
permitteren.
uu zich
•S
Onlangs verscheen vanJeanine
van Jeanine Mies
Mies de
de Persberichtenwijzer
Persberichtenwijzer (Sdu
(Sdu
Onlangsverscheen
Uitgevers).
ISBN
go
12
09510
7
Uitgevers).ISBN 9012095107
www.persberichtenwijzer.nl
www.persberichtenwijzer.nl
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SMS=POEZIE
SMS-POEZIE
Ingmar Heytze
IngmarHeytze

E

charmantste
en van
van de
de charrnantste
en
communicatienieuwe communicatienieuwe
middelen is
Voor
middelen
is sms.
sms. Voor
schaarse lezers
lezers die
die
de schaarse
de
van een
een
bezit zijn
zijn van
niet in
in het
het bezit
nog niet
nog
sms (oftewel
(oftewel short
short mesmobieltje: sms
mobieltje:
mesbiedt de
de gebruiker
gebruiker
sage service)
service) biedt
sage
van een
een mobiele
mobiele telefoon
telefoon de
de mogemoge
van
om
een
berichtje
van
-lijkhed
lijkheid om een berichtje van
karakters
naar
een
maximaal
16o
maxirnaal r60 karakters naar een
andere mobiele
mobiele telefoon
telefoon te
te sturen.
sturen.
andere
Het
aardige
aan
sms
is
dat
de
ontHet aardige aan sms is dat de ontde
telefoon
er
niet
voor
vanger
vanger de telefoon er niet voor
het berichtje
berichtje
op te
hoeft op
te nemen;
nemen; het
hoeft
net
komt
eenvoudigweg
binnen,
komt eenvoudigweg binnen, net
krijgt.
brief
in
de
bus
zoals
je
een
zoals je een brief in de bus krijgt.
van de
de geheimDaarmee is
is het
het een
een van
Daarrnee
geheimzinnigste
manieren
om
je
zinnigste manieren om je mobiele
mobiele
telefoon te
te gebruiken:
telefoon
gebruiken: je
je kunt
kunt zelfs
zelfs
sturen
berichtjes
heen
en
weer
berichtjes heen en weer sturen
zonder dat
dat iemand
iemand anders
anders het
het
zonder
merkt. Sms
feite een
een elektroSms isis in
in feite
elektromerkt.
nisch eerherstel
eerherstel van
van het
het meest
meest
nisch
romantische medium
medium ooit:
ooit: de
de postpostromantische
duif.
duif.
Daar zit
zit natuurlijk
natuurlijk poëzie
in.
Daar
poezie in.
Zelfs
een
ziekelijk
verlegen
type
Zelfs een ziekelijk verlegen type
moet in
in staat
staat worden
worden geacht
geacht om
om
moet
een
mooi
gedicht
bij
per
sms
per sms een mooi gedicht bij zijn
zijn
beoogde liefde
liefde te
te krijgen.
krijgen. Omdat
Omdat
beoogde
16o tekens
tekens niet
niet veel
veel is,
is, dient
men
dient men
r60
het
natuurlijk
te
zoeken
in
extreem
het natuurlijk te zoeken in extreem
korte gedichten.
gedichten. Een
heel sonnet
sonnet
korte
Een heel
in
vijven
knippen
en
versturen
is
in vijven knippen en versturen is
immers geen
geen originele
imrners
originele versier
versier-poging, eerder
eerder een
een soort
van stalstal
poging,
soort van
hevig comprimeren
comprimeren van
van-king.Het
king. Het hevig
woorden
en
zinnen
in
sms-slang
woorden en zinnen in sms-slang is
is
ook geen
geen optie.
optie. De
De mededeling
mededeling
ook
"Natuur is
is voor
voor tevredenen
tevredenen of
of
"Natuur
legen"
verliest
haar
schoonheid
legen" verliest haar schoonheid als
als
het wordt
in hijvoorbeeld
wordt omgezet
omgezet in
bijvoorbeeld
het
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`Natr = 4tvrdnn
tvrdnn of
of legn.'
legn.' De
De ware
ware
'Natr=4

sms- romanticus schrijft
gesms-romanticus
schrijft zijn
zijn gedichten voluit
voluit op
volgende maop de
de volgende
madichten
nier: titel#dichtregels,
titel#dichtre gels, nieuwe
nieuwe rere
nier:
aangegeven door/en
door/en in
het -gels
gels aangegeven
in het
geval van
van witregels
witregels door//,
door//, met
na
geval
met na
het
gedicht #de naam
naam van
van de
de dichhet gedicht#de
dich ter. Om
Om een
een voorbeeld
voorbeeld te
te geven:
ter.
geven:
#Hoe
verder
men
keek,/
"Heelal
"Heelal#Hoe verder men keek,!
hoe
groter
het
leek.#J.A.
Deelder"
hoe groter het leek.#J.A. Deelder"
(62 tekens)
tekens) .. Het
Het kan
kan natuurlijk
natuurlijk
(62
korter:
"Wie
van
nog
ons twee
twee
n6g korter: "Wie van ons
heeft
de
ander
bedacht?
#Paul
heeft de ander bedacht?#Paul
Eluard".
Eluard".
Uiteraard zijn
haiku's zeer
zeer gegeUiteraard
zijn haiku's
schikt
voor
doorgifte
via
sms:
met
schikt voor doorgifte via srns: met
zeventien
lettergrepen
is
de
kans
zeventien lettergrepen is de kans
dat men
men de
de r60
16o tekens
tekens overschrijdt
overschrijdt
dat
immers
niet
groot.
"Geen
vrouw
imrners niet groot. "Geen vrouw
heeft
zo
een/glimlach
als
die van
van
heeft zo een/glimlach als die
van/teder
jou
brekend
glas
#Hans
jou van/teder brekend glas#Hans
Andreus" is
is bijvoorbeeld
bijvoorbeeld maar
maar 84
84
Andreus"
tekens. Minder
Minder romantisch,
romantisch, maar
maar
tekens.
op zijn
zijn minst
minst goed
goed voor
voor een
een glirnglimop
lach
is
"geen
haiku
#vlinder
in
de
lach is "geen haiku#Vlinder in de
trein/mijn
god
dacht
ik
als
daar
trein/mijn god dacht ik als daar
haiku van
van komt#Ilja
maar/geen haiku
komt #Ilja L.
maar/geen
L.
Pfeijffer"
(99
tekens)
.
Toch valt
valt er
er
Pfeijffer" (99 tekens). Toch
ook in
in de
de vrije
vrije vorrn
vorm veel
veel te
te geniegenieook
ten.
klassieker
De
"The
early
ten. De klassieker "The early

seventies#'s Ochtendsvroeg/deed
seventies#'s
Ochtendsvroeg/deed
ik
al hasj/in
hasj/in m'n
m'n yoghurt!/Had
yoghurt//Had
ik al
je
een
drukke
dag/als
je een
een
je een drukke dag/als je
brief
/moest
posten
#Bart
brief/moest posten#Bart Chabot"
Chabot"

mag hier
hier uiteraard
uiteraard niet
mag
niet onvermeld
onverrneld
blijven. Een
Een andere
andere klassieker:
blijven.
klassieker:
"Zeer vrij
vrij naar
naar het
het Chinees#De
Chinees #De
"Zeer
zon
gaat
op,
de zon
zon gaat
gaat onder./
onder./
zon gaat op, de
Wat
doet
die
boer
nou
toch
weer?
Wat doet die boer nou toch weer?
#Riekus
Waskowsky"
kan
door
de
#Riekus Waskowsky" kan door de
belezen
sms'er
direct
worden
bebelezen sms'er direct worden beantwoord met
met "Zeer
"Zeer vrij
vrij naar
naar het
het
antwoord

Chinees #de zon
zon komt
komt op,
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op, de
de zon
Chinees#de
gaat onder./langzaam
onder./langzaam telt
telt de
de oude
oude
gaat
boer zijn
zijn kloten.#C.
kloten. #C. Buddingh'''.
Buddingh`.
boer
Nog enkele
enkele uiterst
uiterst geschikte
Nog
geschikte
verzen: "dag
"dag ver
/hoe
verzen:
ver weg
weg meisje,
meisje,!hoe
is het
het daar?/ver
daar?/ver weg?/ja?/hier
weg ?/ja?/hier
is
ook,/behoorlijk ver
ver weg
weg zelfs,!er
zelfs,/er is
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ook,lbehoorlijk
hier helemaal
helemaal niemand#Ruben
niemand #Ruben
hier
van Gogh";
#Een luxe
luxe om
om te
te
van
Gogh"; "Luxe
"Luxe#Een
dichten/in
deze
gruwelijke
tijd/
dichten/in deze gruwelijke tijd!
zeg nooit
nooit dat
dat uu een
een dichter
dichter is/
is/
zeg
tegen
geteisterde
lieden
#A.
tegen geteisterde lieden#A. MooMoonen'; "Toen
"Toen er
er nog
geen auto's
auto's
nog geen
nen";
waren/en geen
geen brommers,
brommers, we
we
waren/en
geen/radio
en
hadden
geen
. geen/radio hadden en geen
TV,/toen waren
we ook
ook niet
niet gelukgeluk
TY,/toen
waren we
#Wim
de
Vries";
"Liefde#Een
kig.#Wim de Vries"; "Liefde#Een -kig.
zeepbel is
is niet
niet te
te verwerven/ook
verwerven/ook
zeepbel
liefde
sterft
aan
de
opperhuid. /Naliefde sterft aan de opperhuid./Nakijken,
dromen,
derven/maken
de
kijken, dromen, derven/maken de
waarde
uit.
#Hans
Warren".
En
waarde uit.#Hans Warren". En
vraag me
me niet
niet hoe
hoe het
het kan,
kan, maar
maar
vraag
het lijkt
lijkt wel
wel of
of de
de dichter
dichter het
het erop
erop
het
heeft uitgemikt:
uitgemikt: "Ga
nu maar
ligmaar ligheeft
"Ga nu
gen liefste
liefste in
in de
de tuin,!de
tuin,/de lege
lege plekplekgen
ken
in
het
hoge
gras,
ik
heb/altijd
ken in het hoge gras, ik heb/altijd
gewild dat
dat ik
ik dat
dat was,
was, een
een lege/
lege/
gewild
plek
voor
iemand,
om
te
blij
plek voor iemand, om te blij-ven.#R16o
Kopland" is
is precies
precies r60
ven.#R. Kopland"
tekens!
tekensl
U kunt
kunt natuurlijk
natuurlijk ook
aan
U
ook zelf
zelf aan
de
slag.
De
Engelse
krant
The
de slag. De Engelse krant The
Guardian hield
hield in
in november
november 2002
2002
Guardian
een
smsen
gedichtenwedstrijd
pueen sms-gedichtenwedstrijd en publiceerde
de
leukste
inzendingen
bliceerde de leukste inzendingen

op http://books.guardian.co.ukl
http://books.guardian.co.uk/
op

departments/poetry/story/o,6000,
departments/poetry/story/o.sooo,

482405,00.html.
05,00.html.
4824
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Totaal Hedenlands

Van Dale NN

Kroniek van twintigjaar trendy taal

Hedendaagse Van Dale
'kV=

'H 1 R

ijna twintig jaar geleden begon Jan Kuitenbrouwer over taal
Tota;al
te schrijven. Rond die tijd kwam er een generatie aan het
woord die was opgegroeid in de taaltuin van de jaren zeventig, waarin de nadruk op expressie de regels naar de achtergrond
drong. Het gevolg was een wildgroei in het woordgebruik en het
ontstaan van vele `groepstaaltjes' — niet alleen onder de jeugd en
w] NTIG JAAR TAAI
de yuppen, maar ook onder sporters, zakentypes en politici. En
Jan Kuitenbrouwer schreef daarover: rake observaties, waarin
zowel trendy taalgebruik als modieuze meningen werden ge relativeerd met humoristische
wendingen, vermakelijke dialogen en droog commentaar. Het beste uit die twintig jaar is
nu gebundeld in Totaal Hedenlands: 350 bladzijden taalcolumns, die voor een groot deel
alleen in dag- en weekblad verschenen zijn. Een kroniek van twintig jaar Nederlands.
t.t

B

Ne.d

€3,- korting voorlezers van Onze Taal (€4,5o korting indien afgehaald bij
Onze Taal)
Totaal Hedenlands is verschenen bij Uitgeverij L.J. Veen, telt 351 pagina's, is gebonden, en kost in de winkel
€17,95. lezers van Onze Taal kunnen het boek bestellen met € 3,- korting door €14,95 over te maken op
rekening 4265902 ten name van het Genootschap Onze Taal te Den Haag o.v.v. `Hedenlands' en hun adres
of lidnummer. Het boek wordt na enkele weken zonder verdere kosten toegestuurd.
ISBN 90204 oo84 3

Vertalen met Van Dale
Nieuwe editie vertaalwoordenboeken op cd-rom
e grote Van Dale vertaalwoordenboeken Duits, Engels en Frans, twee kloeke delen
elk, zijn ook op cd-rom verkrijgbaar. Met de onlangs verschenen 2.o- editie beleven
ze hun eerste `herdruk'. Deze vertaalhulpen bevatten elk de complete tekst van de
derde druk van de papieren versie: zo'n 200.000 lemma's met vertalingen, voorbeeldzin
-neuitsprakfom,l
een grammaticaal compendium. En als extra bevatten de
cd-roms een correspondentie- en een telefoneerhulp. Maar de meerwaarde van de elektronische woordenboeken schuilt vooral in de grotere (en razendsnelle) zoekmogelijkheden:
op trefwoord, met jokers, met filters, fulltext, op anagrammen, op verbogen en vervoegde
woordvormen ... Kortom, geen eindeloos geblader meer — en door de koppeling met
MS Word kost het niet meer dan een paar klikken om een vertaling op te roepen en in
uw tekst te plakken.

D

op cd-rom

vernieuwd

en gebruiksgemak —
dat zijn de voornaamste
kenmerken
netheid
van de elektronische versie van het Groot woordenboek hedendaags Nederlands.
Het beschrijft de hele woordenschat van het moderne Nederlands maar kost slechts een derde
van de prijs van de elektronische
grote Van Dale. Dit `handzamere'
kleine broertje verscheen al eer
cd-rom, maar is nu her- -derop
zien en opnieuw vormgegeven.
Hedendaags Nederlands 2.0 geeft
niet alleen informatie over de
betekenis en de uitspraak van
90.000 trefwoorden, maar zoekt
ook synoniemen en antoniemen
op, of de uitleg van een grammaticale term. En rap ook, want de
koppeling met MS Word zorgt ervoor dat u met een paar klikken
van uw tekst naar het woorden
-boek
muist.
€ 11,5o introductiekorting
voor lezers van Onze Taal

€ 20,- introductiekorting voorlezers van Onze Taal

De vertaalwoordenboeken Duits, Engels en Frans op cd-rom (elk vergelijkbaar met twee dikke papieren
delen) van Van Dale kosten in de boekhandel €139,--. ISBN go 6648 46 67159175. Als u € lig,- overmaakt
op rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal te Den Haag o.v.v. `VD Duits', `VD Engels' of `VD
Frans' ontvangt u de cd-rom na enkele weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw
lidnummer of adres. (Bezitters van een 1.o-editie kunnen hun versie met een grote korting omruilen voor
editie 2.o; voor meer informatie: www.vandale.nl.)

Het Groot woordenboek hedendaags
Nederlands op cd-rom van Van Dale
kost in de boekhandel € 76,50.
ISBN go 6648 464 o. Als u € 65,overmaakt op rekening 4265902 van
het Genootschap Onze Taal te Den
Haag o.v.v. `Van Dale NN' ontvangt u
de cd-rom na enkele weken zonder
verdere kosten thuis. Vermeld bij de
overboeking uw lidnummer of adres.
(Bezitters van de 1.o-editie kunnen
hun versie met een grote korting omruilen voor editie 2.0; voor meer informatie: www.vandale.nl.)
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"MET UITLEG VAN
GRAMMATICA KUN JE HEERLIJK
DE DOCENT UITHANGEN"
Interview met Hans Hulshof, hoogleraar didactiek van het Nederlands

Ian ErikGrezel

Moet grammatica? De kersverse hoogleraar Hans Hulshof kent geen twijfel. Hij maakt zich al jaren sterk voor een stevige portie taalkunde in het
voortgezet onderwijs. Door een politieke beslissing verdween alles wat
met taalkunde te maken had in 1996 officieel uit de bovenbouw. Maar
docenten besteden er nog altijd veel aandacht aan. Waarom eigenlijk?

et een breed gebaar wijst de 56jarige Hans Hulshof, sinds een
jaar Leids hoogleraar didactiek
van het Nederlands, naar de
boekenkast. Op heel wat ruggen
prijkt zijn naam. De Maarten 't Hart onder de Nederlandse taalkundigen? Bescheiden: "Ik heb wel het een
en ander geschreven, maar ik ben 00k jong begonnen. Mijn vroegste publicaties stammen uit 1969 en
1971. Het zijn de eerste didactische 'vertalingen' in
mm.;

Iffffi

VAKDIDACTICUS MET VELE TITELS
Weinig Nederlandse taalkundigen hebben zo veel en zulke verschillende publicaties
op hun naam als Hans Hulshof (1946): manifesten, wetenschappelijke werken en
schoolboeken, maar 00k de Teleac-serie fCy/c op toai (uitgegevenals Bulkboek).Vermaard is zijn heruitgave uit 1973 van de klassieke schoolgrammatica van Den Hertog.
Hij is medeauteur van het bekende Moedertaaldidactiek uit 1980. Recenter is Kennis

Wm

over toal en taalverschijnselen. Omgaon met taalkundige onderwerpen in de klas (samen
met Ton Hendrix, 1996).

pft§l
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Hulshof stond tien jaar voor de klas. De kern van zijn werk is volgens hem het opleiden van leraren Nederlands voor de bovenbouw. Hij doet dat binnen de doctoraalstudie Nederlands met keuzevakken als school-taalkunde, en postdoctoral bij de universitaire lerarenopleiding. Sinds 1994 was hij bijzonder hoogleraar didactiek van het
Nederlands in Nijmegen, in 2002 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar op
datzelfde vakgebied in Leiden.
De grootste grief van Hutshof is de inhoudelijke verschraling van het schoolvak Nederlands. MNu bestaat het grootste deel uit taalvaardigheid, je hebt nog wat literatuur
en dan is het over. De pijlers van ons vak, taai- en letterkunde, zijn weggeslagen."
Een voorlopig dieptepunt in die ontwikkeling is de wetswijziging op het voortgezet
onderwijs uit 1996. "We hebben toen deslag mettoenmalig staatssecretaris van
Onderwijs Netelenbos over de invoering van taalkunde verloren. Of dit ooit nog rechtgezet wordt? De Landelijke Vereniging van Neerlandici (LWN) probeert momenteel
de docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en aan de lerarenopleidingen te
mobiliseren. Een probleem isdatde veldverenigingen van talenleraren, zoals Levende
Talen, rust willen. 'Niet weer een wijziging', is daar het parool."

W?lm
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Nederland van de toentertijd nieuwe en behoorlijk
revolutionaire Chomskyaanse grammatica. Werkjes uit
mijn Sturm-und-Drang-periode."
Bezeten en bevlogen was hij. Voortdurend bezig
de verbinding te zoeken tussen taalkundige theorie en
de praktijk van het onderwijs. Hij had verschillende
banen tegelijk en wist zich 00k nog in te graven in
het vak. "Thuis stonden drie tassen. Ik werkte op een
gymnasium in Alkmaar, bij de m.o.-opleiding in Rotterdam en hier aan de universiteit in Leiden. In het
weekend stortte ik me op linguistische kwesties."
Wending

Zo ontstond een indrukwekkend oeuvre. Hij schreef
niet alleen boeken over de jonge taalkunde van
Chomsky en een proefschrift over de oude schoolgrammatica van Den Hertog ("de oerschoolmeester"),
maar 00k leergangen voor de middelbare school als
Taalboek (1977-1981). "Die was opgezet volgens de
sandwichmethode. Nieuwe taalkundige onderwerpen,
zoals 'dialect en standaardtaaF, stopten we tussen de
gangbare onderdelen literatuur' en 'taalbeheersing'."
In die tijd voltrok zich juist de 'communicatieve wending' in het onderwijs Nederlands: veel aandacht voor
discussieren, redeneren en teksten analyseren per alinea. Taalvaardigheid verdrong taalkennis. Maar Hulshof wilde leerlingen 00k laten nadenken over taal. Bijvoorbeeld via wat hij 'kijktaal' noemt.
Hij haalt een ander schoolboek uit de kast: Collage,
uit 1974. "Dit is voor 3 vwo. Hier staat het zinnetje
'Het is te heet om te eten' met twee tekeningen erbij.
Die laten zien dat die zin voor tweeerlei uitleg vatbaar
is: 'Het voedsel is te heet' en 'Het is te warm weer.'
Verderop heeft het boek de vorm van een fotoalbum.
Maar de foto's zijn emit gevallen, alleen de klemhoekjes en de onderschriften zie je nog. Die onderschriften
zijn dubbelzinnig, bijvoorbeeld: 'Hier kijkt opa in de
tuin.' Leerlingen moeten dan vertellen wat er op de
foto heeft gestaan. Welke betekenis kiezen ze en
waarom? Zulke opdrachten zetten hen aan het denken over taal."
Hulshof wrijft duim en vingertoppen langs elkaar.
"Fijngevoeligheid voor taal bijbrengen, dat wil ik."
In de rede waarmee hij zijn hoogleraarschap aanvaardde (met de meerduidige titel 'Vormen van taalkennis') heeft hij zijn ideeen uitvoerig toegelicht. "De
didactiek van het Nederlands gaat om het wat en hoe
maar 00k het waarom van het schoolvak dat je moedertaal is."

Dan krijgt het vak taalkundig weer inhoud. Leerlingen leggen een dossier aan: ze verzamelen informatie
over een onderwerp en schrijven daar een werkstuk
over of houden een voordracht. Vaak kiezen ze een
maatschappelijk onderwerp, zoals de schoolboeken schrijvers doen: milieuvervuiling, voetbalvandalisme,
ik noem maar wat. Waarom niet gekozen voor een
taalkundig onderwerp? Een spellingherziening is toch
ook van groot maatschappelijk belang ?"
Trucjes

Hoogleraar Hans
Hulshof: "Fijngevoeligheid voor
taal bijbrengen,
dat wil ik."
Foto: Hielco Kuipers

Buitenspel

"Om de inhoud van het vak Nederlands duidelijk te
maken onderscheid ik twee vormen van taalkennis:
kennis van taal en kennis over taal. Het traditionele
ontleden en spelling vallen onder kennis van taal.
Maar ook de vraag of een betoog hout snijdt. Kennis
over taal kan een docent aanreiken door bijvoorbeeld

"In mijn oratie gaf ik het voorbeeld
van Herman Finkers: `Ja, ja, ik ben mij
er eentje.' Waarom is dat grappig?
Dat kun je met een eenvoudige
grammaticale analyse uitleggen."
kindertaalverwerving aan de orde te stellen. Dat onderwerp behoort niet tot het onderwijsprogramma,
maar leerlingen vinden het machtig interessant."
"Een analogie met voetbal maakt het verschil tussen kennis van en over taal duidelijk. Je hebt kennis
van de buitenspelregel: je kent de regels en je kunt
een situatie waarin buitenspel zich al dan niet voordoet, beoordelen. Maar kennis over de buitenspelregel gaat veel verder. Dan ben je op de hoogte van
de discussie erover, je weet wanneer de regel is ingevoerd en waarom. Zo kun je ook tegen taal en taalregels aankijken."
Deze twee vormen van taalkennis hangen voor
Hulshof sterk met elkaar samen en moeten in het onderwijs beide aandacht krijgen. Maar hoe? "Ik pleit
voor een combinatie van thema's en vaardigheden.

"Of neem het verschil tussen apentaal en mensentaal.
In hoeverre lijkt de communicatie tussen apen op
mensentaal? Waarin zitten de fundamentele verschillen? In zo'n werkstuk kun je als leerling laten zien
watje weet en watje geleerd hebt over taal. En passant gebruikje de taalkundige begrippen om daar
zinnig over te schrijven. Met de combinatie van taal
taalvaardigheid in het onderwijs sla je -themaikn
twee vliegen in één klap."
En het ouderwets ontleden? Hoe kan dat het best
worden aangeboden? `Je moet de betekenis als uitgangspunt nemen. In veel grammaticaonderwijs worden nog allerlei trucjes aangeleerd, zoals `Zet de zin
in de vragende vorm.' Wat dan vooraan komt te staan
zou de persoonsvorm zijn. Dat is een formele aanpak.
Daarmee ga je helemaal voorbij aan de betekenis. Ik
benader het liever zo: er is een handeling, dat is de
spil van de zin, uitgedrukt in het werkwoord. Maar
daar moet iets omheen. Dat werkwoord deelt als het
ware rollen uit. Dat kunnen er twee of drie zijn (onderwerp en lijdend voorwerp, of onderwerp, lijdend
voorwerp en meewerkend voorwerp), maar sommige
werkwoorden laten maar één rol toe, zoals lachen."
"Dubbelzinnigheid geeft ook een goed aanknopingspunt. Neem de rubriek `Ruggespraak' van Onze
Taal. `Wassen prinses Maxima favoriet in Madame
Tussaud's', staat daar bijvoorbeeld te lezen, dat vinden leerlingen prachtig. Laat ze verwoorden hoe die
dubbelzinnigheid ontstaat. Dan blijkt dat ze moeten
kunnen ontleden en grammaticale termen tot hun beschikking moeten. hebben."
Etiket

"Of gebruik in de les cabaretteksten. Die wemelen
van de taalgrappen. In mijn oratie gaf ik het voorbeeld van Herman Finkers: Ja, ja, ik ben mij er eentje.' Waarom is dat grappig? Dat kun je met een eenvoudige grammaticale analyse uitleggen. Je kunt een
taalgrap waarderen, je kunt constateren dat een advertentietekst ridicuul is, maar breng maar eens
onder woorden waarom dat zo is. Dwing leerlingen
daartoe en dan ervaren ze hoe ze `grammatica' kunnen gebruiken."
"Eigenlijk weten kinderen alles al als ze de school
binnenkomen. Alleen hebben taalkundigen etiketten
op de woorden en zinsdelen geplakt. Grammatica is
niet van God gegeven of door de natuur opgelegd.
Het begrip `bepaling van gesteldheid' is rond 185o ingevoerd, door Roorda, een Leidse theoloog. Gewoon
bedacht in z'n studeerkamer."
"Begin dus met eenvoudig ontleden op basis van
de taalkennis die kinderen meebrengen. Dan hebben
ze een apparaat waarmee ze kunnen werken. In de
tweede en derde klas biedt de docent lessen over bijvoorbeeld standaardtaal en dialect. En in de hogere
jaren kun je wat dieper gaan met thema's als kinder- ►
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taalverwerving of gebarentaal. Dat is voor mij idealiter de taalkundige rode draad die door de middelba reschooljaren heen loopt."
Gereedschap

Het klinkt mooi maar gaat voorbij aan de fundamentele vraag wat de zin van grammaticaonderwijs is.
Taalkundige Frank Jansen acht grammatica op zichzelf geen onzin, maar als er een keus gemaakt moet
worden vanwege het overvolle programma, vindt hij
de communicatieve vaardigheden in het onderwijs
veel belangrijker. Onze Taal- lezers denken daar anders over. Jansen bracht de kwestie vorig jaar april
ter sprake in zijn discussierubriek `Hom of kuit'. Zeventig procent van de stemmers bleek voorstander

"Ik moet eerlijk toegeven: een direct nut
van grammaticaonderwijs is helaas nog
nooit aangetoond."
van herstel van het oude schoolvak Nederlands, met
literatuur en grammatica. Maar waarom eigenlijk
grammatica? Mensen gaan toch niet beter spreken en
schrijven als ze zeventien soorten bijwoordelijke bepalingen kennen? "Nee. Ik moet eerlijk toegeven: een
direct nut van grammaticaonderwijs is helaas nog
nooit aangetoond."
"Maar grammaticaonderwijs is wel degelijk van
grote waarde, en zo voelen de meeste lezers van
Onze Taal het blijkbaar ook. In de eerste plaats geeft
het jè, zoals ik al zei, handig gereedschap om taalkundige problemen aan te pakken en om over taal te praten. De Schrijfwijzer van Renkema of een willekeurig
woordenboek kun je niet goed hanteren als je de termen niet kent. Ook bij het vreemdetalenonderwijs
komt grammaticale kennis goed van pas."
"Grammatica is verder intellectueel verrijkend.
Voor mij hoeft niet alles praktisch bruikbaar te zijn.
Bij de zaakvakken is dat ook niet het geval. Woordsoorten kennen we al uit de klassieke Oudheid, onze
zinsdelen komen uit de negentiende eeuw. Grammatica is een cultureel erfgoed. Onderwijs daarin draagt
bij aan de intellectuele en culturele vorming. Dat
maakt ook dat leerlingen gefundeerde meningen over
taalkwesties kunnen hebben en zin van onzin kunnen
onderscheiden."
Houvast

Wat vinden de docenten zelf? De praktijk van het
middelbaar onderwijs is dat leraren Nederlands nog
veel tijd besteden aan grammatica en vooral aan het
klassieke ontleden. "Een student van mij heeft op een
aantal scholen onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding bij het vak Nederlands. In de onderbouw gebruikten de docenten zeker veertig procent van de
tijd voor ontleden. Volgens de `kerndoelen' hoeven
leerlingen in de basisvorming, de eerste drie jaren
van de middelbare school, alleen begrippen te kennen
als `persoonsvorm', `onderwerp' en `voltooid deelwoord', `ten behoeve van de spelling'. In werkelijkheid gaan leraren veel verder. De schoolboeken schipperen. Ergens achterin staat een apart blokje grammatica met bijvoorbeeld wat uitleg over het meewer-
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kend voorwerp. Ze bieden het gescheiden aan. Taalkunde is helaas losgekoppeld van taalbeheersing."
De vraag is waarom docenten veel meer doen dan
volgens de kerndoelen noodzakelijk is. In de eerste
plaats geeft grammatica houvast. Het is stof die leraren over het algemeen goed beheersen. Met uitleg
van grammatica kun je heerlijk de docent uithangen.
Verder is grammatica makkelijk en snel te toetsen.
Taalvaardigheid is veel glibberiger. Grammatica is ook
altijd beschouwd als een prachtig selectiemiddel. Docenten denken dat het toetsen van grammaticale kennis een goede scheiding aanbrengt tussen sterke en
zwakke leerlingen."
Doos
"Ik vraag me weleens af of de didactiek zich wezenlijk ontwikkelt. Wat Theo Thijssen of Den Hertog
deed, kan ik mijn studenten nu nog voorhouden. In
het didactiekboek De moedertaal (1936) beschrijft dr.
J.G.M. Moormann — taalkundige, leraar Nederlands
en vakdidacticus — wat hij zoal in de klas deed. Hij
zette bijvoorbeeld een doos met een gleuf op zijn lessenaar. Leerlingen konden daarin briefjes doen met
vragen of opmerkelijke taalverschijnselen, zoals `Mijn
broertje zei gisteren "luciferren ".' Eens in de drie
weken wijdde hij een hele les aan taalverschijnselen
die zijn leerlingen aandroegen. Anno 2002 gebruiken
docenten op een Rotterdamse school met veel allochtone leerlingen in de klas ook zo'n doos. Die durven
vaak niet openlijk met hun problemen te komen.
Maar nieuw is die methode niet."
"De vernieuwingen komen uit de onderwijskunde.
In Leiden hebben wij in 198o met een werkgroep
Moedertaaldidactiek gemaakt, een omvangrijk naslagwerk. Het uitgangspunt was: op school moetje leren
watje in de maatschappij kunt gebruiken. 'Normaalfunctioneel' heette dat. Daar heb ik wel moeite mee
gehad. Ik ga toch meer van het vak uit. Ik ben inhoudelijk gericht, ik wil die leerling iets leren. Collega's
gaan juist van de leerling uit. Wat wil die weten? Dat
zie ik anders. Je mag leerlingen best eens tot iets
dwingen. Later zien ze er dan wel het nut van in."
Bankstel

"Hoe vertaalt de docent zijn vakkennis naar de leerling? Daar heb ik onlangs ook onderzoek naar gedaan. Met een van mijn studenten ben ik nagegaan of
docenten Nederlands in de klas veel gebruikmaken
van analogieën bij een tekstbehandeling. In het onderwijs in de natuurwetenschappen komen vaak analogieën voor: DNA wordt vergeleken met een lange
touwladder, een lichaamscel is een soort fabriek. Gebruiken neerlandici ook zulke analogieën? Bij grammatica zou het best kunnen: zinsstructuur kun je zien
als woninginrichting. Een bankstel zet je niet in de
keuken of op het toilet, zo kun je een lijdend voor
-werp
ook niet zomaar op elke plek in de zin zetten.
Uit het onderzoek bleek dat de docenten — en ook de
schoolboeken — deze mogelijkheid laten liggen."
Er komt een laatste publicatie uit de kast. "Een
brochure voor 5/6 vwo. Het gaat over onderwerpen
die hier bij de universitaire studie Nederlands aan de
orde komen, zoals moderne taalkunde en oudere letterkunde. Met deze zogenoemde aansluitingsmodule
laten we middelbare scholieren ruiken aan wat de
studie Nederlands kan inhouden. Weer de schakel
tussen school en wetenschap."
0
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IETS AAN DE GROTE KLOK
HANGEN

E

r is iets raars aan het gezegde iets aan de grote klok
hangen. Het betekent `iets
rondbazuinen', en daarbij wordt
natuurlijk gedacht aan een luidklok. Maar wat zou je daar nu eigenlijk aan moeten hangen? Het
enige wat aan een luidklok pleegt
te hangen is het klokkentouw.
De uitdrukking heeft zich
hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld
uit oudere varianten met synoniemen voor klokkentouw: je hing
oorspronkelijk iets `aan het klokzeel' of `aan de klokreep'. De versie
met klokreep is voor het eerst aangetroffen in 1612. Maar de uitdruk
kan best nog ouder zijn. In -king
een toneelstuk uit 1540 zegt een
van de personages: `Als de vrouwen wat weeten van virtute [ =
iets wonderbaarlijks], dat hanght
[=: hangt dat] aent clockzeel". De
uitdrukking heeft hier een andere
vorm (hangen heeft in deze zin
geen lijdend voorwerp) maar de
strekking is dezelfde.
Datgene wat aan de klok, of
beter het klokkentouw gehangen
werd, was dus geen tastbaar voorwerp, maar een mededeling, roddel, et cetera. En dat sluit aan op
de functie van de luidklok: er werden allerlei soorten mededelingen
mee gedaan.
Dat "grote" in de uitdrukking
impliceert dat er op zijn minst
twee klokken waren, van verschillende grootte, en inderdaad: veel
kerken en stadhuizen hadden er
meer dan een. In dat geval was er
een soort taakverdeling. Zo had de
stadhuistoren van Leiden een grote
klok, die de hele uren sloeg, en
een kleine voor de halve uren.
Maar er waren méér verschillen in
gebruikswijze. Volgens F.A. Stoett
(Nederlandsche spreekwoorden,
spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, 1943) werd de grote klok
gebruikt om de bevolking te waarschuwen bij brand of andere calamiteiten, zoals een vijandelijke
inval. Met de kleine klok riep men
de bevolking bijeen voor openbare
afkondigingen.
Overigens heeft er ook heel lang
een kortere versie van de hedendaagse uitdrukking bestaan: iets

aan de klok hangen. De twee varianten zijn, voorzover valt na te
gaan, even oud: de versie met
grote dateert al van minstens 1625,
de andere van 1623. Maar vanaf
eind negentiende eeuw worden
nieuwtjes alleen nog maar met de
`grote klok' de wereld in geholpen.

DE GELE PERS

e gele pers' — zo worden boulevardbladen
wel genoemd; de bladen die vooral sensatie brengen.
De oorsprong van de uitdrukking
ligt buiten ons taalgebied: het is
`' W,'q^.u.
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in i991 meldde dat een voormalig
familielid van president Menem
steekpenningen had ontvangen,
was het staatshoofd er als de kippen bij om het blad in te delen bij
de gele pers. Het blad reageerde
prompt op die aantijging en verscheen daags erna onder de naam
Amarillo-12 (`Geel-12') . Belangrijker nog: het blad was die dag op
gelig krantenpapier gedrukt.
Hoe het echt zit met die gele
kleur, lezen we in de OED. In 1895
verscheen er in de Amerikaanse
sensatiekrant The New York Journal een cartoon met een kind als
hoofdpersoon. Het kind had gele
kleren aan. De gele kleur had geen
diepere bedoeling — het blad nam
iii• Ui' c

W

`The Yellow
Kid' maakte
veel indruk
in de Verenigde Staten.

h

een vertaling van yellow press. De
Engelse oorsprong is nog duidelijk
te bespeuren in de Krantenbank,
het digitale archief van de landelijke dagbladen. De vorm yellow
press komt daarin niet minder
dan 54 maal voor, tegen gele pers
slechts 9 maal. Dat neemt niet weg
dat de Nederlandse versie een
plaats heeft gekregen in de grote
Van Dale; we kunnen dat uitleggen
als een vorm van erkenning.
Van Dale meldt dat het om een

eenvoudig een proef met kleuren
om zijn kopers te behagen. -druk,
En dat lukte: `The Yellow Kid'
maakte veel indruk. De kleur van
zijn kleren werd het symbool van
de roddelpers.
0
(advertentie)

'ik wil gelezen worden'
.

Multatuli:

Amerikaanse uitdrukking gaat,
maar dat is te kort door de bocht.
De Oxford English Dictionary
(OED) bestempelt de uitdrukking
als "orig. U.S.": ze wordt dus ook
elders in het Engelse taalgebied
gebruikt.
Wat maakt de gele pers nu eigenlijk geel? De kleur van het papier? Sommigen schijnen dat inderdaad te denken. Toen de (serieuze) Argentijnse krant Pagina -12

Wilt u meer weten?
te.F. 020 60 60 701. of .eige'nbehe orOéur'onet„ni
-
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DE AANVAARDING VAN
TAALVERANDERINGEN
Mr. R.W. Asser - Amstelveen

p de Onze Taal Taalkalender 2002 geeft de Taaladviesdienst antwoord op
de vraag wat juist is:
`Hem wordt voorgelezen' of `Hij
wordt voorgelezen.' De Taaladviesdienst zet uiteen dat voorlezen
zowel met een meewerkend als
met een lijdend voorwerp gecombineerd kan worden: `Els leest hem
[meewerkend voorwerp] een verhaal [lijdend voorwerp] voor.'
Maar wanneer het lijdend voor
wordt weggelaten ('Els leest
-werp
hem voor'), interpreteren taalgebruikers dat "hem" soms ten onrechte als lijdend voorwerp. En
omdat het lijdend voorwerp in een
actieve zin bij omzetting in een
passieve zin als onderwerp fungeert (vergelijk `De hond bijt hem'
en `Hij wordt gebeten'), zeggen
mensen die `Els leest hem voor'
foutief ontleden ook: `Hij wordt
voorgelezen door Els.'
De Taaladviesdienst
zegt dan dat deze
vorm, hoewel ontstaan
door een verkeerde
grammaticale interpretatie, niet hoeft te
worden afgekeurd.
Maar komt er een verhaal bij, dan verdient
`Hem wordt een verhaal voorgelezen' volgens de taaladviseurs
de voorkeur boven `Hij
Y wordt een verhaal
voorgelezen.'
Kijk, dat geeft te
denken! De Taaladviesdienst heeft een
"voorkeur" voor een
goede zin en keurt een
naar mijn overtuiging
foute zin niet af. Ik
nam contact op met de
Taaladviesdienst. Die
vergeleek `Hij wordt
een verhaal voorgelezen' toen met
een zin als `Hij mankeert niets.'
Die zin — volgens de Taaladviesdienst "strikt genomen ook een zin
met twee onderwerpen" — wordt
"door veel hedendaagse taaladviesboeken niet meer als fout beschouwd". Daar sta je dan als eenvoudige taalgebruiker, met je ouderwetse opvattingen over gram-
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matica en regels. Twee onderwer- dienst een afwijzing toch te streng
pen in één zin ... Wie legt me uit
tegenover al die moderne en volhoe dat werkt? De vergelijking met gens mij slordige schrijvers.
`Hij mankeert niets' overtuigt mij
Wordt het niet tijd dat we eens
geenszins. Als mankeren tegenkritisch kijken naar de aanvaarding
woordig kennelijk wordt aangevan taalveranderingen? Als zulke
voeld als een werkwoord dat een
veranderingen optreden door "een
lijdend voorwerp bij zich kan heb- verkeerde grammaticale interp re
ben, is er toch geen sprake van
mag dan niet gezegd wor--taie",
twee onderwerpen?
den dat de uitkomst ook verkeerd
De Taaladviesdienst wees mij op — dus gewoon fout — is? Zien we
een publicatie van M.C. van den
hier de naweeën van de revolutioToom in Geschiedenis van de Neder- naire jaren zeventig, toen grammalandse taal (1997). Hierin constaticare gels zo ongeveer taboe werteert deze een toename van "pasden verklaard ('als we elkaar maar
sieve zinnen waarin een meewerbegrijpen ...')? Of willen we niet
kend voorwerp als onderwerp
moeilijk doen over het kennelijk
wordt geïnterpreteerd en diententekortschietende taalonderwijs?
gevolge een daarmee corresponderende persoonsvorm krijgt (...)
Naschrift prof. dr. M.C. van
wat niet wegneemt dat velen die
den Toorn
prijs stellen op verzorgd taalgeDe heer Asser snijdt een heel intebruik het afwijzen". Welaan, zeg ik
ressant probleem aan. Het is nu
dan, die velen — dat zijn wij toch
eenmaal een feit dat een levende
taal verandert, en iedere verandering betekent een afwijking
van het bestaande,
die in het begin als
fout' of als `gek' gevoeld wordt. Het is nu
maar de vraag wanw
C
neer zo'n fout niet
langer als fout beschouwd wordt en de
taalverandering geaccepteerd is. Die acceptatie is per persoon en
per generatie verschilen er is geen instantie die uitmaakt
2
r
wat geaccepteerd kan
worden en wat niet.
De taalkundige kan
niet meer doen dan
registreren; voorschriften uitvaardigen
is zinloos. Dat is genoegzaam gebleken in
de loop der jaren. Dat
allemaal? En mogen wij van de
men nu berust in het vóórkomen
deskundigen niet verwachten dat
van veranderingen in onze taal,
ze ons houvast geven? Als Van den
komt niet voort uit "de naweeën
Toom zegt dat `We werden de deur
van de revolutionaire jaren zeopengedaan' toch minder voor de
ventig' : Het is het inzicht dat
hand ligt, hoe zou hij dan oordelen
taal zich ontwikkelt zonder dat
over `We werden een verhaal voorwe daar veel invloed op kunnen
gelezen'? Let wel: toch maar één
uitoefenen.
onderwerp! Maar blijkbaar vinden
Een aardig voorbeeld van een
Van den Toorn en de Taaladviestaalverandering is een zin als `Hij
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DE BESCHULDIGENDE
VINGER
IngeSuasso - Best

ging bij zowel Jan als Piet op bezoek:' Hierop is niets aan te merken. Toch zou men zo'n halve
eeuwgeleden - of misschien nog
iets langer terug- geschreven en
gezegd hebben: 'Hij ging zowel bij
Jan als bij Piet op bezoek.' Wat
we bier zien, is dat eenwoordgroep die met eenvoorzetsel begint, doorbroken wordtdoor een
anderwoord, ietswat vroeger
niet kon. Toen zei men: 'ongeveer
met dertig personen', 'misschien
na een uurtje'; tegenwoordig is
heelgewoon: 'met ongeveer dertig personen'; Ina misschien een
uurtie', enz.
Het betreft bier eenverandering die niet ergopvalt. Veel mensen merken zoiets niet. Opvallender is een 'sprong' van meewerkend voorwerp naar onderwerp,
zoals in het geval van 'Hem
wordtvoorgelezen' naar 'Hij
wordtvoorgelezen. ' Voor velen is
die tweede zin nogfout. Maar
waarschijnlijk zijn de taalgebruikers die dit fout vinden, of die
zelfs 'Hij mankeertniets'in
plaatsvan 'Hem mankeertniets'
afkeuren, weIvolkomen gewend
aan 'lk lust dat niet.' Dat vindt
toch iedereen gewoon, terwijl het
vroeger was 'Mij lust dat niet. '
Taalverandering is eenvlottend verschijnsel. Bij de hierboyen vermelde 'sprong' is in sommigegevallen de verandering al
geaccepteerd, in andere gevallen
niet. Taalkundigen kunnen daardoorhoogstens hier en daar over
een 'voorkeur' spreken, terwijl ze
registreren wat ze waarnemen.
En wat het ''kennelijk tekortschietende taalonderwijs" betreft:
daar mogen we bestmoeilijk over
doen, maar wei in een andere zin
dan de briefschrijver denkelijk bedoelt. Het moet niet de bedoeling
van het onderwijs zijn dat starre
voorschriften worden aangeleerd
in de trant van: '''Hijwordtvoorgelezen" isfout, het moet zijn:
"Hem wordtvoorgelezen. '" Taal
verandert nu eenmaal en wanneerleerlingen daar inzicht in
krijgen, winnenze daarbij meer
dan doorhet inpompeti van regeltjes. Maar daar ligt nog een
lange wegvoor ons.
e

e beschuldigende Yinger

D

is bezig met een opmars
in de media. Hij is niet
splinternieuw (ik kwam
hem al tegen in een boek uit 1996),
maar weI zo nieuw dat hij ontbreekt in de jongste editie van de
grote VanDale, uit 1999. Van Dale
kent aIleen hetgeheven vingertje,
en de daarbij gegeven uitleg is weI
zeer opmerkelijk: "ter aanduiding
van (aan Nederlanders eigen)
[sic!] vermaningsijver".
In een tijdsbestek van circa een
halfjaar kwam ik de beschuldigende Yinger een dikke twintig keer
tegen in de gesproken en geschreven media, zonder er echt naar op
zoek te zijn, en zonder internet te
raadplegen. Een kleine selectie:
de beschuldigende Yinger wijst
verrassend genoeg vooral naar
de ideologen van de hele onderneming: de politici

(Tweede-Kamerlid Van derVlies vande

SGP)

De uitdrukking viel me in eerste
instantie op door een mijns inziens ongrammaticaal gebruik van
het werkwoord wijzen, zoais in:

- terwijl er niemandeens (...) een
beschuldigende Yinger wijst
(de Volkskrant)

- dooropnieuw de beschuldigende
Yinger naar de linkse partijen te
wijzen
(job Frleszo in 2Vandaag)

- Voorzitter C. van Gisbergen van
de vakgroep varkenshouders van
LTD-Nederland wijst de beschuldigende Yinger naar een leverancier van veevoer.
(Eindhovens Dagblad)

(NRC Handelsblad)

- bijgestaan door de beschuldigende Yinger van Rosenmbller
(NRC Handelsblad)

- Anne Frank-biografieen waarin
beschuldigende vingers werden
uitgestoken
(HPjDeTijd)

- na Davids, De Boeren Stam
worden er geen beschuldigende
vingers meeruitgestoken
(de Volkskrant)

- Hij [Henk Westbroek] stak de
beschuldigende Yinger met name
in de richting van PvdA-Ieider
Melkert en GroenLinks-lijsttrekkerRosenmiiller:
(HPjDeTijd)

- Veel mensen wijzen nu met de
beschuldigende Yinger naar de
media.
(Eindhovens Dagblad)

- Daarom past het niet om met de
beschuldigende Yinger te wijzen
naarpers of politiek.
(Mat Herbert, 15mei 2002)

- Ookwordt met de beschuldigende vinger gewezen naar de
waterkrachtcentrales.
(Eindhovens Dagblad)

- Minister Donner richt de beschuldigende Yinger naar de
voorgaande kabinetten.
(NOS}ournaal)

- lk: hebgeen beschuldigende vinONZE

ger bij me om die naar iemand
uit te steken.

TAAL

Je kunt weI (iemand) de deur of
de weg wijzen, maar de vinger
kun je niei wijzen. Hier is volgens
mij sprake van een contaminatie
van met de Yinger wijzen naar en
de Yinger uitsteken naar.
Wat verklaart de. populariteit
van de uitdrukking? Het kan te
maken hebben met de tijdsomstandigheden: vorig jaar waren er
verkiezingen en dan plegen er
nogal wat aantijgingen over en
weer te vliegen. Zeker na de
moord op Pim Fortuyn was er
aanleiding te over om beschuldigende vingers uit te steken.
Een andere verklaring kan zijn
dat het een prima uitdrukking is
om je ais spreker of schrijver achter te verschuilen om zodoende
zelf buiten schot te blijven en niet
van 'demonisering' beschuldigd te
worden. In ruim de he1ftvan de
hierboven aangehaalde gevallen
is het namelijk niet duidelijk van
wie de beschuldigende vinger afkomstig is. De vinger is als het
ware een eigen leven gaan leiden,
en daarmee is de wijzende instantie verdoezeld.
Wat Van Dale betreft: volgens
de redactie zal de beschuldigende .
Yinger worden opgenomen in de
volgende uitgave. Ik ben benieuwd of de uitdrukking het zo
lang volhoudt.

e

20 0

3-1

[25]

H 111 "I f I I t I yi/l '% $ H H I

1/ r #€ l / ¥ I'" h h j

v

% I #4 I I I

OLLAmm, IAN
Fictieveplaatsnamen
plaatsnamen
-stan
Fictieve
opop
-stan

Ewoud Sanders
Sanders

aardrijkskundige namen die eindigen op -stan, zoals
aardrijkskundige
Afghanistan,
Tadjikistan en
Afghanistan, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan
vaak het woord Absurdistan
gebruikt. Waarkomt
komthet
hetvanvan- Turkmenistan.
heersen, wordt vaak
Absurdistan gebruikt.Waar
Die landen hebben met elkaar gemeen dat ze -vanuit ons perspectief
daan? En
En waarom
waarom maakte
maakte -stan
-stanjuist
juisteindjaren
eind jarenveertig
veertigfurore
furoreals
alsachterachterperspectief - erg ver weg liggen, en meer
zijn.. Dat zal
dan eens negatief
negatief in het nieuws geweest zijn
ertoe hebben bijgedragen
voegsel voorfictieveplaatsnamen?
voor fictieve plaatsnamen?
bijgedragen dat -stan in de spreektaal
een geliefd achtervoegsel is geworden bij het vormen
van woorden met de betekenis 'fictief
'fictief land waar allerlei dwaze toestanden heersen'. Althans, dat is de
definitie
grote Van
geeft.
et Groene Boekje, de officiele spelVan Dale van Absurdistan geeft.
definitie die de grate
Verweggistanwordt
wordtininVan
VanDale
Daleomschreven
omschrevenals
als"een
"een
linglijst van het Nederlands, kent
Verweggistan
onbelangrijk,
oninteressant land", en dat is - grafweg
grofweg
zegge en schrijve een woord dat einonbelangrijk, oninteressant
- de tweede betekenis die aan dit soort plaatsnamen
plaatsnamen
digt op het achtervoegsel -stan, en
wordt
toegekend.
Daarnaast
komen
we
-stan
tegen in
Verweggistan. Nu
Nuklopt
klopthet
hetdat
dat
dat is Verweggistan.
bijnamen
voor
plaatsen,
provincies
en
landen;
zo is
dit achtervoegsel,
dat
in
het
Perzisch
land'
betekent,
achtervoegsel;
'land'
Den
Haag
'Hagistan'
genoemd,
Brabant
'Brabostan',
relatief
weinig
in
het
Nederlands
voorkomt,
maar
relatief
en Griekenland wel 'Tzatzikistan' (naar tzatziki, een
slechts een vermelding is wel erg karig. De grate
grote Van
traditioneel
komDale vermeldt gelukkig nog Absurdistan, plus diverse
traditioneel Grieks
Grieks bijgerecht
bijgerecht met
met yoghurt
yoghurt en
en komkommer).
kommer) .

Als
verwijzing naareenniet-bestaand
naar een niet-bestaand landwaar
land waar allerleidwazetoestanden
allerlei dwaze toestanden
Ais verwijzing

Vergissing
Vergissing

Nieuwsbriefuit
De Nieuwsb
riefuit

Hoe productief
productief het achtervoegsel -stan
-stan is geworden,
bleek ook na de aanslagen in de Verenigde Staten op
II
September 2001.
2001. Een paar weken later circuleerde
II september
op internet een kaart waarin Nederland was omgedoopt tot "Ollandistan''.
"Ollandistan". Op de kaart waren enkele
'geislamiseerd', Zo
tientallen Nederlandse plaatsen 'geislamiseerd'.
was Amsterdam veranderd in "Imamsterdam",
"Imamsterdam", RotterRotterdam in "Rottersadam", Eindhoven in "Husseindhoven", Appingedam in "Kapingedam", Nijmegen
Nijmegen in
"Besnijmegen",
"Besnijmegen", enzovoort.
Ollandistan is waarschijnlijk
waarschijnlijk een van de jongste
vormingen met het Perzische achtervoegsel -stan,
maar het begon hoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijk allemaal met
Absurdistan.
Absurdistan is toegeschreven aan Gerrit Komrij,
maar dat berust op een vergissing. Ja, Komrij heeft
het verschillende keren gebruikt en de grate
grote Van Dale
geeft bij Absurdistan een citaat van hem, te weten "dit
geeft
Absurdistan tussen de Wadden en Vaals", maar er is
geen enkele reden om aan te nemen dat de Dichter
des Vaderlands deze plaatsnaam heeft
heeft bedacht.

Absurdistan
van
Absurdistan van

i6oktoben98o.
16
oktober1980 .
Collectie Internationaal
CollectieIntern
ationaal
voor Soci
Sociale
Instituut voor
aIe Geschiedenis,
Amsterdam
dent
s. Ams
terdam
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Dwarsligger

Max Pam schreef
schreef op 23
2001 in NRC
Handels23 maart 2001
NRC Handelsblad
blad dat zijn vader al in de jaren vijftig
vijftig in het tijdschriftje De uitkijk anonieme stukjes
stukjes schreef
schreef onder de
schriftje
titel 'Berichten uit Absurdistan', maar volgens publiO N ZE
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cist Igor Cornelissen berust ook dit op een vergissing.
Niet vader Pam maar Joop Zwart schreef een nieuwsbrief getiteld `Nieuwsbrief uit Absurdistan', die werd
uitgegeven door uitgeverij De Uitkijk. Cornelissen
zette een en ander recht in een ingezonden brief in
NRC Handelsblad, maar in zijn memoires is hij duidelijker.
In Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad
(1998), schrijft hij: `Als leergierig jong broekje was
Zwart bij het communistische dagblad De Tribune
leerling-zetter geweest. Een opleiding aan de Leninschool bij Moskou in 1930 was bedoeld als aanloop
tot een glanzende carrière als geheim agent binnen
de Communistische Internationale. (...) Joop Zwart
was en bleef echter een eigenwijze dwarsligger. Hij
maakte zijn opleiding niet af. Het beviel hem in Moskou maar matig. De gesprekken die hij er voerde met
leermeesters als Karl Radek en Nikolaj Boecharin,
vroegere medewerkers van Lenin, en medeleerlingen
als de latere Tsjechoslowaakse partijleider Rudolf
Slansky, haalde hij later op in zijn curieuze en door
weinigen gelezen gestencilde Nieuwsbrief uit Absurdistan, een onregelmatig verschijnend eenmanstijdschrift waarop ik [Cornelissen] mij had geabonneerd.
De naam was bedacht door de cynische Radek die —
toen al — de spot dreef met de ronkende succesverha-

Afghania (een landstreek in Pakistan) en k van Kasjmir, aangevuld met het achtervoegsel -stan en een i
voor de uitspraak. Een bijkomend voordeel, en een
reden om niet bijvoorbeeld Kapistan te schrijven, was
dat pak in het Urdu `rein' of `zuiver' betekent. Pakistan
was dus ook het `land van de reinen'. De onafhankelijkheid van India en Pakistan trok wereldwijd veel
aandacht, en dit kan mensen op het idee hebben gebracht datje oosters klinkende landnamen kunt creëren door simpelweg ergens -stan achter te plakken."
Hoe het ook zij, Absurdistan wordt tegenwoordig
volop gebruikt voor een land of plaats waar allerlei
dwaze toestanden heersen of waar men het niet zo
nauw neemt met de wet. Het komt voor in boek- en
filmtitels, maar het wordt vooral vaak gebruikt in
kranten en tijdschriften. Niet alleen in het Nederlands
trouwens, ook in het Engels en Duits. Zo gebruikte
The national review het in 1990 in de kop `King of
Absurdistan'. Newsweek schreef datzelfde jaar over
`Travels in Absurdistan' en in een Duits juridisch tijdschrift verscheen in i998 een artikel getiteld `Grundrecht auf Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung
— eine Reise nach Absurdistan'.
0

TAALTEST
Taaladviesdienst

b.

A. Spelling
"Ooit zou er een Absurdistan1. a. skies
bulletin moeten • verschijnen
skis
en dat kon het best gebeuren
C. ski's

in Holland."
len in de sovjetpers over de vooruitgang in Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan en elders. Ooit zou er
een Absurdistan-bulletin moeten verschijnen en dat
kon het best gebeuren in Holland waar, fantaseerde
Radek, ruimdenkende kapitalisten het blad zouden
willen financieren. Naar Zwarts productie te oordelen
had hij die financiers nooit gevonden. Het blaadje
bekostigde hij uit zijn pensioen van de Stichting
'40- '45. »
Er verschenen een aantal afleveringen van het
blaadje rond 1980. Eerder, in 1946, kwam er al een.
soort Absurdistan voor in de titel van een Franstalig
boek, namelijk Voyage en Absurdie ('reis naar Absurdië') van Arouet, schuilnaam van Benjamin Guittoneau. Opvolgers waren Revolte en Absurdie (1951) en
Retour en Absurdie (1959) .
land van de renen
In een taalkundige nieuwsgroep op internet is gediscussieerd over de vraag waarom het achtervoegsel
-stan nu juist aan het eind van de jaren veertig opgang maakte. Jaap Engelsman schreef hierover: "Onlangs stuitte ik op een feit dat zou kunnen verklaren
waarom sinds 1947 internationaal bekend werd dat
-stan in het Perzisch `land' betekent. In 1947 werd
Pakistan namelijk onafhankelijk, en bij die gelegenheid kreeg het zijn naam, die niet was ontleend aan
een bestaande geografische naam uit dat gebied.
De naam was al gevormd in 1932 of 1933, tijdens het
streven naar onafhankelijkheid, waarschijnlijk door
Chaudri Rahmat Ali, uit de letters p van Punjab, a van

2.

3.

a. diacritisch
b. diakrities
c. diakritisch

eeft
a. drievoet
b. dwarsbalk
C. trechter

4. exisie
a. uitsluiting
b. uitsnijding
C. uitweiding

3. a. aartsbisschop
b. aardsbisschop
C. aartsbischop

C. Y+oelc de fouten: spelling, gram-

leestekens, zinsbouw,
et

4. a. coëfficiënt
b. efficient
C. co-efficiënt

6. a. cieraad
b. sieraad
C. sierraad

Het IT-bedrijf wilde haar netwerkbeheerder ontslaan toen deze er
achterkwam, dat een belangrijke
multimediale 3D presentatie van
de hardeschijf was gedeletet.
L. Een dag eerder wa ren een aantal
oudere versie's van het bestand
gelukkig gebackupped, en viel de
schade uiteindelijk alleszins mee.

B. Vergroot uw woordensshat

D. Extra

1.

5. a. uitentreure
b. uitentreuren
C. uitten treuren

1.

mie

Welke twee plaatsnamen zijn anagrammen van elkaar?

a. jubelstemming
b. rijkdom
C. welluidendheid

a. Ede en Epe

b. Edam en Made
2.

empathie
a. verstopping (van bloedvat)
b. inlevingsvermogen
C. nadruk

C.

Eedeen Ede

De antwoorden vindt u op pagina zg
van dit nummer.
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GERT MEESTERS:
VAN EUROCRAAT TOT GERONTOFIEL
Marc van Oostendorp

' 'aten ze met dat euro nu
maar eens ophouden ",
klaagde een lezer in 1968
in Onze Taal. Hij kon er
maar niet over uit dat een Brabantse brouwer zijn uitvinding betitelde
als "hypermoderne Eurofles met
rip-cap". Wat zal die lezer inmiddels ongelukkig zijn: de euro-woorden zijn overal, van eurofoob tot eurocraat, en van eurostekker tot europarlement.
Elke dag staan er in de krant enkele tientallen woorden die daar
nog nooit eerder hebben gestaan
en die ook niet in de woordenboeken voorkomen. In een enkel geval
gaat het daarbij om een leenwoord
of een geheel nieuw bedacht
woord, maar de meeste nieuwe
woorden zijn gevormd uit bestaand
materiaal: - Fortuynist uit Fortuyn en
-1st, sorrydemocratie uit sorry en democratie.
Idealist

De taalkundigen die bestuderen hoe
woorden uit betekenisvolle stukjes
zijn opgebouwd, ook wel `morfologen' genoemd, onderscheiden doorgaans twee soorten woordvorming.
In samenstellingen, zoals sorrydemocratie, kan elk van de onderdelen ook zelfstandig als woord
worden gebruikt. In afleidingen is
een van de twee onderdelen een
zelfstandig woord (of een naam
als Fortuyn), maar het andere deel
niet: -1st komt alleen voor in andere
afleidingen, zoals in idealist en
marxist.
Woorden als eurocraat passen niet
goed in deze onderverdeling. Euro is
geen bestaand woord, althans niet in
de hier bedoelde betekenis (`betrek
-king
hebbend op het apparaat van de
Europese Unie') en craat evenmin.
Zo bestaat eurocraat dus uit twee
delen die geen van beide zelfstandig
voorkomen: het is een samenstelling
noch een afleiding.

den. Plurk bestaat bijvoorbeeld uit
de splinters pl- van ploert en -uric
van schurk; chocomel uit splinters
van chocolade en melk. Het lijkt erop
dat dit soort woordvorming in het
Nederlands nog niet zo heel oud is;
vóór de twintigste eeuw kwamen
zulke woorden nauwelijks voor.
Soms overlappen de splinters elkaar in het nieuwe woord. Het stukje -ot- in botel ('hotel in een boot')
kan zowel bij boot als bij hotel horen, en iets soortgelijks geldt voor
hoernalistiek ('slechte journalistiek'),
netiquette ('etiquette op het internet') en videoot (`hartstochtelijk consument van video's') . Veel van dit
soort woorden lijken in eerste instantie ofwel voor de grap te worden gemaakt ofwel in een enkel
geval om commerciële redenen. De
splinter -mel van chocomel en halvamel schijnt bijvoorbeeld in eerste instantie gebruikt te zijn omdat de
warenwet het gebruik van -melk niet
toestond.

Eurotop
Ook de woorden met euro- zijn
splintersamenstellingen, volgens
Meesters. De splinter euro- is gevormd uit Europees of uit Europa.
Van de duizend woorden die hij onderzocht, begonnen er 32 met deze
splinter. Die woorden hadden soms
direct betrekking op de Europese
Unie (eurotop), en soms indirect,
doordat ze bijvoorbeeld verwezen
naar zaken die voortvloeien uit het
werk van de unie (eurovignet) .
In weerwil van de Onze Taallezer uit 1968 wordt euro- ook nog
steeds, al dan niet met een Engelse
uitspraak, gebruikt als onderdeel
van bedrijfsnamen (Eurocontrol, Euroventures) en productnamen (Eurocard, Eurogiro) . En dan hebben we,
tot slot, nog het woord euro zelf —
een splinter die, met al zijn samenstellingen (eurobiljet, eurocent), de
stam lijkt te worden van een heuse
boom met nieuwe woorden.
0

Plurk

Melketier

Vergeleken met gewone samenstellingen en afleidingen komen dit
soort woorden niet heel vaak voor.
Veel morfologen kijken er daarom
niet naar om. De taalkundige Gert
[28]ONZE

Meesters inventariseerde ze wel,
bestudeerde ze in detail en schreef
er een proefschrift over, waarop hij
in september vorig jaar in Leuven
promoveerde.
In woordenboeken, in elektronische tekstbestanden en op internet
vond Meesters meer dan duizend
van dit soort nieuwvormingen van
de afgelopen decennia: van abortoir (uit abortus en abattoir) via infotainment en Melketier (van Melkert en musketier) tot aan zwosse
('iemand met een stuk gekleurd
haar', van zwart en rosse) .
Meesters heeft zijn materiaal onderverdeeld in een aantal categorieën. Zo maakt hij verschil tussen
wat hij `neoklassieke samenstellingen' noemt en `splintersamenstellingen'. In neoklassieke samenstellingen is minstens een van de delen
afkomstig uit de klassieke talen Latijn en Grieks, terwijl de samenstelling zelf gloednieuw is: van kleptocratie (`staatsvorm waarbij de
heersende klasse zich verrijkt') of
technofobie ('angst voor techniek')
hadden de Grieken en Romeinen
nooit gehoord. Datzelfde geldt voor
gerontofielen ('mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot bejaarden'), voor haptonomie (`fysiotherapie waarbij de klant via aanrakingen geleerd wordt zich te ontspannen') of voor internauten ('reizigers over het internet') .
Sommige van de woorddeeltjes
komen in veel woorden terug: -loog
bijvoorbeeld, in oenoloog (`wijnkenner'), primatoloog ('specialist op
het gebied van mensapen') en tsiganoloog (`kenner van de leefwijze
en cultuur van zigeuners') . In een
enkel geval kan zo'n achtervoegsel
zelfs met een Nederlands woord
worden gecombineerd, al klinkt het
resultaat dan altijd opzettelijk humoristisch: voetbalogie, klaasoloog
('kenner van Sinterklaas'), heksuoloog ('heksenspecialist').
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In `splintercomposita' is minstens
een -van de onderdelen een `splinter' van een bestaand Nederlands
woord: een aantal klanken .die van
een bestaand woord zijn afgesne-

Gert Meesters. Marginale morfologie in het
Nederlands. Paradigmatische samenstellingen,
neoklassieke composita en splintercomposita.
Ongepubliceerd proefschrift, Katholieke
Universiteit Leuven, zool.
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VERDACHTEN MOETEN CATEGORIAAL
WORDEN AANGEDUID
FrankJansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige FrankJansen behandelt maandelijks zo'n kwestie.
Hij steekt daarbij zijn eigen mening niet onder stoelen of banken en
eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

n krantenberichten zien we dat verdachten op
verschillende manieren worden aangeduid. De
kern ervan bestaat meestal uit een min of meer
verhulde openbaring van hun naam: de volle
naam (Frank Jansen), de volle voornaam en de initiaal van de achternaam (Frank J.) of beide initialen
(F.J.). De laatste jaren zien we het beleid langzaam
verschuiven van de minst informatieve mogelijkheid
(initialen) naar de meest informatieve (de volle
naam) .
Is deze ontwikkeling gewenst? Nee, alleen al niet
omdat het de gemeenschap de komende jaren onvermijdelijk- handenvol geld gaat kosten. Personen die
van rechtsvervolging ontslagen - of vrijgesproken worden, zullen claimen dat ze door de informatieve aanduiding schade hebben geleden en Amerikaans aandoende bedragen eisen om die. schade te vergoeden.
En daar staat geen enkel voordeel tegenover. Dat
geldt eigenlijk voor alle informatie over de individuele eigenschappen van de verdachte, zelfs de zuinigste. Wat hebt u eraan om te weten dat ene `F.J.' is gearresteerd?

Moet er dan komen te staan: `Er is iemand aangehouden' ? Nee. In de huidige berichten treffen we naast
individuele informatie eigenlijk altijd ook al `categoriale' informatie aan: over de betrekking van de verdachte tot het slachtoffer, het geslacht, de leeftijd en
de woonplaats, en soms de etnische groep van de verdachte.
Zulke categoriale informatie heeft wél zin. Die kan
verklarend werken ('Hmm, een crime passionnel'), of
geruststellend ('Gelukkig woont die engerd niet bij
ons in de buurt'), of sturend ('Zaterdag maar niet

U ITS LAG
VORIGE STEMMING
In veel Nederlandse gemeenten krijgen kinderen van
immigranten Onderwijs in een Allochtone Levende Taal
(GALT). Aan dit onderwijs en de voorgangers ervan
worden veel kosten en moeiten besteed, en dat terwijl
er nog nooit een ondubbelzinnig positief effect van is
vastgesteld. Dan moeten we er niet eindeloos mee doorgaan, vond ik. En deze keer was u het met mij eens:
55 inzenders (79,7 procent) waren voor de stelling en 14
(20,3 procent) tegen.
Ik haast mij volgende maand een controversiëler onder
-werp
te bedenken.

naar dat gevaarlijke Utrecht') . Een nadeel is dat lezers
de informatie misschien gebruiken om hun vooroordelen op te poetsen ('Tss, docent natuurlijk ook nog'),
maar dat moeten we dan maar voor lief nemen.
Kortom, in plaats van `F.J.' zie ik liever staan: `een
blanke Utrechtse docent van middelbare leeftijd'.
Daarom luidt de stelling deze keer:

lei

Bi j de aanduiding van verdachten
dient er geen gebruik te worden
gemaakt van individuele maar
van categoriale informatie.

Bent u het eens of oneens met deze stelling?
Breng voor 3 februari 2003 uw stem uit op
onze website: www.onzetaal.nl. U kunt ook
per post reageren; stuur een briefkaart met
'Verdachten categoriaal aanduiden' of 'Verdachten niet categoriaal aanduiden' naar de
redactie van Onze Taal, Raamweg la, 2596
HL Den Haag. In een volgende aflevering de
uitslag van de stemming. 0

ANTWOORDEN TAALTEST
(zie pagina 27)
A. Spelling
C. ski's
C. diakritisch
a. aartsbisschop
a. coëfficiënt
b. uitentreuren (varianten: uitden treuren})
b. sieraad
B. Vergroot uw woordenschat
welluidendheid
b. inlevingsvermogen
a. drievoet
b. uitsnijding
C.

C. Zoek de fouten

1. zijn (in plaats van haar), erachter k wam, komma voor
dat moet weg, 3D-presentatie, harde schijf
2. versies, geback-upt, en de schade viel... (tante Betje)
(N.B.: het meervoudige waren is goed, maar het enkelvoudige was ook)
D. Extra

b. Edam en Mode zijn anagrammen van elkaar: ze bevatten dezelfde letters, maar in een andere volgorde. Ede
en Epezijn -losvan
van elkaar- palindromen (van achter
naar voor gelezen hetzelfde woord), en Eede en Ede
zijn homofonen van elkaar (ze klinken hetzelfde).
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II NZICHT
Raymond Noë

Raymond Noe

Inlicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taal-

InZlcht IIcht u inovernleuweboeken,congressenen lezingenIntaalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat de
kundlgNederland. Venneldlng in deze rubrlekbetekent nletdat de
redactie ze aanbeveelt. Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben
redactleze aanbeveelt.Vooreen zo volledlg mogelljk beeldhebben
wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze
wljoak uw hulp nodlg.Weet u lets waarvan u denkt dat het Indeze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
rubrlekthulshoort.laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
VerschlJnlngsdata en prlJzen onder voorbehoud.

Het huis lijkt wei
een Uhip
Irid;~"

...

o....

np<k>OO\f\W:ho .. "

Gedichten in de klas
Gedichten
in de klas
t huis l jkt weleen schip van Jact huis lijkt wei een schip van Jacques de Vos (tweede druk, ge-

~

ques
deVos (tweede druk, geheel herzien en opnieuw vormheel
herzien
enopnieuw vormgegeven) is een handleiding voor poëgegeven)
iseen
handleiding
voor poezieonderwijs aan basisschoolleerlinzieonderwijs
aan
basisschoolleerlingen. Het boek geeft eerst een inleigen. Het
boekgeeft eersteen inleiding over literatuuronderwijs en kinding overIiteratuuronderwijs
enkinder- en jeugdpoëzie, en vervolgens
der-en[euqdpoezle,
envervolgens
wordt er ingegaan op de verschillende
wordt
er ingegaan op deverschillende
onderwerpen die als uitgangspunt
onderwerpen
die als uitgangspunt
voor een les genomen kunnen worles
genomen
kunnen worvooreen
den: dichters, soorten gedichten, rijm
den:
dkhters
,
soorten
gedichten.
rijm
en metrum, inhoud en compositie.
enrnetrurn,
inhoudencompositie.
Naast dit alles wordt er ook aandacht
Naast
dit allesaan
wordt
erooktussen
aandacht
gegeschonken
de relatie
geschonkenbeeldende
aan de relatle
tussen
gevorming, het
dichten en
dichtenen
beeldende
het1
de groepen
poëzieonderwijs
voor vorming,
poezleonderwljs
voorde
groepen
1
en z, en aan het voordragen van geen
2, en aan hetvoordragen van gedichten.
dichten.
Het huis l okt wel een schip. Handleiding voor
Het
huis lijkt wei een schip. Handleiding voor
het poëzieonderwfjs op de basisschool is een
hetpoezieonderwijs
opdebasisschool iseen
uitgave van HB Uitgevers en kost €13,50
uitgavevanHBUitgevers en kost€ 13.50

(gebonden, 132 blz.). ISBN go 55743569

(gebonden. 132 blz.). ISBN 90 55743569

Kinderboeken schrijven

Kinderboeken
schrijven
im Daniëls is behalve taalpu-

im
Daniels
behalvetaalpublicist
ook is
kinderboeken
kinderboekenblicistook
schrijver. Zijn kennis van dat
schrijver.
Zijn
van dat
nu vastgelegd
laatste beroep
heeft
hijkennis
laatste
beroep
heeft
hij
nuvastgelegd
in Schrijven voorkinderen, een handin
Schrijven voor kinderen, een handboek voor beginnende kinderboeken boekvoor beginnende
kinderboekenschrijvers. Daniëls gaat hierin eerst in
schrijvers.
Daniels
gaathierin
eerstin
op soorten kinderboeken (leeftijd,
op
soorten
kinderboeken
(Ieeftijd,
genre) en de criteria voor een gegenre)
criteria
vooreen
geslaagd ende
verhaal.
Vervolgens
behandelt
slaagd
verhaal.
Vervolgens
behandelt
hij alle verhaalaspecten (begin, inhij
aileverhaalaspecten
(begin. inslot)
houd,
compositie, perspectief,
perspectief,
houd,compositie,
hebben
en onderwerpen die te maken slot)
diete maken
hebben
enonderwerpen
van
kant
met de meer ambachtelijke
met
de
meerambachtelijke
kantvan
het schrijven (doorzettingsvermogen,
het schrijven (doorzettingsvermogen.

W
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1

herschrijven, tekstverzorging, uit-

herschrijven.
tekstverzorging.
uiten "schrijverseigengeverscontacten
geverscontacten
en"schrijverseigenschappen"). Het boek geeft veel voorschappen"),
Hetboekgeeft
veel voortips en aanbevelinbeelden, en ook
beelden,
enooktips
en
aanbevelingen.
gen.
Schrijven voor kinderen is een uitgave van
Schrijven voorkost
kinderen
iseenuitgave van
€15,- (gelijmd, 214 blz.).
L.J. Veen en

t:

Nieuwe woorden

Nieuwe
woorden
al van
hetjaar twee van Van
van
hetjaar tweevanVan
Ton den
Dale-hoofdredacteur

Dale-hoofdredacteurTon
den
de
Boon bevat 52 stukjes rond
Boon
bevat
52 stukjes rond de
afgelopen
van
het
nieuwe woorden
nieuwe
vanhet
een nieuwsin op afgelopen
stukje gaat
jaar. Elkwoorden
jaar.
Elk
stukjegaatin
op
een
nieuwsbelangstelling
stond
feit dat in de
feit
dat
in
de
belangstelling
stond
l.J. Veen en kost€ 15.- (gelijmd. 214 blz.),
(zoals het internationale terrorisme,
ISBN 90 204 0716 3
(zeals
heten
internationale
terrorisrne,
ISBN 90 2040]16 3
opkomst en ondergang
de euro,
ondergang
de
euro,en
opkomsten
van de LPF), en op de gevolgen ervan
Uitdrukkingen verklaard voor
Uitdrukkingen
van
LPF).woordenschat:
enop de gevolgen
ervan
voorde
onze
wat waren
anderstaligen verklaard voor
vooronze
woordenschat:
wat
waren
anderstaligen
de nieuwe woorden, welke woorden
'
e hond in de pot vinden' is
de
nieuwe
welke woorden
eeen
hondin
devele
potuitdrukkinvinden' is
en
kregen
eenwoorden,
nieuwe betekenis
van de
een
van
develeuitdrukkinkregen
eennieuwe
betekenis
en stukwelke beleefden een revival? De
gen die nogal raadselachtig
raadselachtig
beleefden
eenrevival7
gendienogal
citaten
metDestukjes zijn
gedocumenteerd
die Neder- welke
klinken voor
buitenlanders
klinken
voor
buitenlanders
die
Nederjeszijn
gedocumenteerd
met
citaten
uit de media en frequentiegrafieken.
lands leren — en die ze daarom ook
enfrequentiegrafieken.
lands
leren
- endiezedaarorn
ookVijf- uit de
Taalmedia
van hetjaar
twee. Kroniek van het
niet snel
zullen
(leren) gebruiken.
snel
zullen
(Ieren)
gebruiken.
VijfTaal
von
hetjaar
twee. Kroniek vanhet
niet
Nederlands in 2002 is een uitgave van Van
honderd van zulke lastige uitdrukkinhonderd
van speciaal
zulke lastige
Nederlands
in2002iseenuitgavevanVan
Dale Lexicografie en kost € 9,95 (ingegen worden
voor uitdrukkinNederlandsgenworden
speciaal
voor
NederlandsDalelexicografieen kost€ 9.95(ingenaaid, 124 blz.). ISBN go 66489 88 X
lerenden uitgelegd in Beeldtaal van
lerenden
Beeldtaa/van
naaid, 124 blz.), ISBN 90 66489 88 X
Het
-Schutte.
Jenny vanuitgelegd
der Toornin
Jenny
van derToorn-Schutte.
Het een
Persberichten schrijven
boek bevat
vijftig lessen, elk over
lessen,
elkovereen
Persberichten
boekbevatvijftig
alle persberichten
o'n 8o% vanschrijven
bepaald onderwerp (ogen en oren,
bepaald
onderwerp
(ogen
enoren.
80%
van het
ailepersberichten
nieuws, stelt
haalt
nooit
scheepvaart, ambachten en beroescheepvaart,
ambachten
haaltnooit
hetauteur
nleuws,
stelt
van
de Pers
Jeanine Mies,
tien uitdruksteeds enberoepen, enz.), waarin
pen,
enz.),
waarin
steeds
tien
uitdrukJeanine
Mies,
auteurvan
de Pers--berichtnwjz.
Daarom is het zaak
kingen worden uitgelegd, die de lezer
kingen
worden uitgelegd,
diede lezer
Daarom
is hetzaak
dat een persbericht
opvalt,
wil het
kan berichtenwijzer.
in drie oefeningen
zich vervolgens
een
persbericht
opvalt,wil
het en
dat
zich
vervolgens
in
drie
oefeningen
kan
selecterende
journalisten
door de
eigenmaken. Dat kan ook door zelfeigenmaken.
Oatkan
ook
doorzelfselecterende
journalisten
en
door
de
redacties opgemerkt worden. Mies
studie, want de antwoorden zijn achstudle,
want
de
antwoorden
zijnachredacties
opgemerktworden.
Mies
beschrijft in haar boek stap voorstap
ter in het boek opgenomen.
ter in
het
boekopgenomen.
beschrijftin
boekstapvoor
werk
moet gaan, enstap
uiten
hoe je dan tehaar
Nederlandse
woorden
Beeldtaal. 500
Beeldroal.
500Nederlandse
woorden
enuitgaan, en
hoeje
dante
werkmoet
waar je op moet letten. Wanneer
drukkingen met oefeningen en antwoorden
waarje
op
moet
letten.
drukkingen
metoefeningen
enantwoorden
Wanneer
schrijf je een persbericht, en hóé
is een uitgave van Boom en kost € 25,iseenuitgavevanBoomen kost€ 25.schrijfje
dat het opschrijf jeeen
het?persbericht,
Hoe zorg jeenhoe
(ingenaaid, 208 blz.). ISBN 90 535 2 712 5
het7
Hoezorg
het opschrijfje
(ingenaaid. 208 blz.), ISBN 90 5352]125
de verzenje dat
valt, en hoe organiseer je
vaIt.
enhoeorganiseer
je
deverzending ervan? De instructieve teksten
Bargoens woordenboekje
Bargoens
woordenboekje
ervan7 Deinstructieve
teksten
ding
met praktijkvoorzijn geïllustreerd
is een boekje met
neven jargon
oeven-jargon
iseen
boekje
met
zijn
geillustreerd
met
praktijkvoorbeelden en worden afgewisseld met
een wonderlijke geschiedenis.
beelden
afgewisseld met
een
De
blokkenenworden
achtergrondinformatie.
op een drukHet wonderlijke
is gebaseerdgeschiedenis.
Hetisgebaseerd
op
een
drukblokken
achtergrondinformatie.
De
proef van een Bargoense woordenlijst meeste onderwerpen worden afgeeendestijds
Bargoense
meeste
onderwerpen
worden afgeproefvan
een samenvattende
sloten met
is uitgegenietwoordenlijst
uit 1949, die
sloten
met
een
samenvattende
destijds
niet
isuitgegeuit1949.die
ven. De reden hiervoor is niet bekend, checklist. (Zie ook het artikel op blz.
Yen.
bekend,
checklist.
het artikelop biz.
i6-i8 van (Zieook
dit nummer.)
met
hebben
maarDeredenhiervoor
het kan te makenisniet
maar
het
kan
te
maken
hebben
met
16-18
van
dit
nummer.)
Persberichtenwijzer. Hoe komt uw nieuws in
het feit dat de auteur, Henry Roskam,
auteur,
HenryRoskam.
Persberichtenwijzer:
Hoe komtuwnieuws
in
het
feit
dat
de
van Sdu Uitgehet nieuws? is een uitgave
lemeen groot deel van de ruim 2200
hetnieuws?
een
deel vanpublicaties
de ruim 2200
iseenuitgavevanSduUitgevers en kost €17,50 (ingenaaid, 159 blz.).
uit eerdere
heeftlemma'sgroot
ma's
uit eerdere publicaties
(ingenaaid.159biz.).
versen
ISBN gokost€17.50
12 09510 7
350
overgeschreven.
Slechts zo'nheeft
overgeschreven.
Slechts
zo'n
350
ISBN
901209510
7
woorden — afkomstig uit de taal van
woorden
afkomstig uit detaalvan
Watervaktalen
uit de eerjoden en -zwarthandelaren
joden
enzwarthandelaren
deeer— zijn Watervaktalen
et westen van Overijssel is een
eeuw
ste helft van de twintigste uit
stehelft
detwintigste
eeuwzijn
et
westen gebied.
vanOverijssel
Er zijn iseen
daar
waterrijk
hemzelf
beschreven.
Behalve
wel doorvan
hemzelf
beschreven.
Behalve
wei
door
waterrijkgebied.
Erzijndaar
dan ook een aantal (inmiddels
de woordenlijst bevat het boek twee
dewoordenlijst
bevathetvan
boektwee
(inmiddels
. gedecimeerde)
danook een aantal
sterk
beroepsgroepen
de bezorwat langere inleidingen
langere
inleidingen
van
de
bezorwat
sterkgedecimeerde)
beroepsgroepen
die hun bestaansrecht aan al dit water
gers, Ewoud Sanders en Nicoline van
qers,
Ewoud
Sanders
enNicoline
vanhet die
hunbestaansrecht
aan punterboual dit water
ontlenen,
zoals riettelers,
hoe
waarin
ze beschrijven
der Sijs,
derSljs,
waarin
zebeschrijven
hoehet
ontlenen,
zealsriettelers,
punterbouwers, biezensnijders en griendwerboekje na een aanvankelijk vruchteboekje
naeen aanvankelijk
vruchteengriendwerkers. biezensnijders
Deze hebben ieder
hun eigen
(door wers,
gevonden werd
loze zoektocht
loze
zoektocht
gevonden
werd(door
kers.
Deze
hebben
iederhuneigen
woordenschat, die sterk samenhangt
Sanders) en hoe de herkomst van
Sanders)
herkomstvan
woordenschat,
diegereedschappen
sterksamenhangt
en
met de gebruikte
woorden bepaald
werd
Roskamsenhoede
Roskams
met
de gebruikte
gereedschappen
werk woorden en
technieken.In Water
(door Vanwoorden
der Sijs).bepaald werd
(doorVan
derSijs).
Water werk
woorden
technieken.ln
Harrie
Scholtbeschrijft dialectoloog
Boeven jargon is een uitgave van L.J. Veen
Boeven-jargon
is
eenuitgavevan
l.j.
Veen
beschrijftdialectoloog
Harrie
gemeijer de woorden van de vierScholten kost €12,- (gelijmd, 158 blz.).
en
kost€ 12.- (gelijmd. 158 blz.),
meijerdewoorden
vandevier
Hetgeboek is
noemde beroepsgroepen.
ISBN go 204 0307 9
noemde beroepsgroepen. Het boekis
ISBN 90 20403079

'D

zZ

B
B

H
H

tisch qecrdend, hetgeen volgens Blok de opzetisin groteIijnen identiek: na
eenvervreemdend element inbrengt, eenalgemeen gedeelte komen eerst
envormen zoeen "encyclopedische
bomen en struiken, danplanten en
collage" dieeen beeld schetstvanin
bloemen entot slotmossen enzwambepaalde kringen gangbaar gedachte- menaan bod.lederlemma geeft
goed.
eersteen beschrijving van het uiterlijk
Niets isminder woar. Woordenboek voor de en de biotoop, en daarna deverschilWater werk woorden. Vier vaktalen uithet
aankomende intellectueel iseen uitgave
lende dialectbenamingen. De teksten
westen van Overijssel iseen uitgave vande
vanPrometheus en kost€ 14.95(gelijmd,
worden verduidelijkt metfoto's en
IJsselacademie en kost€ 15,-(ingenaaid,
dialectkaarten. enzijn ontsloten met
141 biz.). ISBN 9044601326
160blz.), Hetboekkanbesteld worden bij
een alfabetisch register.
• Woordenboek van deUmburgse dialecten.
de uitgever. telefonisch (038 -331 5235)of Veeltalig woordenboek
via de website (www.ijsselacademie.nl).
inds enige tijdverzorgt Van Dale
Deellll, sectie 4. affevering 3 mora) vanJ.
Lexicografie de distributie van
Kruijsen en H.Brok iseen uitgave vanVan
ISBN 90 6697144 4
het maar Iiefst 21-talige elektroGorcum en kost€ 47,50(ingenaaid, met
Woordenboek voorbeginners
nische woordenboek MOT G/obalDix in
stofomslag, 416 blz.), ISBN go 23238281
et Prism a basiswoordenboek Ne- Nederland. De cd-rom isontwikkeld
• Woordenboek van deBrabantse dialecten.
derlands isbedoeld voor begin- doorhet Finse bedrijf Kielikone en
Deellll, sectie 4, affevering 3 mora) van
nende woordenboekgebruibevatwoordenlijsten van vrijwel aile
J. Swanenberg en H. Brok iseen uitgave
kers: kinderen en anderstaligen. Het
West-Europese talen, van veel OostvanVan Gorcum en kost-s 65.- (ingeverklaart daarom vooral woorden die Europese talen (Russisch, Lets, Honnaaid, met stofomslag, 524 blz.),
gaars, etc.)enzelfs van hetTurks, het
frequent gebruikt worden en
ISBN go 232 382gX
die'opzoekwaarde' hebben Japans en het Chinees. G/obalDix ver• Woordenboek van deVlaamse dialfeten.
p ~ ~ M A dusgeendure, obscurewoor- taaltvanuit elk van de talen iniedere
Deellll. paragraafffora en fauna, affevering
~
denals embouchure en geen
andere taal, en de zoekresultaten
3 mora) vanTinekede Pauw, Jacques Van
kunnen met een muisklik inde tekstKeymeulen en H. Brok iseen uitgave van
heel makkelijke als ik en aan.
devakgroep Nederlandse Taalkunde van
Verder zijn de woordbetekenis- verwerker geimporteerd worden. De
Basiswoordenboek
seninheldere taalomschreven, woordenlijsten omvatten elk gemidde Universiteit vanGenten Drukkerij G.
Nederlands en ookworden bijvoorbeeld
deld 32.000woorden. De interface is
Michiels. Hetkost€ 40.- (lnqenaald, met
meervoudsvormen volultvergeheel Engels, evenals de betekenisstofomslag, 674blz.), en kanbesteld wor.~
meld. De15.000 lemma's
omschrijving van dewoorden uitde
denhijDrukkerij Michiels. Rietmusweg
C-(waaronder ookZuid-NederIijsten.
g6,3700Tongeren, Belgie; telefoon
landse woorden) geven ookinMOT G/obalDixkost€ 79,-. Decd-rorn
003212231325. ISBN go 74273181
formatie over spelling, uitis aileen te koopbijVan Dale
spraak, woordsoort envervoeLexicografie; bestellingen pere-mail
Etymologie vanhet Westging, en overvaste uitdrukkingen en
(verkoop®Vandale.nl) ofvia de website
Vlaams
gezegden. Hetgebruik van dewoorrans Debrabandere iseengroot
(www.vandale.nl).ISBN 9529865104
denwordtverduidelijkt metvoorkenner van deWest-Vlaamse diabeeldzinnen.
Stijlboek
lecten. Toen hij merkte dat inhet
Prisma basiswoordenboek Nederlands van
ind vorig jaarverscheen de
Etymo/ogisch dialectwoordenboekvan
H.Coenders e.a. iseen uitgave vanHet
derde, herziene en geactualiA.A. Weijnen (1996) juistdezedialecSpectrum en kost€ 11,- (gelijmd, 628
seerdedruk van het populaire
ten grotendeels ontbraken, vattehij
Stijlboekvan deVolkskrant. Ten opzich- het plan opzelfeenetymologisch
biz.). ISBN 907120 671 8
woordenboek van hetWest-Vlaams
te van de vorige druk (Uit1997) isde
samen te stellen. Hetboekbeschrijft
zoekstructuurverbeterd, en bovenWoordenboek vangemeendien zijn artikelen toegevoegd overde de herkomstvan naarschatting 4000
.plaatsen
beroepsethiek van journalisten, over
dialectwoorden engaatvrij uitgebreid
en cliche, oftewel eengemeendejournalistieke werkwijze en over
inopdevorm- enbetekenisontwikke. . plaats, kenmerkt zich "nlet aileen journalistieke genres.
ling diezehebben doorgemaakt
doorhaarevidentie, domheid of
HetdeVolkskrant stijlboekvan Han van
(waarbij somsookwordtverwezen
afgezaagdheid, maar vooral haaronGessel e.a. iseen uitgave vanSduUitgenaarverwantewoorden inandere
talen). De lemma's geven verder inforvermljdelljkheld" - aldus Anton Blok,
versen kost€ 12,50 (ingenaaid. 22] biz.).
emeritus hoogleraar culturele antromatieover de betekenis, varianten en
ISBN 9012095751
verspreiding,enover de klemtoon,de
pologie. Hij steldeeen Iijst samen van
dichernatiqe, generaliserende reacwoordvorm enhetgeslacht. Waar
Flora in dialect
et Woordenboek van deBranodig wordtookde uitspraak toegetiesdiebepaalde onderwerpen inons
oproepen. Niet zelden bevatten ze
bantse dialecten, het WoordenIicht; deinhet boek gehanteerde spelboek van deLimburgse dialecten ling wordt in deinleiding verantwoord.
woorden als altijd, allemaal, aileen en
en het Woordenboek van deVlaamse
West-Vlaams etymo/ogisch woordenboek.
nooit. Bijvoorbeeld: "Cijrers: 'Zeggen
nietalles.", "Massa: 'Altijd grauw en
dialecten zijn aile drie thematische, in
De herkomst van deWest-Vlaamse woorden
dom. Vergist zich nooit." en "Hoge
afleveringen verschijnende woordeniseen uitgave vanL.J. Veen en kost
heren: 'Dekken elkaar allernaal." De
boeken, envan aile drie werd onlangs
€ 37,50 (gebonden, met stofomslag. 461
meerdan1200 uitspraken zijn alfabe- het deel over flo ragepubliceerd. Ook
blz.), ISBN go 20407260
•
meerdanenkel een (systematisch)
woordenboek, wantScholtmeijer
gaatookuitgebreid in opde werkzaamheden en de functies van de
gereedschappen. De tekstwordt
verduidelijkt metveel foto's en enkele
dialectkaarten.
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Brabants Dagblad
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Elvan Akyildiz, Charlotte Lap en
Inci Pamuk, drie vrouwen van
verschillende afkomst en sekse
hebben elkaar gevonden en besloten hun krachten te bundelen in een cabaretvoorstelling
over cultuur, tolerantie, plastische chirurgie, neurofysiologie,
zinloos geweld, orgaandonatie
en Marokkanen.

Ook in Finland heeft de
Consumentenbond
klachten over het
ontharingsmiddel in
schuimvorm binnengekregen.

v000rkdr14,

De Telegraaf

Flyer Hassan's Angels

Catalogus The Mountain Horse Collection

Prijsvoorbeelden: Panta
Reizen, 3 dagen + ontbijt
v.a. C 473 p.p.; De jong Intra,
4 dagen v.a. € 469 p.p.

Prijzen op basis 2-pk. en
Incl. vlucht in 3 sterrenhotel,
-

De zaagta fel is een levensgevaarlijk
apparaat. Het is dus raadzaam
je hoofd erbij te houden.

najaar 2002.

Handleiding zeilvereniging

Reizen

Koriä iuik.lijk bezoek besmeurde
.

stranden Galicie
Dagblad van het Noorden

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden. U
kunt ons uitnodigen om bij u langs te komen
en samen met u te bidden, maar u kunt ook
uw gebedsonderwerp schriftelijk indienen
en dat mag best anoniem, al moeten we
natuurlijk wel uw/jouw naam weten.

U verzekert alleen dat wat u belangrijk vindt. Risico's
die u minder belangrijk vindt, hoeft u niet te nemen.
Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de premie.
Brief ANWB

Oproep Evangelische Gemeente jozua

RECHT GEZET

Zesjaar cel

voor AH-dief

PvdA en D66:

Gratis parkeren
op de helling
Voorburgse Courant

AMSTERDA M • Politierechter M.

van Kamp heeft gisteren de 33jarige C.H. veroordeeld tot zes

maanden cel wegens diefstal

van 540 euro uit de kassa van
een Albert Heijnvestiging in
Amsterdam en het dreigen met
een mes.

I

Een storende fout stond gisteren
in de kop boven het artikel op 1
de voorpagina over de vee lbesproken AH-overvaller in Amsterdam. De man die in augus- 1
tus werd overmeesterd en gesia- i
gen door Albert Heijn-personeel. 1
werd donderdag veroordeeld tot
zes maanden cel. Dus niet - zo
kop meldde - tot een half-alsde
jaar. Onze excuses.

Dagblad De Limburger

2003
(:) Beschernwrouwe
Z e
Maandblad van het Cienootschap Onze Ta.I

H.K.H. Prinses Juliana
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K. Schippers schreef roman over het Nederlands
Inburgeringscursussen in de praktijk

Prullenbakkeren
Tat van informatie: de verandering van een teiwoord

DE ERGSTE
TAALERGERNISSEN

•

•

ONZE

taal

Raamweg1a
Raarnweq ra
2596HL
DenHaag
2596 Hl Den Haag
telefoon:070.3561220
telefoon: 070 - 35612 20
fax:070·39249
fax: 070 - 392 49 08
08
e-mail:onzetaal@onzetaal.nl
e-mail : onzetaal@onzetaa l.nl
Taaladvlesdlenst:
Taaladviesdienst: 0900
0900 -3454585.
- 345 45 85 ,
van10.00..,2.30
van 10.00-12.30 en
en 14-00-16.30
14.00-16.30
(€
(€ 0.50
0,50 per
per mlnuut)
m inuut)
e-mail:taaladvles@onzetaal.nl
e-m ail : taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op
op Internet:
i ntern et :
OnzeTaal
www.o nzet aal. nl
www.onzetaa!.nl
(web redacteur: Marc
Marc vanOostendorp)
van Oostendorp)
(webredacteur:
Het Genootsch apOnze
OnzeTaal
Taal(opgericht
(opgericht in1931)
in 1931)
HetGenootschap
stelt
zich
ten
doer
het
verantwoorde
geb
ruik
stelt zich ten doelhetverantwoordegebruik
van de Nederlan dse taal te bevor deren en aan
vande Nederlandse taalte bevorderen en aan
hen die haar gebr uiken meer beg rip en kennis
hendiehaargebruiken
meerbegrlp en kennis
daarvan bij te brengen. Het maand blad Onze
daarvan bijte brengen. Hetmaandblad Onze
Taal (op lage 42.0 00) w il op prettig leesbare en
Taal (oplage42.000) wi! op prettigleesbare en
t aalku ndi g verantwoorde w ijze inzicht geven in
taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in
aile zaken die het taalg ebr uik betr eff en. Niet
ailezaken diehettaalgebruik betreffen. Niet
aileen de desku ndige is aan het woo rd in Onze
aileen de deskundige isaanhet woord inOnze
Taal, maar ook en voo ral de taalgebruiker in
Taal, maaroakenvooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid ook.
welke hoedanigheid oak.
De bijdrage n in het t ijdschrift weerspiegelen
Debijdragen
inhettijdschriftweersplegelen
niet noodzakelijk de mening van de redacti e.
nletnoodzakelijkde
meningvande redactie.
Voor het overne men van art ikelen is toes temVoar
het
ovememen
istoesternming van de redact ievanartikelen
nod ig.
ming vande redactie nodig.
De redactie bet racht alt ijd de grootst mogelijke

Deredactie
betrachtaltijd
de grootstmogelijke
zorgvu ld ighe
id bij het regelen
van overna mezorgvuldigheidbij
het regelen
vanovemamerechten van illustraties
e.d. Wie
desondanks
rechtenvaniIIustraties
e.d,Wie
desondanks
meent zekere aanspraken
te kunnen
rnaken,
meentzekere
kunnenmet
rnaken,
verzoeken wijaanspraken
contact op te nemen
de
redactie. wij contactop te nemenmetde
verzoeken
redactle.
Redactie
Peter Smulders. secretar is
Redactle
Pet er-Arno Coppen
secretarls
PeterSmulders,
jaap-dejong
Peter
Arno Coppen
Kees van der Zwan
]aapde]ong
Saskia
Aukema. redact iemedewe rker
Kees
vanderZwan
Raymond
Nee, redactiemedewerker
redacti em edewerker
Saskia Aukema,
Raymond Noe. redactiemedewerker
Vaste medewerke rs
Rene Appe l.Ton den Boon. Pet er Burg er. Harry
Vastemedewerkers
Cohen. jan Erik Grezel, Hans Heest erm ans.
Rene Appel.Ton den Boon, PeterBurger. Harry
Ingm ar Heytze, j oop van der Horst. Frank
Cohen.
Jan Erik Grezel, Hans Heestermans.
janse n. Hein de Kart . Guus Midda g. Marc van
Ingmar Heytze. [oopvanderHorst. Frank
Oostendorp, Gineke van der Putten, Riem er
Jansen, Heinde Kort, Guus Middag. Marcvan
Relnsrna, Ewoud Sanders. Nicoline van der Sijs,
Oostendorp. Gineke vanderPutten. Riemer
Matthijs Sluite r. jean-Marc van Tol
Reinsma. Ewoud Sanders. Nicoline vanderSijs.
Matthijs Sluiter, Jean-Marc vanTol
Secreta r iaat

drs. P.H.M. Smulders. directeur

5ecretarlaat
mevr. H.M .j. van der Laan
drs.P.H.M.
Smulders, directeur
mevr. H. Bakker
mevr
. H.M.]. vanderLaan
EllyMolier
mevr. H. Bakker
EllyMolier

72stejaargang
nummer
februari/maart
2003
72ste
jaargang nummer
2/32/3
februari/m
aart 2003

Taaladvlesdlenst
Linda
den Braven
Linda den Braven
Pepijn
Hendriks
Pepijn Hendri ks
Rutger
Rutger Kiezebrink
Kiezebrink
Woutervan
Woute r van Wingerden
Winge rden

Taaladviesdienst

Vasteadvlseurs
Vaste adviseurs
Lexicografie
den
Lexicografie enwoordgeschiedenis:Ton
en woordgeschiedenis: Ton den
Boon,
etymologie:Marlies
Boon. Ewoud
Ewoud Sanders;
Sanders; etymolog
ie: Marlies
Philippa,
woordenboeken
Philippa. Nicoline
Nicoli ne vanderSijs;
van der Sijs; woordenboeken
en idioom: Riemer Reinsma
enidioam:
Het genootschap werktsamenmetde
werk t samen met de univerHetgenootschap
universiteiten vanAmsterdam.
van Amsterdam. Delft
slteiten
Delft,. Eindhoven.
Eindhoven,
Groningen. Leiden,
teiden , Nijmegen,
Nijmegen. Oldenburg
Oldenburg
Groningen,
(BRD). TIlburg
Tilburg en
en Utrecht,
Utrec ht, de
de Fryske
Akademy .
(BRD).
Fryske Akademy,
het Insti tu ut voor Nederlan dse Lexicologie en
het Instituut voorNederlandse Lexicologieen
het Meertens Insti t uut.
Meertens Instituut.
het
Bestuur Genootschap Onze Taal

BestuurGenootschapOnzeTaal
mr. F.W. Kist . voorzitter
mr. F.W. Kist. voorzitter
m evr. mr . e M. Ie Clercq-Meijer. secret aris
mevr. mr. CM.le Clercq-Meijer. secretaris
drs, j . van der St een RA. penning meester
drs.].vanderSteenRA. penningmeester
m evr. prof. dr. F. Balk-Smit Duyzent kunst .
mevr. prof. dr.F. Balk-Smit Duyzentkunst,
vice-voo rzitter
vice-voorzitter
dr. j .A. Brandenbarg. eN .F.van Dit shuizen,
dr.J.A.
Brandenbarg, CN.F. vanDitshuizen,
drs. S. Gaaikema . mevr. dr s. V.M.E. Kerremans.
drs.S.Gaaikema.
mevr. drs. V.M.E. Kerremans.
lie. L. Permen tier. m evr. P.M. Velt man -lase ur
Iic. L. Permentier. mevr. P.M. Veltrnan-Laseur

ergerme
mesteeds
steedsmeer
meeraan
aandede
IkIkerger
'Hollandse'uitspraak
uitspraakvan
vanhet
het
'Hollandse'
woordmilieu,
milieu,dat
datopopradio
radioenentvtv
woord
steevastklinkt
klinktalsals[miljeu].
[miljeu].
steevast
Blijkbaardenken
denkenNederlanders
Nederlanders
Blijkbaar
datdat
datwoord
woorduituitdedelettergrepen
lettergrepen
dat
milenenieu
ieubestaan,
bestaan,want
wantzeze
mil
sprekendie
dieeerste
eerstelettergreep
lettergreepzozo
spreken
datdie
dierijmt
rijmtopopbilbilenenkilo
kil.
uituitdat
Datisisnatuurlijk
natuurlijkfout.
fout.
Dat

Onze Taal verschijnt ti enm aal per jaar, met een

Onze
Taal mmer
verschijnttienmaal
perjaar,
een
dub belnu
in feb ruari /maart
en jumet
li/augusdubbelnummer
infebruari/maart
enjuli/augus€ 3.50 .
t us. Prijs los nummer
tus.
PrIjs losnummer
€ 3.50.
Lidmaatsc
hap (incl usief
abo nneme nt) voor
Lidmaatschap
(inclusiefabonnement)
Nederlan d. Belqie,
Surinam e. Aruba envoor
de NeNederland.
Belgie. €Sur
iname.
Arubabuiten
endeland
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STENEN DES AANSTOOTS
Hoe ergerlijk kan tool zijn?

Renee van Bezooijen - I<atholieke Universiteit Nijmegen

I

Grater ols, hunhebben, hijkendot doen: veel mensen ergeren zichdagelijks
groen en geel aan het taalgebruik van anderen. Wie maakt zich het drukst
over zulke 'foute' taal? En welke constructies kunt u maar beter vermijden
als u geen irritatie wilt wekken?

Vlamingen. De Nederlandse informanten waren gelijkelijk verdeeld over drie leeftijdsgroepen: 18-25 jaar,
26-50 jaar en 51 jaar en ouder. De Vlaamse informanten behoorden allen tot de jongste leeftijdsgroep. Wij
vroegen de proefpersonen in welke mate ("niet", "een
beetje", "vee!" of "erg veel") ze zich aan een bepaald
verschijnsel stoorden. De uitslag van de enquete vindt
u in het kader hiernaast.

Verloren zaak
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e gemeenplaats zeg maar deed een
Onze Taal-lezer zo'n twee jaar terug
dermate "pijn aan de oren" dat hij er
een brief over schreef voor de rubriek
'Taalergernissen'. Het verbaasde hem
vooral "dat het gebruik van dit stopwoordje zo weinig
mensen opvalt". Velen zullen dit hebben herkend.
Wanneer een taalverschijnsel eenmaal je ergernis is
gaan wekken, is het vaak maar moeilijk voorstelbaar
dat dat niet bij iedereen het geval is. Hoe algemeen
zijn onze taalergernissen werkelijk? Hangt het af van
iemands leeftijd? Zijn er verschillen tussen Nederland
en Vlaanderen? Hebben vrouwen andere taalergernissen dan mannen? En wat zijn de irritantste taalverschijnselen?

'Kenjij dat doen?'
In 2001 heb ik met zeven studenten van de Katholieke
Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar taalergernissen. Ons materiaal ontleenden we aan de
rubriek 'Taalergernissen' in Onze Taal (periode 1980
tot 2000), de 'irritaaldag' die Corriejanne Timmers
schreef voor de Onze Taal Taalkalender 2001 en een
enquete over taalergernissen die ik in februari-maart
2001 in Nederland had afgenomen. Deze enquete had
een open karakter: 107 mensen werd gevraagd om
zelf met hun taalergernissen te komen. Dit leverde in
totaal 599 (elkaar deels overlappende) reacties Ope
Uit al die ergernissen hebben wij een vragenlijst
samengesteld. We richtten ons vooral op grammaticale verschijnselen: woorden die ergernis oproepen
door hun functie in de zin. Neem nu kennen. Het is
niet het woord zelf dat irritatie oproept, maar de manier waarop het wordt gebruikt in zinnen als 'Ken jij
dat morgen even doen?' In onze enquete zijn zeventien van dergelijke verschijnselen opgenomen. Van
elk verschijnsel gaven we twee voorbeeldzinnetjes,
die in een willekeurige volgorde werden aangeboden
aan 222 mannen en vrouwen: 173 Nederlanders en 49
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Mensen blijken zich het meest te ergeren aan het verwarren van kennen en kunnen. Kennelijk worden zinnetjes als 'Kenjij dat even doen?' en 'Ik weet zeker
dat ik hem ergens van kan' door velen als plat ervareno Daarna roepen hun als onderwerpsvorm ('Hun
zijn maandag naar de kermis geweest') en het omschrijvende doen ('Wat doen we eten vanavond?') de
meeste weerstand Ope Het omschrijvende doen komt
volgens de gezaghebbende grammatica Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) overigens alleen voor in
Nederland en niet in Vlaanderen, en binnen Nederland heeft het waarschijnlijk een regionaal karakter.
Onder aan de ergernissenlijst staan zo minimaal/
optimaal mogelijk en een van de ... die + enkelvoudige
persoonsvorm ('Een van de jongens die goed kan
voetballen'). Het woord minimaal betekent volgens de
grote Van Dale (1995) "zo klein mogelijk" of "uiterst
klein", terwijl optimaal naast "hoogst, sterkst" en "zo
goed mogelijk" ook alleen "goed" kan betekenen. Bij
de laatste betekenis wordt als voorbeeld "zo optimaal

De oudere mannen en
vrouwen (51 joor of ouder)
ergeren zich gemiddeld
het meest.
mogelijk" gegeven, met daarbij de opmerking dat deze
betekenis niet door iedereen geaccepteerd wordt.
De combinatie een van de + meervoudig woord +
die + enkelvoudige persoonsvorm wordt in de ANS
uitgebreid beschreven. Volgens de ANS maakt het uit
of de die-zin een 'uitbreidende' of een 'beperkende'
bijzin is. Een voorbeeld van uitbreidende betekenis is
de zin 'Een van de studenten, die goed met een pc
kon omgaan, werd voor dit werk uitgekozen.' Hier

kan de persoonsvorm alleen maar enkelvoudig zijn.
Bijbeperkende bijzinnen, zoals in de enquetezinnen
("Het gaat om een van de jongens die goed kan voetballen" en "Vanochtend werd een van de mensen die
hier werkt, ontslagen"), zou je een persoonsvorm in
het meervoud verwachten. De ANS voegt daar echter
aan toe: ''Toch is een enkelvoudige persoonsvorm ook
in de beperkende interpretatie niet onmogelijk, al
wordt dit niet door iedereen aanvaardbaar geacht."
Uit de enquete kan worden opgemaakt dat slechts
weinigen zich eraan storen. Taalkundige en ANSredaeteur Peter-Arne Coppen merkte in 1rouw (27-91995) ook al op dat het gaat om "een snel uitdunnend
leger van strijders voor een bij voorbaat verloren
zaak".

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het verschil
tussen ouderen en jongeren. Er kan sprake zijn van
een generatiegebonden verschil: naarmate mensen
ouder worden, gaan ze zich steeds meer aan bepaalde
taalvormen storen, en dit herhaalt zich van generatie
op generatie. Maar volgens mij ligt het meer voor de
hand dat de verschijnselen naarmate de tijd verstrijkt
steeds acceptabeler worden, en dat dit 'van onderaf'
gebeurt. Je kunt ervan uitgaan dat er dus een voort-

DE ERGERNISSEN-TOP-ZEVENTIEN
Tussen haakjes staat de gemiddelde beoordeling van de grammaticale verschijnselen.
waarbij 0 staat voor 'wekt geen ergernis' en 3 voor 'wekt erg veel ergernis'.
1. Kennen l.p.v, kunnen (1,94)

Verandering in houding

We vroegen ons ook af of ouderen zich meer ergeren
aan 'fout' taalgebruik dan jongeren. Op grond van de
resultaten nit de enquete moeten we hiervan inderdaad uitgaan.
Figuur1:Gemiddelde irritatiegraad
veer

h

- In de eta/age staan hele mooieschoenen.

- Ken jijdoteven doen?
-Ze kennen morgen nietkomen.
11.

2. Kunnen i.p.v, kennen (1 ,92)

-Ikweetzekerdotikhemergens van kan.
- Konjijdie vrouw die door fietste?
3. Hun alsonderwerpsvorm (1,74)
- Toenhebben huneetisuikerspin
gekocht.
- Hun zijn maandag naar dekermis
geweest.

(0,73)

13. lidwoord bij namen van bedrijven
(0.64)

- Watdoen we etenvanavond?

•

vrouw

Nederlanders Nederlanders Nederlanders
18-25 jaar
26-50 jaar
> 50 jaar
•

man

De oudere mannen en vrouwen (51 jaar of ouder) ergeren zich gemiddeld het meest . De informanten uit
de middelste leeftijdsgroep (26 tot 50 jaar) verschillen weinig van dejongeren (18 tot 25 jaar), althans
dat is de situatie in Nederland. Er zijn een paar specifieke verschijnselen waar de ouderen zich meer aan
ergeren dan de jongeren en waarbij de middengroep
een duidelijke tussenpositie inneemt:
Figuur 2: leeftijdgebonden beoordeling

(1.44)

- Mijn nichtje iseven groatdan mijn
zusje.
- Onze hondis even ouddan het konijn
van deburen.

14. Meewerkendvoorwerp als onderwerp van passieve zin (0,62)

- De bewoners worden gevraagd het
pondte ontruimen.
- De verraders werden het zwijgen
opgelegd.

6. Vergrotende trap met als (1 ,29)

- fen flat is hager alseeti huis.
- Hij heeftharder gelopen als zijn buurman.

15. fen aantal + meervoudige persoonsvorm (0.61)

7. Dubbele ontkenning (1 .23)

-je hebtnooitgeen geld bijje.
-julJie hebben nooitnergenszin in.

- Er komen eenaantal mensennietop
mijn feestje.
- fenaanta/ mensenwaren getuige
van deinbraak.

8. Hun na voorzetsel (0,93)
- Ik wiJ nietmet hunsamenwerken.
- Hij heefteen bos bloemen voorhun
gekocht.

veel

een beetj e

niet

- Morgenis het koopavondbijdeC&A.
- Ik doe altijd boodschappen bijde
Albert Heijn (in Vlaanderen: de De/haize).

5. Dan i.p.v, gelijkheid-aanduidend als
Vlamingen
18-25 jaar

--'-

--'-------"OLC..~

Lidwoord bij
namen van
bedrijven

('deC&A')

Wat Lp.v.
bet rekkelijk
voornaamwoo rd
dat ('het
verslag wat')

.....,'----- - -~--

Hun na
voorzetsel
('met hun' )

Meewerkend
voornaamw oord als
on derwerp
van passieve
zin ('d e reiziger s worden

- Dezeleefomgeving is voorkikkershet
meest natuurJijk.
- Oatishetmeestmooie schiJderij van
dehele tentoonstelJing.

- De leraar gafhennietveeihuiswerk.
-Waarom hebje hennietnaarhun
mening gevraagd?

4. Omschrijvend doen (1.56)
- Doe jij even de aardappelen schillen?

niet

Overtreffende trap met meest (0.75)

12. Hen alsmeewerkend voorwerp

een beetj e

I.,

16.Zo minimaaljoptimaal mogelijk (0.44 )
- De overlast moet zo minimaa/ moge-

9. Wat i.p.v, betrekkelijk voornaamwoord
dot(0.93)
- Dedocent vond hetverslag watik
geschreven hadnietgoed.
- Het be/eidwatdegemeente voert,
kost vee/geld.
10. Verbuiging van versterkende bijwoor den (0.76)

/ijk gehouden worden.
- Het voetbalteam moet zo optimaa/
moge/ijk presteren.
17. fen van de + meervoudig woord + die
+ enkelvoudige persoonsvorm (0.43)
- Het goatom een van dejongensdie

goedkanvoetbalJen.
-Vanochtend werd een van de mensen
die hier werkt, onts/agen.

- Wehadden eenerge leuke dog inhet
pretpark.

verzocht')
.

18-25jaar

.

26-50 jaar

~

5' jaar en ouder
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durende verandering in de houding tegenover bepaalde taalverschijnselen aan de gang is. Dat zou
ook betekenen dat op den duur niemand zich meer
zal ergeren aan de e&A, het versing wat, met hun of
de reizigers worden verzocht.
Vrouwen kritischer
Een kritische instelling blijkt niet alleen samen te
hangen met leeftijd. De Nederlandse jongeren lijken
zich sneller te ergeren dan de Vlaamse, maar de resultaten kunnen beinvloed zijn doordat de selectie
van opgenomen taalverschijnselen is gebaseerd op
Nederlandse literatuur en een eerdere Nederlandse
enquete. Waarschijn1ijk zijn er ook taalverschijnselen waaraan Vlamingen zich juist eerder ergeren,
bijvoorbeeld Franse leenwoorden. De twee verschijnselen die de jonge Nederlanders het irritantst vinden, zijn kunnen in plaats van kennen en
andersom. Ze sluiten zich in dit opzicht aan bij
hun oudere landgenoten. Het verwarren van kennen en kunnen roept bij de Vlaamse jongeren veel
minder ergernis op, maar staat evengoed in hun
ergernissen-top-drie. Aileen hun als onderwerpsvorm wordt als nog storender ervaren.
Verder bleken vrouwen ook wat kritischer dan
mannen. Dit verschil is het grootst bij de informanten uit de middengroep.

Spreektalig
Tot slot waren er drie taalverschijnselen waarvan de
twee bijbehorende voorbeeldzinnen opvallend verschi11end werden gewaardeerd:
- Omschrijvend doen:
"Wat doen we eten vanavond?" bleek irritanter
dan
"Doe jij even de aardappels schi11en?"
- Overtreffende trap met meest:
"Dat is het meest mooie schilderij van de hele
tentoonstelling" bleek irritanter dan
"Deze Ieefomgeving is voor k:ikkers het meest
natuurlijk."
- Verbuiging van versterkende bijwoorden:
"We hadden een erge Ieuke dag" bleek irritanter
dan
"In de etalage staan hele mooie schoenen."
Hoe zijn die verschi11ente verklaren? Het omschrijvende doen wordt misschien acceptabeler gevonden
als het functioneel het eerste woord van de zin is.

ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST
Ik ben nagegaan wat er in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) over de zeventien ergernissen wordt opgemerkt. Over kunnen l.p.v, kennen en andersom, en overzo
minimaaljoptimaal mogelijk heb ik niets kunnen vinden. De andereveertien verschijnselen worden aile in de ANS genoemd. Vaakconstateert dezezonder verder commentaar dat het desbetreffendeverschijnsel vooral in informele of gesprokentaal voorkomt of op onsystematische wijze varieert. Somsreageert de ANS negatief. Zo wordt
van de dubbele ontkenning aangegeven dat het gebruik ervan "in strijd met de regel"
is. Dezelfdeopmerking wordt gemaakt in verband met dan in plaatsvan het gelijkheid-aanduidende als(even groat dan). Het vervangenvan ais door dan zou volgensde
ANS verband kunnen houden met een algemene "als-fobie", In het algemeenwordt in
de ANS mild geoordeeld, zoals bij het betrekkelijk voornaamwoord wat: "In informele
taal kan wat naarelk het-antecedentverwijzen. Dit gebruik is geheel norrnaal."
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Dat het meest mooi minder acceptabel is dan het
meestnatuurlijk is volgens de ANS weI te verklaren:
hoe meer lettergrepen een bijvoeglijk naamwoord
telt, hoe waarschijn1ijker het is dat meer of meest
gebruikt wordt bij de vergrotende of overtreffende
trap. Daamaast kan de plaats van de woordgroep
een rol spelen: meestmooie staat direct voor een
zelfstandig naamwoord, terwijl meestnatuurlijk een
zelfstandige woordgroep vormt. En wat betreft het
verschil tussen erge en hele suggereert Timmers op
de irritaaldag dat de "verbuigingsimpuis sterker lijkt
te zijn naarmate het bijwoord in kwestie 'spreektaliger' is". Dit zou betekenen dat heel als spreektaliger
wordt ervaren dan erg.
Na al deze taalergernissen is het misschien ontmoedigend om te weten dat er n6g veel meer bestaan.
Het ging ons hier alleen om woorden voorzover ze
verband hielden met hun directe omgeving. Ander
onderzoek, dat zich richtte op de woorden op zichzelf, Ieverde ook de nodige irritatie op. Zich irriteren
was bijvoorbeeld een steen des aanstoots - zij het
net iets minder dan hen als meewerkend voorwerp,
nummer twaalf op onze lijst.
•
Dezeven studenten die bij het onderzoek betrekken waren, zijn:
Janneke vandenBroek, laurenceBruggeman, Maaike vanden
Burg, Jose Hermans, Nathalie Krijgsman. Sofievanlandegem en
Patricia Sol. Daarnaast wil ik Rob vandenBerg bedanken voor de
dataverwerking.

tREAC
CTIES
uw reactie indien mogelijk per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl,

Niet- herkende meervoudsvormen [11: cyclamen

of anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg ia, 2596 HL Den Haag.

C.W. Benthem - Voorschoten

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur

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 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, adres 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.

Scharlo
Maarten Moree - Brielle
iemer Reinsma omschrijft in de Cyclamen is eigenlijk
oktoberaflevering van zijn ru- een enkelvoudsvorm
briek `Geschiedenis op straat' de - net als als bijvoorbetekenis van de straatnaam Loo als
beeld examen en
`bos dat op zandgrond staat':. In Brielle,
specimen.
Hoorn, Alkmaar, Waspik, Herkingen en
zelfs in Willemstad op Curacao ligt een
straat met de naam Scharlo. Met een
bos kan Scharlo, in ieder geval wat
Brielle betreft, niets te maken hebben,
want waar vroeger Brielle lag, was
waarschijnlijk geen zandgrond te vinden, maar een uitgestrekt veenlandschap waar geen bos was, hooguit wat
struikgewas.
Dr. j. de Vries geeft in zijn Etymologisch woordenboek als betekenis van
schaar'(of schor) "stuk land dat aan de
rivieroever is gelegen" (vergelijk shore
en schor `aangewassen grond'). En loo
betekent volgens hem `kil', `kreek' en
`waterloop'. En inderdaad, in Brielle
was het Scharlo vroeger een eilandje
dat werd omspoeld door de rivier de
Goote. In het begin van de zeventiende
eeuw is dit gebied binnen de stadswallen gebracht. Het Scharlo ligt — nu als
straat — nog steeds langs dit water, de
tegenwoordige Brielse haven. Zou
Scharlo dus wellicht kunnen betekenen
`waterloop langs aangewassen grond'?

icoline van der Sijs schrijft in de
decemberaflevering van haar
rubriek'Etymologica'over
niet-herkende meervoudsuitgangen,
zoals teen, dat oorspronkelijk het
meervoud was van tee. Ze heeft het in
dat verband ook over de `verkeerde
enkelvouden' exaam, tentaam, speciem en voluum. Die blijken in de praktijk voor te komen, maar zullen volgens Van der Sijs niet zo snel in het
woordenboek terechtkomen. Ik deel
haar mening. Maar cyclaam heeft het,
naast cyclamen, wel gehaald. Het bestond al toen ik jong was, dat wil zeggen voor de Tweede Wereldoorlog.

N

R

Naschrift Riemer Reinsma
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het niet helemaal
zeker dat loo een waternaam geweest is; het woordenboek uit zich
hierover heel voorzichtig.
Wel neemt men algemeen aan
dat scha(a)r in Scharlo de aanduiding is voor een rivieroever, strand
en dergelijke. Een scharlo is dus een
bos langs een oever.

Niet- herkende meervoudsvormen [a]: Limburgs dialect
Harrie van Sloun - Grevenbicht

n de decemberaflevering van `Etymologica' behandelt Nicoline van
der Sijs een aantal niet-herkende
meervoudsvormen, zoals schoen, dat
later dan ook schoenen werd. Maar in
mijn dialect, uit het Limburgse Born,
is sjoon ('schoen') in het meervoud
sjoon. In de uitspraak is er wel een
klein verschil, maar dat is nauwelijks
te herkennen, en dan nog enkel voor
een autochtoon.
Bij aerpel(zowel `aardappel' als
`aardappels') is er zelfs helemaal geen
klankverschil. In een aantal andere gevallen is de meervoudsvorm, die op
schrift hetzelfde is als het enkelvoud,
door intonatie van de klinkers duidelijk
te onderscheiden van het enkelvoud.
Het enkelvoud heeft dan een sleeptoon en het meervoud een stoottoon.

Dit gebeurt bij bijvoorbeeld erm
`arm(en)', bein `been', `benen', knien
`konijn(en)' en paerd `paard(en)'.
Onder meer vanwege dit verschijnsel heeft Jan G.M. Notten zijn opstellen over Limburgse dialecten de titel

De Chinezen van Nederland (`Oos
Heim'-serie, 1974) gegeven. In het
Chinees kunnen eenlettergrepige
woorden immers vier verschillende intonaties krijgen, waardoor ze zich in
betekenis van elkaar onderscheiden.

Niet- herkende meervoudsvormen [3]: Kaatsheuvels dialect
André van Riel - amateur-dialectoloog,
De Moer

e decemberaflevering van 'Etymologica' van Nicoline van der
Sijs bevatte een aantal verrassende constateringen over niet-herkende meervoudsvormen. Ook in het
dialect van het Brabantse Kaatsheuvel, dat nog gesproken wordt, zijn een
aantal woorden voor buitenstaanders
misschien wat verwarrend: schoên
voor `schoen' én `schoenen', hond
`hond' en `honden', koei `koe' en
`koeien', en pêrd `paard' en paarden'.
Opvallende meervoudsvormen zijn
ook: knie-es voor `knieën' en hoei voor
`hoeden'.
Naschrift redactie
In `Etymologica' van het decembernummer ging het over enkelvoudige woorden die ontstaan zijn
doordat de meervouds-s of -(e)n
die daar al in zat niet meer herkend
werd. Zo is het woord peen oorspronkelijk het meervoud van pee.
Omdat peen niet meer als meervoud maar als enkelvoud werd
gezien, ontstond de nieuwe meervoudsvorm penen. Verschillende
lezers hebben naar aanleiding hiervan het verschijnsel opgemerkt dat
in Nederlandse dialecten meervoudsvormen bestaan die hetzelfde (of nagenoeg hetzelfde) luiden
als hun enkelvoud. Het meervoud
van (een) been is (twee) been, enzovoort. Dit is taalkundig echter een
heel ander verschijnsel, waarbij
geen nieuwe woorden ontstaan uit
verwarring bij de taalgebruikers.
Het gaat hier eerder om een bijzondere manier van meervoudsvorming (soms met subtiele klankverandering). In veel dialecten is
zo'n identiek meervoud een algemeen verschijnsel.
►
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Asterix-vertaling [l]:
Abraracourcix
Marco Clerinx - vertaler, Wijgmaal, België

n het decembernummer van 2002
reageert mevrouw W. KreuzeSchrauwen op Ingmar Heytzes'Raptus'-aflevering over een Asterix-vertaling
(Onze Taal september). In het stuk van
Heytze kwam de naam Abraracourcix
ter sprake, die staat voord bras raccourcis, en volgens Heytze `wild, sterk' zou
betekenen. Volgens mevrouw KreuzeSchrauwen zou a bras raccourcis echter
`met verkorte arm' betekenen. Dat is
inderdaad de letterlijke vertaling, maar
die is in het Nederlands totaal nietszeggend. À bras raccourcis is een verwijzing
naar de Franse uitdrukking tombersur
quelqu'un a bras raccourcis `zich als een
razende op iemand werpen'.
Abraracourcix is daarmee een heel
toepasselijke naam voor het hoofd van
een stam van die opvliegende, onbesuisde en snel tot vechten bereide bewoners van `het kleine dorpje dat wij
onderhand al zo goed kennen'.
-

Asterix-vertaling [i]:
letterlijk en figuurlijk
M.A. van Urk - Bussum

et belangstelling las ik de septemberaflevering van 'Raptus',
over een vertaling van Asterix.
Aan het einde van bovengenoemde
tekst las ik iets wat volgens mij niet
juist is. Heytze citeert Daniëlle Pinedo,
die ooit in NRCHandelsblad schreef:

M

[De Engelse vertaler] Hockridge zelf
kwijt zich overigens goed van zijn
taak. "We've been framed, by Jericho",
klaagt de verstekeling in de Britse editie. Letterlijk: `We zijn er verdorie in
geluisd.' Maar figuurl fik: `We zin door
Jericho (Géricault) ingel pst.'
Volgens de grote Van Dale betekent
letterlijk `naar de letter'. Zouden in
bovenstaande zin de woorden letterlijk
en figuurlijk niet van plaats moeten verwisselen, zodat `We zijn door Jericho
ingelijst' de letterlijke vertaling is?

denken aan de Brusselse straat Warmoesberg. Deze naam stamt nog uit
de tijd dat Brussel een Vlaamse stad
was. Toen er later een Franstalig bestuur en een dito hogere burgerij
kwamen, is deze Franstalige (misschien wel Fransdolle) bovenlaag de
straten gaan herdopen. En zo kon het
gebeuren dat Warmoesberg "rue
Montagne aux Herbes Potagères"
werd, oftewel `soepgroentebergstraat'.

Kaantjes
Geke Linker - Amsterdam

Is betekenis van kaan noemt
Nicoline van der Sijs `stukje uitgebraden spek' ('Etymologica' , decembernummer). Maar volgens mij - en het Woordenboek der
Nederlandsche Taal - is het woord zo
oneigenlijk gebruikt. Kaantjes heeft
te maken met rundvet. Tegenwoordig kopen we dat kant en klaar in pakken, maar voorde oorlog kocht je bij
de slager runderniervet in grote brokken, zo uit het beest. Die brokken
werden gekookt tot ze gesmolten
waren, en met een schuimspaan viste
je er dan de kaantjes uit: kleine verschrompelde overblijfselen van de
vliezen die zo'n brok bij elkaarhielden. Met zout gingen de kaantjes op
een boterham - heel lekker toen.

Appel/appèl
C.W. Benthem - Voorschoten

A

ppèl `beroep' krijgt in het Groene Boekje en de Spellingwijzer
Onze Taal een uitspraakteken

om verwarring te voorkomen met

appel `vrucht', maar Van Dale spelt in
beide gevallen appel- aldus de Taaladviesdienst in de decemberaflevering van `Vraag en antwoord'. Doorgaans zal het zinsverband wel een
aanwijzing geven over welk van de
twee woorden bedoeld wordt, maar
niet altijd. Zo las ik ooit: "De naam
van de [Russische] partij Jabloko betekent Appel". De schrijver vond het
overbodig dit toe te lichten, maar
onder invloed van de naam van de

Warmoes
G. Moens - Oostende

oen ik in de novemberaflevering
van `Geschiedenis op straat' las
wat Riemer Reinsma schreef over
de straatnaam Warmoesstraat, moest ik

T
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Nederlandse politieke partij Christen- Democratisch Appel (of Appèl?)
zal men snel denken dat het hier om
appèl gaat, terwijl het Russische
jabloko toch echt gewoon `appel'
betekent.

Leesbevordering voor doven
Rita Bruning-de Bruyn - Leiden

rank Jansen stelt in de novemberaflevering van `Hom of kuit'
dat de subsidiëring van leesbevordering moet worden stopgezet.
Misschien kunnen `gemiddelde' Nederlanders heel goed zonder, maar er
is een groep voor wie leesbevordering van groot belang is: vroegdove
kinderen. Deze kinderen leren gebarentaal, maar daarnaast krijgen ze natuurlijk ook les in de landstaal. Niet
eenvoudig, want hoe leer je een kind
een taal die het niet kan horen? De
resultaten zijn dan ook teleurstellend
- en dat heeft vervolgens weer consequenties voor de plaats van dove
mensen in onze communicatiemaatschappij.
Om de taalontwikkeling bij dove
kinderen te stimuleren is het nodig
dat zij, naast de eindeloze, taaie lessen, kunnen ervaren dat lezen leuk
kan zijn, en dat er boeiend leesmateriaal is als opstap naar het `gewone'
boek. Vreemd genoeg is er juist voor
dit soort leesbevordering geen geld.
Speciale doelgroepen zijn niet opgenomen in de cultuurnota, en de
Stichting lezen besteedt haar miljoenen dus ook niet aan moeilijk
lezenden.
Subsidiëring stoppen? Nee: besteed het budget aan kinderen en
volwassenen die het echt nodig hebben. (Informatie over dove kinderen:
www.fodok.nl.)

F

OALT
Dr. Mary Fahrenfort - beleidsonderzoeker
en - adviseur, Amsterdam

et onderwijs in allochtone levende talen (OALT) moetworden afgeschaft als het geen
positief effect heeft, stelt Frank Jansen in de decemberaflevering van
`Hom of kuit'. Het OALT2 (het onderwijs in de eigen taal en cultuur aan
oudere kinderen) laat ik hier buiten
beschouwing, maarwat betreft het
OALT1 (het onderwijs dat in de laagste groepen van het basisonderwijs

H

gegeven wordt aan kinderen die
slecht Nederlands spreken) wilde ik
graag een en ander toelichten.
OALT1 is niet bedoeld om effect te
hebben op de Nederlandse taalvaar
digheid van kinderen - zoals dansen
suggereert - maar op hun prestaties
in andere vakken. Die prestaties worden natuurlijk beïnvloed door hun
taalachterstand, en de kinderen
lopen zo een algemene leerachterstand op die moeilijk of niet meer
wordt ingehaald - ook niet wanneer
ze na een jaar of drie wél het Nederlands beheersen. Men probeert dat
bij te buigen door hun onderwijs te
geven in de taal die ze wel beheersen,
maar helaas lukt dat niet zo goed, tot
nu toe.
Dat heeft alles te maken met de
kwaliteit van het OALTi, waarin te
weinig gekwalificeerde leerkrachten
werkzaam zijn die én beide talen (bijvoorbeeld Nederlands en Marokkaans) goed beheersen én goed kunnen lesgeven - en die dat bovendien
op een regelmatige basis kunnen
doen. Af en toe een uurtje les van een

leraar die niet goed weet wat de bedoeling is, zonder systematiek en
heldere doelstellingen, dat werkt natuurlijk niet. Er zijn wel degelijk goed
geëvalueerde onderwijsprogramma's
die wél effect hebben (bijvoorbeeld
Kaleidoscoop en Prismant), maar die
zijn arbeidsintensief en daardoor
duur. De politiek pretendeert nu via
de OALT-gelden (waarvan de school
overigens zelf het gebruik bepaalt)
iets aan het probleem te willen doen,
maar zonder daarvoor de feitelijk benodigde middelen ter beschikking te
stellen. En dan kun je het inderdaad
beter laten.
Kortom, Jansens stelling zou volgens mij anders geformuleerd moeten worden: 'Als goed georganiseerd
OALT effect blijkt te hebben op de
leerprestaties van kinderen, zouden
de middelen om dit onderwijs op een
goede manier te geven ter beschikking gesteld moeten worden.' Of omgekeerd: `Als er geen middelen zijn
om het OALT zo te organiseren dat
het effect heeft op de leerprestaties,
kan het beter worden afgeschaft.' 0
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87 ANDERE WOORDEN VOOR EXITPOLL
Taaladviesdienst

n december vroeg de Taaladviesdienst u een Nederlands
equivalent te bedenken voor
het Engelse exitpoll, de aandui-

hebben. Met andere woorden: een
exitpoll is een registratie van uitgebrachte stemmen, en het voorlopige karakter van peiling past daar
ding voor een verkiezingsonderniet goed bij. De eerdergenoemde
zoek dat gehouden wordt bij de
woorden na(stem)peiling, uitgangspeiling en drempelpeiling vallen
uitgang van het stembureau. De
Stichting Natuurlijk Nederlands
dan ook af. Een bezwaar tegen het
noemt in haar Woordenlijst onnodig laatste is bovendien dat drempelpeiling ook op een onderzoek bij
Engels (2002) stembuspeiling als
de ingang van het stembureau kan
alternatief voor exitpoll, maar dat
woord geeft — we wezen er in deduiden. Omdat nogal wat mensen
cember al op — niet precies genoeg pas in het stemhokje hun keuze
weer waar en wanneer het onder- maken, vinden wij `na afloop van
zoek plaatsvindt.
het stemmen' een belangrijk bete57 Onze Taal- lezers hebben een kenisaspect van exitpoll.
De vervolgvraag is natuurlijk:
Nederlands woord bedacht voor
welke inzendingen zijn niet saexitpoll; samen droegen zij 87 alternatieven aan. Veel van deze
mengesteld met peiling en maken
wél duidelijk dat een exitpoll na
woorden zijn samengesteld met
het stemmen plaatsvindt? Op het
peiling, zoals napeiling (3x), nastempeiling (3x), uitgangspeiling
eerste gezicht komen wat ons be(5x) en drempelpeiling (6x). Er zijn treft schaduwverkiezing, schaduwechter lezers die — ondanks het En- stemming, vertrekstemming, echogelse poll — twijfelen over peiling.
stemming en stemecho in aanmerE.J. Numann uit Den Haag bijvoor- king. Bij nadere beschouwing blijbeeld maakt het volgende onderken de woordenboeken echter iets
scheid: een peiling geeft weer wat anders te verstaan onder schaduwkiezers verwachten te gaan stemverkiezingen: `niet - officiële verkiemen, een exitpoll brengt in kaart
zingen, bijvoorbeeld door nietwat ze daadwerkelijk gestemd
stemgerechtigden (die een beeld

kunnen geven van de politieke verhoudingen)'. Een schaduwstemming zou dan een stemming zijn
onder niet - stemgerechtigden, een
betekenis die niet strookt met die
van exitpoll. Daar komt nog bij dat
een exitpoll strikt genomen geen
stemming is; er is immers al gestemd. Ook vertrekstemming en
echostemming voldoen daarom
niet. Het element echo vinden we
echter mooi gevonden: het maakt
duidelijk dat er sprake is van een
herhaling van iets wat kort geleden geuit is. Bij een exitpoll herhaalt de kiezer zijn zojuist uitgebrachte stem; die stem weerklinkt
als het ware. Volgens ons is het
kernachtige en enigszins poëtische
stemecho om die reden de beste
Nederlandse aanduiding voor een
verkiezingsonderzoek bij de uitgang van een stembureau.
Stemecho werd eenmaal aangedragen, en wel door Ma rn ix Klooster uit Apeldoorn. Hij ontvangt de
boekenbon van € 25, —, die beschikbaar gesteld is door de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) . Wij
bedanken alle inzenders voor hun
bijdrage.
0

ANDER WOORD VOOR ... CONTENT
et Engelse content (uitgesproken met de klemtoon
op de eerste lettergreep)
betekent letterlijk `inhoud' en is in het Nederlands tere chtgekomen via de informatie en communicatietechnologie
(ICT) . Het woordenboek van Kramers (2002) omschrijft het als "inhoud, vooral van softwarepro -

.gramma's en internetpagina's" en
het Internetwoordenboek (2001)
vermeldt bij content: "Inhoud, van
producten en diensten op het Internet, zoals tekst, nieuws, muziek,
films, spelletjes, discussies, re censies, strips."

Content wordt inmiddels ook
buiten de ICT gebruikt, in de betekenis `informatie (in het algemeen)' of `informatie-inhoud, informatieve inhoud'. De brede context waarin de term voorkomt,

[42]
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blijkt ook uit de definitie uit het
ICT Woordenboek 2003: "inhoud,
informatie — De inhoud van een
bestand, database, cursus of bericht; nu meestal van de website
of cd-rom. (...) Wordt steeds
vaker gebruikt in plaats van in-

formatie (...) ."
De Taaladviesdienst is al verschillende keren gevraagd om
een Nederlands alternatief voor
content, maar een bevredigende
term is nog niet voorhanden.
Hebt u ideeën over een bruikbaar
equivalent, dan horen wij dat
graag. U kunt uw suggesties tot
17 maart sturen naar de Taaladviesdienst, Raamweg ia, 2596 HL
Den Haag; e-mail: taaladvies@
onzetaal.nl. De beste inzending
wordt beloond met een boekenbon van € 25,— van de Stichting
LOUT.
0

Van de website van ContentCrew, "Uw virtuele communicatieafdeling ".
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Taaladviesdienst

junior en senior in functieaan-

duidingen
?Steeds vaker kom je junior en
• senior bij functieaanduidingen
tegen. Schrijf je dat aan de functienaam vast of niet: seniorbeleids-

medewerker of senior beleidsmede
-werk?
'Junior en senior kunnen het best los
•van de functieaanduiding worden
geschreven. Ze fungeren namelijk als
bijvoeglijk naamwoord: letterlijk betekenen deze van oorsprong Latijnse
woorden `jonger(e)' respectievelijk
`ouder(e)'. De meeste woordenboeken noemen bijjunior en senior als bijvoeglijk naamwoord alleen de combinatie met een naam, zoals Jan Jansen
junioren jan Jansen senior. Alleen Koenen (1ggg) noemt bij senior (maar
nog niet bijjunior) het gebruik in
combinatie met een functieaanduiding en omschrijft dit als "ouder,
hoger geplaatst, hoger in rang: senior

woord: sprayen). In Nederlandstalige
kranten- en internetteksten komt
pepperspray veel vaker voor dan pe-

perspray.
Overigens bestaan er wel volledig
Nederlandse termen voor dit bijtende gas of de spuitbus waar het in zit,
zoals pepergas, pepernevelen peperspuit. Vreemd is dat Het groene woor-

PePefsProY/PePPe►sProY
?In de krant las ik het woord
• peperspray. Moet dat niet pep-

persprayzijn7
Nee, beide vormen zijn goed. PepI• perspray
is een Engels leenwoord,
dat als ingeburgerde samenstelling in
het Nederlands aaneen wordt geschreven en zo in de meeste woordenboeken is opgenomen. Maar peperspray bestaat ook, aldus Van Dale
(1ggg) en Koenen (iggg). Dit is een
half vernederlandste vorm; dat het
woorddeel spray niet vertaald is,
komt ongetwijfeld doordat dit woord
al lange tijd in het Nederlands bestaat
en erg gangbaar is (ook als werk-

- Ik heb hun die opmerking vergeven.
- Ik heb hen vergeven.

denboek(2002) noch peperspray noch
peppersprayvermeldt, maar bij peperspuitwel de volgende omschrijving
geeft: "spuitbus met peper,
pep(p)erspray".

Overigens kan zowel hen als hun worden vervangen door het neutrale ze al is dat in formele schrijftaal niet aan
te bevelen.

Weifelen en twijfelen
Is hefwerkwoord weifelen aan
I,
• het uitsterven? Ik lees steeds
vaker twijfelen waar ik weifelen zou
gebruiken. Volgens mij bestaat er
betekenisverschil.

t

medewerker, senior geoloog".
Senior medewerkers zijn doorgaans enige jaren aan een functie verbonden, junior medewerkers beginnen net. De laatste tijd komt er een
tussenvorm op, die meestal wordt
aangeduid met medior. Dit is geen Latijns woord; het zal ontstaan zijn naar
het voorbeeld van andere woorden
die met medi- beginnen en iets met
`midden' te maken hebben, zoals
medium en de tijdsbepaling medio.
Het woorddeel -(i)or, dat in junioren
senior een vergrotende trap aanduidt,
is daarbij als een `nieuw' achtervoegsel opgevat. Medior staat nog niet in
de woordenboeken, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd.

daan heeften is Karel degene die vergeven wordt: het lijdend voorwerp.
Vervangen we Karel nu door een
vorm van de derde persoon meervoud, dan wordt het hun als het een
meewerkend voorwerp is, en hen als
het een lijdend voorwerp is:

Hen/hun vergeven
'Ik heb het hun vergeven'
7• ofIs het
'Ik heb het hen vergeven'?
In deze zin is hun de juiste vorm,
•omdat het hier meewerkend voorwerp is (het is te vervangen door aan
hen); het woordje het is lijdend voorwerp. Als het niet in de zin zou staan,
zou hen juist zijn: `Ik heb hen vergeven'; hen is hier lijdend voorwerp (het
is niet te vervangen door aan hen).
Hoe zit dit? Het werkwoord vergeven wordt soms met één object (een
lijdend voorwerp) en soms met twee
objecten (een lijdend en een meewerkend voorwerp) gecombineerd.
Vergelijk de volgende zinnen:

- Ik heb Karel die opmerking vergeven.
- I k heb Karel vergeven.
In de eerste zin wordt vermeld wat er
vergeven wordt: een opmerking die
Karel gemaakt heeft. Dat zinsdeel is
het lijdend voorwerp van de zin; Karel
is hier het meewerkend voorwerp.
In de tweede zin wordt niet vermeld
wat Karel precies voor `slechts' ge-

Vaak zijn weifelen en twijfelen syno• nierren van elkaar, maar weifelen
heeft ook andere betekenissen, zoals
'aarzelen'. `Hij weifelde [= aarzelde]
even en stapte toen de directiekamer
binnen' betekent iets anders dan 'Hij
twijfelde even [= wist even niet wat
hij moest doen] en stapte toen de
directiekamer binnen.'
Weifelen gaat terug op weiven, een
Middelnederlandse variant van het
werkwoord wuiven. Het gemeenschappelijke betekeniselement is
`heen en weer bewegen' - in het
geval van weifelen: 'heen en weer bewegen tussen twee (of meer) mogelijkheden', dus: `niet kunnen kiezen,
aarzelen'.
Twijfelen heeft een heel andere
herkomst: dit is via het zelfstandig
naamwoord twijfel afgeleid van het
telwoord twee, en duidt op een soort
tweestrijd. Iemand die twijfelt, is dus
in tweestrijd, en kan geen besluit
nemen. In oorsprong is twijfel overigens hetzelfde woord als het Latijnse
duplus (du(o) is'twee'), waar het Nederlandse dubbelop teruggaat.
Het is duidelijk dat de betekenissen van weifelen en twijfelen - ook
oorspronkelijk - sterk op elkaar lijken,
en daardoor zijn ze voor een deel synoniem geworden. Twijfelen wordt
inderdaad veel vaker gebruikt dan
weifelen, maar dat is iets van alle tijden; zo komen er in het Woordenboek
der Nederlandsche Taal veel meer citaten met een vorm van twijfelen voor
dan met een vorm van weifelen. 0
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TAAL IS VAN NIEMAND, EN DUS
VAN IEDEREEN
K. Schippers' roman over het Nederlands

Raymond Noe en Marc van Oostendorp

Maar weinig schrijvers kiezen de taal als onderwerp van een roman.
K. Schippers deed dat wel. In zijn roman Zilah vechten de reclamewereld
en de ambtenarij om het bezit van het Nederlands. Een interview over een
boek dat al een "prachtige ode aan het Nederlands" is genoemd.

lISi
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n de nieuwste roman van K. Schippers bedenkt
titelheldin Zilah een naam voor een nieuw
biermerk: Dom Blondje. Als ze die naam gaat
vastleggen bij het merkenbureau, deponeert ze
voor de grap meteen de woordgroep de Nederlandse taal. Voor twaalf gulden vijftig krijgt ze daarmee daadwerkelijk het Nederlands in haar bezit. Dat
is tegen de zin van een groep ambtenaren van het
Ministerie van Bijzondere Zaken, want die waren net
bezig onze taal in de uitverkoop te doen: het Engels
moet de officiele taal van ons land worden, en het
Nederlands de tweede taal. In mil daarvoor moet het
Nederlands in de Verenigde Staten dan 66k als tweede taal worden ingevoerd. Maar als de Nederlandse
taal al in handen is van een particulier kan deze operatie natuurlijk niet doorgaan.
Bedel-Engefs
Zilah is een vrolijk en speels boek, maar de onderhuidse problematiek is serieus. Het bevat ook een
aantal verwijzingen naar allerlei actuele ontwikkelingen rond het Nederlands. Schippers: "Ik begon in
1997 aan dit boek te werken. In die tijd was er ook al
veel discussie over het gebruik van het Engels, bijvoorbeeld in het onderwijs - je kunt op de universiteit nu zelfs al hele opleidingen in het Engels doen.
Bovendien was er toen van alles te doen over bedrijven die allerlei gewone woorden voor zichzelf vastlegden: De bank, Het Net Dat fascineerde me: 'Van
wie is de taal?' Die vraag heeft de hele tijd door mijn
hoofd gespeeld terwijl ik aan dit boek werkte."
Aan u w boek lijkt een serieuze zorg over de
Nederlandse taal ten grondslag te liggen.
"Ja, over de verkwanseling ervan. Leenwoorden zijn
prima; het Nederlands is beweeglijk tenslotte. Maar
je moet het niet afdanken of aan de kant zetten. En
die neiging heeft men in de politiek wel. Dat ergert
me. Men bezoedelt de taal. Dat merk je ook aan het
politieke taalgebruik. Dat mist precisie en scherpte.
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Zaagsel. En ik ben ervan overtuigd dat ze het Nederlands echt zouden verkopen - of in ieder geval door
het Engels zouden vervangen - als dat maar genoeg
geld opbracht."
Zilah zoekt in de grondwet op van wie het
Nederlands is.
"Hebt u de grondwet weleens gelezen? Ik zal hem er
even bij halen. Er staat echt helemaal niets over het
Nederlands in. Dat is toch vreemd? Er wordt van alles
in geregeld - wat er precies moet gebeuren als het
staatshoofd overlijdt en er geen vervanging is en zo maar over de taal wordt helemaal niks gezegd. De
personages uit mijn boek komen tot de conclusie dat
er in de grondwet zou moeten staan dat de taal van
niemand, en dus van iedereen is; dat iedereen ermee
moet kunnen doen wat hij wil. Dat bedrijven niet het
alleenrecht op de taal mogen hebben en dat de overheid haar niet van ons mag afpakken."
Had u niet beter een pamflet kunnen schrijven?
"Nee, ik ben geen pamfletschrijver. Ik probeer van
deze elementen (taal, overheid, reclamewereld) een
verhaal te maken waar bovendien nog andere elementen in zitten - Zilah is ook een liefdesgeschiedenis. Je stopt al die ideeen erin en zet ze onder druk,
als steenkool onder de grond. Bovendien breng je het
onderwerp met een roman in een ander domein. Je
bereikt mensen die nooit een pamflet zouden lezen;
mensen die nu misschien over deze dingen gaan nadenken."

UITZ/LAH
Een dag later praten we met Ab. Hij zou een Amerikaan kunnen
zijn, ook hij vindt nooit iets gek.
Twee gemeenschappelijke talen,' zegt hij, 'niet aan gedacht
Zo enter je met onze taal hun economie. Neem je in dat malle
Verenigde Europa een aparte plaats in. Alleen: het Nederlands
niet cadeau doen.'
'Gaat het te ver?' vraag ik. Een vleug jaloezie over Renees vondst
zitinm'nstem.
'Voorzichtig beginnen. Je kunt het beter eerst aan New York
lenen. Ofverhuurhet'
'Dan valt het niet zo op,' zegt Renee.
'Animeer daar een Nederlandse culturele week, schrijvers, schilders, maakt niet uit. En geef voor die week het Nederlands aan
de Amerikanen, compleet met Jan-Kees op het Konijneneiland.'
(Biz. 55)

Zou u een andere - schrijver zijn als u in het
Engels moest schrijven?
"0 ja, zeker. De taal is je palet en bepaalt de tinten
waarin je schildert. Gerard Reve heeft in de jare n vijftig weleens geprobeerd in het Engels te schrijven, in
zijn boek The acrobat and other stories. Dat was wel
een mooi boek, maar geen geslaagd boek. Reve heeft
daar later over opgemerkt dat je in een vreemde taal
toch het sociale niveau van de woorden mist. Je weet
wel wat ze betekenen, maar niet of ze door een professor worden gebruikt of door een bouwvakker."
In vergelijking met de politiek en de ambtenarij komt de reclamewereld er in Zilah ge-

K. Schippers: In de
grondwet staat echt
helemaal niets over
het Nederlands. Dat
is toch vreemd ?"
Foto: Klaas Koppe

Maar uw boek is ook speels.
"Ik vind het leuk om speelse elementen in het verhaal
te brengen. In Zilah staan bijvoorbeeld gedichtjes die
tegelijkertijd Nederlands en Engels zijn:

arm in sweater
opera is modern
man is relaxed
Ik noem dat in het boek `bedel- Engels'. De ambtenaren gebruiken het om het publiek eraan te laten wennen dat we overgaan van het Nederlands op het Engels. Tegelijkertijd vind ik het ook leuk om dat soort
gedichtjes, die soms al veel ouder zijn, te verwerken.
Ik heb hele lijsten van woorden die tegelijk Nederlands en Engels zijn. In het begin pakte ik het woordenboek erbij, maar op een bepaald moment kon ik
daar niets meer in vinden. Tot mijn jongste dochter
op het idee kwam om een Engelse spellingchecker
over een Nederlandse tekst heen te halen."
Het lijkt een beetje op het Opperlands van

Battus.
"Ja, dat soort spelletjes komt er ook in voor. Het is
een fascinerend boek, Opperlans!, maar ook melancholiek. Dat wiskundige, dat alles klopt ... De taal
heeft er haar functie helemaal in verloren, er wordt
niets meer in meegedeeld."

nadig af.
"Die zijn leuker, schavuiteriger. Leest u weleens reclame? Er wordt ook werkelijk leuke reclame gemaakt. Ik
heb er zelf nog een poosje in gewerkt. Het is een leuk
vak, maar niet om lang te doen. Je kunt er dingen bedenken die echt gebeuren. Je bedenkt een biermerk,
Dom Blondje, en even later drinkt iedereen het. Wat
vindt u trouwens van die naam Dom Blondje, als biermerk — zou het wat zijn ?"
Hoe komt u aan de naam Zilah?
"Dat wordt uitgelegd in het boek. Voordat Zilah geboren was, bladerde haar moeder in een telegrammen boek, een boek met allerlei vijfletterige lettercodes om
efficiënt zakelijke boodschappen te kunnen telegraferen. Ergens achterin stond zilah, maar nog zonder betekenis. Die betekenis heeft die moeder toen gegeven
door haar kind zo te noemen. Dat boek bestaat echt, ik
heb het jaren geleden van mijn broer gekregen. Die
weet dat ik gek ben op dat soort dingen." Schippers
haalt een boek uit 1918 te voorschijn, Bentley's Complete
Phrase Code. Het staat vol vijfletterige codes, een soort
sms -taal die indertijd de telegrafische communicatie
heeft versoepeld (botip `Get owners to instruct captain',
kumyh `Newspapers announce') . De letters w, y en z
zijn opengelaten, zodat elk bedrijf daar zijn eigen codes
kon invullen. In het exemplaar van Schippers is dat bij
de letter w ook gebeurd (wycog `We make your firm
offer'), maar zilah is dus nog open. "Pas toen het boek
af was, zag ik dat die naam begint met een z en eindigt
met een a -klank — dat is toch heel aardig voor een boek
over taal. Dat krijgje dan cadeau."
Nu het boek verschenen is, blijkt overigens dat ook
de schrijver Schippers, net als Zilah, de werkelijkheid
kan beïnvloeden: "Ik heb al aanstaande ouders gesproken die hun kind Zilah willen noemen als het een
0
meisje wordt."

K. SCHIPPERS: VEERTIG JAAR SCHRIJVER
K. Schippers (1936) — een van de oprichters van het fameuze literaire tijdschrift

Palet

Zilah gaat ook over wat het betekent om de
taal te beheersen.
"ga, Zilah krijgt de macht over de taal en daardoor
over de werkelijkheid. Ze kan laten gebeuren wat ze
wil. Als zij zegt dat een bierviltje rood is, terwijl het
blauw is, dan wordt het inderdaad rood. Door die
macht wordt ze ook gevoelig voor het effect van formuleringen. Ze merkt dat `Zilah belt even later aan'
iets anders betekent dan `Even later belt Zilah aan.'
Dat formuleren, dat is natuurlijk precies wat een
schrijver ook doet, maar tot voor kort had ik daar zelf
niet zo bij stilgestaan."

Barberber, uit de ja ren zestig — is dit jaar veertig jaar schrijver. Tot het eind van de jaren
zeventig schreef hij vooral poëzie, en sinds die tijd eigenlijk alleen nog essays en romans. Daarnaast werkt hij voor radio en televisie. Zijn beschouwend werk werd in
1996 bekroond met de P.C. Hooftprijs.

Win Barbarberalfabet

Ter gelegenheid van Schippers' jubileum heeft zijn uitgever Querido tien exemplaren
van Botorberalfabetter beschikking gesteld. Dit mooie boek bevat een keuze uit het
tijdschrift Barbarber, plus niet eerder gepubliceerd materiaal.
Wie belangstelling heeft voor een van de tien gratis exemplaren, kan een briefkaart of e-mail met naam en adres sturen naar de redactie van Onze Taal. Op 25 februari trekken we uit de op dat moment binnengekomen inzendingen tien winnaars.
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Dierbare woorden

Cd-rom Middelnederlands

Taalbespiegelingen Cornelis

Uitgebreid woordenboek mét alle bronteksten

Verhoeven gebundeld

1 jarenlang is het elfdelige Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) van
Verwijs en Verdam niet meer in boekvorm leverbaar. Er is een goed alternatief, want dit omvangrijke naslagwerk is wel op cd-rom verkrijgbaar. In
het woordenboek wordt elke betekenisnuance steeds geïllustreerd met een of
meer citaten uit de bronteksten. Door diverse indexen is de cd-rom eenvoudig
te doorzoeken, en via hyperlinks en zoekopties is het lexicografisch gedeelte
verbonden met een uitgebreide verzameling Middelnederlandse teksten (het
Corpus Gysseling). Deze verzameling bevat alle Middelnederlandse teksten van
voor 1300, waaronder de Reinaert Karel ende Elegast, de
Beatrijslegende, werken van Jacob van Maerlant en honderden
Middelnederlandse kronieken, traktaten en bijbelvertalingen.
De cd-rom is aantrekkelijk voor iedereen die geinteresseerd is
in de (woord) geschiedenis van het Nederlands en zeer geschikt voor het onderzoeken van oude Nederlandse teksten.

W

aarom zijn deugd en gehoorzaam heid ouderwets gaan klinken? En
wat `valt' er in tongval? Waarom

est worgedogen niet meer in volleernst
den gebruikt? Waarom zijn sommige woorden mooi en andere niet? Dat zijn vragen
waarop Cornelis Verhoeven antwoorden
zoekt in Dierbare woorden. Deze in 2001
overleden filosoof en classicus, die in 1979
de P.C. Hooftprijs ontving, schreef van 1997
tot Zooi de rubriek `Dierbare woorden' voor
het dagblad Trouw. In korte taalfilosofische
beschouwingen beschrijft hij met een bij
taalgevoeligheid wat alledaagse -zonder
woorden in hem losmaken. In een streng
afgemeten vorm van altijd drie alinea's en
bijna boa woorden komen Verhoevens oog
voor detail en zijn opvallende speelsheid
van gedachte tot uiting.
Dierbare woorden brengt de 205 dierbare
woorden uit Trouw samen met 303 andere in
een mooi gebonden boek van 520 pagina's.
€3,50 korting voorlezers van Onze Taal
Dierbare woorden is verschenen bij Uitgeverij
Damon. ISBN go 5573 3172. Normale prijs:
€ 24,9o; bij Onze Taal nu € 21,40, inclusief ver-

zendkosten. Het boek wordt u toegezonden als u
dit bedrag overmaakt op rekening 4265902 t.n.v
Genootschap Onze Taal o.v.v. `Verhoeven' en uw
adres of lidnummer.

€107,-- korting voorlezers van Onze Taal; voorraad beperkt
De Cd-mm Middelnederlands verscheen bij Sdu Uitgevers. ISBN go 75566 90 5. De winkelprijs is
€ 215,-; bij Onze Taal nu €1o8,-. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal en u ontvangt de cd-rom binnen enkele weken zonder verdere kosten thuis.
Vermeld bij de overboeking `MNW' en uw lidnummer of adres.

Elektronische Van Dales
Vertaalwoordenboeken en 'Hedendaagse' op cd-rom
e grote Van Dale vertaalwoordenboeken Duits, Engels en Frans op cd-rom
beleven met de editie 2.0 hun eerste `herdruk'. Deze vertaalhulpen bevatten elk de complete tekst van de derde druk van de papieren versies: zo'n
200.000 lemma's met vertalingen, voorbeeldzinnen en uitspraakinformatie, plus
een grammaticaal compendium.
Het Groot woordenboek hedendaags Nederlands 2.0 op cd-rom beschrijft de
hele woordenschat van het moderne Nederlands: het geeft niet alleen informatie over de betekenis en de uitspraak van 90.000 trefwoorden, maar zoekt ook
synoniemen of antoniemen op, of de uitleg van een grammaticale term.
De meerwaarde van de elektronische woordenboeken schuilt vooral in de grotere (en razendsnelle) zoekmogelijkheden: op trefwoord, met jokers, met filters,
fullteit, op anagrammen, en op verbogen en vervoegde woordvormen.

D

€ 27,- introductiekorting op de vertaalwoordenboeken en €15,op de `Hedendaagse'

r------r-r-r-.r-r-rrrrrrr r.. rrrrr.^rrrrrrrrrrr.r r..y

BON

De vertaalwoordenboeken Duits. Engels en Frans op cd-rom van Van Dale kosten in de boek-

Deze kortingsactie geldt van 15-2 tot 15-5 ook in de

e erkende boekhandel. Daar ontvangt u € 3,50 korting
op de winkelprijs van € 24,90 voor Dierbare woorden 1
1 bij inlevering van deze bon (of een kopie hiervan). Actienummer 383 - 74395, EAN-code g 789055 733170.
L----------------------------------------------J
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handel €146,-. Als u € lig,- overmaakt op rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal
te Den Haag o.v.v. VD Duits', `VD Engels' of `VD Frans', ontvangt u de cd-rom na enkele weken

zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres.

Het Groot woordenboek hedendaags Nederlands op cd-rom kost in de boekhandel € 8o,-, maar
voor lezers van Onze Taal € 65,- (o.v.v. `Van Dale NN').

RAPTUS

TAALERGERNIS-SEN
Ingmar Heytze

atuurlijk zijn er taalergernissen genoeg.
Het zou me geen enkele moeite kosten
om deze column te vullen met taalconstructies waar ik jeuk van krijg. Maar
daar ga ik niet aan beginnen. Ik heb namelijk nog net
iets meer de pest aan gezever over lelijk Nederlands
dan aan dat lelijke Nederlands zelf.
Wie taalergernis intikt in de internetzoekmachine
Google vindt een teleurstellend klein aantal hits:
begin januari waren dit er slechts 99. (Terwijl ik dit
opschrijf, realiseer ik me dat het woord hits voor veel
mensen alweer een taalergernis is. Resultaten vind ik
echter een fundamenteel ander woord, vindplaatsen
zou er eventueel mee door kunnen. We zijn .nog geen
honderd woorden op streek en ik erger me alweer
kapot aan dat gezeur over taal.) Er zijn wonderbaarlij ke resultaten bij. Wist u bijvoorbeeld dat er een Anti
"ZOIETS VAN" Homepage bestaat? Op www-th.phys.
rug.nl/-- doosje/driek.html besteedt Marcel Doosje
bijna 1500 woorden aan zijn aversie jegens deze constructie. En aan zijn aversie jegens van alles in de Nederlandse taal. "De taal is het voertuig van de geest.
Maar ons Nederlands is onderhand wel een krakende
wagen geworden ", valt op zijn site te lezen. "Risicovolle beleggingen? Nee, het zijn riskante beleggingen!", en `Vele handen maken licht werk' zou moeten
zijn: `Vele handen maken zwaar werk licht.' Klopt
natuurlijk ook nog geen hout van. Als we een stapel
afgehakte handen in een verhuiswagen leggen, gaat
die verhuizing er echt niet eenvoudiger door.
Frank Wassenaar (http://users.bart.nl/~fww/
taal.htm) wijst ons op het gevaar van bij deze (ja, het
moet zijn: bij dezen) en instinkers als waken en letten:
"Ik moet ervoor waken dat deze tekst te belerend
overkomt. En ik moet erop letten dat deze pagina niet
te belerend overkomt. Maar ik moet er niet voor
waken dat deze pagina niet te belerend overkomt ",
steekt hij de hand in eigen boezem. Als iedereen zo
was als Doosje en Wassenaar zou onze taal een stuk
correcter worden gebruikt — dat is waar. Maar ik ben
niet al te dol op dat soort oplettendheid, omdat ik
een creatieve gebruiker van het Nederlands ben. Ik
schrijf gedichten in deze taal. Ik schrijf er artikelen en
columns in. Ik gebruik deze taal als middel om te vertellen wat mij bezighoudt. De taal is mijn krakende
wagen, en juist uit alle imperfecties haal ik weer inspiratie voor nieuw gebruik ervan. Niets is zo dodelijk
voor mijn creativiteit als zeurkousen die het nodig
vinden om hun taal net zo. lang uit te deuken en te
poetsen tot elke oneffenheid is verdwenen. Ik probeer
zo goed mogelijk met de taal om te gaan, en waar de
taal het niet goed doet, probeer ik er iets nieuws mee.
De antenne voor alle valkuilen, voetangels en klemmen die onze taal bevat, werkt daarbij zelden feilloos. Je kunt onmogelijk iets behoorlijks schrijven als
je je er voortdurend van moet vergewissen dat je tekst
volkomen vrij is van fouten.
Of deze column uw goedkeuring wegdraagt, weet
ik niet, maar ik verzeker u dat er heel wat meer fou-

ten in zaten voordat ik hem inleverde bij de redactie
van dit blad. Maar als er ergens nog een subtiel foutje
door de flinterdunne mazen van de dienstdoende re dacteur is geglipt, kan ik er donder op zeggen dat de
wakkere lezers ingezonden brieven gaan sturen om
me daarvoor op de vingers te tikken. De taalpolitie
ziet alles en vergeeft niets. Elke auteur die publiceert
in Onze Taal, doet dictee voor 40.000 schoolmeesters.
Diep vanbinnen mijn hart heb ik bij deze dan ook
zoiets van: hou op met erover te waken of onze taal
niet verkeerd wordt gebezigd, maar gebruik die taal
naar uw beste weten. De wereld gaat niet ten (of `te',
ik heb even geen zin om het op te zoeken) gronde
aan onzorgvuldig taalgebruik, maar aan fundamenta-

lisme.
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TAALTEST
Taaladviesdienst

b. pruilen

A. Spelling

C.

1.

b. ecotaks
c. ecotax
2.

zich koesteren

a. eco -taks

3. metroniem
a. maatmeter
b. moedersnaam
c. stijifiguur

a. concensus
b. conscensus
c. consensus

4. trireem

a. boot met drie rijen roeiers
b. gedicht van drie regels
c. structuur met drie onderdelen

3. a. er uitzien
b. eruit zien
c. eruitzien

C. Zoek de fouten
4. a. geïllumineerd
b. ge-illumineerd
. geïlumineerd
5.

1.

a. kleinodiën
b. kleinodieën
c. kleinnodiën

2.

Toen een chique 75+ -er zijn Paaseieren wou afrekenen, sloeg hem de
angst om het hart bij de aanblik
van twee getatoeëerde cassieres.

Het leidt geen twijfel dat deze bebaarde bejaarde zich alles behalve
gevleid voelde toen één van hen
vriendelijk tegen hem glimlachtte.

6. a. Visigothen
b. Visigoten
c. visigothen

D. Extra
B. Vergroot uw woordenschat
1.

kinegram
a. Chinees teken

b.echtheidskenmerk
c. sneldicht
2.

`Henk is in de Heer en Haarlem' is een
geval van ...
a. asymmetrie
b. symmetrie

c. zeugma

lodderen

De antwoorden vindt u op pagina 65

a. scheel kijken

van dit nummer.
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DE BINNENKANT VAN
DE INBURGERING
Nieuwkomers Op weg naarhet Nederlands

Jan Erik Grezel

De verplichte inbu rgerin g voo r nieuwkom ers heeft een slechte reput at ie.
De resultaten zouden bedroevend zljn , de uitva l hoog . Ook de organisatie
laat te w ensen over. Hoe zit dat? En w at houdt een cursus inb urg eren in?

"

et is om moedeloos van te worden. De
media slepen voaral de klagers voor
de camera." Janine Tap, lerares Nederlands aan het Mondriaan Regiocollege in Voorburg ergert zich groen en
geel aan de stroom negatieve berichten over de inburgeringscursussen. "Het is niet aileen frustrerend voar
de docen ten, maar ook voor de cursisten zelf. Hebben
ze na een jaar zwoege n de eindtoets gehaald, horen ze
's avonds op tv een allochtoo n beweren dat hij niks geleerd heeft op de cursus."
Ook in de Tweede Kamer werd er vorig jaar september, tijdens de Algemene Beschouwingen , weinig heel
gelaten van de inburgering. De teneur was : weinig
resultaa t, grote uitval. De klachten lijken niet ongegrond . In 2002 kwam naa r buiten da t slechts IS procent van de 17 .000 allochto nen die jaarlijks een inburgeringscursus volgen na afloop genoeg Nede rlands
spreekt om zich te redd en op de arbeidsma rkt. Overigens geven de cijfers de resultaten van 1999 weer;
recentere gegeve ns zijn nog niet voorhanden.

uitkering - maa r die worde n in de praktijk vrijwel
niet toege past. De hoofdmoot van het programm a
wordt gevar md door het Nederlands . Daarnaast is er
een 'maatschappelijke en beroepenorien tatie'.
Het publiek voor de cursuss en var ieert van ana lfabeten tot academ ici en van jong tot hoogbejaard. "We
hebben hier weleen s een groot moeder van tegen de
tachtig gehad, ze was nooit naar school geweest",
vertelt Tap. "We moeste n hemel en aarde bewegen
om haar vrijgesteld te krijgen van de inburgeringseis." In een jaar tijd (in de praktijk veert ig weken van
vijftien uur les, du s zeshonderd uur ) moeten de
nieuwkomers volgens de Wet inburgering nieuwkomers "sociaal of professionee l redzaa m" worden : dat
betekent (wat) Nede rlands leren , de Nederlandse
samen leving verke nnen en zich orienteren op een
beroep of vervolgopleiding.
Taalstage

Het Mondriaancollege biedt inburgeraars naast lessen
ook een taalstage. Cursisten lopen twee maa nden
lang een middag per week mee in een bedrijf of instelling, bijvoorb eeld een hotel, een verzorgi ngstehuis, de plaatselijke bibliotheek of de were ldwinkel.
Ze doen eenvoudig werk , maar het belan grijkst zijn
de opd rachten die ze van hun cursusbege leider mee krijgen . Daarvoor moeten ze gesprekjes aanknopen

." " traj ec /- bu ( ~a u

Haalbaar

0 N Z,

"."a bsenc ie -

or-ten t.e«:« ':.. pil::'ci g€ wo orde n
lee.r \- <..J bij d e iftburger,'"g.scursas !

Hoe komt de inburgering toch aan zo'n slecht
imago? 'Alles en iedereen wardt over een kam geschore n", zegt Tap. "Nederlanders halen toch ook
niet allemaa l het vwo-diploma, waaro m verwacht men
bij buitenlanders dan wei een eindniveau? Een analfabete Marokkaanse bereikt in een jaar natuur lijk nooit
hetzelfde als een hooggeschoolde Irani er," De ROC's
(Regionale Opleidingen Centra) , die het gros van de
inburgeringscursussen verzorgen, bekijken daarom
voar elke inburgeraa r die zich aanme ldt welk niveau haalbaar is. De opleidingen onderscheiden
vier profielen , waareen zogenoemd taaltraject bij
hoort. Plaatsing in een traject hangt af van de vooropleiding, maar ook van de studievaardigheid, het
leertempo en het abstractievermogen van de cursist.
Aile nieuwko mers uit niet-EU-landen zijn verplicht een inburgeri ngscursus te volgen. Het systeem voorziet wei in sancties - zoals korting op de
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met Nederlandse medewerkers. Twee cursisten van
Tap sloten onlangs hun stage af en ontvingen een certificaat. "Bij deze vrouwen bleek dat kennis van het
Engels een enorme handicap kan zijn. Carmelie uit
Burkina Faso kon voortdurend in het Engels vluchten,
Eline uit Albanie niet, want die spreekt geen Engels.
Eline heeft veel meer van de stage opgestoken."
De praktijk is onontbeerlijk om Nederlands te
leren. Wie alleen maar op de les met het Nederlands
in aanraking komt, leert langzaam. Zodra de cursus
voorbij is, vervliegt alle kennis en vaardigheid die met
zo veel moeite is opgebouwd. Thuis en buitenshuis
kunnen heel wat buitenlanders volstaan met hun
eigen taal. Heeft een eursus voor deze mensen weI
zin? Tap: "Toch weI. De kinderen van veel cursisten
gebruiken het Nederlands weI vaak. Als de ouders dat
helemaal niet beheersen, groeit de kloof die er toch al
bestaat tussen allochtone ouders en hun kinderen."

Schande
Wie in Nederland inburgert, krijgt niet alleen te
maken met docenten. Het 'Bure au Nieuwkomers' van
een gemeente wijst iedere nieuwkomer ook een persoonlijke trajeetbegeleider toe. Het zijn vooral die begeleiders die kritiek hebben op de eursussen. "Met
name organisatorisch schort er veel aan", zegt DjUke
Poppinga van het Bureau Nieuwkomers in Amsterdam-Noord. "Lesverzuim moet de school aan mij melden. Dat doet het ROC meestal niet. Ook gaan lessen
regelmatig niet door, bijvoorbeeld doordat er geen
vervanging is voor een zieke docent. Dan komen de
eursisten voor niks. De kinderopvang - een verantwoordelijkheid van de gemeente - is gebrekkig, terwijl de belangrijkste doelgroep hier bestaat uit jonge
moeders. In het rooster van de ouders wordt ook
geen rekening gehouden met de lestijden van school- .
gaande kinderen. Een schande is het, Dan kun je als
school toch niet beweren dat je 'aanbod op maat' levert? Aan de docenten ligt het niet: de cursussen zijn
prima. Vooral de alfabetiseringscursussen zijn van
hoge kwaliteit. AIleen voor hogeropgeleiden zijn de
lessen misschien wat mager."
Wieslawa uit Polen heeft de cursus aan een ROC in
Amsterdam afgerond: "Het idee achter de inburgeringslessen is goed. De meeste leraren doen echt hun
best. Maar wat moet ik in een klas met 22 anderen
van wie sommigen de leraar vragen stellen als
'Meneer, waar ligt Rome?' en 'Wat is antibiotica?' De
selectie is niet goed. Eerst zat ik een profiel te laag,
later te hoog. Ik beheerste de stof niet, maar slaagde
weI voor alle toetsen."
Katherine uit Bolivia heeft vooral aanmerkingen
op de inhoud. "Te veel nadruk op grammatica", vindt
ze na een jaar inburgeren aan een ROC in Capelle
aan den Ussel . "De of het, dat is voor mij niet belangrijk. Ik wilde leren spreken, maar in de cursus werd
te weinig gepraat, De docent nam wel veel tijd om
bijvoorbeeld meervoud uit te leggen." Ze stoorde
zich ook aan de houding van medecursisten. "Ik zat
tussen vrouwen die het rustig aan wilden doen.
'Maakt niet uit of we nu of over tien jaar Nederlands
kennen', zeiden ze. Maar ik had geen tijd te verliezen. Ik wil hier Bouwkunde gaan studeren." Ze verruilde de gratis inburgeringscursus voor een pittig
geprijsde eursus aan de Technische Universiteit Delft.
"Het tempo ligt hoog en ik leer tenminste praten.
Daar gaat het toch om?"

fen kijkje in de inburgeringsklas

E

en grauwe winterochtend in
Groningen. Op het Noorderpoortcollege zitten om negen
uur al honderden buitenlandse
curs isten over boek en schrift gebogen. Docente Virry Schaafsma
loodst een klasje met elf semialfabeten uit negen verschillende
landen door een les over kleding. De gemiddelde leeftijd ligt
ruim boven de dertig. Moeizaam
leest Madike uit Senegal een zinnetje voor. Het klinkt onbegrijpelijk als je niet meeleest. In groepjes van twee oefenen de cursis ten simpele dialoogjes uit Breekijzer, het lesboek. Een Irakees
vraagt, zijn ogen strak op het papier gericht, of ik weleens "ien
bak mit srobdas" draag. Huiswerk voor de volgende keer : een
straatinterview met een Nederlander over kleren .
De groep werkt traag. Als ik
mijn naam omstandig spel , komt
die in elf varianten schots en
scheef op papier. Alleen het
schoonschrift van een Thaise
he eft kalligrafische allure.
Een gebrekkige vooropleiding
en een beperkt beroepsperspectief, dat is wat deze cursisten
met elkaar gemeen hebben. "Madike heeft nog geen jaar in Sene gal op school gezeten", vertelt
Schaafsma. "Hij is nu drummer
maar wil eigenlijk automonteur
worden. Oat is veel te hoog gegrepen. In zijn land leer je zo'n
vak in de praktijk, van je vader
of je broer. Hier zit er een heel
stuk theorie aan vast . Nee, hij zal
niet veel verder komen dan assistent-uitdeuker."
Hogeropgeleiden
De klas van Tilly Duijvestijn is
van een heel ander kaliber: zeventien vrij jonge mensen, goedgebekt en met een stevige vooropleiding. Het merendeel is
vrouw en verblijft hier vanwege
een Nederlandse partner. Sommigen hebben al werk, zij het niet
op het gewenste niveau. Agnieszka uit Polen is waterbouwkundig
ingenieur maar zit achter de
kassa bij de supermarkt. Ashraf,
hotel manager in Egypte, staat
elke dag in een spoelkeuken.
'Het gaat te langzaam', oordelen hogeropgeleiden nogal eens
ON Z ETA A l

over inburgeringscursussen.
Maar dat vinden deze cursisten,
op twee na , niet. Voor een enkeling gaat het zelfs te snel. Dat inburgering verplicht is, juichen ze
allemaal toe, hoewel de Wet inburgering nieu wkomers nu juist
niet in de eerste plaats voor deze
categorie buitenlanders gemaakt
lijkt.
De cursisten praten in drietallen over 'nooit te oud om te
leren'. Woordvoerders rapporteren daarna voor de groep. Er is
even een rustmoment: het stillezen van een tekst over 'vergrijzing', zonder woordenboek. Alleen ongehuwd en buitenechtelijk
geven begripsproblemen. Bij een
klassengesprek buigt Duijvestijn
kromme zinnen recht: "Denk aan
de volgorde in de bijzin : 'Als ik
later oud ben, .. .'."
Gele kaart
In een groep van het middenniveau tel ik acht cursisten. Wie
zonder reden afwezig is, krijgt
een gele kaart. Het Noorderpoortcollege houdt strak de
hand aan de absentie-administratie. Een lesje over vakantie
staat vandaag op het programma. Cursisten moeten, in overleg, een ansichttekst verbeteren.
Yi Fang Ma (23) uit China heeft
zichtbaar plezier in Nederlands
spreken. "Nederlands is zo
mooie taal." Zijn klasgenote
Margarita uit Oekraine zit er wat
sipjes bij. "Mijn wereld hier is
klein , gesloten. Ik kan niet
luisteren radio of tv. Zonder taal
ik voel mij invalide." Ze woont
sinds een jaar in Nederland,
vanwege haar Nederlandse echtgenoot.
In de les wordt veel gepraat,
vooral in groepjes. Docent Andre
Kistemaker vraagt aandacht voor
de juiste vorm. "En gebruik de
voltooide tijd , he! Wat heb je gisteravond gedaan?" Een Russisch
meisje haakt in: "Eerst heb ik gegeten. Toen heb ik gewandeld."
Kistemaker: "Gewandeld, met
een d of een t?" De cursiste:
"Met dee of tee? Nee, met mijn
hond! "
•
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Meer informatie iste vinden op
www.inburgernet.nl.
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"GENOOTSCHAP, DOE ER WAT AAN!"
Uitspraak buitenlandse termen
Wim Buitenhuis - Waskemeer

:ó

et wemelt van Betaalfouten in
het gesproken Nederlands dat
radio en tv onze huiskamer
binnenbrengen. Als ik de nieuwsdienst attent maak op fouten, hoor ik
daar in de volgende uitzending niets
van terug. Alleen toen KFOR in voormalig Joegoslavié ging optreden en
die strijdmacht als [kee-forl aan ons
opgedrongen werd, heb ik duidelijk
kunnen maken dat de 'kee' in ons alfabet niet voorkomt. Het grappige
was toen dat vanuit Nederland steeds
over [ka-for], maar vanuit voormalig
Joegoslavië zelf over [kee-forl gesproken werd. En wat te denken van [sjors
dubbeljoe] voor George W. , of van
[joe-pie-sie] voor UPC? Ik kan bellen
watik wil, maar het blijft zo.

H

R

•

Dat gaat gevolgen krijgen
J.C. Roosendaal - Amsterdam
KFOR-militairen in
Kosovo
Foto: KFOR

IRA en ETA.
Henk J. Wouters - Amstelveen

n de media worden de `Irish Republican Army' en de `Euzkadi ta
Askatasuna' vaak `Ira' en `Eta' genoemd; alsof het twee meisjes zouden zijn! Wanneer houden onze radioen televisiejournalisten eens op met
deze verwerpelijke gewoonte, en
spreken zij afkortingen ook als zodanig uit, dus: [ie-er-aa] (of op z'n Engels
[ai-ar-ee]) en [ee-tee-aal'.?

Uitspraak milieu.
C. Withofs - Antwerpen

k erger me steeds meer aan de `Hollandse' uitspraak van het woord
milieu, dat op radio en tv steevast
klinkt als [miljeu]. Blijkbaar denken
Nederlanders dat dat woord uit de letterg repen mil en ieu bestaan, want ze
spreken die eerste lettergreep zo uit
dat die rijmt op bil en kil. Dat is natuurlijk fout. Milieu bestaat uit (de)mi ('midden') en lieu ('plaats'): in het midden
van de plaats, oftewel in het midden.
De eerste lettergreep van milieu is dus
open (`mi-lieu') en moet dus met de i
van liter of kilo worden uitgesproken.

R. Raad - Malden

n een bekend landelijk ochtendblad
stond een tijd geleden:

Alsof het een scène uit het boek van
Jules Verne betreft, vliegt de Arianeroket naar Bemoan. De Ariane
brachtgisteren metsuaes Europa's
grootste satelliet ooit in een baan om
de aarde.

Met die tweede zin - met dat op Engelse wijze gebruikte ooit - wordt natuurlijk bedoeld: `De Ariane lanceerde
gisteren met succes de grootste satelliet die Europa ooit in een baan om de
aarde bracht.' Als het woord gisteren
niet gebruikt zou zijn, zou de argeloze
lezer er echter uit kunnen opmaken
dat de Ariane deze satelliet ooit, er[ 50]

n een stuk in de Volkskrant over de
bootrace tussen Oxford en Cambridge las ik de zin: "En dat gaat, als
er niks aan wordt gedaan, fatale gevolgen krijgen." Dit is - zacht uitgedrukt
- een draak van een zin. Correct lijkt
me: `En dit krijgt, als er niks aan gedaan wordt, fatale gevolgen.'
De Engelse zinswending going to
begint meer en meer in gebruikte
komen (zie ook de top -17 van nieuwe
mode-uitdrukkingen van zooi, in het
januarinummer van Onze Taal), en zo
dreigt er weer iets onze taal binnen te
sluipen water grammaticaal niet in
thuishoort. Vooral sportverslaggevers
gebruiken de constructie graag, en dat
ergert me mateloos.

`Ik stel u voor aan ...'
Huub Jansen sr. - Eindhoven

m de haverklap is op tv te
horen: `Ik stel u voor aan ...'
Het lijkt me zelfs bij programma's met een lage kijkdichtheid nog
een tijdrovende bezigheid alle kijkers
aan één persoon voor te stellen.
Het is heerlijk je geërgerde hart te
kunnen luchten. Dank u.

O

Eraan toegaan
Joop A. Klaassen - Waalre

n de dagbladpers stuit ik veelvuldig
op de uitdrukking eraan toegaan, in
een zin als: `Het gaat er vreemd aan
toe.' Naar mijn mening is dit een contaminatie van toegaan en eraantoe
zijn. Dit misbruik is vrijwel algemeen;
de correcte constructie, hier `Het gaat
er vreemd toe', komt men nauwelijks
meer tegen.

Richting
C. Rosenhart - Haarlem

De grootste ooit

I

gens in het verleden, in een baan om
de aarde heeft gebracht.
In mijn oren klinkt deze verarming
van het Nederlands als een nare dissonant in een mooi muziekstuk.

Balkenende
Anna Franken - Weesp

et valt mij op dat er op alle
televisiezenders steeds over
[Balke-endel wordt gesproken
in plaats van over [Balkenende]. Dat
vind ik een verbastering van een bestaande naam. Dat de letter n aan het
Balkenende klinkt vaak einde van een woord niet meer uita l s `Balka-ende'.
gesproken wordt, lijkt ook hier zijn
Foto:CDA
invloed te hebben.
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at te denken van het gebruik
van het woord richting in
HP/De Tijd: "Telegraaf-adjunct Kees Lunshof kaatste de bal vorige week bij Paul Witteman richting
Kay van de Linde, de campagneleider
van Leefbaar Nederland"? En Ben Haveman, toch niet de eerste de beste,
schreef in Het Volkskrant magazine:
"Als ik met m'n speedboot richting
Vinkeveense Plassen vaar (...)", en iets
verderop in hetzelfde artikel: "(...) al
hadden ze gehoopt op vrij uitzicht
richting rietkragen." Ik zou schrijven:
`in de richting van de Vinkeveense
Plassen', en volgens mij heb je uitzicht
op iets.
Zelfs Philip Freriks kan het niet
laten om met de mode mee te doen:
"Na 23 jaar oorlog een eerste stap
richting vrede ", en: "immigratie richting fort Europa".

W

Op jaarbasis
J. Groeneweg - Rotterdam

Beds jaren erger ik mij aan het
quasi-geleerde, aanstellerige
gebruik van de uitdrukking op
jaarbasis, terwijl er niets anders be-

R

doeld wordt dan 'perjaar'. Ik zoueen
reeks voorbeelden kunnen geven,
maar volsta hiermet twee:

-De Rotterdamse haven slaat op
jaarbasis x-miljoen ton kolen over.
-Er vallen opjaarbasis x dopen inhet
verkeer als gevolg van alcohol.
Volgens mij mag je opjaarbasis aileen
gebruiken als je extrapoleert, dus als
je op basis van gegevens overeen
korte periodebekijktwat de stand
van zaken zalzijn naeen heel jaar.
Ookhiervan twee voorbeelden:

dienst. Met religieuze scholen worden

centen van hettotaal, kan weiworden
gezegd dat detoename 2% is.

soms geen koranscholen of instellingenvoorzwaar christelijk onderwijs
bedoeld, maar (vaak nogslechts in
naam) confessionele scholen.
Onderricht klinkt hoogstouderwets, onderwijs nogniet, al krijgt het
concurrentie van educatie: volwasseneneducatie, natuureducatie. De'sector educatie' van hogescholen leidt
leraren op.Wellichtmoderniseren we
deze benamingen weer, zodra een
nieuwe protestgeneratie scandeert:
'We hebben geen noodaan (religieuze) educatie!'

Medlsch centrum
Lau Kanen - Veldhoven

I

-Je betaalt voor een geldlening over
deperiode van een maand 0,6%
rente; datisopjaarbasis 7,2%.
-Vorig jaar hebben huisartsen gedurende drie maanden deaantallen
meldingen van een bepaalde ziekte
genoteerd en die zijn verzameld.
Het totaal was 240; datisopjaarbasis 960.
Een citaatvan een politiewoordvoerder,laatstin NRC Handelsblad, ishet
absurdste voorbeeld dat ik ooit gehoordof gelezen heb: MOp jaarbasls
worden erin Nederland misschien enkele kinderen achtergelaten."

Polder
Jan Keuken - Nieuwe Niedorp

et begrip polder mag alomop
misbruik enonbegrip rekenen.
Men heeft er kennelijk geen
ideemeervandat het hierbijom een
gebied gaatwaarvan dewaterstandengeregeld kunnen worden. Men
denktaan het platteland of aan een
mooi groenweidegebied, eventueel
met wat dorpen engehuchten, maar
dat een eigen stad uit een of meer
polders kan bestaan, isvolstrektondenkbaar. Moeten we die betekenisverschuiving zomaar accepteren7

H

HetRotterdamse
Dijkzigt Ziekenhuis
heet sinds een paar
maanden Erasmus

Me.
Foto:OnzeTaal

Officiers
H.J. Parson - Blaricum

n offldele benamingen
komt hetwoord ziekenhuissteeds mindervoor.
Wehebben inmiddels het
AMC, het lUMC, het MMC
s: • enhet UMC. Allemaal zijn
het ziekenhuizen ende
volksrnond duidt zeook
metdatwoord aan. Maar
managers in de gezondheidszorg willenhet anders:
dielusten het woord ziekenhuis niet meerenproberen
ons danook hetmedisch
centrum door de strot te duwen.
Deze 'academisering' vandetaal
Iijkt mij in dit geval echtereen weinig
kansrijke zaak: medisch centrum klinkt
namelijk niet aileen veel te geleerd om niet te zeggen: opgeblazen maar bekt ookveel slechter dan het
gewone woord ziekenhuis. Misschien
iserdusnog hoopdat het Nederlands
het op denduur, ook bij deziekenhuisbonzen, wint van het half-latijn.

Sociaal jargon
Meerdan 100%

H.J. vandenBerg - Waalre

Theo Geuze - Enkhuizen

aarik mij vaak aan erger, is
de ondertitelingvan tv-programma's. Een voorbeeld:
het meervoud van officier luidt in de
ondertitels steevast 'officiers' in
plaats van 'offlderen'. Datgebeurt
volgens mij onderinvloed van het Engelse officers. Hoewel de naslagwerken ookhet meervoud op -5 accepteren, vindik het nog steeds een taalfoutvan de eerste rang. Met excuses
voor mijn zwartqalllqheld, maarde .
Nederlandse taal gaatmij ook aan het
hart.

W

Religie en educatie
F. Bakker - Nijmegen

nge,sen spreken al eeuwen van
'religion' en'education'. In Nederland doenwe graag oude
wijn in nieuwe zakken. Geloofriekt
naar oude, benepen tijden en kenneIijk roept godsdienst nu vergelijkbare
gevoelens op.Wantik hoor enlees
delaatste tijd vaker religie dangods-

E

n hettijdschrift Viszie van StimulanSl, een onafhankelijke stichting
die gemeenten ondersteunt bij hun
beleid op het gebied van sociaIe zekerheid, las ik laatsteen artikelvande
directeurvan 'het Inlichtingenbureau'. Datbegon zo:

I

rgert u zich ookzoaan mensen
(met name sporters) diezich
'voornox hebben gegeven'7
Ook200% en300% hebik al gehoord
enzelfs een keer 1000%1 Maar meer
dan 100% bestaat toch echt nietl AIleen stijgingen endalingen kunnen
100% te boven gaan. Dus als een koers
van een aandeel een jaargeleden
€ 50,- was enheden € 200,-, danis
dekoers met 300% gestegen.
Ookzouik graag wat meeraandachtwillenvragen voordeterm procentpunt. Dit begrip dientte worden
gehanteerd bij hetvergelijken van
percentages. Stel, erzijn 5000 zoogdiersoorten. Van die 5000 stondeen
jaargeleden 8% op de Iijst met bedreigde soorten enop dit moment
10%. Men isdangeneigd te zeggen
dat het aantal bedreigde soorten met
2% istoegenomen, terwijl dit 25%
moet zijn (2:8x100%). Wei ishet correct om te zeggen dat detoename
twee procentpunten is. Aiserbij
wordt vermeld dat het gaatom pro-

E

Begin oktober heefthet bestuu: van
hetInlichtingenbureau inoverleg
methetministerie van SZW besloten
omzo spoedig mogelijk deuitrol van
desamenloop-applicatie, die moet
helpen bij deaanpak van witte fraudedoor bijstandsclienten, gecontroleerd voort te zetten. Gecontroleerd
wil zeggen dathetInlichtingenbureau deproduktie endebelasting
van deapplicatie scherp voigt endus
ookbepaalt opwelk moment een
gemeente kan worden toegevoegd
aan deproduktie-omgeving.
Nuhebik meerdanzeventig jaargemeend Nederlands te hebben gesproken, geschreven enbeluisterd, maar
hierbegreep ik geen jota van. .
•
oN
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"HOE NOEMDE DE MINISTER HET
OOK ALWEER?"
M£

Van prullenbakkeren tot verprullenbakkaliseerd

Arlane van Santen - morfologe, Universiteit Leiden

Eind vorig jaar verklaarde demissionair minister Remkes dat het strateg i s t akkoord wat hem betreft niet "geprullenbakkeerd" zou worden.

zelfstandig naamwoord
douche
winkel
papegaai

werkwoord
(ik) douche
(ik) winkel
(ik) papegaai

Deze taalvondst kreeg nogal wat media-aandacht, en werd daarna ook
door anderen veel gebruikt - meestal in verhaspelde vorm. Wat is er zo
bijzonder aan dit woord?

life

WB0.
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Slip

til
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et blad Onze Taal vraagt aan verschillende politici om hun mooiste
en lelijkste woord van dit jaar op te
geven. Ik laat het aan u alien over of
SSS dit het mooiste of het lelijkste woord
is." Aan het woord is Tweede-Kamervoorzitter Frans
Weisglas tijdens het mondelinge vragenuurtje van 5
november 2002. Hij reageert op iets wat even daarvoor in het Nederlands voor het eerst te horen is geweest: het woord prullenbakkeren.
Het begon ermee dat Kamerlid Rehwinkel tijdens
het vragenuurtje uitspraken van de minister-president
over de gekozen burgemeester aan de orde stelde, en
vervolgens constateerde: "Maanden voor de verkiezingen is het strategisch akkoord al in de prullenbak
beland." In reactie daarop verklaarde demissionair
minister van Binnenlandse Zaken Remkes: "Het strategisch akkoord staat wat mij betreft niet op losse
schroeven en wordt niet 'geprullenbakkeerd'." Hierna
ontstond er kennelijk wat gemurmel, want Remkes
vervolgde met: "Voorzitter. Ik constateer dat er enige
hilariteit over mijn woordgebruik ontstaat. Ik realiseer mij dat ik op dit ogenblik een nieuw werkwoord
toevoeg."
Mooi of lelijk, dat oordeel liet de voorzitter dus
aan de leden van de Tweede Kamer over. Ik ook,
maar daarmee is zeker nog niet alles gezegd over dit
woord.
Nieuwe werkwoorden

Geprullenbakkeerd is natuurlijk afgeleid van prullenbak. Van een zelfstandig naamwoord kunnen we een
werkwoord vormen door er iets aan toe te voegen:
aan de voorkant (yerwoord, onthaast) of aan de achterkant (spioneer, pauzeer). Maar ook zijn er veel
werkwoorden waarbij er niets aan het zelfstandig
naamwoord verandert:
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Strikt genomen is er wel iets aan het zelfstandig
naamwoord veranderd (douchen heeft tenslotte niet
dezelfde vorm als douche), maar aan de eerste persoon enkelvoud is te zien dat er in zulke gevallen
geen voor- of achtervoegsel gebruikt is om tot een
werkwoord te komen.
Dergelijke werkwoorden zijn niet alleen makkelijk
te maken, meestal kunnen we ze ook snel begrijpen.
Het gaat altijd om een of andere handeling die in
nauw verband staat met het zelfstandig naamwoord
waarvan ze zijn afgeleid. Als we van prullenbak een
werkwoord prullenbakken zouden vormen, dan weten
we direct dat de bijbehorende handeling iets te maken heeft met een prullenbak. Prullenbakken zijn
dingen waar je iets in gooit wat je kwijt wilt; er verdwijnt iets in, niet alleen (waardeloze) papieren of
ander afval, maar soms ook plannen en ideeen.
Remkes had, bijvoorbeeld ter afwisseling van het gebruikelijke in de prullenbak gooien (of belanden) of
naar de prullenbak verwijzen, dus ook kunnen zeggen
dat het strategisch akkoord niet werd 'geprullenbakt'.
Banaal

Waarom Remkes de voorkeur aan geprullenbakkeerd
gaf, weten we niet - en hijzelf waarschijnlijk evenmin. Misschien vond hij geprullenbakt te 'gewoon'.
Nieuwe werkwoorden van dit type komen namelijk
vaak in een informele omgeving voor: we vinden ze
vooral in spreektaal en krantencolumns:
- De nieuwe Zoetermeer is uit. In haar (redactioneeV
veronicaat de redactie de lezers toe (...)
(deVolkskrant, 9-5-1994)
- In het theater werd het gezongen door een scharreltje van Peron, nadat Evita haar uit het bed van de
generaal heeft geelleboogd.
(NRCHandelsblad, 20-12-1996)

- Mijn man is dood laat Connie Palmen ons weten en
bij deze simpele regel kippevelt mijn ziel.
(NRCHandelsblad, 18-02-1995)

Wat is dan precies het verschil tussen zulke werkwoorden zonder achtervoegsel en die op bijvoorbeeld
-eren? Dus tussen prullenbakken en prullenbakkeren?

Met het achtervoegsel-eren kunnen we ookwerkwoorden afleiden van zelfstandige naamwoorden
(pauzeren, signaleren, asfalteren) . En in betekenis verschillen die nietvan de werkwoorden zonder achtervoegsel: ooknu gaat het om een of andere handeling
die in relatie staat tot wat het zelfstandig naamwoord
noemt (een pauze houden, een signaal afgeven of
van asfalt voorzien) . Maar ze hebben iets verhevens,
waarschijnlijk doordat afleidingen op -eren overhet
algemeen ontleningen zijn, vooral nit het Frans,
waarbij de Franse infinitiefuitgang -er (instruer) is
vemederlandst tot -eer (instrueer), waarna er in het
Nederlands voor de infinitief nog -en bij komt: instrue(e)ren. Op beperkte schaal zijn vervolgens ookin
het Nederlands werkwoorden op -eer gevormd, zoals
waardeer en agendeer, mogelijk in navolging van leenvertalingen als katapulteer 'met een katapult afschieten' naast catapulter:

Jean-Marie lePen, die tijdens een gedreven monoloog
van meer dan een uurnieteen keer heeft gereageerd
op de krijgsfanfares vanzijn tienduizendkoppig publiek, spreidt voorhet eerst de armen. Om er een jongedame in op te vangen die als levend projectiel het
podium op is gekatapulteerd.

teriseren, taboeiSeren). Ze betekenen 'bepaalde eigenschappen (stabiel) of kenmerken (taboe) krijgen of
geven'. Overigens is de basis niet altijd makkelijk vast
Meestal vinden we -e(e)r(en) na van oorsprong niette stellen: als Fortuyn is 'gedemoniseerd', is hij dan
Nederlandse woorden; toevoeging aan een Neder'totdemon gemaakt' of 'als demonisch voorgesteld'?
lands woord als prullenbak is eigenlijk weinig gebruiOok -iseren is uitheems. We hebben het, net als
kelijk. Geprullenbakkeerd valt op doorde combinatie
-eren, aanhet Frans te danken, en het correspondeert
vanhet formele -eer met zo'n gewoon, 'banaal' woord methet Engelse -ize (to computerize, to moralize).
als prullenbak.
Waarschijnlijk is datEngels van invloed op het toeneEr bleken trouwens ooknog woordspelige kanten
mende gebruik van dit achtervoegsel na Nederlandse
te zitten aan prullenbakkeren. Zo vraagt Kamerlid
woorden. Opvallend daarbij is dat ze vaak een beetje
Jense "ofprullenbakkeren niet de overtreffende trap is een negatieve, denigrerende betekenis hebben:
van parkeren op langetermijn", en gaatKamerlid Van
Gent daar even later op door: "Minister Remkes par- Nederlander stort zich op evenementenwedloop.
keert de gekozen burgemeester in de prullenbak."
(...) De drukte bij Vermeer staat niet opzichzelf,
Nederland 'evenementiseert'.
Geprullenbakkiliseerd
(de Volkskrant. 14-3-1996)
~
Met de lancering van geprullenbakkeerd was de
woordcreativiteit in de Tweede Kamer nog niet uitgeput. Rehwinkel wildehet woord herhalen, maar dat
PRULLENBAKKEREN, KOOIEN EN INKADEREN
lukte niet helemaal: "Oat akkoord wordt nu naar de
Jan Don- UniversiteitvanAmsterdam
prullenbak - hoe noemde de minister van BZK het
ook alweer? - 'geprullenbakkiliseerd'. Het strategisch
Ook al is het in het Nederlands heelgoed mogelijk om vaneenzelfstandig naamakkoord is dus 'geprullenbakkiliseerd'." Remkes merkt
woord
eenwerkwoordte maken, toch voelt iederetaalgebruiker dat er iets mis is met
vervolgens op dathieruit blijkt dat Rehwinkel weI
het woord prullenbakkeren. Het Iijkt erop dat het niet goed in het Nederlandse taalsysvaker slecht luistert, maar die herhaalt nog eens "geteem past. Was minister Remkes geboren in Brightonin plaats vanin het Groningse
prullenbakkiliseerd".
Oostenbroek, danhadhij probleemloos kunnen spreken van to bin, to ditch of desZo staat het althans allemaal in de Handelingen.
noodsto wastepaperbasket. Het Nederlands heeft echtergeenwoord voor het 'in een
De Haagsche Courant (6-II-2002) laatRehwinkel "geprullenbak gooien' vaniets.Watje ook verzint, prullenbakkeren, beprullenbakken, inprullenbakkieerd" zeggen, Jan Mulder heeftbehalve
het werkwoord "prullebakkeliseren" ook"prullebakprullenbakken, prullenbakkiseren, het klinkt allemaal erg geforceerd. Vandaar dat de
keleren"gehoord (de Volkskrant, 9-II-2002), en een
Kamerleden prullenbakkeren niet konden onthouden, en het meteenverbasterden tot
prullenbakkiliseren.
chatter maakte er zelfs "verprullenbakkaliseerd" van
In het Engels zijn werkwoorden met zo'n 'verplaatsingsbetekenis' heelgewoon: to
("ik yond'verprukkebakkaliseerd' ofzo, dat die andere
bog, to box, to barrel, to pocket, to shelve, to table: het betekentallemaal zoiets als'iets
gastervan maakte, ookbest gruwelijk",
in eentas(doos,etc.) doen' of 'op eenplank(tafel, etc.) leggenof zetten', kortweg
httpi/zforum.fok.nl/showtopic.php/208949/r;
'verplaatsen naar'.In het Nederlands zijn er maareenhandjevol echtevoorbeelden;
...prukke... zie ik aanvooreen tikfout) . Veel onzekerhet precede lijkt uitgestorven: archiveren, boeien, bottelen , ketenen , kerkeren, kooien ,
heiddus.
kuilen, kuipen , pekelen, potten, schouderen, soppen, spieser, stallen en vloeren. En nog
Hoekwarnen ze aandeze woorden? Ikdenknaar
eenpaarmet eenextra voorzetsel: inblikken, inkaderen en opdissen. Misschien zijn er
analogie vanwerkwoordenop -iseren. Diehebben een
wei meer. Kentu ze? Stuurzemij dantoe viade redactie vanOnze Taal: Raamweg ta ,
bijvoeglijk naamwoord als basis (intemationaliseren,
stabiliseren, proletariseren) maar ookweIeen zelfstan2596HLDenHaag. Of per e-mail:redactie@onzetaal.nl.
dig naamwoord (periodiseren, standaardiseren, karak(NRC Handelsblad, 21-4-1995)
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- De fractie zucht onder de productie van nota's en
notities en zegt weinig tijd te hebben voor inhoudelijke debatten. `We steken zoveel energie in het
meeregeren en meebesturen, dat we geen tijd overhouden om na te denken. We KVP-iseren', zegt
Frans Timmermans.
(NRC Handelsblad, 3-3-2001)

- Wat er in de Arena gebeurt is de endemollisering
van het voetbal. (...) Overal om je heen zie je
Nederland endemolliseren.
(De Groene Amsterdammer, 18-12-1996)

Geprullenbakkiseerd is dus voor wat Rehwinkel bedoelde misschien wel geschikter dan geprullenbakkeerd: Rehwinkel verwijt Remkes dat het idee van de
gekozen burgemeester door het kabinet niet serieus
genomen wordt, en kan een beetje extra minachting
dus best gebruiken. Ver- (verprullenbakkiseerd) zou
daaraan nog verder bijdragen: werkwoorden die met
ver- en -iseer gevormd zijn, vertonen vaak een ongunstige betekenis (vercommercialiseren, verpolitiseren),
en zeker als de basis een Nederlands zelfstandig
naamwoord is: "de verpretparkisering van Nederland"
(gehoord op tv, i9-io-1998), de "verkleuterisering van

de consument" (NRC Handelsblad, 15-5-1995) en de
"verachterhoekisering van het Randstad - landschap"
(de Volkskrant, 11-4-1992).
Waar dat -il- in Rehwinkels geprullenbakkiliseerd
vandaan komt, weet ik niet zo goed. Er zijn meer
werkwoorden op - - iliseer, maar daarin behoort -il- tot
het basiswoord, zoals debiliseren of civiliseren. Verder
vinden we -iliseer bij een basis op -el, zoals variabel variabiliseren en flexibel - flexibiliseren. Kennelijk kan
-eliseren (f Iexibeliseren, variabeliseren) niet zo goed.
En hoe zit dat met verprullenbakkaliseren, zoals de
chatter had verstaan? Woorden op -aliseren vinden we
eigenlijk alleen naast woorden op -aal (globaliseren)
en -eel (criminaliseren) . De werkwoorden prullebakkeliseren en (ver) prullenbakkaliseren liggen dus niet erg
voor de hand.
Hoe dan ook werd er op die novemberdag in de
Kamer onbedoeld een mooi doorkijkje gegeven naar
de interessante manier waarop er in het Nederlands
werkwoorden kunnen worden gemaakt. Dat sommigen het "geprullenbakkelei" na een tijdje "spuugzat"
waren (tv-programma Vereeniging Het Volk is Gansch
de Taal, op nieuwjaarsdag) doet daar niets aan af. 0

"WAS jij MAAR IN LUTJEBROEK GEBLEVEN"
Een plaatsnaam met een dubieus imago
Lutjebroek wordt vaak gebruikt ter aanduiding van een gehucht dat diep
in het achterland ligt en waar niets te beleven valt. Maar eigenlijk ligt
Lutjebroek niet eens zo ver van de levendige Randstad vandaan. Hoe komt

lendam weleens worden gebruikt voor `gehucht,
plaats waar nooit iets gebeurt', heeft minder met hun
ligging te maken dan met hun klank. Stampersgat ligt
in Noord -Brabant, en (Oost- en West-) Knollendam in
Noord -Holland, maar ze klinken `way back yonder',
zoals de Amerikanen zeggen.

het dan aan zijn rurale reputatie?
Platteland BV

Ewoud Sanders

oen Hans Breukhoven eind Zooi bekendmaakte dat hij de muziekketen Free Record Shop
van de beurs zou halen, zei hij dat te doen
omdat hij geen zin meer had om aandeelhouders in Vlagtwedde te bezoeken. In theorie is het
mogelijk dat de Vlagtwedders relatief veel muziekaandelen hadden gekocht, maar we mogen gevoeglijk
aannemen dat Breukhoven het overdrachtelijk bedoelde. Hij had geen zin om zijn beleid tot in de
kleinste uithoeken van de provincie te gaan uitleggen.
Breukhoven zei `Vlagtwedde', maar hij had ook
Appelscha', `Gasselternijveenschemond', Jipsingboer-

tange', Jipsingboermussel', `Oostdongeradeel', `Schin
op Geul' of `Tietjerksteradeel' kunnen zeggen, want
ook die namen duiken met enige regelmaat op in de
betekenis `negorij, gehucht, plaats diep in het achterland'. Het is niet toevallig dat het om plaatsen in
Drenthe, Groningen, Friesland en Limburg gaat, want
vooral in de Randstad worden deze provincies als het
achterland beschouwd. Dat ook Stampersgat en Knol-
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Overigens is het opmerkelijk dat je dit overdrachtelijke
gebruik van Appelscha, Gasselternijveenschemond, Jipsingboermussel, Knollendam, Oostdongeradeel, Schin
op Geul, Stampersgat, Tietjerksteradeel en Vlagtwedde
nauwelijks in kranten tegenkomt. Mogelijk vinden
journalisten het te makkelijk of te flauw (en inderdaad, grapjes met Tietjerksteradeel zijn inmiddels wel
erg oubollig) . Bovendien levert zoiets al snel boze
brieven op van gepikeerde gemeentevoorlichters.
Hoe het ook zij, die terughoudendheid is beduidend minder bij Lutjebroek, de moeder van alle negorijen in Nederland. Zo verklaarde Francien Biesheuvel
op 9 februari 2002 in het Rotterdams Dagblad: "Ik heb
er absoluut geen zin in om nu nog burgemeester van
één of ander Lutjebroek of een ander gat te worden."
En CNV-voorzitter Doekte Terpstra zei op 14 april
2002 in NRC Handelsblad: "We worden in toenemende mate een provincie van Europa. Als je daar invloed
op wilt houden, dan lukt je dat niet via de CAO-tafel
van Lutjebroek." Nog een laatste voorbeeld: LTO voorzitter Doornbos op 9 oktober 2001 in de Staatscourant: `Als er behoefte is aan natuurbeheer ergens
-

,
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Het is niet duidelijk of Trea Dobbs met dit liedje de
rurale reputatie van Lutjebroek heeft gevestigd of
alleen maar bevestigd. Oudere sporen van deze reputatie heb ik niet gevonden. Weliswaar bestaat er een
bruiloftsvoordracht uit omstreeks 1926 getiteld Janus
en Manus Kinkel uit Luttewinkel, maar daarin gaat het
om Lutjewinkel (ook in Noord -Holland), niet om Lutjebroek. Bovendien is Lutjewinkel hier waarschijnlijk
alleen gekozen vanwege het rijm. Daarnaast is in 1925
de uitdrukking `Hij komt van Grootebroek, maar Lutjebroek komt eerst' opgetekend. Het gaat om een uitbreiding van `Hij komt van Grootebroek' ('Hij is een
opschepper'). Dit kan Lutjebroek weinig kwaad hebben gedaan, want de naam wordt hier juist positief
gebruikt.
Lachen geblazen

Kortom, het lijkt er inderdaad op dat Lutjebroek het
in de volkstaal pas sinds de jaren zestig moet ontgelden. Zeker is dat er sinds die tijd varianten op de
plaatsnaam zijn ontstaan die het provinciale karakter
in lutjebroek kan Platteland BV de boeren regelen die nog moeten versterken, zoals Lutjebroek aan de grepdit gaan uitvoeren." Let wel: in dat laatste voorbeeld pel, Lutjebroek achter Baslevanje en Lutjeberenbroek.
wordt Lutjebroek zelfs zonder hoofdletter geschreven, Daarnaast zijn er varianten aangetroffen als Lutjeputje
alsof het een soortnaam is in plaats van een bestaanen Flutjebroek.
de plaats.
Curieus is dat deze ontwikkeling aan onze belang
verklarende woordenboeken is voorbijgegaan.-rijkste
Trea Dobbs
Weliswaar vermeldde de Grote Koenen Lutjebroek in
De vraag is sinds wanneer Lutjebroek deze dubieuze
1986 met als betekenis "spottende benaming voor een
reputatie heeft, en hoe het eraan gekomen is. De ligkleine, onbelangrijke plaats ", maar in de daaropvolging heeft er in ieder geval niet veel mee te maken,
gende, kleine Koenens is dit niet terug te vinden. En
want Lutjebroek ligt tussen Hoorn en Enkhuizen, nog in Kramers en de grote Van Dale heeft Lutjebroek
geen halfuur van Amsterdam. Lutjegast, Lutjelollum,
nooit gestaan. Terwijl het overdrachtelijke gebruik
Lutjeloo of Lutjewijtwerd waren meer in aanmerking
van deze plaatsnaam toch met gemak met tientallen
gekomen, want die liggen in Groningen en Friesland. vindplaatsen valt aan te tonen.
Nee, ook bij Lutjebroek gaat die reputatie in de
Gelukkig wordt een en ander enigszins goedgeeerste plaats terug op de klank. Lutjebroek klinkt als
maakt door Marc De Coster, die Lutjebroek in 1998
een klein gehucht, en dat is het ook. Sterker nog:
opnam in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkinlutje betekent `klein'. De plaatsnaam is voor het eerst
gen, clichés, kreten en slogans. Hij definieert Lutjebroek
aangetroffen op een kaart uit 1288, als Luttekebroec.
als "spottende benaming voor een afgelegen gehucht,
Men wilde het dorp hiermee onderscheiden van het
een onbelangrijke plaats waar niets te beleven valt ".
nabijgelegen Grootebroek. Broek betekent hier overi- Als een van de vindplaatsen vermeldt De Coster een
gens `broekland, drassig land'. Lutjegast is op dezelfde citaat uit het boek Morgen zal ik mijn mannetje staan
manier gevormd, vanwege het naburige Grootegast.
(199o) van Wim de Bie. De zin luidt: "Of je nou uit de
Inmiddels is lutje niet meer zo'n bekend woord, maar bush van Afrika komt of uit de slums van Lutjebroek,
de grote Van Dale vermeldt het nog, met als betekeals iemand in een bak met water dondert, blijft 't genissen "een weinig ", "poosje ", "pinkring" en "klein
woon lachen geblazen."
persoon". Het is verwant met luttel, dat nog wel volop
En zo is het.
wordt gebruikt en dat volgens Van Dale "klein, gering" en "weinig" betekent.
Sinds wanneer gaan de Lutjebroekers nu gebukt
onder het negatieve imago van hun dorpsnaam? -Bij
OPLOSSING TAALCRYPTO
het gemeentehuis blijken ze hier geen stukken over te
hebben, maar ze vermoeden sinds de jaren zestig van
De oplossing van de taalcrypto uit het decembernummer is:
de twintigste eeuw. Dat zou weleens een goede schatHorizontaal: 6 werpstrik; 7 las; io ale; l2 juist;14 modezaak; 16 oudheid; 18 rokmeter;
ting kunnen zijn, want in 1968 had Trea Dobbs een
21 doveman; 22 wekroep; 23 dooi; 25 Fe; 26 bedrijvende vorm; 34 halfcm; 36 elzen
hitje met een nummer dat de reputatie van Lutje kwek; 3 8 n; 39 woordassociatie; 41 omgangstaal; 43 eer; 45 laf; 46 in kaart-lof;37
broek geen goed zal hebben gedaan. Het gaat om het
brengen; 49 maag; 5o niks; 51 ei; 52 ster; 54 melkvee; 58 winteruitverkoop; 63 Tibelied `Was jij maar in Lutjebroek gebleven' (een bewertaans; 64 snaai; 65 nors; 67 reus; 68 sas; 6g Irene; 70 zes; 71 ka.
king van `Warst du doch in Dusseldorf geblieben' van
Verticaal: i letterdief; 2 spraakvermogen; 3 stiekem; 4 miljoenenzaak; 5 crash; 7 lid;
G. Buschor en Chr. Bruhn) . Het refrein luidt:
8 sterk; 9 motto;11 lamé;13 uur,15 zoo;17 droomfabriek; 1g tafeldans; 20 spa; zz Weens;
Was jij maar in Lutjebroek gebleven
met je hengel en je wurremen erbij
Was jij maar in Lutjebroek gebleven
dat was beter voor jou
en voor mij en voor Lutjebroek erbij

24 obligaat; 27 down; 28 vertikken; 29 de slag missen; 30 vlo; 31 oócyt; 32 roi; 33 tweegesprek; 35 armlastig; 37 kien; 40 os; 42 afgewerkt; 44 re; 47 rolvast; 48 bevriezen;
53 rite; 55 Etna; 56 kea; 57 eonisme; 59 nauw; 6o tas; 61 rsi; 62 oor, 66 snap.

De boekenbon is gewonnen door A. Pruijs uit Emmeloord.
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NIETHERKENDE UITHEEMSE
NIET-HERKENDE
UITHEEMSE LIDWOORDEN
LIDWOORDEN
EN
EN MEERVOUDSVORMEN
MEERVOUDSVORMEN
Heteldorado
heeftstrikt
strIktgenomen
genomentwee
tweelidwoorden:
IIdwoorden:het
hetNederlandse
Nederlandse
Het
eldorado heeft
het
hetSpaanse
Spaanse
Wegebruikendagelljksnogalwat
leenwoorden
het
enenhet
el.el.
We
gebruiken dagelijks nogal wat leenwoorden
waarvanwe
hetoorspronkelijke
oorspronkelljkelidwoord
IIdwoordniet
nletherkennen,
herkennen,en
daaren daarwaarvan
we het
naastook
ookallerlei
allerlelultheemse
woorden
waarvanwe
hetmeervoud
meervoudnlet
naast
uitheemse woorden
waarvan
we het
niet
doorzlen.Zestaan
centraalinIndeze
afleverlngvan
'Etymologlca',dede
deze aflevering
van `Etymologica',
doorzien.
Ze staan centraal
rubrlekoverde
basJsbeglnselenvan
vande
etymologle.
rubriek
over de basisbeginselen
de etymologie.

Nicolinevan
vander
derSijs
Nicoline
Sijs

D
,

novemberaflevering
e enovemberaflevering
van`Etymologica'
'Etymologica'
van
gingover
oververkeerde
verkeerde
ging

woordgrenzen.Onze
Onze
woordgrenzen.
voorouders,van
vanwie
wievelen
velenniet
niet
voorouders,
kondenlezen
lezenenenschrijven,
schrijven,hadden
hadden
konden
somsmoeite
moeitemee
meetetebepalen
bepalen
erersoms
waareen
eenwoord
woordophield
ophieldenenwaar
waar
waar
hetvolgende
volgendewoord
woordprecies
preciesbegon.
begon.
het
Zoverstonden
eennadder
nadderals
als
Zo
verstonden zezeeen
eenadder,
adder,enenzozoontstond
ontstondhet
hetzelfzelfeen
standignaamwoord
naamwoordadder.
adder.DatzelfDatzelfstandig
verschijnseldoet
doetzich
zichook
ookvoor
dedeverschijnsel
voor
bijleenwoorden:
soms,wanneer
bij
leenwoorden: soms,
wanneer
lenersdedebrontaal
brontaalniet
nietgoed
goedbebeleners
heersen,beschouwen
beschouwenze
hetlidlidheersen,
ze het
woordals
a1sonderdeel
onderdeelvan
vanhet
het
woord
woordofofherkennen
herkennenzezededebeginbeginwoord
grensvan
vanhet
hetwoord
woordniet.
niet.
grens
Lodderein
Lodderein

Eenvoorbeeld
voorbeeldvan
eenwoord
woorddat
dat
van een
Een
geleend
samenmet
methet
hetlidwoord
lidwoordgeleend
samen
,is,is,isislommer.
lommer.De
Debron
bronisishet
hetFranse
Franse
de verl'ombre`de
'deschaduw'.
schaduw'.Ook
Ookde
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ouderde
ouderdebenaming
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eenreuk
reukwatertjelodderein
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samenmet
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hetlidwoord
lidwoorduit
hetFrans
Fransgeleend;
geleend;
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nenwater'.Het
Hetgewestelijk
gewestelijkNederNedernenwater'.
landselavoor
lavoorvoor
voor`ivoor'
'ivoor'stamt
stamt
landse
vanhet
hetFranse
Fransel'ivoire
l'ivoire`het
'hetivoor'.
ivoor'.
van
DatEngelsen
Engelsendezelfde
dezelfde`fouten'
'fouten'
Dat
makenals
alswij,
wij,blijkt
blijktuit
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drie
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met
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ophet
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woord
lalaiguana
datuit
uiteen
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dat
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meestewoorden
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eennietnietDe
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doorandere
andere
nale
taleninclusief
inclusieflidwoordzijn
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aIleen het meervoud prospectussen
toegestaan. Op internet komt prospecti echter regelmatig voor: "het
opstellen van prospecti", "prospecti
voor beursintroducties".
Ook in het Italiaans komt het
meervoud -i voor. Leenwoorden
als confetti, macaroni, spaghetti en
vermicelli zijn eigenlijk meervouden; in het Italiaans zijn het zogenoemde pluralia tantum, woorden
die aIleen in het meervoud voorkomen. Bij ons worden ze als collectief enkelvoud opgevat. We zeggen
dan ook: 'De vermicelli is op', 'De
macaroni is klaar', 'De confetti viel
neer.' Dat Nederlanders toch behoefte hebben om een meervoud
te maken van zulke woorden, blijkt
weI uit internetpagina's waarop
mensen het hebben over confetti's,
macaroni's, spaghetti's en vermicelli's. Vooralsnog zijn deze vormen
niet opgenomen in de woordenboeken. WeI geaccepteerd is blini.
In de grote VanDale is deze benaming voor een bepaald boekweitpannenkoekje opgenomen als enkelvoudsvormmet als meervoud
blini's. In de brontaal, het Russisch,
is bliny echter een meervoudsvorm
van blin. Formeel is blini's dus een
dubbel meervoud.
De uitgang -i geeft niet altijd
het meervoud aan. In Israeli, Iraki,
Koeweiti en Saudi is sprake van de
Semitische uitgang -i, die het mannelijk enkelvoud van bijvoeglijke
naamwoorden aangeeft. Zo'n bijvoeglijknaamwoord kan ook zelfstandig worden gebruikt. Dus het
Hebreeuwse Israeli betekent 'van
Israel' en 'Israelische persoon'. De
i-uitgang wordt op grond van de
vele Latijnse meervouden op -i nog
weleens aangezien voor een meervoudsvorm: 'Daar staan een paar
Iraki' in plaats van 'Daar staan een
paar Iraki's.' Zelfs de redactie van
VanDale blijkt danig in de war gebracht te zijn door deze vormen:
in het woordenboek staat correct
Koeweiti met als meervoud Koeweiti's en Iraki, meervoud lraki's,
maar onjuist: Saudi, meervoud
Meervouden op.;
Saudi. Bij Israilisd: wordt de inwoLatijnseleenwoorden op -us of
nernaam Israe1i vermeld, met als
-icus kunnen de meervoudsuitgang meervoud zowel Israeli als Israeli's.
-i krijgen, vergelijk catalogi, intimi,
promovendi en academia, musici.
Nieuwe enkelvoudsvormen
In het dagelijks taalgebruik is het
Niet alle Latijnsewoorden op -us
krijgen echter deze meervoudserg onhandig om hetzelfde woord
(Iraki, Israeli, Saudi) zowel voor
vorm. Zo luidt het meervoud van
prospectus in het Latijn niet proshet enkel- als voor het meervoud
pecti maar, net als het enkelvoud,
te gebruiken. Als oplossingworden
prospectus. Omdat het Nederlands er in dit soort gevallen meestal
nieuwe enkelvoudsvormen gezulke vormen niet kent, is daarin

voud ging. De decemberaflevering
van deze rubriek ging over inheemse niet-herkende meervoudsvormen, zoals schoen, dat oorspronkelijkhet meervoud van
schoe was maar later gezien werd
als de enkelvoudsvorm. Maar ook
van geleende woorden zijn er weer
legio voorbeelden te geven van
zulke niet-herkende meervouden.
Zo gebruikt het Nederlands in
een aantal geleerde woorden een
uitheems meervoud naast of in
plaats van de inheemse meervoudsuitgangen -en of -S , Latijnse
leenwoorden op -um bijvoorbeeld,
die kunnen het meervoud -a krijgen: museum - musea. Vanwege
onbekendheid met het Latijnworden dergelijke meervouden niet altijd herkend, waardoor de bekende
dubbele meervouden ontstaan
waarvoor in taaladviesboeken
wordt gewaarschuwd: jubilea's,
musea's, stadia's. Het meervoud
musea wordt dan kennelijk als enkelvoudsvorm gezien, vergelijkbaar met azalea en fuchsia, en van
deze 'enkelvoudsvorm'wordt een
'normaal Nederlands' meervoud op
-s gevormd. Vanuit etymologisch
standpunt zijn deze incidentele gevallen niet zo interessant. WeI aardig zijn de gevaIlen die onderdeel
van het Nederlandse taalgebruik
zijn geworden en dus in de woordenboeken zijn terechtgekomen.
Zowas het Latijnse leenwoord
agenda oorsponkelijk een meervoudsvorm die betekende 'dingen
die gedaan moeten worden'. Agenda werd als verzamelnaam opgevat
en er werd een nieuw meervoud
agenda's bij gevormd, dat tegenwoordig de normale vorm is.
Ook het omgekeerde komt voor:
een enkelvoudsvorm op -a wordt
als meervoud opgevat. Zo kun je
op internet lezen over "de koers
van de verschillende valuta" en
"de valuta worden aangegeven".
Valuta is echter een enkelvoudig
Italiaans leenwoord, met als meervoud valuta's.

lEENWOORDEN MET HET ARABISCHE ALInternationaleArabische leenwoorden die met Iidwoordzijn
overgenomen:

abrikoos
albatros letterlijk 'de pot vaneenwaterrad',aanvankelijk gebruikt voor de pelikaa n, omdat men dacht dat zijn grote
keelzak met water gevuldwas
alcazar 'het kasteel' (cazar isin het Arabisch ontleend aan het
Latijnse castrum 'karnp')
alcohol oorspronkelijk 'het poedervan loodzwavel om dewenkbrauwen meete verven, poederverkregen door distilleren',
vandaar'disti llaat'
alfalfa 'het alfalfa-gras'
algebra eigenlijk'het zettenvangebroken botten', vandaar'het
onder eennoemerbrengen vanbreuken'
Alhambra 'het rode huis'
alkanna 'de henna(plant)'
alkoof'de koepel, het gewelf'

amalgaam
artisjok
aubergine

vormd, door weglating van de
meervoudsuitgang. Bij Iraki, Koeweiii en Israeli is zo'n vorming
echter onacceptabel, omdat die
samenvalt met de landsnaam Irak,
Koeweit en Israel. Bij Saudi speelt
dat probleem niet, en op internet
yond ik dan ook: "Osama Bin
Laden was een Saoed."
Dat zo'n vorming levensvatbaar
is, blijkt uit het woord Pokistaan.
Dit woord is namelijk op identieke
wijze gevormd. Van de landsnaam
Pakistan is de inwonersnaam op
Semitischewijze met -i afgeleid:
een inwoner van Pakistan is dus
een 'Pakistani', meerdere inwoners
zijn 'Pakistani's'. Maar Pakistani
werd als meervoudsvorm gemterpreteerd, en we vinden dan ook in
VanDale onder Pakistaans de inwonernaam Pakistani met als meervoud Pakistani. Vervolgens werd
van het meervoud Pakistani een
nieuwe enkelvoudsvorm Pakistaan
gevormd, die inmiddels is opgenomen in alle woordenboeken. Zo is
er in het Nederlands een woordpaar Pakistan (het land) - Pakistaan
(bewoner van het land) ontstaan
dat in de brontaal niet voorkomt.
We zien dus dat in een aantal gevallen niet-herkende meervoudsvormen hebben geleid tot geaccepteerde nieuwe vormen, zoals agenda's, blini's en Pakistaan. Andere
nieuwe vormen, zoals musea's en
prospecti, worden - voorlopig althans - nog beschouwd als taalfouten. Maar wat niet is, kan nog
komen ...
•
o
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TAL VAN INFORMATIE
De verandering van een telwoord

Joop van der Horst

Ik geef een voorbeeld. In de Belgische krant De
Morgen van 25 oktober 2002 stond de zin: "Tal van
bewijsmateriaal dook gisteren op." Die wordt meteen
merkingen", maar in de loop van de twintigste eeuw schudde tal dat
genoteerd. En ik zal uitleggen waarom.
De woordgroepen een paar en een heleboel bevatten
lidwoord een van zich af. Hiermee heeft tal een voorsprong op telwoorvan huis uit een zelfstandig naamwoord. Als we spreken over 'een paar schoenen' (twee bijeenhorende
den als een heleboel en een paar, die de komende decennia naar alle
schoenen, een linker- en een rechterschoen), is paar
verwachting hun lidwoord af zullen werpen. Intussen lijkt tal van bezig nog steeds een zelfstandig naamwoord. Maar als een
paar de betekenis heeft van 'een klein aantaF (een
paar kinderen, een paar aardappels) krijgt de woordmet een nieuwe verandering.
groep de waarde van een onbepaald telwoord. De betekenis is dan vergelijkbaar met bijvoorbeeld veel en
enkele. Ook in een heleboel zit oorspronkelijk een zelfet zal zo'n 25 jaar geleden zijn dat ik standig naamwoord: boel oiboedel Maar tegenwoorermee begonnen ben foute en rare
dig functioneert een heleboel eerst en vooral als een
zinnen te noteren. Eerst in een
onbepaald telwoord (een heleboel toeristen, een heleschriftje, later op steekkaarten, en
boel geld).
nog weer later in de computer. Het is
Zelfstandige naamwoorden kunnen in onze taal een
een tweede natuur geworden. Bij het lezen van de
lidwoord bij zich krijgen, maar onbepaalde telwoorden
krant, van een tijdschrift of boek, en bij het volgen
doen het zonder. Behalve dan een paar en een heleboel.
van radio of televisie, streep ik iets aan, ik schrijf
Eigenlijk is het lidwoord in die functie een rariteit;
even iets op, en berg dat dagelijks in mijn computer.
historisch begrijpelijk, maar niet langer functioned.
Gemiddeld een a twee zinnen per dag, dus het blijft
Welnu, dan is het is niet vreemd als het daar verdwijnt.
doenbaar.
Jaren geleden noteerde ik daarom al eens:
Niet iedere foute zin komt in aanmerking. Anders
- Ik denk dat we heleboel criminaliteit kwijtraken
had ik er dagwerk aan. In feite ben ik heel erg selecals (...)
tief. Ik ben alleen maar gei'nteresseerd in fouten en
(NRCHandelsblad, 11 december 1993)
rariteiten die mogelijkerwijs een beginnende verande- De bank heeft paar honderd particuliere beleggers
ring in onze taal betekenen. Dat is meestal niet meteen tegemoetkoming in de schade aangeboden.
een zichtbaar. Ik heb dan 00k geen streng en duidelijk
(NRCHandelsblad, 18 mei 1994)
criterium voor welke zinnen in mijn schriftjes worden
- Binnen paarjaar benje een hele rij insektensoorten
opgenomen en welke niet. In de loop der jaren heb ik
kwijt.
heel wat genoteerd waarvan ik nu denk: nee, het was
(NRCHandelsblad, 19 oktober 1995)
loos alarm. Anderzijds ben ik me ervan bewust dat ik
zeker heel veel over het hoofd zie. Het meeste, denk
- Heleboel processen liepen door elkaar.
ik zelfs.
(NRCHandelsblad, 25 augustus 2001)
Multatuli had het nog over "een tal van vrouwen" en "een tal van aan-
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Binnen paarjaar
Een belangrijke overweging om een afwijkende zin
te noteren is: ligt de afwijking in het verlengde van
vroegere ontwikkelingen? En als het al een taalver-

Het lidwoordloze paar en heleboel zijn misschien nog
geen algemeen Nederlands, maar ze zitten eraan te
komen. Onmiskenbaar. Intussen heb ik er al zo veel
voorbeelden van, dat ik ze niet meer noteer. In mijn

nieuwing is, heeft zich zoiets eerder voorgedaan? Kan

boek Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste

het een volgende etappe zijn in een reeds langer durend proces? Wie zo verzamelt, heeft nog helemaal
geen zekerheid de vinger op iets nieuws te leggen,
maar het sluit wel een onafzienbare hoeveelheid toevallige fouten uit, eendagsvliegen, nietszeggende
maar zeer menselijke onoplettendheden.

eeuw (Den Haag/Antwerpen, 1999) staan ze al beschreven.
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Kiertje
Wat over een paar en een heleboel gezegd is, kan ook
van een aantal gezegd worden. De groep bevat - of

eigenlijk: bevatte - een zelfstandig naamwoord, maar
in de loop der tijden werd het geheel meer en meer
opgevat als een onbepaald telwoord. Het lidwoord
werd bijgevolg een vreemde eend in die bijt, en kon
weggelaten worden. In mijn bovengenoemde 'Geschiedenis' kon ik drie voorbeelden noemen, uit 1996,
1998 en 1998. Op dat moment: mijn hele collectie.
Maar gezien de voorgeschiedenis en de parallellen
met paar en heleboel genoeg om te durven beweren
dat ook eenaantal tot aantal begon te worden.
Wat ik toen niet gedaan heb maar nu wel, is eens
zoeken op het internet. Gewoon met Google zoeken
op aantal. Als ik al enige twijfel had, is die nu weI
totaal verdwenen. Het lidwoordloze aantal is namelijk massaal aanwezig. Moeiteloos vinden we nu zinnen als:

- Om onnodige hinder revoorkomen zijn aantalvan
deze werkzaamheden in dezomervakantie van
2003 gepland.
- Er zijn aantalstandaard pakketten samengesteld.
- Daarnaast zijn aantalthematieken niveau-overschrijdend.
- Op deservicepagina's zijn aantalprojecten te vinden waarwij ons de afgelopen tijd mee bezig gehouden hebben.
- Erzijn aantalgoede spelers uit het eerste vertrokken.
- Als begeleiding waren aantaldeskundigen vanuit
devereniglng meegegaan.
- (...) er waren aantalfiguren bij die dachten dat
ze op winiersport gingen.

eeuw zeiden en schreven de meeste mensen niet
meer 'een tal van', maar enkel nog 'tal van': tal van
mensen, tal van boeken, tal van problemen. Net als:

veei mensen, veei boeken, veel problemen.
De groep tal van ging dus steeds meer lijken op

veel. Maar veei heeft ook andere mogelijkheden. Dat
woord kun je namelijk ook met een enkelvoud verbinden : veel geluk, veei informatie, veei materiaal. Nu tal
van al honderd jaar of meer bezig is te gaan lijken op
veel, kon je bijna voorspellen dat het ook deze eigenschap zou overnemen. Dus: tal van informatie, tal van

materiaai.
Kijk, als je dit weet, wordt die foute zin uit De Morgen van 25 oktober 2002, "Tal van bewijsmateriaal
dook gisteren op", ineens heel erg interessant. Ik
hoop dat u mijn verzameldrift al een beetje minder
ziekelijk vindt dan u allicht aanvankelijk dacht. Hebben we hier de eerste voorbode van een taalverandering die te voorspellen was?
Beeldschone collega
Met de manier waarop ik vroeger te werk ging - noteren, knippen en plakken - zou er voorlopig weinig
meer over te zeggen zijn. Het kan immers een toevallige ontsporing zijn van een journalist die slecht geslapen heeft. Afwachten of dit zich voortzet. Maar met
zoeken op internet hoeven we zo lang niet te wachten. Thalveranderingen kunnen met moderne middelen veel eerder gesignaleerd worden dan vroeger.
Ik zoek met Google op tal van. Dat levert me
94.000 treffers op. Een overweldigende meerderheid ~

Ik heb blijkbaar in 1999 niets te veel gezegd .
. Persoonlijk houd ik de afwezigheid van een lidwoord hier nog steeds voor een fout, Ook bij paar en
heleboel. En zo zal het nog wel met een conservatieve
meerderheid van onze taalgenoten gesteld zijn. Als ik
teksten moet verbeteren, voeg ik het ontbrekende lidwoord in deze gevallen toe. Tweeslachtig? Ik meen
van niet. We hoeven niet op de ontwikkelingen vooruit te lopeno Goed of fout meten we af aan de hedendaagse taal, niet aan die van de toekomst. Ondertussen vind ik het uiterst boeiend om door een kiertje alvast een blik te werpen op wat in de toekomst waarschijnlijk het gangbare en dan goede Nederlands zal
zijn.
Voorbode
Multatuli schreef in zijn MaxHavelaar zinnen als:

- Onder dezen wordthet bestuur uitgeoefend door
kontroleurs, opzieners en eental van andere beambten.
- ( ) daaronderhoudt hij eental van vrouwen.
- ( ) een tal van aanmerkingen die er waren gevallen op mijn beheet:
Zoals Multatuli het schreef, zo schreven veel van zijn
tijdgenoten het: 'een tal van'. Dus met het lidwoord
een erbij. Wat niet raar is als je bedenkt dat tal van
huis uit een zelfstandig naamwoord is. De historie
herhaalt zich. Of eigenlijk: wat met paar, heleboel en
aantal thans gebeurt, is eerder al met tal van gebeurd. De woordgroep werd meer en meer tot een onbepaald telwoord, zoals veel, en bijgevolg werd het
lidwoord overbodig, en viel het weg . In de twintigste

Multatuli schreef inzijn MaxHavelaarzinnen als: "(...) daaronderhoudt hijeentalvanvrouwen."
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van de gevallen heeft tal van + meervoud, hetgeen
ons niet verbaast. Maar al bij de eerste vijfhonderd
vind ik ook tal van lesmateriaal (op de site van de
openbare bibliotheek van Amersfoort), en tal van
surfstuff, tal van informatie, tal van bedrijvigheid, nog
eens tal van informatie, en tal van gratis materiaal.
Dat is circa één op de honderd keer met een enkel-

Voorsprong

Natuurlijk valt niet met zekerheid te zeggen dat tal
van + enkelvoud in de toekomst echt tot het gewone
Nederlands zal gaan behoren. De verandering waarvan we nu de eerste aanzetten kunnen waarnemen,
kan tenietgedaan worden, teruggedraaid. Er zijn in
het verleden genoeg voorbeelden aan te wijzen van
beginnende taalveranderingen, van tijdelijke tendensen om naast de gebaande wegen te gaan, die geen
vervolg kregen. Na verloop van tijd houdt het weer
op, en men keert terug naar de oude paden. Het is
zeker mogelijk. Maar ik verwacht het in dit geval
niet. Ik denk dat deze vernieuwing zich zal doorzetten. Gezien de hele beweging van een paar en een
heleboel, een aantal en een tal van, allemaal op weg
van zelfstandignaamwoordgroep naar onbepaald tel
zou het eerder onverwacht zijn als tal van -word,
zich daaraan zou onttrekken.

voud.
Dat de vernieuwing bij tal van zich juist het eerst
voordoet bij woorden als materiaal, onderzoek en bovenal informatie, is niet zo vreemd. Ze hebben in deze
betekenis eigenlijk geen meervoud, maar slaan op
niet - telbare gehelen die makkelijk op te vatten zijn als
bestaande uit allerlei onderdelen. Bij die eerste vijfhonderd treffers heb ik niet iets gevonden als tal van
gebouw, tal van auto, of tal van leerling; woorden dus
die duidelijk telbare personen of zaken aanduiden.
Na vijfhonderd treffers was ik het, eerlijk gezegd,
een beetje beu. Ik had geen zin meer om de overige
93.500 sites met tal van langs te gaan. Maar wacht:
Voorzover ik heb kunnen nagaan, komt aantal nog
niet voor met een enkelvoud. Ik heb tot nu toe in
nog even wat gerichter zoeken op tal van onderzoek.
Dat levert elf treffers op. Dan tal van instelling: twee
ieder geval nergens iets kunnen vinden als aantal
keer. En tal van informatie: 167 keer! Onze journalist
bewijsmateriaal of aantal informatie. Maar ik val niet
van De Morgen was dus helemaal zo uitzonderlijk
van mijn stoel van verbazing als me in de toekomst
niet.
zoiets onder ogen komt. Voorlopig heeft tal van, dat
Wat nog steeds niet wegneemt dat hij wellicht
ook veel eerder zijn lidwoord verloor, een voorslecht geslapen had, dat hij werd afgeleid door een
sprong op aantal, dat nu pas bezig is zijn lidwoord
beeldschone collega of dat hij grote haast had. Het is
af te werpen.
best mogelijk dat als hij zijn tekst eens rustig had
Ondertussen blijven die schriftjes van belang. Want
overgelezen, hij ervan gemaakt had: veel bewijsmate
hoe prachtig het internet ook is, het zoekt-niet eigewat bewijsmateriaal. Het kan best, maar
-rial,of:he
ner beweging. Je moet zelf de gezochte term intypen.
En je komt pas op het idee om naar iets te zoeken als
het doet er eigenlijk niet toe. De verandering staat
voor de deur. Klopt op de deur. Misschien moeten we je de krant leest of naar de televisie kijkt en daar iets
opmerkelijks tegenkomt. 0
zeggen: de deur staat al op een kier.
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UITWEE EN TOEKOMSTZEER
Guus Middag

dysseus, de Griekse
held: er valt wel iets
voor te zeggen om
hem te zien als een
man met heimwee. Tegen zijn zin
ging hij mee, met de andere
Griekse helden, naar Troje. En
met tegenzin liet hij zijn vrouw
Penelope, zijn zoon Telemachos
en zijn eiland Ithaka achter. En
toen de stad Troje, na een beleg
van tien jaar, dan eindelijk veroverd was, wilde hij het liefst zo
snel mogelijk weer terug. Maar
toen volgden nog eens tien lange
jaren vol omzwervingen, waarin
hij keer op keer de steven huiswaarts trachtte te wenden, voordat hij eindelijk mocht stranden
op zijn eigen eiland. De Odyssee:
het verhaal van een man die naar
huis wil.
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Hoe anders is het gesteld met
de Trojaanse held Aeneas. Het begint er al mee dat hij eenvoudigweg niet naar huis terug kán keren, want dat ligt in puin. Hij verlaat het brandende Troje met zijn
vader op zijn rug en zijn zoontje
aan de hand en met droevige achterlating van zijn vrouw. Zijn tocht
voert weg van huis en haard, vooruit, verder, al weet hij zelf lange
tijd nog niet waarnaartoe. De
Aeneis: het verhaal van een man
die naar een toekomst reizen wil.
Tegenstelling

Ik ontleen deze tegenstelling tussen Odysseus en Aeneas aan een
essay van Kees Verheul (in zijn essaybundel De dolende pen, 2002).
Als de Ilias en de Odyssee de boeken zijn van nostalgie en heimwee,

dan is de Aeneis volgens Verheul
het boek van het verlangen naar
wat nog komen moet, van "het
zeer van de toekomst". Aeneas lijdt
aan de toekomst. Zijn verhaal is
"het epos over toekomstzeer". Toekomstzeer? Het woord is nieuw en
in geen enkel naslagwerk terug te
vinden. Dat geldt ook voor het
Duitse woord dat Verheul verzint
voor de kwaal van Aeneas: hij lijdt
aan "Dahinweh". Ook dat woord is
in geen enkel naslagwerk te vinden, maar de bedoeling is wel duidelijk. Dahin is hier gebruikt in de
betekenis `ginds, verderop in de
tijd'. En Weh is een ander woord
voor `wee, zeer, ziekte'. Dahinweh:

laterpijn, toekomstzeer. Overigens
leerde navraag dat Dahinweh bij
de gemiddelde Duitssprakige lezer
weinig Anklang vond: die blijkt bij
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De vulkaan Mount Bromo op Java.

dahin eerder te denken aan dahin
in de betekenis `weg, zoek, verloren, voorbij' en bij Dahinweh dus
verwarrend genoeg eerder aan verdriet om de vergankelijkheid of

Sprookjeswereld
Als toekomstzeer het Nederlandse
equivalent voor Dahinweh is, wat
zou dan het Nederlandse woord
voor Fernweh zijn? Vertezeer?
aan nostalgie dan aan verdriet om Reiswee? Horizonkoorts? Verschietziekte? De dichter J.C. Bloem
de toekomst.
Voor de lijder aan toekomstzeer noemt ergens "de koorts van 't reiis, volgens Verheul, "het nu hoogzen". Jan van Nijlen kent "den lust
stens draaglijk als herinnering
te reizen" en de "droom van overvoor een gefantaseerd later". Een
zeesche streken, / als ware ik
toekomstzeerpatiënt leeft dus nau- vreemdeling in mijn eigen land".
welijks in het heden; hij zal bij ie- Hans Warren vertelt in zijn gedicht
`Jetayu' over Indonesië, en over
dere verworven zekerheid steeds
weer de noodzaak voelen om "weg vroeger, en over de sprookjeswevan hier" te gaan, op weg naar het re ld die daar toen, in zijn verbeelongewisse. De ziekte kan nog het
ding althans, bestaan moet hebbest omschreven worden als het te- ben. Hij leerde op school exotische
gendeel van nostalgie en heimwee, plaatsnamen en vreemde woorden
of als een variant op Fernweh.
en hij zong liedjes die in hem een
Fernweh is een woord dat wel bevreemd verlangen wakker riepen
naar dat verre land waar hij nog
staat in het Duits, en als leenwoord ook in het Nederlands
nooit was geweest: "Ooit leerde
(maar niet in Van Dale). Het is de ik / de vulkanen van Java op rij,
laatste jaren aan een zekere inflakende / de 'tankuban prahu', zong
tie onderhevig. Vroeger was Fern/ Indische liedjes met heftig uitwee
weh een mooie, verstilde ziekte
/ naar de tropen die ik nooit bevoor tere zielen en gevoelige drozocht." De jonge Warren leed niet
mers, voor zwakke neurasthenici
aan verzeer, verteverlangen, verteen bleke dichters die het zich kon- wee of Fernweh, maar aan uitwee.
den veroorloven te lijden aan de
Het woord is in geen enkel woorverte, meer in het bijzonder: aan
denboek of naslagwerk te vinden
het ziekelijke verlangen naar de
en is tot op heden nog maar op
verte, al dan niet bekend uit eigen één andere plaats gesignaleerd: in
ervaring en waarneming. Weemoe- een ander gedicht van dezelfde
dig mijmeren over verre landen,
Hans Warren. Daarin bezingt hij
verwijlen bij een denkbeeldige
met veel liefde ene Sylvaan, "zo'n
geur, opgesnoven aan een gevreemde jongen uit de polder" en
een "beau ténébreux". Wat zag
droomde verre kust - dat was de
Fernweh in reincultuur. TegenWarren langgeleden in de donkere
woordig wordt de diagnose geogen van Sylvaan? "In je zwarte
makkelijker gesteld. Iedereen die
ogen / broeide een pijn naar verterugverlangt naar die twee weken ten, / een uitwee". Uitwee zal wel
even lekker niksdoen in dat leuke
een woord van eigen vinding zijn,
resort aan dat zonnige strand voor voor de etymologische leek niet al
te moeilijk te ontleden: uit = Fern
weinig geld in de dalweken kan
desgewenst al lijden aan Fernweh. en wee = Weh, met als woordspeli-

ge bijgedachte dat deze vorm van
wee aandringt op het uit-zeggen
en in dichtvorm uit - zingen ervan:
een uitwee zoekt een uitweg.
Noteren wij in het Woordenboek
van de poëzie: "uitwee, verlangen
naar verre landen, `een pijn naar
verten', vaak broeiend van aard, te
zien in zwarte ogen o.a., inzonderheid in die van zekere mysterieuze
polderjongens die zich vroeger op
mooie zomeravonden voor enig
zilvergeld aanboden aan belangstellenden, voorzover althans vanuit de verte door de dichter Hans
Warren ('ik heb je menige zomeravond / bespied door een veldkijker') viel waar te nemen." 0
(advertenties)

GEBONDEN WNT TE KOOP
Compleet Woordenboek der Nederlandsche Taal te koop,
in'43 banden, inclusief bronnenlijst en drie aanvullende
delen. Het betreft een in linnen gebonden facsimileherdruk .uit 1 994.
Staat: zo goed als nieuw. Prijs: € 800,Meer informatie bij Onze Taal.
E-mail: administratie@onzetaal.nl.
Telefoon: 070 - 35 6 12 20 .

KOM MET UW MANUSCRTVF
naar Renate Dorrestein

Ga eens een weekje anders op vakantie in
Frankrijk. Neem bijvoorbeeld uw manuscript
mee en laat het bespreken door Renate
Dorrestein (4 t/m 10 mei). Of kom dichten in
en over het fraaie landschap van de Bourgogne
o.l.v. Albertina Soepboer (24 t/m 30 augustus).
En geniet dagelijks van culinaire hoogstandjes.
Domaine de Beauvoir verzorgt van april tot
november creatieve vakanties. Wekelijks twee
of drie verschillende cursussen. O. a. creatief
schrijven, toneel, koken, beeldhouwen,
schilderen, wijnproeven, fotografie. U verblijft
volpension in een fraai, authentiek pand.
Kamers met douche en toilet. Beauvoir ligt op

20 km van Auxerre en op 650 km van Utrecht.
Bel voor een brochure: 0348-419320. Of zie
www.beauvoir.nl.
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~ JE OREN EN JE NEUS
SCHRIJVEN
MET
SCHRljVEN MET jE OREN EN jE NEUS
Liesbeth Koenen

liesbeth Koenen
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blz., €17,95, uitgeverij L.J.
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TIENDEWEG
Riemer Reinsma

aar liefst 38 keer
komen we de
Tiend(e)weg
tegen in Nederland. Tenminste, als we ook de, op
z'n Middelnederlands gespelde,
Ockenburger Tientweg (in het
Zuid -Hollandse Rijswijk) mee rekenen. De naam is er typisch een van
het platteland, en dat is ook volstrekt logisch. Een tiende — in later
eeuwen meestal `tiend' genoemd —
was immers een belasting (gewoonlijk tien procent) op gewassen en op jongen van dieren. Men
moest de belasting betalen als men
gewassen en dieren had geteeld op
de grond van een ander. De tiend,
die oorspronkelijk in natura werd
betaald, werd door de tiendplichtige boer aan de tiendweg klaargezet, zodat de tiendgerechtigde hem
kon meenemen.
De tiende is van religieuze oorsprong. Deze belasting bestond al
bij de oudtestamentische joden. Zo
beschrijft Genesis 28 hoe de aartsvader Jakob, die zojuist een visioen heeft gekregen waarin God
aan hem verschenen is, een belofte
aan God aflegt: "van alles wat Gij
mij schenken zult, zal ik U stipt de
tienden geven". De oude christenen namen het systeem over, en
ook in het Karolingische Rijk was
het op sommige plaatsen van
kracht. De instanties waaraan betaald moest worden, waren aanvankelijk de kerken van de pa-

beginnen, aan wat hoek van 't
koorn dat hem gelieft." En in de
Costumen van het Vrije van Brugge
staat een bepaling uit 1542 die inhoudt dat de tiendplichtige boer
zijn vruchten niet van het land
mag halen "ten zy dat de gheheele

plaetse ghestelt zy in hoopen [ =
porties], omme daer naer byden
thiendenaere te verthiendene alzoot behoort". En in het oude Burgerlijk Wetboek stond nog deze
bepaling: "De schuldpligtigen (...)
zijn verpligt de hoopen of schoven
gedurende vier en twintig uren op
hunne akkers te laten staan, na
vooraf den tiendheffer (• • •) te hebben doen verwittigen."
De tienden moeten overigens
niet worden verward met de beruchte tiende penning, die de hertog van Alva in 1568 in de Nederlanden probeerde in te voeren. De
tiende penning was een belasting
in geld, op de verkoop van onroerend goed.

spreekt — nog volkomen landelijk
van karakter.
De tweede categorie, de kleine
of smalle tienden (ook `smaltienden' genaamd), werd geheven op
`tuinvruchten' als erwten, bonen,
wortelen, hout, gras, hooi, rapen,
radijs en kool — om maar iets te
noemen. De helderste categorie
lijkt die van de zogenoemde krijtende tienden, ook `bloedtienden'
of `beestentienden' geheten. Deze
groep omvatte in principe alle dieren en hun voortbrengselen (zoals
eieren), dus bijvoorbeeld lammeren , biggen, kalveren, veulens,

ganzen en ander gevogelte. Het
woord krijten slaat op het min of
rochie. Later kwamen de rechten
meer schorre geluid dat de dieren
op tienden in handen van we reld- in kwestie produceren. Subtielere
geesten maakten de zaak echter
lijke personen.
De tienden werden geheven op ingewikkelder en onderscheidden
binnen deze derde categorie nog
uiteenlopende zaken. Vrij gebruieen
indeling
in
drie
caeen aparte
groep:
was
g
P g
P de `kriekende'
J
rote of
teg
orieën. Allereerst de grote
tienden. Krieken is een oud woord
voor `tsjilpen', en werd gebruikt in
grove tienden, ook `groftienden',
`korentienden', `maaltienden' of
verband met krekels. Kriekende
`gaffeltienden' genoemd. Deze had- tienden hadden betrekking op ganzen, eenden, zwanen en ... bijen.
den betrekking op `veldvruchten'
zoals koren, hennep, lijnzaad en
Het kwam weleens voor dat de
dergelijke. Dit e tiendd werd biJ
tiend aan de we g was gezet zonder
tYP
voorbeeld neergezet
an de Tiend- dat de tiendheffer kon beoordelen
neer e aan
straat in Rotterdam zo mogen we of het echt wel een tiende van de
opmaken
uit hetgeen
Johan Okke- hele oo gst was. Het Utrechts PiaP
g
caetboek bevatte dan ook de volma schrijft in zijn boek De straat-

Belasting in natura is niet altijd
handig, en op den duur werden
ook de tienden meestal in geld voldaan. Zo lezen we in het Groot
Gelders Placaetboeck over een bepaling uit 167o die inhield dat de
tabakstiend "voortaen betaelt sal
worden met ses guldens". Maar
ook de gemoderniseerde techniek
om tienden te heffen riep verzet
op. In 1907 werd het tiendensysteem opgeheven. 0
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School verbiedt
andere talen
e Haagse Mondriaan Onderwijsgroep veroorzaakte behoorlijk wat opschudding door half januari aan te kondigen dat er voortaan in en om de
school alleen Nederlands mag worden gesproken.
Leerlingen die weigeren zich daaraan te houden, kunnen in het uiterste geval van school worden gestuurd.
Er klonk veel kritiek - de maatregel zou slecht zijn
voor de motivatie van de leerlingen en zorgen voor
gevoelens van minderwaardigheid - maar het opvallendste tegengeluid kwam wel uit juridische hoek.
Volgens mr. J.P. Loof, docent aan de Leidse rechtenfaculteit, gaat het voorstel in tegen de artikelen 7 (vrijheid van meningsuiting) en io (eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer) van de grondwet. Loof: "Er
zijn specifieke bepalingen in de wet opgenomen die
een inperking van de grondrechten kunnen inhouden.
Maar die hebben onder meer betrekking op het handhaven van de openbare orde, de nationale veiligheid
of de volksgezondheid. Beter Nederlands leren spre ken lijkt mij geen goede grond hiervoor."
Toch is de Mondriaan Onderwijsgroep niet de eerste school die andere talen wil uitbannen; onder meer
het Thomas More Overvoorde College in Den Haag
deed dat geruisloos al drie jaar terug, en het bevalt
de school uitstekend. Locatiedirecteur J. Henskens:
"Het werkt prima. Als een docent langsloopt en een
leerling Marokkaans hoort spreken, dan zegt hij gewoon: 'Weetje nog wat we hadden afgesproken ?'
Leerlingen hebben geen moeite met deze regel. Zolang je het maar in samenspraak doet. We spelen
beslist geen politieagentje op school."
Bron: Haagsche Courant, 15 en i6 januari 2003

Voornamen. Net als in 2001 waren
Thomas, Daan en Tim het afgelopen
jaar de populairste jongensnamen en
Sanne, Lisa en Anne de populairste
meisjesnamen in Nederland. (Sociale
Verzekeringsbank)
Woordblindheid. Vijf procent van
alle jongens heeft last van dyslexie.
Daarmee komt het bij jongens bijna
twee keer zo veel voor als bij meisjes.
(Centraal Bureau voor de Statistiek)

mis. De kwestie zorgde in Vlaanderen
voor nogal wat beroering en haalde
zelfs de buitenlandse pers. (BN/De

Stem, Het Belang van Limburg, Gazet
van Antwerpen, New f ersey Online)
Engels geweigerd. De voorzitter van
de commissie Duurzaamheid van de
Delftse gemeenteraad heeft een
voorstel over een spoortracé van de
agenda gehaald omdat het in het Engels gesteld was. "Een schijnvertoning", volgens de GroenLinks-fractie,
die voor het Engels koos om ervoor te
zorgen dat de Spaanse stedenbouwkundige Joan Busquets - speciaal aangetrokken voor dit project - de discussie ook zou kunnen volgen. (Haag-

sche Courant)
Nederlands in Oost-Groningen. Kinderen van asielzoekers spreken beter
Nederlands dan Oost-Groningse basisschoolkinderen. Volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen komt dit doordat kinderen van
asielzoekers vaak hoogopgeleide ouders hebben. Ook zou het Groningse
dialect een negatieve rol kunnen
spelen. (Dagblad van het Noorden)
Nederlands van Nu, het ledenblad
van de (Vlaamse) Vereniging Algemeen Nederlands (VAN), gaat op in
het tijdschrift Neerlandia van het (internationale) Algemeen-Nederlands
Verbond (ANV). Volgens VAN-voorzitterFrans Debrabandere heeft Vlaanderen veel minder belangstelling voor
taal dan algemeen wordt aangenomen. (DeStandaard via Van Dale Taalweb)
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Vlaamse missen. De Belgische kardinaal Danneels heeft priester Jos
Verstraeten uit de Brusselse randgemeente Wezembeek-Oppem afgezet,
omdat die weigerde om in zijn parochie, die op Vlaams grondgebied
ligt, in het Frans voor te gaan in de
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Deborah Tannen

Snellere taal. Volgens de Amerikaanse taalkundige Deborah Tannen gaan
jongeren steeds sneller spreken (en
schrijven), iets wat ook te merken is
aan het spreektempo in tv-series en
praatprogramma's. De oorzaak kan
zijn dat langzame sprekers als dom
worden ervaren - een gegeven dat
door onderzoek gestaafd wordt. (The

Washington Post)
Veto. De Roemeense president Ion
Iliescu heeft zijn veto uitgesproken
over een zeer omstreden wetsontwerp waarmee Engels uit het Roemeens geweerd had moeten worden.
Een woordvoerder: "We moeten geen
bureaucraten en rechters over de taal
laten beslissen." (Yahoo!)
Talenstudies. Het aantal talenstudenten aan de universiteiten van Utrecht
en Amsterdam is de afgelopen tien
jaar grofweg gehalveerd, tot 500 per
jaar per universiteit. (de Volkskrant)
Ontstaan taal. Twee Spaanse natuurkundigen beweren in het gezaghebbende tijdschrift Nature dat de
overgang van dierlijke geluiden naar
menselijke taal geen geleidelijk proces is geweest, maar in één klap
heeft plaatsgevonden. (Nature)
Zuigelingen van drie maanden laten
al specifieke hersenactiviteiten zien
als ze in hun moedertaal worden
voorgelezen, zo blijkt uit Frans onderzoek. Dit is mogelijk een aanwijzing
dat het taalvermogen minstens voor
een deel aangeboren is. (Science via
Taaldatabanken)
0

woorden uit 1302

Koppelingen naar de originele berichten
WabCua .

Spelen met taal

staan op de internetpagina
www.onzetaal.nl/tamtam; let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze
website staat iedere dag vers taalnieuws.

[£()lOCo F K

_
TALEN NIET VOOR UITSTERVEN BEHOEDEN

FankJansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt maandelijks zo'n kwestie.
Hij steekt daarbij zijn eigen mening niet onder stoelen of banken en
eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

e helft van alle talen die nu nog op de
wereld gesproken worden, zal volgens
onderzoek in de nabije toekomst verdwijnen. Dat is een tragedie — in ieder
geval voor de laatste sprekers en voor linguïsten, die
de verscheidenheid van hun studieobject zien afnemen. En dat is weer de aanleiding voor allerlei initiatieven om uitstervende talen te redden. Is het verstandig om daar geld in te steken?
Nee. In dit verband wordt weleens de vergelijking
gemaakt met het uitsterven van plant- en diersoorten.
Maar' dat is misleidend. Toen de dodo was uitgestorven, leefde er geen enkel exemplaar meer van deze
soort. Als een taal uitsterft, zijn de sprekers op een
andere taal overgegaan, of ze voeden in ieder geval
hun kinderen in een andere taal op. Dat doen ze in de
overgrote meerderheid van de gevallen omdat ze daar
voordeel van verwachten in de toekomst. En dat
schatten ze meestal goed in. De vergelijking zou beter
passen als men in de achttiende eeuw had besloten
(via genetische modificatie ?) de laatste dodo's in kalkoenen te veranderen. Het uitsterven van een taal is
beter te vergelijken met het verdwijnen van kennis
en vaardigheden, zoals de Egyptische mummificatiemethoden.
We kunnen het uitsterven van een taal wel tegengaan of rekken, maar dat is alleen mogelijk als grote
groepen gebruikers van die taal ervan overtuigd zijn
dat hun taal meer tegemoetkomt aan hun communicatiebehoeften dan andere talen, en dat het spreken
van hun taal bijdraagt aan het geluk en de voorspoed
van henzelf en van hun kinderen. En zelfs als er aan
die voorwaarden is voldaan, zijn grote financiële
offers nodig en is de uitkomst ongewis.

UITSLAG VORIGE STEMMING
Verdachten worden in de krant meestal aangeduid met
hun initialen. Dat heeft niet zo veel zin. Het is informatiever om die initialen achterwege te laten ten gunste
van enkele kenmerken van zijn persoon, zoals leeftijd,
woonplaats en beroep, zo stelde ik de vorige keer. Dit
vond u een inspirerend onderwerp: maar liefstl72 lezers
namen de moeite om te reageren. Maa van hen, dus
meer dan twee derde, bleken het eens te zijn met de
stelling. In de Volkskrantvan 1 februari jl. treffen we nog
een goede reden aan om afscheid te nemen van initialen: daarin behandelt de ombudsman van deze krant
een conflict tussen Cisca Dresselhuys van Opzij en een
redacteur van de krant. Zij pikte het niet dat die haar in
zijn column met "Circa D." had aangeduid. Initialen in
een tekst criminaliseren even hard als het ogenbalkje bij
een foto.

Wat overigens wel kan, is een bedreigde taal zo
grondig mogelijk archiveren in woordenboeken,
grammatica's en verhalen, zoals bijvoorbeeld wordt
gedaan in het prestigieuze Rosetta-project. Vergeleken
met de echte taal is het een schamel beetje. De echte
taal zit in het hoofd van de sprekers, en komt eruit in
flitsende dialogen bij ruzies, op de markt en bij het
versieren. Daar blijft in een woordenboek niets van
over. Daarom kunnen we dergelijke woordenboeken
het best vergelijken met de poot van de dodo met een
veertje eraan, die in Londen wordt bewaard: hoogstens een aandenken.
De stelling luidt deze keer:
Het is onzinnig om talen voor
uitsterven te behoeden..

11l
Bent u het eens of oneens met deze stelling?
Breng voor 17 maart uw stem' uit op onze
website: www.onzetaal.nl. U kunt ook per
post reageren; stuur een briefkaart met 'Het
is onzinnig om talen voor uitsterven te behoeden' of "Het is zinnig om talen voor uit
te behoeden' naar de redactie van -stervn
Onze Taal, Raamweg ia, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag van de
S
stemming.
Op onze website staan verwijzingen naar allerlei achtergrondinformatie over deze kwestie.

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 47)
A. Spelling
1 b. ecotaks
2 C. consensus
3 c. eruitzien
4 a. geillumineerd
5 a. kleinodiën
6 b. Visigoten
B. Vergroot uw woordenschat
echtheidskenmerk
2 c. zich koesteren
3 b. moedersnaam
4 a. boot met drie rijen roeiers
1 b.

C. Zoek de fouten
1. 75 +'er of 75-plusser; paaseieren; caissières. N.B.: wou is niet fout, wilde is
iets verzorgder; angst om het harten schrik om het hart zijn beide goed.)
2. lijdt; allesbehalve (één woord); een van hen; lachte. (N.B.: tegen is goed,
naar kan ook.)
D. Extra
`Henk is in de Heer en Haarlem' is een zeugma: een grammaticaal onjuiste samentrekking van twee zinsdelen.

C.
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Talen van Suriname
uriname telt slechts een half miljoen inwoners, maar desondanks
worden er zo'n twintig (Amerindiaanse, Creoolse en Euraziatische)
talen gesproken. In de Engelstalige
publicatie Atlas o f the Languages of
Suriname wordt elk van die talen beschreven, waarbij niet alleen de belangrijkste kenmerken en eigenschappen aan bod komen, maar ook de oorsprong ervan en de ontwikkeling die
ze de laatste vijfhonderd jaar hebben
doorgemaakt. Het boek is bedoeld
voor een breder publiek dan alleen
taalkundigen, en daarom zijn vaktermen zo veel mogelijk vermeden en is
er een verklarende woordenlijst opgenomen. De tekst wordt geïllustreerd
met kaarten en foto's.

S

Atlas o f the Languages o f Suriname, onder
redactie van Eithne B. Carlin en Jacques
Arens, is een uitgave van KITLV Press en
kost € 37,50 (ingenaaid, 345 blz.).
ISBN go 6718 ig6 X

Dialectendag
aterdag 22 maart wordt in Goes
de zevende Nederlandse dialectendag gehouden. Het centrale
thema van de dag is "de beeldvorming over dialecten en dialectverschillen zoals we ze in (spot)zinnetjes,
rijmpjes en bijnamen terugvinden".
Het ochtendprogramma omvat een
aantal lezingen; 's middags kan men
aan workshops deelnemen en de boekenmarkt en het café-chantant bezoeken.

een of andere manier een parallel getrokken tussen Hongarije en Nederland. Dat het in Boedapest uitgevoerde onderzoek zeer divers van aard is,
mag blijken uit (onder)titels als'beleefdheid in verzoekbrieven', 'naamsverandering in het licht van de Hongaarse geschiedenis', `tekstvormende
melodieën' en `naakte vrouwen op
oudtestamentische voorstellingen'.
Parallellen. Károli-studies II, onder redactie
van Julia Albert Balászi en A. Agnes Sneller, kost € 8,— inclusief porto (gelijmd,

Meer informatie bij de Stichting Neder-

237 blz.). Bestellingen per e-mail:

landse Dialecten: telefoon 024 - 3 61 59 9 8
(Nederland) of og - 264 40 79 (België);

albert@lux.kgre.hu. ISBN 963 839 2 541

e-mail snd@mail.be; websites:

Financieel vertalen

www.vcv.be en www.kun.nl/dialect.

n 1997 verscheen het Financieel-economisch lexicon van A.^. de Keizer,
met daarin 30.000 vertalingen in
en uit het Engels van termen op het
gebied van het bank- en beurswezen,
de accountancy, pensioenen en verzekeringen, en aanverwante terreinen. Het lexicon, waarvan de omvang
inmiddels met,25% is toegenomen,
wordt nu op abonnementsbasis
voortgezet op internet, onder de
naam FELOnline.

Neerlandistiek in Hongarije
n zoon publiceerde de `Studierichting Nederlandse taal en cultuur'
van de Hongaarse Karoli Gasparuniversiteit een bundel genaamd Károli-studies, met daarin artikelen over
het onderzoek dat daar werd uitgevoerd. Onlangs verscheen hierop een
vervolg onder de titel Parallellen. De
artikelen behandelen voor het grootste deel taal- of letterkundige onderwerpen, en in de meeste wordt op de

Meer informatie vindt u op
www.acetranslations.nl.
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Van wie is de taal?
n de nieuwste roman van K. Schippers, Zilah, krijgt de hoofdpersoon
bij toeval het Nederlands `in bezit'.
De overheid probeert het haar weer
te ontfutselen, want men had net het
plan opgevat om onze taal aan de
Amerikanen cadeau te doen. Het
boek is een liefdesgeschiedenis, maar
er is ook een rol in weggelegd voor
de taal en de positie van het Nederlands ten opzichte van het overal oprukkende Engels. (Zie ook het interview met Schippers op pagina 44 van
dit nummer.)
Zitah is verschenen bij Querido en kost
€17,95 (gelijmd, 301 blz.).
ISBN go 214 8007 7

aal in Nederland is een website

over de vijf Nederlandse streektalen (in de zin van regionale
talen): het Fries, het Nedersaksisch,
het Limburgs, het Zeeuws en het Brabants. Deze prettig ogende en overzichtelijk gestructureerde site biedt
vooral inleidende informatie — die in
het geval van het Limburgs (en ook
wel het Fries) overigens genoeg is
voor een zeer grondige kennismaking. Van elk van de talen wordt een
korte karakterschets gegeven: geschiedenis, het taalgebied, het aantal
sprekers, de streektaalvormen van
plaatsnamen, enzovoort. Bij het Fries
wordt ook nog stilgestaan bij de rol
die deze taal speelt in het bestuur, het
onderwijs en de cultuur van Friesland.
Voor verdere informatie wordt doorverwezen naar papieren en elektronische publicaties van anderen.
Het Limburgs komt het uitgebreidst aan bod: de inleiding wordt
hier aangevuld met de vrij omvangrij-

ke `Situatieschets van het Limburgs',
die is overgenomen uit het Advies inzake de erkenning van het Limburgs
als streektaal, en verder met een
overzicht van spreuken en wijsheden, een bespreking van de grammatica , en met taalkaarten en gel uidsfragmenten.
Geluid speelt ook een grote rol op
de website Streektaalmuziek in Nederland. Hierop wordt per provincie een
bio- en discografisch overzicht gegeven van personen en groepen die de
laatste vijftig jaar in streektaal gezongen hebben. Helaas zijn hiervan
geen geluidsfragmenten opgenomen, maar die zijn misschien wel te
vinden via de vele koppelingen naar
andere sites. 0
Taal in Nederland:
http://streektaal.cjb.net
Streektaalmuziek in Nederland:
http://people.zeelandnet.nl/vdbremen/
strk/strktlnn.htm
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RUGGESPRAAK
Zeilscouting bouwt boterloods
van oud papier
Uitkijkpost

folder Blokker

De vier lijstdekkers waren het roerend eens dat mensen dle
slachtoffers helpen die ernstig worden belaagd door de rechter
in bescherming moeten worden genomen.
Noordhollands Dagblad

DEN HAAG/GPD — Bommeldingen hebben het IKEA-concern
in Nederland vandaag platgelegd. Bij drie van de tien vestigingen van het woonwarenhuis
zijn gisteravond en vanmorgen
verdachte pakketten aangetroffen. Het ging om de filialen in
Sliedrecht, Amsterdam en
Utrecht. Deze zijn inmiddels allemaal tot ontploffing gebracht.
Haarlems Dagblad

Duiven doden volgens onderzoek
wreed en zinloos
De Groninger Gezinsbode

De avond staat in het teken van
de psychometrie. Teckla Rood
geeft boodschappen door vanuit
de andere wereld, aan de hand
van meegebrachte foto's en
voorwerpen. Dit kan ook een
overleden persoon zijn.

De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie is gratis verkrijg
te bellen met o8o0- 0228880 of via de website: www.alzheimer.nl.
-bardo
Moerdijkse Bode

Duit vorts Weekblad

Elders goedkoper
dan gratis

Vet afzuigen in
het openbaar
DUITSLAND - Uit protest tegen het gezondheidsbeleid van de Duitse regering gaat een Duitse arts
morgen op een plein in Berlijn in het openbaar
overtollig vet afzuigen.
Metro

:T;

fi

'
u

advertentie in Nummer i

Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging
gewenningsregeling
Regeling Ministerie OCenW

GroenLinks kiest voor een samenleving waar de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen. Een samenleving
waar mensen die buiten de boot dreigen te vallen een
zetje in de rug krijgen.
Verkiezingsprogramma GroenLinks in vogelvlucht
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Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

li nda den Braven

t elef oo n: 070 - 356 12 20

Pepij n Hend riks

fax: 070 - 392 49 08

Rutger Kiezebrink

e-mail : onzetaal@onzetaal.nl

Wouter van Winge rden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,

Vaste adviseurs

van 10.00-12.3° en 14.00-16 .30

l exicografie en woordgeschiedenis: Ton den

(€ 0,50 per mi nuut)

Boon. Ewoud Sanders: taa lveranderin g: joop van

e-m ail: t aaladvies@o nzet aal. nl

der Horst ; etymologi e: Marlies Philippa , Nicoline
van der Sijs; woordenboeke n en idioom: Riem er

Onze Taal op int ern et:

Reinsma

w ww.onzetaal. nl
(webredacteur: Marc van Oostendorp)

Het genoo tscha p we rkt samen met de universiteiten van Ams terdam, Delf t , Eindhoven,

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931)

Gronin gen, l eiden, Nijmegen , Olde nburg

stelt zich t en doe l het verantwoorde gebruik

(BRD), Tilburg en Ut recht . de Fryske Akademy,

van de Nederlandse taal t e bevorderen en aan

het Inst ituu t voor Nederland se l exicologie en

hen die haar gebr uiken meer beg rip en kennis

het Meert ens Insti t uut.

daarvan bij te brengen. Het maan dblad Onze
Taal (oplage 40 .000) wi! op prettig leesbare en

Bestuur Genootschap Onze Taal
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De vijfjarige Nadien vraagt:
"Hebbie een potlood?", waarop
haar moeder zegt: '''Hebbie' moet
je nooit zeggen, maar 'heb je'."
Even later hoort ze Nadien
zingen: "Heb je birthday to you."
Deze maand in OnzeTaal (biz. 83)
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congressen en lezingen
103 Website: Ouders Online
104 Ruggespraak

THEMA KINDERTAAl
Redactie Onze Taal

e Chinese Muur, mensen op de maan, de honderd meter

Hoe kan dat? Marco Haverkort toont in het openingsartikel aan

in 9,78 seconden - het zijn allemaal indrukwekkende

dat het vermogen om talen te leren in onze genen verankerd ligt.

prestaties. Toch vallen ze in het niet bij wat elk kind al

Daarna gaat Maaike Verrips na hoe kinderen fouten vermijden,

D

voor z'n zesde voor elkaar krijgt: het leren van een taal, een sys-

en bespreken Jacqueline Evers en Ted Sanders het aanleren van

teem dat zo gecompliceerd is dat het nog door geen enkele taal-

woordjes als maar, omdat en hoewel.

kundige uitputtend is beschreven. In een duizelingwekkend

Bij dit alles speelt natuurlijk ook het taalaanbod een belang-

tempo breidt de woordenschat van een kleuter zich uit, en in-

rijke rol. Wat spreekt kinderen aan? Waar luisteren ze naar? Kees

gewikkelde grammaticale regels worden spelenderwijs aan-

van der Zwan verdiept zich in de tv-serie Kabouter Plop en de

geleerd.

kleuterpopgroep K3. En Ton den Boon onderzoekt wat kinder-

Paula Fikkert laat aan de hand van een hele berg voorbeelden
zien hoeveel creativiteit kinderen aanspreken in hun dagelijkse

woordenboeken de allerkleinsten zoal te bieden hebben.
Ten slotte begint Marc van Oostendorp deze maand met een

taalontwikkeling. Daarbij vliegen ze weliswaar geregeld uit de

nieuwe serie: 'Taalkunde voor kinderen' - zodat er ook in de

bocht, maar veel opvallender is hoe geed ze het eigenlijk doen.

komende nummers aandacht zal zijn voor kinderen en taal.

TAAL ZIT JE IN HET BLeED
De genetische basis van het menselijk taalvermogen

Marco Haverkort - taalkundige. Katho lieke Universiteit Nijmegen
en Boston University

Sommige dieren gebruiken iets wat je taal zou kunnen noemen. Ze slaken
kreten om soortgenoten te waarschuwen, en er zijn zelfs mensa pen die in
staat zijn in gebarentaal woorden te leren. Maar dieren kunnen niet wat
mensen wei kunnen: klanken en woorden systematisch combineren tot
zinnen. Hoe komt het dat de mens net dat stapje extra kan zetten?

e mens is lang niet de enige diersoort
die met zijn soortgenoten kan communiceren. Neem nu de meerkat,
een apensoort die op de Afrikaanse
savannen leeft. Die kan met verschillende kreten zijn soortgenoten waarschuwen voor
roofdieren van' een bepaald type . Als een groep meerkatten die kreten op een bandrecorder hoort, reageren ze daar duidelijk op. Het geluid dar gebruikt
wordt om te waarschuwen voor slangen bijvoorbeeld
heeft als effect dat de leden van de groep op hun achterpoten gaan staan en de grond om zich heen afspeuren, terwijl de meerkatten zich in de struiken
verstoppen bij een waarschuwing voor grote roof-
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vogels. Kennelijk bevatten de kreten van de meerkat
heel specifieke informatie.
Eigenlijk kun je die waarschuwingen weI vergelijken met woorden of uitdrukkingen van de mens . Ze
hebben tens lotte een bepaalde, algemeen bekende
betekenis, die neerkomt op zoiets als 'Pas op, een
slang!' Maar de mens kan meer. Die kan die woorden
en uitdrukkingen combineren tot grotere gehelen:
zinnen. En met die zinnen kan hij comple xe informatie weergeven en relaties leggen tussen bepaalde
dingen uit de werkelijkheid. Dieren ontberen dat
talent om woorden of equivalenten met elkaar te
combineren.
Nietdom

Zelfs onze nauwste verwanten, de mensa pen, zijn
niet in staat om zinnen te smeden uit woorden. Er is
in de vorige eeuw veel energie gestoken in pogingen
om chimpansees menselijke taal te leren . Daarbij
moest gewerkt worden met gebarentaal of met visuele symbolen. De keel en het strottenhoofd van deze
apen wijken namelijk zodanig af van die van de mens
dat gesproken taal buiten hun bereik ligt. De mens apen bleken prima in staat woorden te leren, maar ze
konden die niet systematisch en productief met elkaar
combineren tot zinnen.
Oat mensapen geen taal kunnen leren, komt niet

doordat ze dom zijn. Experimenten van psychologen
hebben juist aangetoond dat deze apen allerlei moeilijke problemen kunnen oplossen en dat ze gemakkelijk leren. Het vermogen om woorden te combineren
tot grotere gehelen is hun echter niet gegeven.
Als taal een soortspecifieke eigenschap is, dan is
het erg waarschijnlijk dat die eigenschap aangeboren
is. Taal zit de mens dan in de genen, net als andere
eigenschappen die alle mensen gemeenschappelijk
hebben. Maar bij erfelijke eigenschappen gaat er ook
weleens iets mis. Zoals ouders hun kinderen bij de geboorte aanleg kunnen meegeven voor slechte ogen en
bepaalde vormen van kanker, zo bestaan er ook erfelijke taalstoornissen. Men spreekt dan van `primaire
taalstoornissen'.
`Tabouter'

Primaire taalstoornissen zijn niet het gevolg van een
andere afwijking. Kinderen die ermee behept zijn,
hebben geen gehoorproblemen of neurologische
problemen, geen afwijkingen van de spraakorganen
(zoals een gespleten gehemelte of hazenlip), geen
sociaal-psychologische stoornissen (zoals autisme)
en ze hebben een normaal IQ. Ze hebben echt alleen
problemen met hun taalontwikkeling.
Kinderen met primaire taalstoornissen beginnen
pas vrij laat taal te ' gebruiken, zo'n zes tot twaalf
maanden later dan hun leeftijdgenoten. Ze gebruiken
over het algemeen korte, eenvoudige zinnen, waaruit
ze functiewoorden (lidwoorden, hulpwerkwoorden,
koppelwerkwoorden, voorzetsels en dergelijke) weglaten, zodat hun taal wel iets van een telegram krijgt.
Nu doet elk kind dit op een gegeven moment in zijn
taalontwikkeling (zie het artikel van Maaike Verrips,

PRIMAIRE TAALSTOORNISSEN
Hieronder vertelt Francoise, een meisje van zeven en een halfjaar met een primaire
taalstoornis, het verhaal van Sneeuwwitje. Fran4oise heeft problemen met de zinsbouw, met klanken en met het vinden van woorden. Ze vertelt het verhaal met handen
en voeten en met veel expressieve intonatie.
Sneeuwwitje en de kabouter zegt ... eum des de kabouter eu ... de babouter `hie sond min
bedje.' Sneeuwtje en Sneeuwwitje ... de tabouterzegt: `wilde g11 soep maak en fristen, ja',
en de kabouter is bli, en de eks komt komt binnen de dinges ... af!... de dinges breng en
dinges en nies en `niemand nie binnen komen hoor de tabouters' ... en de tobouterzegt en
de eks komt binnen ... 'ik heb iets mooi en ik en ik' en de bouterzegt eu Sneeuwtje zegt
`kom binnen' eu dieje een ban gegoven en die heeft da en Sneeuwwitje is ziek en Sneeuw
dood, en die de do en de dokt(er) en de en de bouters ... 'Sneeuwwitje kom is hier!' -tjeis
Sneeuwwitje eet een appelen de tabouterzegt: `sproei u!' Sneeuwwitje, roept nog ... is
dood en de eks komt nog en een kam steken in die haar en is dood en s en die vader heeft
ge gehelpt.

op pagina 75 e.v.), maar kinderen met een aangeboren taalstoornis blijven dit doen, terwijl zich normaal
ontwikkelende leeftijdgenootjes die fase na hun derde
levensjaar achter zich laten. Werkwoorden worden
vaak niet vervoegd, en als deze kinderen het al doen,
hebben ze een sterke voorkeur voor enkelvoudige vervoegingen en voor de .tegenwoordige tijd, zelfs als dat
eigenlijk ongrammaticaal is. Het levert zinnen op als
`Ik eet gisteren een boontje.'
Daarnaast hebben kinderen met primaire taalstoornissen ook problemen met het produceren van de
juiste klanken. Hun klinkers worden soms vervormd
([bad] voor bed), medeklinkers worden vervangen
(meestal door een t, d, p of k: kabouter wordt bijvoorbeeld [tabouter]) en medeklinkergroepen worden
vereenvoudigd ([sool] of [chool] voor school) . Zulke
kinderen hebben vaak ook woordvindingsproblemen
(zie het kader `Primaire taalstoornissen') .

0 vrouw

0 man

% persoon met een primaire
taalstoornis

Eeneiige tweeling

De bovenstaande stamboom van drie generaties van
een familie laat goed zien dat de primaire stoornissen
erfelijk zijn. Niet alle kinderen van een ouderpaar
krijgen de stoornis, hoewel ze allemaal onder min of
meer dezelfde omstandigheden opgroeien en dus een
vergelijkbaar taalaanbod krijgen. Dat betekent dat de
stoornis niet volledig kan worden verklaard door omgevingsfactoren, zoals weleens gesuggereerd wordt.
Genetisch onderzoek van deze familie bracht aan
het licht dat de leden met een primaire taalstoornis
een afwijking vertonen op chromosoom 7, een gen
dat onder de naam FOXP2 bekend is komen te staan.
Alleen kinderen die de afwijkende genen van hun ouders geërfd hebben, ontwikkelen de stoornis. Dit ondersteunt duidelijk het idee dat het menselijk taalvermogen aangeboren is.
Ook onderzoek naar primaire taalstoornissen bij
tweelingen bevestigt dit. Eeneiige tweelingen delen ►
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DE KRITISCHE PERIODE
Voor veel vaardigheden van mensen en dieren geldt dat er een zogenoemde kritische
periode bestaat. Vóór een bepaalde leeftijd moet er met zo'n vaardigheid begonnen
worden, anders wordt die voor de rest van het leven buiten werking gesteld. Zo blijkt
dat wanneer de oogleden van jonge katten in de eerste acht weken na hun geboorte
niet opengaan, de dieren blind zijn. Deze blindheid wordt dan niet veroorzaakt door
een defect in de ogen - die doen het prima - maar het gebied van de hersenen dat visuele prikkels verwerkt, functioneert niet; het is niet tijdig `opgestart' door visuele
prikkels en is daardoor definitief buiten werking gesteld.
Er is een aantal gevallen bekend van kinderen die in hun vroege jeugd niet zijn bloot
aan taal. Een van de schrijnendste gevallen is wel dat van het Amerikaanse -gestld
meisje Genie, dat tot haar twaalfde in een klein kamertje vastgebonden heeft gezeten
op een stoel. Haar vader deed alleen maar grom- en blafgeluiden van honden na. Hij
sprak niet met het meisje en hij had ook Genies moederen broer verboden met haarte
praten. Nadat ze bevrijd was, bleek Genie in staat woorden te leren, maar het lukte
haar niet meer het combinatorisch systeem van de taal onder de knie te krijgen. Gevallen als deze lijken het idee te ondersteunen dat er een kritische periode is voor taal.

Het Amerikaanse
meisje Genie leefde
tot haar dertiende
gedwongen in
volledig isolement.

tweemaal zo veel genetisch materiaal met elkaar als
twee-eiige tweelingen. Je zou dus verwachten dat de
kans dat beide leden van een tweeling een primaire
taalstoornis ontwikkelen, tweemaal zo groot is bij
een- als bij twee-eiige tweelingparen, en dat is ook
precies wat onderzoek heeft aangetoond.
Een en ander betekent natuurlijk niet dat in onze
genen is vastgelegd welke taal we zullen spreken. De
taal die een kind leert, is die van de omgeving. Wat
we bij onze geboorte meekrijgen, is een abstracte
blauwdruk van eigenschappen die alle menselijke
talen delen, de zogenoemde universele grammatica.
Het hebben van die blauwdruk is een noodzakelijke
voorwaarde om een moedertaal te verwerven.

Nadat ze in 1970 was
.

bevrijd, lukte het
haar niet meer het
taalsysteem
helemaal onder de
knie te krijgen.

Abnormale omstandigheden

De snelheid waarmee kinderen hun moedertaal ver
indrukwekkend, maar hun prestatie is nog-wervnis
indrukwekkender wanneer we bedenken dat ze dat
doen zonder instructies van hun ouders. Sterker nog:
de meeste ouders zouden niet eens instructies kunnen
geven, omdat ze de regels die aan hun taal ten grondslag liggen niet kennen - althans: niet bewust. Er zullen bijvoorbeeld niet veel ouders zijn die aan hun
peuter kunnen uitleggen waarom een zin als Jan
hoorde jou zichzelf bejubelen' geen grammaticale zin

van het Nederlands is. Toch zullen alle peuters net als
hun ouders een grammatica ontwikkelen waarin dit
soort zinnen niet tot de mogelijkheden van het Nederlands behoort.
Taallerende kinderen staan er dus helemaal alleen
voor. Niet alleen geven hun ouders geen instructies,
ze verbeteren hun kinderen ook nauwelijks wanneer

ONGEVOELIG VOOR VERBETERINGEN
Het volgende Engelse dialoogje tussen een moeder (M) en haar
kind (K) illustreert dat kinderen niet gevoelig zijn voor correcties - iets wat onderzoek keer op keer heeft aangetoond.
K: "Nobody don't like me."
M: "No, say: `Nobody likes me.'"
K: "Nobody don't like me."
[Dezelfde dialoog wordt acht keer (I) herhaald.]
M: "Now listen carefully. Say: `Nobody likes me.'"
K: "Oh, nobody don't likes mel"
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ze grammaticafouten maken. Kinderen worden wél
gecorrigeerd wanneer ze iets onbeleefds zeggen
('Nee, je moet "u" zeggen tegen die meneer'), wanneer ze een verkeerd woord gebruiken ('Nee, dit is
geen poesje, dit is een hondje') of wanneer ze niet de
waarheid spreken. Maar met grammaticafouten blijken ouders hun kinderen niet lastig te vallen: In de
zeldzame gevallen waarin dat wél gebeurt, blijkt de
correctie nauwelijks door te dringen (zie het kader
`Ongevoelig voor verbeteringen') .
Betekent dit nu dat het er niet toe doet wat we
tegen kinderen zeggen? Integendeel. Een rijk en gevarieerd taalaanbod (verhaaltjes en gedichtjes lezen,
liedjes zingen, taalspelletjes doen, gesprekjes voeren)
is belangrijk voor een normale taalontwikkeling. Op
basis van zo'n rijk taalaanbod zijn kinderen in staat
zelf snel de regels van de grammatica te achterhalen.
Ze stoppen dan na verloop van tijd vanzelf met het
maken van grammaticale fouten. Wanneer ieder taalaanbod ontbreekt, wordt het aangeboren vermogen
om taal te leren niet `opgestart', zoals de trieste voorbeelden van kinderen die opgroeien onder abnormale
omstandigheden laten zien (zie het kader `De kritische periode') .
Onvolkomenheden

Kinderen moeten het dus doen met de taal die ze om
zich heen horen, maar daar zitten vaak onvolkomenheden in: mensen verspreken zich, maken zinnen niet
af, ontsporen halverwege ingewikkelde zinnen, enzovoort. We . realiseren ons dat als taalgebruikers onder
normale omstandigheden niet zo. Maar neem de conversatie van een stel vrienden eens op, zonder dat ze
dat in de gaten hebben, en het zal duidelijk zijn hoe
weinig complete, grammaticale zinnen onze dagelijkse conversaties bevatten. Ondanks deze tekortkomingen slagen kinderen erin zich hun moedertaal eigen
te maken.
Bovendien gaat het om kinderen die nog niet in
staat zijn hun eigen schoenen te strikken, terwijl de
grammatica die ze verwerven vele malen ingewikkelder is. Dat laatste blijkt alleen al uit het feit dat taal kundigen er, ondanks decennialang onderzoek, nog
maar ten dele in zijn geslaagd de regels van die grammatica te doorgronden.
Overigens zijn er ook andere aanwijzingen dat intelligentie en redeneervermogen niet nodig zijn om
een volwaardig spreker van de taal te worden. Zo ver
individuen die een zware geestelijke handicap-wervn
hebben hun moedertaal zonder al te veel problemen.
Mensen met het Williams- syndroom bijvoorbeeld.
Hoewel ze, zoals dat heet, zwaar mentaal ge re tardeerd zijn, verwerven ze de taal prima (alleen doet
hun taalgebruik wat inhoudsloos aan). Blijkbaar zijn
intelligentie en het vermogen logisch te redeneren
geen noodzakelijke voorwaarden voor een normale
taalontwikkeling.
Bovenstaande overwegingen lijken maar één conclusie ' te wettigen: het kind moet wel geboren worden
met bepaalde verwachtingen van hoe menselijke taal
eruitziet, en van wat wel en niet mogelijk is in taal.
Met andere woorden: ons taalvermogen zit ons in het
bloed. Alleen op die manier is te verklaren hoe een
kind dat verder nog niet bijzonder ontwikkeld is, dat
geen instructie krijgt en dat gebruik moet maken van
de gebrekkige taal van zijn omgeving, zo snel zijn
0
moedertaal kan leren.

LEREN ZONDER LERAAR
De taalverwerving van kinderen

Maaike Verrips - taalwetenschapper, de Taaistudio

Kinderen leren taal door goed naar hun omgeving te luisteren. Maar wat
ze daar horen, is verre van perfect: woorden worden vaak verhaspeld,
zinnen niet afgemaakt, enzovoort. Zo bezien is het een wonder dat
kinderen hun moedertaal zo snel en zo goed onder de knie krijgen. Hoe
doen ze dat?

118
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am, het is niet laupen', maar
'lopen'." Onvermijdelijk komt het
moment dat kinderen zelf zo
goed praten dat ze hun vader of
moeder op de vingers kunnen tikken. De gecorrigeerde ouder zal er op dat moment
misschien niet zo bij stilstaan, maar het is dan nog
niet eens zo heel lang geleden dat er helemaal geen
taal uit de mond van het kind kwam. Als het ouderscliche 'Het gaat allemaal zo snel' ergens op van toepassing is, dan is het wel op het aanleren van spraak.
Behalve dat dit proces zich in zo'n miraculeus
tempo voltrekt, gaat het ook altijd in een aantal stadia,
die vastliggen - voor ieder kind en voor iedere taal.
Poetisch
In de 'voortalige fase' zegt het kind zelf nog niets,
maar leert het in stilte al verrassend veel over het
n[j zegt het ujeec:
"patabje oorlog en
een berenhcp"!!

sr

iv-.
& •

•

Pus o o k nog een
&a<\geboren slecKbe
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klanksysteem van de taal (of talen) in zijn omgeving.
Deze fase eindigt wanneer het eerste woord wordt gezegd, meestal kort na de eerste verjaardag, maar
soms wat eerder en vaak veel later.
Er volgt dan een periode die we de 'eenwoordfase'
noemen. Het kind gebruikt losse woorden (op!, die!,
papa!) en enkele vaste combihaties zoals issenou en
isdat? De eenwoordfase duurt meestal maar een paar
maanden. Daarna gaan kinderen woorden combineren, zodat er een soort telegramstijl ontstaat: papa
nou?, poes weg! De zinnetjes hebben een uiterst eenvoudige grammatica: je zult in deze tweewoordfase
niet zo snel werkwoordsuitgangen, lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden tegenkomen. In deze periode
leert het kind in korte tijd veel woorden. Dat kunnen
er wel acht of tien per dag zijn, en daarom spreken
taalwetenschappers van de 'woordenschatexplosie'.
Van tweewoordzinnen komen driewoordzinnen en
langzamerhand worden ook de grammaticale elementen toegevoegd. In deze periode is het taalgebruik bij
tijd en wijle zelfs poetisch. De kinderen bedenken zelf
de woorden die ze nodig hebben maar nog niet kennen, en ze gebruiken de versverworven regels van de
taal daarbij op een eigenzinnige manier. Een kind
zegt bijvoorbeeld 'Mama, ik ben zo aftafelig' als het
geen zin meer heeft om aan tafel te wachten tot zijn
broertje klaar is met eten. (Veel meer voorbeelden zijn
te vinden in het artikel '"Papa; mag het donker aan?"',
van Paula Fikkert, op biz. 80 e.v. van dit nummer.)
Vijfjarigen spreken hun moedertaal min of meer
zoals volwassenen. Ze moeten alleen nog wat uitzonderingen en een paar bijzondere constructies leren.
Na de vijfde verjaardag groeifc de woordenschat verder en begint de schriftelijke taalontwikkeling. Kinderen van deze leeftijd hebben hun moedertaal echt
onder de knie. (Overigens moeten al deze leeftijdsindicaties met grote voorzichtigheid worden gehanteerd - zie ook het kader op de bladzijde hiernaast.)
Hoe krijgen kinderen dat allemaal zo snel voor elkaar? Praten ze gewoon de volwassenen in hun omgeving na of is er meer aan de hand?
Geen papegaal
Kinderen zijn al in een vroeg stadium van hun ontwikkeling op een creatieve manier met taal bezig. Ze
maken bijvoorbeeld zelfverzonnen woorden als armpijpen voor mouwen en blafkatten voor honden. Dit
soort samenstellingen zijn perfect gevormd volgens
de regels van het Nederlands: het hoofdwoord zit aan •
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Het vermogen dat te doen, is de grote motor achter
de taalverwerving. Taalkundigen spreken van een.
`aangeboren taalvermogen' — iets wat alle kinderen ter
wereld hebben.
Ongrammaticaal

Dankzij dat aangeboren taalvermogen kunnen kinderen dus zelf regels afleiden en grammaticale zinnen
maken. Maar minstens even belangrijk is dat het ze
helpt ontdekken wat óngrammaticaal is. Hoe dat ongeveer in z'n werk gaat, kan goed geillustreerd worden met de volgende zinnetjes.
-

De zeilmaker scheurt het zeil.
Het zeil wordt gescheurd.
3 Het zeil scheurt.
I

2

Het werkwoord scheuren kan, zoals in zin i, gebruikt
worden met een onderwerp (de zeilmaker) en een lijdend voorwerp (het zeil) . Je kunt hetzelfde werk
ook in een andere constructie gebruiken, zoals
-word
in zin 2 en 3, waarbij je de `scheurende' persoon, de
zeilmaker, weglaat.
Stel dat een kind op een gegeven moment de zinnen 2 en 3 hoort. Na een tijdje zal hij bedenken dat je
niet alleen `Het zeil scheurt/wordt gescheurd' kunt
zeggen maar ook `Het papier scheurt/wordt gescheurd', en vervolgens zal hij zelf vergelijkbare zinnen maken. Tot zover verloopt alles volgens verwachhet eind en kinderen leggen de klemtoon precies op
de eerste lettergreep, zoals we dat bij een `normaal'
Nederlands woord ook zouden doen. Bovendien hebben ze een correct meervoud gevormd.
Kinderen zijn dus geen papegaaien, die alleen nazeggen wat ze om zich heen horen. Ze ontdekken regels, en vormen daarmee zelf steeds nieuwe uitingen.
DE GULDEN REGELS VAN TAALONTWIKKELING
Gewoon is goed genoeg
Voor de vroege taalontwikkeling (tot een jaar of vijf) is een gewoon, natuurlijk taalaanbod voldoende. Als het kind de taal toch niet lijkt op te pikken, moet het onderzocht worden. Het gehoor kan bijvoorbeeld beschadigd zijn.
Taalontwikkeling en overige ontwikkeling
De taalontwikkeling staat deels los van de rest van de ontwikkeling. Sommige kinderen hebben een verstoorde taalontwikkeling die niet uit andere ontwikkelingsproblemen voortkomt.
3 Meer begrijpen dan zeggen
jonge kinderen begrijpen veel meer dan ze zelf kunnen zeggen. Om met hen te praten hoef je dus niet net zo te praten als zij. Kindertaal' is voor hen zelfs moeilijker te
begrijpen dan volwassenentaal.
4 Vroeg of laat
Het ene kind praat vroeg, het andere laat. Late praters halen de `achterstand' vaak
erg snel in.
5 Taalgrapjes zijn voor later
Voor hun zesde jaar kunnen de meeste kinderen niet bewust nadenken over de manier waarop je in een taal iets uitdrukt. Ze begrijpen dan ook geen woordspelingen.
6 Geen correctie
Omdat jonge kinderen nog niet kunnen reflecteren op taal, heeft het corrigeren van
een fout (`Het is niet dé boek, maar hét boek!') geen zin.
Regels ontdekken
leder kind ontdekt zelf regels en vervoegingen in zijn moedertaal. Dit proces kun je
niet versnellen, maar ook niet tegenhouden)
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ting.
Er zijn veel overeenkomsten tussen zin 2 en 3. Je
kunt ze allebei uitbreiden met een bepaling die de
oorzaak van het scheuren aangeeft, zoals in zin 4:
4a Het zeil wordt gescheurd door de wind.
4b Het zeil scheurt door de wind.
Toch bestaat er een subtiel verschil tussen- `Het zeil
scheurt' en `Het zeil wordt gescheurd.' In de volgende
voorbeelden zijn de a- zinnen prima Nederlands; de
b- zinnen zijn ongrammaticaal.
5a Het zeil wordt met beide handen gescheurd.
5b Het zeil scheurt met beide handen.

6a Het zeil wordt gescheurd om er een carnavals
te maken.
-kostumvan
6b Het zeil scheurt om er een carnavalskostuum van te
maken.

Met andere woorden, een kind dat zin 5a hoort, moet
niet concluderen dat 5b ook grammaticaal is. `Makkelijk', hoor ik u zeggen, want hij hoort toch nooit een
zin zoals 5b? Dat is waar, maar we hadden al vastgesteld dat een kind creatief is en generaliseert op basis
van het taalaanbod. Dat ouders hun kinderen meestal
niet kunnen uitleggen wanneer je wel en niet zulke
bepalingen kunt gebruiken, behoeft al helemaal geen
betoog.
Als het kind zijn generalisaties alleen zou baseren
op het taalgebruik dat hij om zich heen hoort, zou hij
op talloze manieren de mist in kunnen gaan. De enige
weg terug is dan dat iemand hem vertelt dat je bepaalde dingen niet kunt zeggen in het Nederlands.
Maar dat gebeurt in de praktijk niet, en als het al gebeurt, heeft het weinig effect (zie ook het artikel van
Marco Haverkort, hiervoor) .

Hoe kan een aangeboren taalvermogen in deze si
helpen? In grote lijnen moet dat als volgt gaan.
-tuaie
In zin 2 ('Het zeil wordt gescheurd') is scheuren passief
gebruikt. De vorm in zin 3 ('Het zeil scheurt') noemen
we `ergatief'. Passieve zinnen veronderstellen dat er
een handelende persoon bij de gebeurtenis betrokken
is, al wordt die niet genoemd. Daardoor zijn bepalingen die aan die persoon refereren, zoals met beide
handen en om er een kostuum van te maken, grammaticaal als ze in een passieve zin staan. Bij ergatieve zinnen daarentegen gaan we er niet van uit dat er een
handelende persoon betrokken is bij de gebeurtenis.

Het kind hoeft de mogelijkheden en onmogelijkheden van alle combinaties dus niet alleen maar uit
het taalaanbod af te leiden. Het onderzoek dat naar
de verwerving van deze zinstypen is gedaan, laat
zien dat kinderen al zeer jong (ongeveer vanaf hun
derde) het verschil herkennen — een bevestiging van
de gedachte dat universele grammatica een handje

helpt.
Bij de `Vraagbaak kindertaal' van Ouders Online
merk ik dat ouders zich geregeld afvragen wat zij
het best kunnen doen om de taalontwikkeling van
hun kind te stimuleren. Het is niet overal ter wereld
de gewoonte om zo veel belang aan de talige rol
Daarom passen zulke bepalingen daar niet bij.
van de omgeving toe te schrijven. Er bestaan ook
Omdat het verschil tussen passief en ergatief in
volkeren die kinderen nauwelijks aanspreken totdat
alle talen voorkomt, kunnen we aannemen dat het
deze redelijk kunnen praten. En toch leren kinderen
aangeboren taalvermogen voorschrijft dat passieve
zinnen zulke combinaties kunnen aangaan en ergatie- die daar opgroeien ook talen met een complexe
ve zinnen niet. Omdat die aangeboren regels voor alle grammatica. Inmiddels zal dat de lezer niet meer
kinderen op de hele wereld hetzelfde zijn, worden ze verbazen. Kinderen beschikken immers over een
fantastisch vermogen om uit een ongeordende hoeook wel `universele grammatica' genoemd.
veelheid ruw taalmateriaal zelfstandig een complete
grammatica te ontwikkelen. Het enige wat de omComplexe grammatica
geving daaraan toevoegt, is taalaanbod. Het kind
Geholpen door het taalvermogen ziet het kind direct
•
doet de rest.
in dat zin 2 niet precies gelijkwaardig is aan zin 3.

RAPTUS

KINDERSPEL
Ingmar Heytze

it is de laatste aflevering van deze rubriek. De eerste verscheen in april 2001
en die begon met een citaat van de
dichteres Hagar Peeters: "Dansen is
ontstaan uit heel mooi lopen, zingen uit heel mooi
praten. Poëzie is een manier om heel mooi te kunnen denken, en de verbazing en verwondering over
de ondoorgrondelijkheid van het bestaan zo zuiver
mogelijk uit te drukken." Daar zou iets in kunnen
zitten. Iemand met een dichterlijke geest probeert te
bedenken hoe hij de dingen zo mooi mogelijk kan
zeggen, maar een echte dichter gaat nog veel verder: hij wil niet meer bezig zijn iets zo mooi moge-

grepen van poëzie. Lucebert behoort niet tot mijn
grote favorieten, maar moeilijk is hij niet; hij daagt je
uit om te lezen als een kind, en je beeld van de mogelijke betekenis van watje leest te construeren zoals
een kind er door te luisteren en te praten langzaamaan achter komt wat het eigenlijk zegt.
In 1968 verscheen een gelijknamige bloemlezing
uit het werk van Lucebert: Poëzie is kinderspel. Het lot
speelde mij er een eerste druk van in handen. (Ik was
daar zeer mee. in mijn nopjes, totdat ik ondekte dat
de bloemlezing in een eerste oplage van io.000 "" eksemplaren" was verschenen. We hebben het over een
tijd dat eerste drukken allerminst kinderachtige op-

lijk te bedenken, hij wil erachter komen wat hij ei-

lages hadden.) De inleiding van deze bloemlezing is

genlijk aan het denken is. Misschien wil hij uiteindelijk alleen maar weten wat denken en taal nu toch
eigenlijk zíjn. De enige manier om daarachter te
komen is om te spreken (schrijven is natuurlijk ook
een soort van spreken) . Betekenis is daarbij maar
een van de vele manieren om van het ene woord
naar het volgende te komen. Klank, ritme en rijm
kunnen allemaal net zo verwonderlijk zijn, en allemaal weer leiden tot nieuwe talige hink-stap -sprongen die samen een gedicht opleveren. De regie is
niet in handen van de werkelijkheid waarnaar de
taal verwijst, maar van de taal zelf.
Dat doet denken aan de manier waarop een kind
met taal omgaat als het bezig is die te leren. Kleine
kinderen zijn ook evenzeer geïnteresseerd in de taal
zelf als in de betekenis ervan. Een kind is voortdurend bezig met het proeven van taal, een dichter
ook. Niet voor niets schreef Lucebert: "poëzie is kinderspel". Wie Lucebert moeilijk vindt, heeft niets be-

helemaal in de vibe van de tijd: "er is veel over poëzie
geteoretiseerd", opent het spellinghervormend. "Poëzie werd een gebied voor specialisten: de plotselinge
invloed in de plechtige nekharen. (...) Kinderen worden niet meer ingewijd in de raadselen van dit `vak',
zoals vroeger, toen ze opstonden en gingen slapen
met poëzie." Er volgt een onnavolgbaar, knetter stoned betoog waarin woorden als "trip", "kwalifisering", "kritisi" en "rasisties" niet worden geschuwd.
De teloorgang van het onderwijs ontrolt zich voor je
ogen. In die tijd zaten de grootste kinderen niet in de
klas; ze stonden ervoor, met hun haar tot op hun
knieën. Maar gelijk hadden ze natuurlijk wel. Het
laatste woord is aan Lucebert:

u rest slechts een troost ligt gij op sterven
gij verveelt u dan ook niet

en plotseling kan dan pop en bal
laat herinnerd u laten weten
dit was ik en dat was het heelal
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"WAAROM? DAAROMDAT
IK DAT ZEC!W
Hoe kinderen teksten leren bouwen

Jacqueline Evers-Vermeul en Ted Sanders - Utrechts instituut voor LinguYstiek OTS
en Onderwijsinstituut Nederiandse Taai en Cultuur, Universiteit Utrecht

Als kinderen een verhaal vertellen, knopen ze hun zinnen vaak aan
elkaar met en toen... en toen... en toen. Hoe leren ze zulke verbanden
tussen twee zinnen te leggen? En is er een volgorde waarin dit soort
zinsverbindende woorden in kindertaal verschijnen? De taalweten-

- deels samen met Wilbert Spooren van de Vrije Universiteit in Amsterdam - onderzoek gedaan onder
jonge kinderen die meerdere jaren in hun taalontwikkeling gevolgd zijn. Wat blijkt? Er valt hier en daar
wel variatie te ontdekken, maar meestal zien we dezelfde volgorde: de makkelijkste woorden komen het
eerst. De vraag is nu natuurlijk: welke verbindingswoorden zijn makkelijk en welke moeilijk?

schap brengt het in kaart.

elke van de volgende twee
; peuters is volgens u jonger
dan tweeenhalf jaar?

- Thomas (na zijn moeders uiting "Dat is geel"):
"En dat is rood."
- Josse: "Ik wil geen motor. Maar nou wil ik een
politieauto."

$j$'i

si^lfe

Het juiste antwoord is: Thomas. Hij is op het moment
van spreken twee jaar en vijf maanden, terwijl Josse
twee jaar en elf maanden is. Josse legt met het verbindingswoord maar een negatieve relatie tussen het
niet willen van een motor en het wel willen van een
politieauto. Zoiets is vrij moeilijk en abstract. Kinderen jonger dan tweeenhalf jaar - zoals Thomas - kunnen dat meestal nog niet. Die combineren zinnen op
de eenvoudigst mogelijke manier: in een opsomming
met en.
Cement
Woorden zoals en, maar, omdat en hoewel vormen het
cement waarmee taalgebruikers hun zinnen tot een
tekst bouwen. Ze maken duidelijk hoe zinnen met elkaar in verband staan. Zo kunnen twee zinnen een
opsomming of tegenstelling vormen, de ene zin kan
het gevolg of de oorzaak van een andere zin beschrijven, of er kan alleen een verband in de tijd zijn. Kinderen die samenhangende teksten willen produceren,
moeten met dit cement leren metselen. Hiervoor
moeten ze twee dingen weten: dat je de verschillende
verbanden met speciale woorden kunt uitdrukken, en
welk woord bij welk verband hoort.
Is er een vaste volgorde waarin verbindingswoorden in kindertaal verschijnen? Of is die volgorde bij
ieder kind verschillend? Naar die vragen hebben we
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Jip en janneke
Meestal beginnen kinderen pas na hun tweede verjaardag met verbindingswoorden. Voor die tijd is er
een lange periode waarin ze steeds maar een zin tegelijk produceren, voorzover je al van een zin kunt
spreken. In die periode bestaat er dus geen noodzaak
om verbindingswoorden te gebruiken. Dit verandert
zodra kinderen meerdere zinnen achter elkaar gaan
zetten.
Het allereerste verbindingswoord is en; alle peuters beginnen met het maken van lijsten of opsommingen.
Peter (twee jaar en vier maanden): "Een blijft thuis.
En een gaat met de auto."
Het is niet verwonderlijk dat en als eerste verbindingswoord verschijnt. Kinderen gebruiken dit woord
al om kleinere talige eenheden te verbinden, zoals in
papa en mama, Jip en Janneke en eten en drinken. Het
enige nieuwe is dat ze er hele zinnen mee aan elkaar
gaan smeden. Bovendien legt en een relatief eenvoudig verband tussen de zinnen; het geeft alleen aan
dat de twee zinnen bij elkaar horen. Dat is anders in
de volgende uiting van Sarah (drie jaar): "... macaroni gegeten ... en toen gingen we naar bed."
Sarah markeert hier met en toen een iets moeilijker
verband. Haar zinnen horen niet zomaar bij elkaar;
de tweede zin volgt in de tijd op de andere. Verbindingswoorden zoals als en toen, die een verband in de
tijd uitdrukken, verschijnen later in het taalgebruik
dan en.
'Want spekkies hebben geen oogjes'
Nog moeilijker zijn verbindingswoorden die een
reden of oorzaak aangeven, zoals want, omdat en
daarom. Toch blijken kleuters al vrij snel nadat ze
deze woorden hebben ontdekt heel bedreven te zijn
in het motiveren van hun bevelen en verboden aan
anderen, vooral aan ouders natuurlijk.

niet." Laura legt hier een negatieve relatie tussen het
wel willen maar niet kunnen maken van een molen;
zij markeert met maar dus een tegenstelling.
Het laatst verschijnen verbindingswoorden die in
meer dan één opzicht moeilijk zijn: woorden als tenzij
en hoewel. Dit laatste woord is dubbel ingewikkeld,
omdat het niet alleen een negatieve relatie uitdrukt
(zoals maar), maar ook nog eens een oorzakelijk verband (zoals omdat) . Met andere woorden: met hoewel
ontken je dat er een oorzakelijk verband is tussen
twee zinnen. Geen wonder dat de jonge Daan daar
moeite mee heeft: "Ik wil naar buiten terwijl jij hier
blijft, hoewel jij eh hier blijft ?"
Hoewel is een van de laatste verbindingswoorden
die kinderen leren; menig kind beheerst dit type relatie pas echt tegen het eind van de basisschool. En
soms hebben volwassenen ook nog moeite met de betekenis van hoewel (zie het kader op deze pagina) .
Speciale tactiek

Illustratie: Matthijs Sluiter

Daan (twee jaar en tien maanden): "Papa, geef jij
even die schop want ik ben hier nog niet klaar."
Thomas (twee jaar en tien maanden): `Jij mag niet
eh van drop, want dat is van mij!"
Na verloop van tijd gaan kinderen dit soort woorden
ook gebruiken om te redeneren. Deze kinderlogica
vereist soms wel wat "fantasie van de toehoorders. Zo
wil Nathan (drie en een half jaar) graag zijn pas gekre gen spekkies mee naar bed nemen. Als zijn moeder vraagt: "Gaan ze dan ook slapen ?", luidt zijn antwoord: "Nee, want ze hebben geen oogjes."
De motiverende verbindingswoorden mogen dan
lastig zijn, kinderen hebben meestal erg vlot door dat
ze ook handig zijn om iemand met een kluitje in het
riet te sturen. Vraag je als ouder bijvoorbeeld: `Waarom?', dan zijn ze er al heel jong bij om te antwoorden
met `Daarom!' of met 'Daaromdat ik dat zeg!' Van wie
zouden ze dat toch hebben?
Dubbel ingewikkeld
Er is dus een volgorde in de verwerving van de verbanden tussen zinnen en de bijbehorende verbindingswoorden. Opsomming (en) verschijnt vóór een
verband in de tijd (als, en dan en en toen), en pas
daarna komen oorzaak -gevolgrelaties (eerst want, en
later ook omdat en daarom). Maar de volgorde van
verwerving wordt niet alleen bepaald door de verschillen tussen opsomming, tijd en oorzaak. Ook het
onderscheid tussen positieve en negatieve relaties
blijkt van belang. Negatieve relaties zijn ingewikkelder dan positieve, vandaar dat kinderen maar een
paar maanden later gaan gebruiken dan en. Het verbindingswoord maar legt weliswaar net als en een
opsommende relatie, maar die is negatief. Een voorbeeld van Laura (vier jaar en negen maanden) :
"k Wou bij oma een molen maken, maar dat kon ik

In het begin beheersen peuters dus nog maar weinig
verbindingswoorden. Toch kunnen ze zich met deze
beperkte set prima verstaanbaar maken. Hoe doen ze
dat? Uit de bestudering van hun taalgebruik blijkt dat
kinderen een speciale tactiek toepassen: voor een verband waarvan ze het specifieke verbindingswoord
nog niet (goed) kennen, gebruiken ze gewoon een
woord dat ze al wel beheersen. Zelfs al geeft dat
woord minder goed weer wat ze bedoelen.
Een voorbeeld. Als Nathan — de jongen van de
spekkies — net drie is, heeft hij geleerd dat hij als kan
gebruiken voor een gebeurtenis in de toekomst en
voor algemene regels:

- Morgen, als ik geslapen heb en als ik een broodje
gegeten heb, mag ik dan een snoepje?
- Mama, als je in bad gaat, dan word je nat, hè?
Zo bezien lijkt als dus niet aan een heel specifieke tijd
voorbehouden te zijn. Nathan denkt daarom dat hij
als ook kan gebruiken om een relatie te leggen met
dingen die in het verleden gebeurd zijn. En dus gebruikt hij als in plaats van toen — een woord dat hij op
dat moment nog niet beheerst: `Als ik bij oma was,
ging ik snoepjes eten."
Dat ruime gebruik van een verbindingswoord is
niet zo gek bedacht van Nathan. Volwassenen doen
dat immers ook, alleen is dat gebruik niet echt ver- ►

HOEWEL
Zelfs professionele schrijvers hebben soms moeite met relatief moeilijke verbindingswoorden. Op 17 april 1990 stond de volgende zin op de voorpagina van de Volkskrant

Hoewel Greta Garbo de maatstaf werd genoemd van schoonheid, is zij nooit getrouwd
geweest.
Welk effect heeft hoewel hier? Een zin als "Hoewel het regent, blijven we droog" drukt
verbazing uit over twee gebeurtenissen die normaal gesproken niet samengaan: als
het regent, blijven we niet droog, maar worden we nat. Hoewel legt hier een oorzakelijk
verband, maar voegt tegelijk een ontkenning toe. En dus impliceert de zin uit de Volkskrant dat mooi zijn normaal gesproken samengaat met getrouwd zijn: wie mooi is, is
getrouwd.
Dit bericht leverde veel boze ingezonden brieven op. Uiteindelijk gaf de Volkskrant in
een rectificatie toe dat er ten onrechte een verband gesuggereerd was tussen `mooi
zijn' en `trouwen'.
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keerd. Kijk maar eens naar de uitleg die vader Frank
aan zijn zoon geeft:

Hier zit een geweer. Kan-ie mee schieten. (...) Kan zo
in de rondte draaien, hè? Kun je alle kanten op
schieten. En dan gaan alle huizen kapot.
Tussen de laatste twee zinnen bestaat een oorzakelijk
verband: de huizen gaan kapot doordat er met een
geweer op geschoten wordt. Een formulering als en
daardoor was hier dus nauwkeuriger geweest, want
strikt genomen geeft Frank met en dan alleen aan dat
de twee gebeurtenissen elkaar in de tijd opvolgen.
Zijn kind moet er zélf maar uit afleiden dat er ook
sprake is van een oorzakelijk verband.
Bij Nathan verdwijnt het foutieve gebruik van als
trouwens zodra hij het verbindingswoord toen goed
leert kennen. Dan wordt het zelfs een van zijn favoriete woorden. Als Nathan een verhaaltje aan zijn
zusje van anderhalf gaat vertellen, dan plakt hij tussen alle zinnen en. toen. Dergelijk gebruik van en toen
blijft bij veel kinderen lange tijd buitengewoon populair, zoals we weten uit kinderopstellen van de basis-

school.
Tot slot een vraag die veel ouders zal interesseren:
is de taalverwerving van kinderen te beïnvloeden?
Leren kinderen een verbindingswoord bijvoorbeeld
eerder als de ouders het vaker gebruiken? Daarover
valt nog niets met zekerheid te zeggen. Wel staat vast

ZEG NOU TOCH EENS 'WANT'!
Hoe doe je onderzoek naar kindertaal, en in het bijzonder naarverbindingswoorden?
Taalwetenschappers hebben daar verschillende methodes voor. Het meest arbeidsintensief is om jonge kinderen jarenlang systematisch te volgen in hun taalontwikkeling.
Dat is in Nederland gedaan door onder anderen jacqueline van Kampen en Frank Wij
(Universiteit Utrecht). Zij namen tijdens (twee)wekelijkse sessies het taalgebruik-ne
van kinderen en hun ouders op, schreven dat uit en maakten er computerbestanden
van. Dit soort opnames hebben wij geanalyseerd op het gebruik van verbindingswoorden. Daarnaast hebben we speciale experimenten uitgevoerd om verbindingswoorden
uit te lokken. We vroegen kinderen bijvoorbeeld welke televisieprogramma's ze leuk
vonden, of we speelden met een handpop, die ze allerlei opdrachten moesten geven.
Op die manier sloegen kinderen vanzelf aan het argumenteren, soms met en soms
zonder verbindingswoorden. in de toekomst zal een grote verzameling materiaal beschikbaar komen uit onderzoek van Tomasello en zijn collega's aan het Max Planck
Gesellschaft in Leipzig. Zij maken bijna dagelijks opnames van kinderen en hun ouders.
Met dat materiaal kan het taalgebruik van ouders heel precies worden vergeleken met
de taalontwikkeling die kinderen doormaken.

dat kleuters ondanks een verschillend taalaanbod een
vergelijkbare ontwikkeling doormaken van makkelijk
naar moeilijk. En kennen ze een bepaald verbindingswoord nog niet, dan gebruiken ze gewoon zolang
een ander dat ongeveer voldoet. Ze verfijnen hun
woordkeus naarmate ze meer verbindingswoorden
gaan beheersen en zo worden ze uiteindelijk bedre ven metselaars.

"PAPA. MAG HET DONKER AAN ?"
Kindertaal verzameld en geordend

Paula Fikkert - Katholieke Universiteit Nijmegen

"Het huis stond in lichte vlaaien", "Ik slaap in mijn bloot", "Een kindje

reeks bestsellers die in de jaren zeventig verschenen
in het kielzog van het boekje Juf, daar zit een weduwe

heeft iets uitgeslikt." Kinderen die hun moedertaal aan het leren zijn,

in de boom.
Zulke kinderuitspraken zijn niet alleen vermakelijk, ze zeggen ook iets over hoe taalverwerving bij
kinderen ongeveer in z'n werk gaat. Daarom riep de
redactie u vorig jaar op om ons voorbeelden van kindertaal toe te sturen. Dat hebben we geweten. Honderden lezers bedolven ons onder nog eens honderden opmerkelijke citaten - veel meer dan hier ter
sprake kunnen komen. Ik moest dus een keuze
maken, en daarbij heb ik gestreefd naar een min of
meer gelijkmatige spreiding van de uitspraken over
de diverse categorieën. Want wie inzicht wil krijgen
in de manier waarop kinderen hun taal leren, zal
moeten zorgen voor een duidelijk overzicht.
Ik heb de uitspraken gerangschikt in rubrieken
over klanken, woorden, regels en analogie, betekenis
en woordcombinaties, perspectief, en verbeteren.
Aparte kaders gaan nog in op uitspraak en tweetaligheid.

verrassen geregeld met taalvondsten die door volwassenen ook wel
`fouten' worden genoemd. We vroegen u om voorbeelden - en die kregen
we. Een inventarisatie.

ie het voorrecht heeft gere geld in het gezelschap van
kinderen te zijn, hoort heel
wat opmerkelijke staaltjes

van taalcreativiteit. Kinderen
die hun moedertaal aan het leren zijn, trekken alle registers open, en dat levert vaak onverwachte, meestal
erg geestige en soms ook wel ontroerende taalvondsten op - die ouders vaak met trots vervullen. Hele
verzamelingen zijn ervan aangelegd, bijvoorbeeld de
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Klanken
Het eerste wat uit de verzamelingnaar voren komt, is
dat kinderen klanken en woorden soms heel anders
waarnemen dan volwassenenze uitgesproken hebben. Toende vader van Levi zei dat de mensen in de
stad joelen, reageerde Levi met: "De koeien loeien
ook!"Kennelijk vatte hij joelen en loeien - die zijn opgebouwd uit dezelfde klanken - als hetzelfde werk-

Op de vraag: "Heb je nog pijn?"
antwoordt een kind: "Nee, want

ik slik nu stilpijners."
woord Ope En mijn eigen dochter wilde eens tekenen
met mijn lippenstift. Dat vond ik geen goed idee,
maar ze mocht er van mij weI haar lippen mee stiften. Daarop bracht ze met een verbaasd gezicht de
lippenstift naar haar billen, en vroeg: "Hier?"Ook de
woorden lippen en billen bestaan uit vrijwel dezelfde
klanken, alleen staan ze in een andere volgorde.
Een van de moeilijkste taken voor een jong kind is
om uit het continue spraaksignaalafzonderlijke woorden te ontdekken. Dat afbakenenvan woordgrenzen
gaat weleens mis. De vijfjarige Lonneke ontkende met
grote stelligheid dat er in ons land geen rovers bestaan: "Hier zijn ook rovers: klaa-rovers."
Kinderen doen altijd hun best nieuwe en onbekende woorden in verband te brengen met woorden die
ze al in hun hoofd hebben opgeslagen. Ook op latere
leeftijd kunnen er nog problemen ontstaan met die
manier van waamemen. Peter (achtjaar) luistert
naar het commentaar bij een voetbalwedstrijdvan
Nederland tegen Griekenland. De verslaggeverzegt:
'~astopoulos ... Papadopoulos, Mitropoulos, Xantopoulos ... Kristopoulos". Na een tijdje vraagt Peter:
"Waarom zegt die meneer altijd dat het hopeloos is?"
Peter hoort geen Griekse namen, maar voortdurend
iets wat lijkt op hopeioos, een woord dat hij wel kent.

van groep vijfhad een prachtige blauwe Volkswagen,
model kever. Dionvroeg hem op een dag: "Dieblauwe eh ... luis is toch van jou?" In het mentale lexicon
van Dionliggen luis en kever dicht bij elkaar, maar is
luis eerder beschikbaar dan kever, vermoedelijk
omdat hij dat veel vaker hoort.
Somshebben kinderen een samengesteld woord
goed gehoord, en beide delen ervan opgeslagen,
maar wordt de samenstellinguitgesproken in de verkeerde volgorde, zoals in "openblikker" voor blikopener. Op de vraag: "Reb je nog pijn?" antwoordt een
kind: "Nee,want ik slik nu stilpijners." Een ander
kind zegt: "Ik ga rechtregelnaar huis." Vaak zijn de
samenstellingendie kinderen produceren een vermenging van twee vormen die het kind waarschijnlijk
beide weleens heeft gehoord: "schierigbenieuwd" (benieuwd en nieuwsgierig), "ondeugenietje" (ondeugend
en deugniet) en "voorklappen" (voorzeggen en verklappen).

"Datisveelte lampig"
Kinderen zijn echt onovertroffenin het maken van
nieuwe woorden. "Deblaadjes beginnen te fibbelen",
zei een kind dat wilde zeggen dat ze bewegen in de
wind. Vaakgaat het ook om nieuwe samenstellingen
met bekende woorden: "luisterdopje" voor stethoscoop
bijvoorbeeld, of "blijflollie" voor jopspeen, "wereldboek" voor atlas, "kaartbal" voor globe of "rugzakpiano" voor accordeon. Af en toe is het resultaat ook
een bestaand woord dat de kinderen naar alle waarschijnlijkheid niet kennen, zoals "asielzoekers" voor
mensen van het dierenasieldie zwerfdierenvan de
straat halen en "kilometer" voor weegschaal (die immers kilo's 'meet').
Het komt ook geregeldvoor dat bekende woorden
worden gekoppeld aan ongebruikelijke voor- of achtervoegsels. Zovroeg een kind aan de poes die een

Woorden
Veel inzendingen lieten iets zien van de manier waarop woorden worden opgeslagenin het nJ.entale lexicon van kinderen, het woordenboekin hun hoofd. Als
woorden wat uitspraak betreft op elkaar lijken, kunnen ze elkaar bemvloeden, Dat leidt dan bijvoorbeeld
tot "hartelijkehapjes" en "Het huis stond in lichte
vlaaien." De woorden hartig en hartelijk lijken op elkaar, evenals laaien en vlaaien; vermoedelijkkent het
kind de woorden hartig en laaien niet en neemt het
daarom zijn toevlucht tot wat er het meest op lijkt.
Behalve klankovereenkomst kan er ook iets anders
ten grondslag liggen aan het gebruik van opmerkelijke woorden. Soms splitst een kind een samenstelling
of woordgroep en kiest het voor een deel daarvan een
woord dat op zichzelfdezelfde betekenis heeft: "ochtendham" voor ontbijtspek, "kapot wit" voor gebroken
wit, "Vrouw Rennen" voor Vrouw Holle, en "een klas
vogels" voor eenschool.
Dit fenomeen komt vaak voor in kindertaal. Toen
het op een regenachtige dag opeens zonnig werd, zei
Guido's moeder: "De zon is doorgebroken." De volgende dag gebeurde hetzelfde, wat Guido het commentaar ontlokte: "De zon is geknakt." Een docent
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aardappelpuree houdt, zegt: "Ik wil geen diarree van
mijn
j aardappels."
PP Een ander noemt een schroef een
"spijker met rimpels ". Een cabriolet wordt een "auto
zonder deksel" en ook wel een "openluchtauto ". Klap
zegt een jongetje over zichzelf: "Ik rinkel -pertand
van de kou." Een jongen die zijn moeder ziet huilen
merkt op: "Mama, je oogjes knoeien." En een meisje

"Nu doe ik mijn muts af,
want eerst vatte ik het koud
en nu vat ik het warm."

paar dagen daarvoor uit het raam was gevallen: "Wat
is er, poes? Heb je weer last van je gevallenheid?"
Een driejarig meisje moest 's nachts naar de wc. Ze
deed het licht aan en meteen weer uit en zei: "Oh
nee, dat is veel te lampig."

dat een stapel boeken heeft laten vallen: "Mama, ik
heb boekjes geknoeid."
Het woordgebruik van kinderen is soms van een
ijzeren logica. Er was er een die sprak van "een
dunne weg ", waar volwassenen `smalle' zouden zeggen. Kinderen gebruiken ook probleemloos bijvoeglijke naamwoorden die niets zeggen over de zelfstandige naamwoorden waar ze bij staan. "Gevaarlijke
dromen" zijn `nachtmerries' en "zware jongens" jongens die zware dingen tillen'.
Veel inventiviteit leggen kinderen aan de dag bij
het bedenken van twee tegengestelde begrippen
(zoals in- en uit-) in gevallen waarin maar een van de
twee gebruikelijk is. Een jongen vertelde als volgt dat
iemand uit zijn klas had overgegeven: "Een kindje
heeft iets uitgeslikt." Uit dezelfde categorie: "De
brandweermannen gaan de brand uitsteken" en
"Papa, mag het donker aan ?"

"openluchtauto"

Erg vindingrijk zijn kinderen als het gaat om het
geven van omschrijvingen voor begrippen waarvoor
ze nog geen woord hebben. Een jongen die niet van
"ZONDE SNOLLETJE EN ZONDE BIL"
Kinderen spreken woorden vaak heel anders uit dan volwassenen. Veel inzendingen lieten zien dat jonge kinderen nogal eens moeite hebben met woorden die met een k beginnen. Zo worden koek en kikker door veel kinderen uitgesproken als 'toek' en `tikker'.
Het komt echter ook geregeld voor dat kinderen geen enkele moeite hebben met
woorden als koek, kikker en keuken, maar wel met kip, kapot en kwijt. Deze laatste woorden beginnen ook met een k, maar ze hebben na de k nog een medeklinker, die op een

andere plaats in de mond wordt gearticuleerd. Kip bleek te worden uitgesproken als
pip, kik, pit of pik, kapot als papot, pakok of pakut en kwijt als twjjt.
Aanvankelijk lijken kinderen een voorkeur te hebben voor woorden waarvan de me-

deklinkers dezelfde articulatieplaats hebben, zoals in de koek-woorden, en ook in bij
voorlamp, bom voor mond, doetje voor doekje, etc. Als kinderen zich -vorbeldap
wagen aan woorden met twee medeklinkers met een verschillende articulatieplaats,
dan kiezen ze doorgaans woorden waarvan de eerste medeklinker begint met een

klank die wordt gevormd met de lippen, zoals de p. f of m, en de tweede met een klank
die met de tongpunt wordt gemaakt, zoals de t of s. Woorden als poes en paard gaan
daarom zelden fout. Om dezelfde reden kunnen de meeste kinderen eerderpoes dan
soep zeggen, hoewel die woorden uit dezelfde klanken zijn opgebouwd.
In woorden met twee verschillende medeklinkers wordt de k aan het woordbegin ge-

meden; deze komt bij voorkeur aan het woordeinde. In een woord als kip worden aan
klanken aan elkaar gelijkgemaakt (pip of kik); later worden de klanken ook-vankelijd
vaak omgedraaid (pik), waarbij de `lastige' k vaak vervangen wordt door de minder lastige t (pit).
Een andere moeilijke klank is de r, waar kinderen bovendien nog lang moeite mee
hebben. "Ik wil late een man zonde snolletje en zonde bil", zei een driejarig meisje.

Regels en analogie

Al die kindertaaluitingen mogen dan misschien de indruk wekken dat kinderen nog niet alle aspecten van
hun moedertaal onder de knie hebben, vaak is duidelijk dat ze al een heel aardig inzicht hebben in de regels en regelmatigheden van de taal. Zo weten ze dat
zelfstandige naamwoorden op -e(n) vaak een meervoud aangeven, alleen gaan ze soms wat te ver in de
praktische toepassing: "een toor", "een groent ", "een
kleer", "een gaar ", "een kus ", "een vark", "Ik sla je
met mijn deeg."
. Vaak is ook bekend dat een verkleiningsuitgang als
-(t)je desgewenst weggelaten kan worden, maar ook
hier wordt er soms wat overdreven. De zevenjarige
Michael kondigde aan: "Het is zo warm, ik ga vannacht in mijn bloot slapen", waarop zijn moeder reageerde met: "Dat heet je blootje." Michael was het
daar niet mee eens: "Nee, dat was toen ik nog klein
was. Nu heet het mijn bloot." Andere voorbeelden:
"een zuur ", "een dubbel", "een kadoot".
Van sommige zelfstandige naamwoorden kun je
werkwoorden maken door er -en achter te zetten:
snoep - snoepen. Een vierjarig meisje past deze regel
ook toe bij het woord koek. "Ik heb weinig trek, want
ik heb vanmiddag al zo veel gesnoept en gekoekt." Er
waren talrijke inzendingen van deze aard: "glijbanen"
en "geglijbaand", "fototoestellen" en "gefototoesteld",
"tuinslangen" en "getuinslangd"; "messen" (voor snijden) en "neuzen" (voor ruiken) . En bij het zien van
een knuffelend stel zei een kind: "Ze zitten te roman-

tieken!"
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"ik vleide"

Onregelmatige verleden tijden worden bij kinderen

heel gemakkelijk regelmatig: "Mama heeft gestrijkt",
"Jeroen is daar aangekomt", "Ik heb haar ook een
hapje gegeeft", "Wij hebben papa gezoekt", "Ik glijd de mij daar uit", "gesnijd", "opgeëet". Soms worden
volwassenen ook verbeterd: "Nee, je moet geklímd
zeggen."
Het omgekeerde komt ook voor. Soms maken kinderen van regelmatige vormen onregelmatige. Alet
zei: "Ik ging zwaaien naar de rode auto [van Jeroen]
die voorbijkwam", waarop haar moeder vroeg:
"Zwaaide Jeroen ook terug ?" Alet: "Ik zag niet wie er
zwiej." Een ander kind zei: "Hij zwee naar mij." Nog
meer voorbeelden:

- Je vond het leuk dat ik dit meenoom, hè?
- Ik hoorde toch datje prier. [= praatte]
- Ik zang wel voor Sint en Dirk niet.
- Ik zoeg de plank.
- Ik strokei. (= struikelde]
- Dat is gelemen. [= gelijmd]
- Papa heeft getonken. [= getankt]
Soms gebruiken kinderen zelfs een dubbele, gemengde verledentijdvorm, zowel de regelmatige als de onregelmatige: "Toen ik sliepte ", "Ik schrokte in mijn
droom ", "Ik vielde."
Betekenis en woordcombinaties

De precieze betekenis van werkwoorden levert nog
weleens moeilijkheden op. Veel kinderen gebruiken
zoeken waar ze vinden bedoelen, zoals in "Ik kan het
niet zoeken" en "Ik zoek mama nergens." Verwarring
blijkt ook uit "Nu doe ik mijn muts af, want eerst
vatte ik het koud en nu vat ik het warm"; kennelijk
heeft het kind de uitdrukking kouvatten begrepen als
`het koud krijgen'. Bij het lezen van een bord met
"Spaar de wilde planten", begon een achtjarig meisje
onmiddellijk planten te verzamelen, waarmee deze
oproep juist het tegenovergestelde effect had. Een
kind van drie en een half jaar heeft de vormen klimmen en klommen wel aan elkaar gerelateerd, maar
dan op een geheel eigen wijze: "Klimmen is naar beneden , klommen is naar boven."
Van elk werkwoord moet ook het gebruik worden
geleerd. Het kind dat zegt: "Ik stink iemand", om uit
te drukken dat hij ruikt dat iemand stinkt, heeft de
toepassing van stinken nog niet helemaal door. Hetzelfde is het geval in "Ik heb jou er mooi in getrapt."
Sommige levert een gelijksoortig probleem op. Een
meisje van vier zat te spelen met ridders en paarden
en vroeg: "Ridders hebben toch bruine paarden ?"
Haar tante antwoordde: "Sommige ridders wel, ja ",
waarop het meisje een ridder op een bruin paard liet
zien en zei: "Kijk, dit is een sommige ridder."
Perspectief

Voordat kinderen met ik naar zichzelf verwijzen, gebruiken ze daarvoor hun eigen naam: "Jelle wil een
koekje ", "Sanne heeft geen zin", enz. En zelfs als ze al
wel ik gebruiken, blijft het verschil tussen ik en jij,
mijn en jouw, ons en jullie, etc. nog lastig, zoals blijkt
uit de manier waarop een kind een koekje vraagt:
"Mag jij een koekje ?" Een moeder vraagt haar zoontje: "Kom je bij ons zitten ?" Aanvankelijk wil de jongen dat niet, maar even later bedenkt hij zich en zegt:

"Mama, ik wil bij ons zitten!" De achtjarige Matthijs
heeft de persoonlijke voornaamwoorden door: "Eigenlijk is iedereen `ik'."
Het tijdsperspectief is een andere ingewikkelde
zaak. Veel kinderen gebruiken voor alles in het verleden gisteren, en voor alles wat in de toekomst plaats
zal vinden morgen.
Een heel andere perspectiefkwestie heeft te maken
met iets wat bij veel ouders herkenning zal oproepen.
Een jongen heeft iets ondeugends gedaan en zegt
dan: "Ik houd mijn ogen stijf dicht, dan kun je me
niet zien."
Verbeteren

Na al deze voorbeelden kun je je afvragen of het niet
doodzonde is om zulke `ontsporingen' te corrigeren.
Een heel andere vraag is of dat zinvol is. Daarover is
al veel geschreven. Over het algemeen heeft- het ver-

"Ridders hebben toch bruine paarden ?»
"Sommige ridders wel, ja."
"Kijk, dit is een sommige ridder."
beteren van de vorm niet veel effect, omdat bij kinderen de betekenis van een uiting centraal staat. De
driejarige Tim vertelt zijn moeder "Mam, ik heb iets
geks geruikt." Zijn moeder corrigeert: "Tim, het moet
zijn geroken", maar Tim denkt dat zijn moeder de
boodschap verkeerd begrepen heeft en zegt: "Ik heb
niet geróókt, maar gereikt." De vorm van het voltooid
deelwoord wordt niet veranderd.
Een grootouder zit met zijn kleinzoon (vijf en een
half jaar) in de auto. De jongen roept: "Kijk, daar gaat
een leerauto!" De grootouder reageert hierop door te
zeggen dat dat wel een goed woord is, maar dat het
eigenlijk 'lesoto' is. De kleinzoon antwoordt: "Ja, sommige woorden kun je op twee manieren zeggen. Ik
zeg tegen oude auto's altijd `auto' en tegen nieuwe
zeg ik `oto'." Hier betrekt het kind de verbetering wel
op de vorm, maar niet op de vorm die de grootouder
bedoelde: lesauto — hoe het dan ook uitgesproken
wordt.
De vijfjarige Nadien pikt de verbetering van de uit
wel op, maar ook hier heeft het niet helemaal -sprak
het gewenste effect. Ze vraagt: "Hebbie een potlood?", waarop haar moeder zegt: "Hebbie' moet je
nooit zeggen, maar `heb je'." Even later hoort ze Nadien zingen: "Heb je birthday to you."
•

"LAZER OP A BIT"
Tweetalige kinderen hebben zo hun eigen problemen. Zij vermengen soms woorden
uit verschillende talen, zoals het Spaans- en Nederlandssprekende kind dat een 'billetje' een 'culootje' noemt (cubo is Spaans voor `billen'). Bouke heeft een ridderpak gekregen. Trots nodigt hij zijn vader uit tot een gevecht met de woorden: "Zullen wij
samen `nacht' spelen?", waarbij hij het Engelse knight, dat klinkt als night, met "nacht"

vertaalt. Een ander kind vertaalt jonge kaas met "boy's cheese. De Engels- en Nederlandssprekende Diederick zegt tegen zijn kat, die in de weg zit: "Bobo, will you please
lazer op a bit." Een ander kind vraagt zijn grootouders of ze al "opgewakkerd" zijn, een
letterlijke vertaling van woken up. Om misverstanden te voorkomen: dit soort `fouten'
komt maar zelden voor, en wijzen er absoluut niet op dat tweetalig opvoeden schadelijk is.
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"WIJ SPELLEN NIEMAND DE LES"
De taal van Kabouter Plop en K3

Kees van der Zwan

De kleuter van nu kijkt naar Kabouter Plop en luistert naar K3. beide
afkomstig van het Vlaamse productiebedrijf Studio 100. Hele teksten
kennen de kinderen vaak uit hun hoofd. Wat is het precies voor taal die
ze zo krijgen voorgeschoteld? Welke gedachte zit erachter? En draagt die
taal ook bij aan het enorme succes?

n Rotterdam loopt een meisje van vier met
haar vader op straat. Aan haar tongval is te
horen dat ze hier op bekend terrein moet zijn .
Toch is ze opeens een beetje bezorgd dat ze
misschien verdwaald zijn. Ze besluit het voor
de zekerheid even te vragen. Ze zegt: "Pap, denk jij
dat wij verloren lopen?"
Het is een opmerkelijk contrast: die typisch Vlaamse uitdrukking uit de mond van een onmiskenbaar
Rotterdams kind . Wat is hier aan de hand? Zou het
meisje een tijdje in Belgie hebben gewoond? Is haar
vader daar misschien voetbaltrainer geweest? Nee.
Het meisje is een fan van Kabouter Plop , een Vlaamse
kinderserie die al jaren ook in Nederland op tv te zien
is. En dat kleine beetje Vlaams in haar hoofd zou dan
heel goed afkomstig kunnen zijn uit de Plop-aflevering waarin die eigenwijze Kabouter Klus denkt in
dichte mist wel even zijn paddestoel te kunnen vinden. Kabouter Plop, Kabouter Kwebbel en Kabouter
Lui weten, gezeten in de melkherberg, wel beter: "dat
is gevaarlijk, omdat je dan kan verloren lopen".
Kleuterpretfabriek

Het meisje zal niet het enige Nederlandse
kind zijn dat op deze manier stilletjesweg
wat Vlaams heeft opgepikt. Want Kabouter Plop is ook in Nederland
grenzeloos populair. Sinds het
begin in 1997 zijn er driehonderd afleveringen van uitgezonden, en draaiden er twee
lange films in de bioscoop. Ook in
het theater doet Plop het al jaren
goed. De voorstellingen, in Nederland telkens van oktober tot en met
maart, zijn steevast lang van tevoren uitverkocht, en trekken elk seizoen zo'n 150.000 bezoekers.
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En passant brak het Plop-liedje 'Kabouterda ns' in Nederland een heus record: de single stond 66 achtereenvolgende weken in de Mega Top 100. Met dit alles
is Plop een belangrijke pijler van de Belgische kleuterpretfabriek Studio 100, waar ook tv-series als Samson
& Gert, Big & Betsy , Wizzy & Woppy en Spring vandaan komen. En musicals als Pinokkio, Assepo ester en
Doornroosje . En niet te vergeten de talloze video's,
dvd 's, cd's, en voorlees- en stripboeken die van al die
producties zijn afgeleid. Sinds een jaar of drie he eft
het bedrijf bovendien een themapretpark: Plopsaland,
aan de kust bij Oostende, waar al die Studio roo-figuren tot leven komen.
Vangnet

Hans Bourlon is directielid van Studio 100, samen
met Gert Verhulst en Danny Verbiest, met wie hij ook
het leeuwendeel van de afleveringen van Kabouter
Plop heeft geschreven. Hij is er niet op voorhand mee
ingenomen dat Plop kennelijk bijdraagt aan de ver breiding van het Vlaams onder Nederlandse kleuters
- hoe ger ing dan ook. Integendeel. Bourlon: "Toen
wij drieen de serie bedachten, was het uitdrukkelijk
de bedoeling dat het iets voor de hele Nederlandstalige markt zou worden. Daarom worden de teksten
nauwgezet nageplozen op Vlaamse woorden en uitdrukkingen. We hebben bovendien een vangnet
omdat twee van de acteurs in Nederland wonen, net
over de grens. Zij wijzen ons vaak op woorden die we
maar beter niet kunnen gebruiken. Maar blijkbaar
glipt er weleens eentje doorheen ."
Behalve die keuze voor ontvlaamst Nederlands is
er nog meer in het format van Kabouter Plop dat van
meet af aan onwrikbaar vastlag. Bourlon: "We willen
kinderen een spiegel voorhouden, ze confronteren
met hun eigen leven en hun eigen eenvoudige emotionaliteit. Dat doen we vrij karikaturaal, door mid del
van een aantal zeer eendimensionale figuren. Kabouter Lui bijvoorbeeld is het kleine broertje dat altijd
slaapt, en Kabouter Kwebbel de oudere zus die altijd
kwettert. Heel belangrijk is dat er nergens wordt verwezen naar een bepaalde tijd . Het speelt zich allemaal af in een bos, waar bijvoorbeeld geen elektriciteit is; de kabouters doen alles met hout, heel ambachtelijk. Het kan twintig jaar geleden zijn, maar
ook nu. Door die tijdloosheid, en natuurlijk door het
sprookjesachtige van het geheel, moet er over tien
jaar nog net zo van de serie genoten kunnen worden
als nu.'

"Zalik nog es lets zeggen he?"
Het taalgebruik in de serie voegt zich naadloos
naar dit stramien. Het opvallendst is weI dat elk
personage zijn eigen vaste uitdrukking heeft, en
die uitentreuren gebruikt. Klus pocht altijd dat
hij op elk gebied "eigenlijk zo'n beetje de beste
van het hele kabouterbos" is, Kwebbel drijft haar
vrienden keer op keer tot wanhoop met haar "Zal
ik nog es iets zeggen he?", en voor Lui is er maar.
weinig nodig om te verzuchten: "Ik denk dat ik
daar heel moe zal van worden." Plop ziet het allemaal aan, nieuwsgierig, hoofdschuddend of geamuseerd, maar altijd met dft als commentaar:
"Plopperdeplop!", dan weI "Plopperdeplopperdeplop!" Bourlon: "We hebben gemerkt dat die
uitspraken kinderen houvast geven. Het helpt
hun' een eigen wereld te scheppen, die ze beheersen en kennen, en waarin ze zich thuis voelen.
En, heel belangrijk, waar hun ouders geen deel
aan hebben."
Dat gevoel onder elkaar te zijn zal niet worden versterkt door de woordkeus van Plop en zijn
vrienden, Typisch hedendaagse jongerenuitdrukkingen als vet, cool offlex zulje hen niet horen bezigen.
Die tasten immers het tijdloze karakter van de serie
aan. Om dezelfde reden worden ook de min of meer
ondeugende poep-en-pies-woorden zorgvuldig gemeden - al komt daar nog iets bij: "Uit kijkersonderzoek
is gebleken dat kinderen vaak in hun eentje tv-kijken,

Plop ziethet aJJemaal con,

nieuwsgierig, hoofdschuddend
of geamuseerd, maar altijd
met dit als commentoar:
"Plopperdeplop!", dan weI
"Plopperdeplopperdeplop!"
bijvoorbeeld als hun ouders in bedliggen, Wij vinden
dat die ouders moeten weten dat de kinderen bij ons
in goede handen zijn."
[euqdtrauma's
Ouders die wel geregeld meekijken, zuIlen zich vroeg
of laat gaan afvragen of de tekst misschien toch niet
iets minder voorspelbaar en braaf kane Zouden kinderen het niet aardig vinden om eens verrast te worden
in plaats van dat er telkens verwachtingen ingelost
worden? Bourlon is daar steIlig over. "Wij doen er
alles aan om de herkenbaarheid niet te verstoren. Kabouter Plop is een 'sitcom' voor kinderen, en het past
niet in dat genre om de personages opeens anders te
laten zijn en andere dingen te laten zeggen. Dan kun
je beter helemaal iets nieuws beginnen, vinden wij.
Ook leent de aard van de serie - korte, losstaande
verhaaltjes van vijf minuten - zich niet zo goed voor
een verhaalontwikkeling."
De soms gehoorde kritiek dat Plop altijd goed afloopt, spreekt Bourlon evenmin aan. "Wij hoeven
geen ei teleggen, en geen jeugdtrauma's te verwerken. Als anderen dat weI doen, eventueel met subsidie, dan is ons dat best. Wij speIlen niemand de
lese Wij doen het zoals we het doen, we denken dat

dat leuk is, en dat de kinderen dat ook vinden."
Dat die laatste veronderstelling juist is, blijkt nergens duidelijker dan bij de theatershow van Plop.
Joelende kinderen, getooid met Plopmutsen en ternauwemood in bedwang gehouden door hun ouders,
zingen aIle liedjes woord voor woord mee en dansen
massaal de Kabouterdans. En inderdaad: de zaal bereikt telkens pas echt het kookpunt als de kabouters
hun lijfspreuk laten horen.
Rolmodellen

Eigenlijk is er maar een kinderact die kan tippen aan
de hysterie die Plop oproept, en dat is de kleuterpopgroep K3 - 66k uit Vlaanderen en sinds kort ook ondergebracht bij Studio 100. De uit drie zangeressen
bestaande groep geniet onder de jongste basisschoolmeisjes (nauwelijks onder jongens) een populariteit
die hun ouders zal doen denken aan Doe Maar, uit
hun eigen jeugd. Van de vier Kg-cd's die inmiddels
zijn verschenen, gingen er zo'n 900.000 over de toonbank, en de concerten zijn altijd stijf uitverkocht ook als er, zoals vorig jaar zomer in het Circustheater
in Scheveningen, drie per dag worden gegeven, en
dat 51 dagen lang.
K3 maakt popmuziek die een geraffineerde dwarsdoorsnede biedt van zo ongeveer alles wat er door
de jaren heen aan goed in het gehoor liggends is geproduceerd. Bubblegumpop is hier weI helemaal het
. juiste woord. Maar het gaat bij K3 niet aIleen om de
muziek. Het gaat ook om de teksten, waarvan de kinderen hele lappen uit het hoofd kennen, en om de
danspasjes, om de decors, om de videoclips, om de
kleurige kleding, om het haar (staartjes!) en om de
algehele sfeer van onbezorgd plezier die ervanaf
moet stralen. En bovenal gaat het om de zangeressen
. zelf, die door de fans zo ongeveer worden beschouwd
als oudere zussen, beste vriendinnen en rolmodellen
tegelijk: Kathleen, Kristel en Karen - respectievelijk
blond-, zwart- en roodharig, en 24, 27 en 28 jaar oud.

"Zeg he zotteke"
Dat de meiden van K3 - zoals ze steevast worden genoemd - uit Vlaanderen komen, is goed te horen. Anders dan bij Plop wordt er weinig aan gedaan om dat
te verbloemen. Vorig najaar, vlak na het verschijnen
van de vierde cd Verliefd, vroeg de Vlaamse krant De ..
o
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Kabouter Plop:
sitcom voorkindereno V.r.n.1. de
kabouters Kwebbel,
Lui, Plop, Klus,
Smalen Smul.
Foto: Studio 100

Standaard zich nog even bezorgd af of "de slimme
jongens van Studio ioo ook in tekst en taalgebruik
zouden inspelen op de Nederlandse markt, zoals
bijvoorbeeld Suske en Wiske destijds verhollandste
na de grote doorbraak boven de Moerdijk". Het antwoord prijkte als kop boven het stuk: "K3 doet niet
`gans anders' voor Nederland". Dat hier vooral niettalige overwegingen meespeelden, blijkt wel uit de
toelichting van Karen: `Als Kathleen `Zeg hé zotteke'
zegt, vinden ze dat juist in Nederland fantastisch.
We zullen dus nooit van accent veranderen."
Voor de bedenkers kwam het als een totale verrassing dat K. zo aansloeg. Althans: dat het zo aansloeg bij zulke jonge kinderen. Songschrijver Peter
Gillis: "Het was in het begin eigenlijk de bedoeling
een heel ander project op te starten, dat toegespitst
was op een wat ouder publiek." Dat oudere publiek
was dan het Eurovisie Songfestival-publiek, want
K3 deed in 1999 mee aan de Belgische voorronde,
met het nummer `Heyah mama'. Jurylid Marcel
Vanthilt deed het optreden destijds honend af als
"kindermuziek" — en dat waren profetische woorden. `Heyah mama' werd al gauw door hele hordes
kleuters meegezongen en bestormde de hitlijsten.
Gillis: "Toen bleek dat die kinderen daar ineens zo
zwaar op reageerden, hadden we het gevoel: `Dan
moet ge daar verder on werken." En
dat is precies wat er werd gedaan. De
WAT IK WIL -K3
kip met de gouden eieren werd zorg
kijk ik in de spiegel
gekoesterd.
-vuldig
dan zie ik daar een meisje staan
dat van alles wil beleven
dat zo graag weg wil gaan
het is zonneklaar
ik wil een nieuw avontuur beleven
maak al mijn dromen waar
wat ik wil wat ik wil wat ik wil
is een kick die mij vanbinnen raakt
wie neemt mij mee ver van hier
wie maakt mij stapelgek en helemaal
dronken
wat ik wil wat ik wil wat ik wil
is een man die mij waa nzinnig maakt
die mij ontroert en ontvoert
sla ik aan de haak
ik wil geen tijd verliezen
ik wil genieten van elk moment
ja ik wil van alles proeven
ik word zo graag verwend
het is zonneklaar
ik wil een nieuw avontuur beleven
maak al mijn dromen waar
wat ik wil wat ik wil wat ik wil
is een kick die mij vanbinnen raakt
wie neemt mij mee ver van hier
wie maakt mij stapelgek en helemaal
dronken
wat ik wil wat ik wil wat ik wil
is een man die mij waanzinnig maakt
die mij ontroert en ontvoert
sta ik aan de haak
(Van de cd Parels, 2000)

[86]

Bolleboosjes
Deze ontstaansgeschiedenis verklaart
misschien het opvallende leeftijdsverschil — zowat een hele generatie —
tussen de groepsleden en de fans. En
ook de wat ouwelijke songteksten,
want behalve over "de allerliefste
papa", over "een klein, geel visje in
een zee van blauw" en over "een gelukkige verjaardag", gaan de K3-liedjes ook opmerkelijk vaak over kwesties die het bevattingsvermogen van
de gemiddelde kleuter ver te boven
zullen gaan. Neem nu `Wat ik wil'.
Daarin is de ik-figuur — die "zo graag
verwend" wordt — op zoek naar "een
kick die mij vanbinnen raakt", meer
in het bijzonder naar "een man die
mij waanzinnig maakt", dan wel
"stapelgek en helemaal dronken".
"Mijn mama vindt `Wat ik wil' een
mooi liedje", schreef Senne Oerlemans op een fanwebsite, en inderdaad: wie de tekst leest (zie het kader), zal erkennen dat dit meer iets
is voor ouders dan voor kinderen. Nu
is `Wat ik wil' van 2000, dus nog uit
de min of meer volwassen songfestivalperiode van de groep, maar het
curieuze is dat de teksten sindsdien
nauwelijks zijn aangepast aan de
nieuwe doelgroep; ook in dit opzicht
is K3 bepaald niet "gans anders"
gaan doen. In `Eeuwig en altijd', van
de laatstverschenen cd Verliefd, komt
bijvoorbeeld deze strofe voor:
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Kleuterpopgroep K3. V.r.n.l. Kristel, Karen en Kathleen.

Liefde is broos, en verblind door zon
Raak je soms 'ns verdwaald, in, die horizon
In die eeuwige droom, die gedachtestroom
Die je verder drijft.
"Broos", "verblind", "horizon", "gedachtestroom" —
alleen de allergrootste bolleboosjes onder de kleuters
zullen zich er iets bij voor kunnen stellen.
Waarom zouden de schrijvers niet wat meer op
hun hurken zijn gaan zitten? Volgens Alain Vande
Putte, verantwoordelijk voor de K3-teksten, was dat
helemaal niet nodig. "De liedjes van K3 hebben moraal, humor, en zijn lief en optimistisch. Dat werkt
ook heel goed bij kinderen. Die vinden het bovendien
prettig dat ze niet worden betutteld." Maar intussen
blijft het natuurlijk de vraag hoe het komt dat zulke
jonge kinderen zich zo kunnen identificeren met teksten die zo duidelijk nog een maatje te groot zijn. Zou
het bij K3 toch vooral draaien om de muziek, om de
danspasjes, 'om de kleding, om de staartjes en om de
sfeer van onbezorgd plezier? En pas in allerlaatste
instantie om de teksten? En zou de precieze betekenis
ervan er — zoals bij veel popmuziek — uiteindelijk misschien niet zo heel veel toe doen?
Terug naar Rotterdam. Het meisje van vier is inmiddels vijf en fan van K3. Ze speelt K3'tje (ze was
Karen) en zingt het prijsnummer `Heyah mama',
waarin sprake is van een op handen zijnde, onmiskenbaar erotisch getinte ontmoeting. De eerste regels
van het refrein luiden: "Doe het heel zachtjes / geen

kreetjes en geen lachjes". In de mond van het kind .
wordt dat, als vanzelfsprekend: "Doe het heel vaakjes
/ . geen schimmel en geen laakjes".

`e e`t 1(1 INDE" VOOR KINDEREN Iii"

m

PRATEN IS SPELEN MET JE MOND
kunnen maar een paar verschillende geluiden maken. Dat komt
vooral doordat ze niet zo'n goede,
beweeglijke tong hebben als wij.
Een tong is een spier die veel
meer kanten op kan bewegen dan
een spierbal op je arm of op je
kuit. Je kunt hem bovendien heel
precies sturen. Dat is handig als je
eten in je mond hebt, want dat
kun je dan precies over je mond
verdelen en naar je keel sturen.
Het is ook heel handig om te praten. Alle verschillende klanken
die je maakt, maak je door je tong
— en je lippen — in een bepaalde
stand te zetten.

Op school heb je bijna iedere dag taal. Dan schrijf je een spannend verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar watje niet hoort, is waarom er
zo veel talen in de wereld zijn. Of waarom alleen mensen praten, en
dieren niet. In de nieuwe rubriek `Taalkunde voor kinderen' zal Marc
van Oostendorp je er de komende tijd alles over vertellen.

Marc van Oostendorp

et mooiste speelgoed
zit vlak onder je neus:
dat is je mond. Baby's
weten dat. In hun
wieg kunnen ze urenlang belletjes
van kwijl blazen en de raarste,
vieste en grappigste geluiden
maken. Ze stoppen hun tong tussen hun lippen en laten hem flapperen: `b-r-r r-r!' Ze boeren heel
hard, en kijken dan verbaasd om
zich heen alsof ze zelf niks met dat
geluid te maken hebben. Of ze
praten minutenlang achter elkaar
in hun eigen taaltje, dat niemand
kan verstaan.
Ook als je allang geen baby
meer bent, kun je met je mond de
leukste dingen doen: zingen, eten
en zoenen bijvoorbeeld. En praten,
misschien wel het leukste, maar
ook het ingewikkeldste watje met
je mond kunt doen.
Een mens zegt elke dag ongeveer veertigduizend woorden. Dat
is meer dan er in dit nummer van
Onze Taal staan. Al die woorden
moet je maken met je longen, met
je tong en je lippen. Om alle woorden uit elkaar te houden, moet je
al die lichaamsdelen heel precies
bewegen. Hoe moeilijk dat is,
merkje eigenlijk alleen als je heel
moe bent, zo moe datje niet eens
duidelijk meer kunt praten.

heel snel trilt, maakt geluid: de
snaar van een gitaar, een glas waar
je vinger overheen gaat, en je
stembanden dus ook.
Hoe laatje je stembanden tril
Daar moesten de mensen heel
-len?
lang een beetje naar gokken. Ze
konden nu eenmaal niet bij elkaar
naar binnen kijken tijdens het praten. Totdat er j aren geleden piepkleine cameraatjes gemaakt werden, die zo klein waren dat je ze
bij iemand in zijn keel kon stoppen. Dat is niet echt een heel pret
gevoel voor die iemand, vooral-tig
als die dan ook nog eens moet
praten. Maar je kunt zo wel heel
precies zien wat er gebeurt.

Tentflappen in je keel
Wat bleek? Je stembanden zijn
twee flappen die je strak tegen el- 4
kaar kunt houden. Ze sluiten dan
je keel af, en de lucht kan niet uit
je longen naar buiten. Als je blijft
Zeg bijvoorbeeld eerst maar
uitademen, komt er steeds meer
eens `aa': dat doe je door je mond
helemaal wijd open te zetten, en je
lucht achter j e stembanden te zitten: net zo veel tot ze het niet
tong plat tegen de onderkant te
meer uithouden, en even opendrukken. En zeg dan maar eens
gaan om wat lucht door te laten.
`ie': daarvoor moet je je lippen
Meteen daarna gaan ze weer dicht, heel wijd maken en dicht bij elkaar
houden, terwijl je het puntje van je
en zo krijgje een flapperend geluid.
tong omhooghoudt in je mond. Of
Je kunt dat een beetje nadoen
`oe': je maakt met je lippen een
als je een tentje hebt met twee
rondje en drukt juist de achterkant
flappen bij de opening: sla ze open van je tong omhoog. Zo heeft elke
klank zijn eigen plaats in de mond.
Piepkleine cameraatjes
en onmiddellijk weer dicht, onTerwijl je praat, beweeg je razend
middellijk
weer
open
en
dicht.
Dat
Wat heb je nodig om te kunnen
geeft geluid, net als je stemban
je lippen van de -sneljtog
praten? Om te beginnen twee
Alleen gaan die laatste ongeene stand in de andere.
goede longen, waar voldoende
-den.
Een baby moet dat allemaal nog
lucht in zit, wantje kunt alleen
looflijk snel open en dicht: duizenleren. Bovendien moet hij ook heel
praten terwijl je uitademt. Je kunt den keren per seconde, en daar
wel proberen om te praten terwijl
hoor j e het geflapper niet -dor
goed opletten hoe de mensen om
meer als geflapper. Het is maar
hem heen dat doen, want Engelsen
je inademt, maar dan zul je mergoed dat ze niet zo groot zijn als
zeggen de ie-klank net iets anders
ken hoe raar dat klinkt, als een
dan Nederlanders. Een Engels
gek geworden spook.
de flappen van je tent, want dat
baby'tje moet zijn tong dus net iets
Als je alleen maar uitademt ter- zou een enorm lawaai geven.
anders leren bewegen dan een Newijl je praat, maak je een fluister
derlands kind. Dat vraagt heel veel
Als je gewoon praat, maak-geiud.
Een beweeglijke spier
training. Het lijkt wel net of een
je meer geluid. Hoe doe je dat pre Koeien, paarden, poezen en honAls je je hand tegen je keel -cies? den hebben allemaal ook stemban- kindje in de wieg maar wat ligt te
drukt terwijl je praat, voel je iets
den die ze kunnen laten flapperen. brabbelen. In werkelijkheid is hij
0
heel hard aan het werk.
trillen: je stembanden. Alles wat
Toch kunnen ze niet praten: ze
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Woordjes leren met een kinderwoordenboek

Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale

Kinderwoordenboeken zijn heel anders dan volwassenenwoordenboeken. Er staan altijd plaatjes in. En het zijn léérboeken, niet in de eerste

appelboom' of iets dergelijks) zul je in een kinderwoordenboek niet vinden. In feite vind je er zelfs
geen trefwoord in, omdat niet de tekst maar het
prentje de basis van de beschrijving vormt.

plaats bedoeld om er iets in na te slaan, maar om kinderen te helpen
Hulpmiddel
woordjes te leren. Hoe gaat dat in zijn werk?

en volwassene die een woordenboek
raadpleegt wil weten of een woord bestaat, hoe het precies gespeld moet worden of welke betekenis het heeft. Voor
9 kinderen vanaf een jaar of twee, die nog
niet of nauwelijks kunnen lezen, zijn er aparte woordenboeken met titels als Mijn eerste woordenboek en
}

n°

,

Mijn grote kinderwoordenboek.
Kinderwoordenboeken zijn beeldwoordenboeken.
Dat wil zeggen: het uitgangspunt is niet een woord,
maar een plaatje van een ding, dier of ander wezen,
waarbij telkens de gebruikelijke naam wordt vermeld.
Dus bij een foto of een gestileerde tekening van een
appel staat `appel'. Die appel is dan meestal omgeven
door ander fruit en soms staat er een uitvoeriger
praatje bij het plaatje, bijvoorbeeld dat de appel aan
een boom groeit en zuur of zoet kan zijn. Een echte
definitie van het trefwoord ('eetbare vrucht van de

Kinderwoordenboeken wijken op meer punten sterk
af van wat in het algemeen als woordenboek wordt
beschouwd. Volgens Van Dale is een woordenboek
een "boek waarin woorden (met opgave van bepaalde
grammaticale kenmerken) en de vaste verbindingen
waarin ze gebruikt worden, met hun betekenis (in alfabetische volgorde) zijn opgenomen ". Een kinderwoordenboek is dat allemaal niet. Het is in feite een
min of meer systematisch plaatjesboek dat een kind
al dan niet met zijn ouders kan doornemen om zijn
woordenschat uit te breiden. Misschien kan het nog
het best worden getypeerd als een leerwoordenboek,
een hulpmiddel bij het woordjes leren.
Als kinderen beginnen te praten, beginnen ze met
enkele woordjes. Ouders stimuleren dat en brengen
hun maar al te graag de basisbegrippen uit de woordenschat bij. `Zeg eens "papa": pa-pa. Zeg eens
"poes ", met de puh van pa -pa. En kijk, daar is de bal.
Met de buh van bah. En met de el van lala en lief.'
Woordjes leren gebeurt in eerste instantie aan de
hand van wat er in de directe omgeving zichtbaar is.
Je houdt je kind een appel voor en oefent: `appel'.
Een volgend stapje is dat je je kind een pláátje van
een appel voorhoudt. Het kinderwoordenboek is dan
een handig hulpmiddel omdat het herkenbare prentjes van alledaagse begrippen bij elkaar heeft gebracht
om de bijbehorende woordjes te kunnen oefenen.
Draken en pinguïns

Een ander voordeel van kinderwoordenboeken is
dat er ook minder alledaagse begrippen in staan. Er
komen niet alleen appels in voor, maar ook vruchten
die niet iedereen in huis heeft, zoals kiwi's of mango's. Dat biedt ouders de gelegenheid om de woordenschat van hun kinderen ook uit te breiden met de
meer exotische woorden.
Naarmate kinderen ouder worden, raken ze via
(voorlees)boeken en televisie vanzelf ook geconfronteerd met allerlei dingen die ze niet in hun directe
omgeving aantreffen, zoals adelaars, bergen, duikboten , draken, heksen en schipbreukelingen. Een kinderwoordenboek is handig om zulke begrippen in
hun context te plaatsen. In zo'n woordenboek wordt
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de werkelijkheid namelijk niet alfabetisch, maar thematisch in kaart gebracht. Dat betekent dat bijvoorbeeld een aantal uiteenlopende vogels (huismus,
struisvogel, papegaai, uil en pinguin) in de rubriek
'Vogels' bijeengezet worden, waardoor er automatisch
een zinvol verband tussen deze begrippen wordt gelegd. Het kind leert rip die manier dat uilen, pinguins,
huismussen en struisvogels allemaal vogels zijn, hoe
verschillend ze er ook uitzien. Chiquer gezegd: ze behoren allemaal tot een en hetzelfde woordveld.
Krakelman
Naast woordjes leren zeggen en die met elkaar in ver"band brengen is er nog een derde aspect van de taalontwikkeling waarbij het kinderwoordenboek een rol
speelt. Peuters en kleuters leggen zich er al jong op
toe om zich hun moedertaal eigen te maken en zich
te conformeren aan de woordenschat van de taalgemeenschap. Maar als ze eenmaal kunnen praten, krijgen sommige kinderen al snel de behoefte ook zelf
namen te bedenken voor de verschijnselen om zich

Bij zangeres staat:
"De zangeres zingt een lied.
Soms zingen de mensen tnee.

Of ze dansen op de moat
Vall

de muziek."

heen. Het gevolg? Een plaatje van een geraamte in
het griezelboek wordt spontaan een 'krakelman'. En
een hobbelige weg een 'wankelweggetje'.
Een ouder vindt het natuurlijk doodzonde om
zulke spontane taalvormen uit de woordenschat van
kinderen te bannen, Daar staat tegenover dat het
kind ook weI spontaan taalvormen creeert waarvoor
je als ouder bepaald niet warrnloopt. Als de timmerman die een tijdlang dagelijks rond het huis scharrelt
door een driejarige dreumes consequent een 'bouwenaar' wordt genoemd, doet zich al snel de behoefte
tot corrigeren gevoelen. Hij wordt er dan zonder scrupules op gewezen dat zo iemand beter een 'bouwer'
genoemd kan worden, simpelweg 'omdat iedereen
dat nu eenmaal zo doet', Of, met nog zo'n sterk argument: 3e zegt toch ook niet "Bob de bouwenaar"?'
(Voorwie geen jonge kinderen heeft: Bob de bouwer
is een populaire kinderheld.)
Met een kinderwoordenboek leert een kind het
algemeen gangbare woord voor een bepaald begrip.
Want er komt onherroepelijk een moment dat een
ouder zal moeten zeggen dat iets dan weI 'krakelman'
mag worden genoemd, maar dat het eigenlijk 'geraamte' heet.
Stereotiepe omschrijvingen
Beeldwoordenboeken voor kinderen vanaf een jaar of
vier geven naast de naam van wat er op de afbeelding
te zien is vaak ook een korte beschrijving. Zo'n beschrijving lijkt in de verste verte niet op een analytische woordenboekdefinitie. Een gewoon betekeniswoordenboek la Koenen of Kramers noemt eerst het
overkoepelende begrip (het zogenoemde genus proximum). In het geval van bijvoorbeeld sinaasappel of ci-

a

troen is dat dus 'citrusvrucht'. In kinderwoordenboeken wordt vaak alleen een stereotiep aspect van een
begrip belicht. Bij sinaasappel is dat bijvoorbeeld de
oranje kleur en bij citroen de zure smaak. Informatie
over concrete eigenschappen dus. Bij beeldhouwwerk
bijvoorbeeld staat in het kinderwoordenboek: "Een
beeldhouwwerk kan van steen zijn, maar oak van .
hout, van metaal of van een ander materiaal." Een
beschrijving zou natuurlijk kunnen ingaan op de
maker (beeldhouwer, gieter, houtsnijder) of op de
voortbrengingstechniek (gieten, beitelen, snijden),
maar die informatie is vrij abstract en zou daardoor
weleens minder gemakkelijk begrepen kunnen worden.
Verder hangt de omschrijving natuurlijk af van de
rubriek waarin een bepaald woord wordt gemtroduceerd. Zo ligt het voor de hand dat paard enigszins
anders beschreven wordt wanneer het wordt gepresenteerd in de rubriek 'Op de boerderij' dan wanneer
het zou worden gepresenteerd in de rubriek 'In de
manege'.
Schonetaak
Bij de definities in de kinderwoordenboeken is er dus
geen ruimte voor nuances. Zo wordt de heks - door
het kinderwoordenboek onder de sprookjesfiguren
gerubriceerd - als volgt beschreven: "vliegt op haar
bezem en gebruikt haar toverkrachten om kwaad te
doen". Met zo'n beeldbepalende stereotyperende omschrijving zullen modeme heksen, zogeheten wicca's,
vast niet blij zijn. Maar is er een alternatief? Duidelijk
is het in ieder geval weI.
Een ander voorbeeld. Bij zangeres - in de rubriek .
'Op het popconcert' - staat: "De zangeres zingt een
lied. Soms zingen de mensen mee. Of ze dansen op
de maat van de muziek." Met zo'n beschrijving heb je
heel wat aan je kind uit te leggen als je vertelt dat je
Anne Sofie von Otter zo'n prachtige zangeres vindt
(de hemel verhoede immers dat de mensen met haar
meezingen). Maar voor het kind is zo'n omschrijving
wel relevant: het bevestigt een wereldbeeld waarin
een zangeres eerder met een K3-meisjewordt geassocieerd dan met een operazangeres.
Wie er als ouder voor wil zorgen dat het kind niet
.een al te eenzijdig beeld van de wereld krijgt, wacht
daarom een schone taak: het kinderwoordenboek
samen met het kind doomemen, commentaar leveren
en nu eens het ene en dan weer het andere aspect
van een begrip belichten. Zo kweekt men kritische
gebruikers van het woordenboek. Niet alleen van het
kinderwoordenboek, maar uiteindelijk ook van het
volwassenenwoordenboek.
e
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EMMY KONST: BRABBELEN MET EEN

GE.HEMELTEPLAATJE
MarcvanOostendorp

Aaneen 'schists' valt
met eenaantal
operaties wei ietste
doen.links v66r de
behandeling. rechts
erna.

Is een kind wordt geboren met een spleet in
het gehemelte, de kaak
en de bovenlip - een
'schisis' - valt daarmet een aantal
operaties weI wat aan te doen. In
een veelgebruikte behandelmethode wordt de lip na vier maanden
dichtgemaakt, en het zachte gehemelte na een maand of twaalf; het
harde gehemelte wordt het laatst
behandeld, als het kind ongeveer
negen jaar oud is.
Die eerste levensjaren vonnen
weI de periode waarin kinderen
leren praten, en dat is lastig met
zo'n spleet. Spreken vereist heel
verfijnde spierbeweginkjes, die je
zo vroeg mogelijk moet oefenen.
Dat is een van de redenen dat veel
pasgeboren baby's met een schisis
in hun eerste levensjaar een plastic
gehemelteplaatje krijgen. Er zijn
trouwens meer argumenten om
zo'n plaatje aan te brengen. Het
zou bijvoorbeeld het zogen makkelijker maken, en de spleet sneller
aaneen doen groeien. Tegenstanders van het plaatje zijn er ook: zi]:
zeggen dat de behandeling te duur
is en dat het de kans op gaatjes in
de tanden groter maakt.
Tot voor kort hadden voor- en
tegenstanders weinig wetenschappelijke argumenten voor hun stellingen, want de effecten van een
gehemelteplaatje waren nauwelijks
onderzocht. Om die reden begonnen de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen tien
jaar geleden met een grootschalig
onderzoek naar deze effecten. Een
van de onderzoekers was de logopediste Emmy Konst, die vorig jaar
november aan de Nijmeegse uni.versiteit promoveerde op een proefschrift over het effect van een ge-

hemelteplaatje op de ontwikkeling
van taal en spraak in deeerste
levensjaren.

derhalf zijn, kennen ze de p, de t,
de m en nog wat klanken, aIs ze
twee zijn hebben ze de k, de g en de
s erbij geleerd en als ze tweeenhalf
Duizend euro
zijn, kennen ze ook def, de w, de I
Konst volgde kinderen met een
en de r. Kinderen die een plaatje
schisis tussen hun eerste en hun
hadden gedragen, volgden ook min
derde levensjaar: de jaren waarin
of meer dit parcours, maar de onbekinderen leren hun eerste woorden handelde kinderen leerden bijvooren zinnen te zeggen. Ze verdeelde
beeld de w terwijl ze nog lang niet
hen in twee groepen: de ene had
toe waren gekomen aan de s. Konst
weI een gehemelteplaatje gedragen denkt dat dit komt doordat het
en de andere niet. Konst ontdekte
brabbelen van het eerste jaar essendat er verschillen waren tussen de
tieel is bij het Ieren van je moederbehandelde en de onbehandelde
taal. Ze ontdekte ook dat de behankinderen, en ze concludeert in haar delde kinderen op driejarige leeftijd
proefschrift zelfs dat deze verschil- gemiddeld langere zinnen maakten
len groot genoeg zijn om de inves- dan kinderen die niet behandeld
tering van ongeveer duizend euro
waren geweest.
te billijken die nodig is om in het
eerste jaar een gehemelteplaatje in
Verstaanbaarheid
Belangrijker was misschien nog dat
te brengen.
de behandelde kinderen op hun
Op het moment dat het plaatje
verwijderd wordt, na een jaar,
derde een stuk verstaanbaarder
waren er al verschillen. Op die leef- waren dan de onbehandelde. Konst
tijd maken kinderen over het alge- liet opnames van aIle kinderen meen nog geen verstaanbare woor- en ook opnames van kinderen zonden, maar ze zijn weI uit aIle
der schisis - horen aan een groep
macht aan het oefenen op de klan- logopedisten en aan een groep onken van hun taal: ze 'brabbelen'.
getrainde luisteraars. Allebei de
Overigens waren de verschillen die groepen vonden de kinderen die
Konst op dat moment yond niet
een plaatje hadden gehad een stuk
heel erg verrassend. De behandelde verstaanbaarder spreken. De deskinderen bleken meer t-achtige
kundigen gaven de behandelde kin-.
klanken te kunnen maken dan de
deren op een schaal van I tot 7
onbehandelde, maar die klanken
. maar liefst 1,34 punt meer dan de
maakje dan ook precies door het
onbehandelde kinderen.
puntje van de tong op te tillen tot
Konst is dus positief over het gevlak bij het harde verhemelte. Dit
hemelteplaatje. In vergelijking met
verschil in uitspraakvaardigheid
de enorme kosten van de operaties
om de schisis dicht te maken, is .het
was een halfjaar later al verdwenen: aUe kinderen maakten toen
plaatje heel goedkoop. Dat plaatje
dezelfde soorten klanken en ze
kan er dus makkelijk bij. Bovendien
wordt een deel van 'de kosten waarmaakten ze ook even vaak.
schijnlijk terugverdiend doordat er
Brabbelen essentieel
minder geld hoeft te worden uitgeToch bleken er later weer verschil- . geven aan logopedie. Natuurlijk
len op te duiken. Toen de kinderen moeten Konsts collega's ook de antweeenhalf jaar oud waren - het
dere gevolgen van het plaatje onplaatje was toen dus al anderhalf . derzoeken. Maar alleen al voor de
jaar verwijderd - bleken de behan- . uitspraak en de taalontwikkeling
delde kinderen veel meer medelijkt het gehemelteplaatje zijn nut
klinkers te kunnen voortbrengen
bewezen te hebben.
. dan de niet-behandelde. Ook leerden ze de klanken in een 'normaleEmmy M. Konst, The effects of infant orthore' volgorde. Kinderen zonder schipaedics on speech.andlanguage development
inchildren with unilateral cleft lip andpalate.
sis leren de medeklinkers van het
Nederlands allemaal in min
Onuitgegeven proefschrfft, Katholieke Unimeer dezelfde volgorde. Als ze anversiteitNijmegen. 2002. ISBN 90 9016227 5
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biedt aan
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aan elke
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Stuur
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zijn bijna
e-mail naar: redactie@onzetaal.nl,
reactie indien
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uw reactle
Indienmogelljkper
wetmatige
2596 HL
Den Haag.
ia, 2596
aan een soort autonome, wetmatige
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Redactie Onze
of anders naar:
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Voor bijdragen aan deze
deze rubrtek
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Voorbl]dragen
geldende
zou het Nederlands in
bondig (bij voorkeur niet meer dan
voorschriften" zouhet
uw reactle
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•• Formuleer uw
Vlaanderen
zijn
huidige plaats niet
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Tussen
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•• GeefInde
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wat
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Van
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lezer
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kan
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functie. De
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in reacties,
stilistische verandenngen
veranderingen aanbrengen
aanbrengen Inreacties,
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de
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en raadpleegt
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Taalveranderingen [2]:
Reacties kunnendoorgaans
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Reactles
ren soms
soms nuttig
reageert. Nlet-geplaatste
Niet-geplaatste
reacties worden ren
nummer waarop u reageert.
na het nummerwaarop
reactiesworden
C. Rosenhart
Rosenhart - Haarlem
Haarlem
desbetreffende artikel.
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Bliescap
Bakker -- Den
Den Haag
Haag
J.J. Bakker

beschrijft
e Taaladviesdienst beschrijft
eTaaladviesdienst
de-januari- aflevering van
in dejanuari-aflevering
hoe de
`Vraag enantwoord'
en antwoord' hoede
'Vraag
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der tijd uit
letter dqin blijde in de
letter
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later,
en
verdwijnt
enige
tijd
lijk
pas
Iijk pas enige tijd later, enverdwijnt
weer uit blijde.
vervolgens weeruit

D

(...)

vz:

olgens prof.
dr. M.e.van
M.C. van den
den
prof.dr.
kunToorn (Onze Taal januari) kunnen taalkundigen taalverandenentaalkundigen
ringen niettegenhouden,
niet tegenhouden, maar
ringen
taalkundige
slechts registreren.
registreren. Als
Ais ik taalkundige
zou ik ook
ook niet
niet meerdoen.
meer doen. Als
was, zouik
Ais
echter zou ik het als
als mijn
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centrum daarentegen iseen plaats
waarmedicizijn,enwaarmedisch gehandeld wordt. 0 [a, ener zijn ook
.;;.~=.:;=-...::~
nogzieken.
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.. -Zogeeft de benaming de aard van :=..:=....:== :::.:
deinstelling weer. Wezullen pas weer E"~?..:=_ ":
ziekenhuizen krijgen in Nederland als ~::-..;=--:::.- \deaanbodgestuurdezorgwordtver/ J
vangendooreenvraaggestuurde
zorg, enals het bedrijfsproces in de
zorgweerom de patientdraaitin
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plaats van om dearts.
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het eigenlijk niet is).Een aardiq, recentvoorbeeld uit die laatste categorie is gluten, het eiwit dat giftig isvoor
coellaklepatienten. Veel patlenten en
zeffs veel artsen zien gluten als meervoud. In het kwartaalblad vande coeIiakievereniging trof ik eens het verslag aan van een moederdievertelde
dat haar dochter "zelfs op een gluut"
al met klachten reageerde.

Een enkelvoudig
onderwerp met
een meervoudige
persoonsvorm:
heel gewoon in
hetEngels.
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iiiisgoed
Jack vander Weide - Nijmegen

Medisch centrum [2]: beterebenaming

Ik hoopdat het merendeel van
onze lezers het met me eens 'zullen'
zijn, want iedereen begrijpt meteen
dat het concreet om de lezers zelf
gaat, niet om een of anderabstract
begrip als 'rnerendeel'.

Dr.J.P.A. Gillissen - Amsterdam

et woordziekenhuis, waarvoor
Lau Kanen het in het februaril
maartnummer opneemtin de
rubriek 'Taalergernissen', werdin de
Middeleeuwen gebruiktvoor inrichtingenwaarmennaartoe ging om te
sterven. De patlenten lagen in een
deel van dekapel van het klooster en
hadden tijdenshun laatste dagen hun
blik op het altaargericht. Was er in die
tijd nog een kans op genezing, dan
gingmen naar een 'krankenhuis'.
In een 'medisch centrum'worden
niet aileen patienten behandeld,
maar erwordt ookwetenschappelijk
medisch werkverricht, voorlichting
gegeven overziekten, enmensen
houden zich erbezig met preventieve
geneeskundige handelingen. Daarom
is medisch centrum een betere benamingvoordieinstellingen.

H

p nurnrner i vande op lezersinzendingen gebaseerde tOP-17
van nieuwe mode-uitdrukkingenvan 2002 (Onze Taal januari)staat
iiiis goed. Maar ik betwijfefof deze
hoogstirritante uitdrukkinghaar
hoogtepuntpas in 2002 bereikte. In
de roman Dood meisjevan Geerten
Meijsing uit 2000 wordt al op de ultdrukking ingegaan:

O

Naschrift Taaladviesdienst
Integenstelling tot in het Engels en
het Frans richt de persoonsvorm
zich in het Nederlands juist naar
het grammaticaal onderwerp en
niet naar het logisch onderwerp.
In het Engels is'Thepolice have
arrived' dejuistevorm, maar geen
enkele Nederlander zal'De politie
zijnaangekomen' zeggen. In het
Nederlands iserweerweitwijfel bij
woorden als aantal en merendeel,
diezoiets uitdrukken als 'een deel
van hetgeheel'.
Despeciale vorm een man of
vijftig (of een bootje of vijf of een
appel of tien) wordt volgens de AI-

.... isgoed/' was deformule waarmeeelke telefonade afgesloten werd.
Onmiddellijk nam dereceptionist
dan weer een volgend gesprek aan,
luisterde afwezig naar wateraan de
andere kant gevraagd werd enraaddedebeller aan hetelders te proberen of later nog eens terug te bellen.
'Is goed/' (biz. 47)
Kennelijk was hetermee begonnen
datdezwerver metdeparaplu op·
een gegeven moment, metnog ingehouden woede enuiterste zelfbeheersing, had geroepen: '/5 nietgoed/'.
elke keer datdeuiterst trage baliemedewerker ( ) een telefoongesprek
beiHndigde ( ) enmetsteeds dezelfdenadruk '/5 goed/' hadgezegd.
'/5 nietgoed/' riep dezwerver. (biz.

gemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) ·gewoonlijkin het enkelvoud" gebruikt, al komt ookhet

Vijftig man was/waren

meervoud bij zinnen met ervaak .
voor(aIsin 'Erwaren een man of
vijftig aanwezig').
Over deconstructie met merendeel zijn in deANS geen cijfers beschikbaar, maareen kleine inventarlsatie op het internet laatzien dat
het enkelvoudige gebruikverrewegin de meerderheid is.Het
merendeel van de lezers 'ial' hier
dus het enkelvoud prefereren.

Henrivander Laan • Lille, Frankrijk

n 'Vraag enantwoord' vanhet
januarinummer gaatdeTaaladviesdienstin op devraag 'Is het nu vijftig man was of vijftig man waren?' Volgens deTaaladviesdienst Iigt in man
demeervoudbetekenis opqesloten
van het meervoud 'rnensen', endus
moet het ookzijn: 'Erwaren vijftig
man aanwezlq.'
Maar dat deconstructie een man of
vijftig wei deenkelvoudige persoonsvorm moet krijgen, druist regelrecht
tegen mijn taalgevoef in. Voorstanders van de enkelvoudvorrn verwisselenblijkbaar grammaticaal onderwerpenlogisch onderWerp. DeEngelsen zeggen zonder nadenken 'liverpool areplaying verywell' of 'the policesay', en de Fransen 'la plupart des
gens pensentque..:
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Meijsings roman verscheen dusin
2000 eniswaarschijnlijk in1999 ge-

schreven. Aisiemand zich in1999
dermate ergertaan een uitdrukking.
ishet mogelijkdat die op dat moment
al behoorlijkmodleus is.

Gluten
Frank Kneepkens - Baarn

Dan hebikzoietsvan
icoline van derSijs schrijft in de
decemberaflevering van haar
rubriek 'Etymologica' over
niet-herkende meervouden (zoals
schoen, ooit het meervoud van schoe)
enenkefvouden (zoafs cyclamen, dat
als rneervoud werdbeschouwd, maar

TA A L

Ewald vanKuil- Doetinchem

N
20 03 -

4

e toelichtingvan de redactie
bij detOP-17 van nieuwe modeuitdrukkingen van 2002 vermeldt dat alin1987 in Onze Taal de
uitdrukkingdan heb ikzoiets van te

D

I

boek stond als een ergerniswekkende
mode-uitdrukking. Het is wellicht interessant dat Annie M.G. Schmidt de
uitdrukking al itt1951 heeft gebruikt in
een brief, zoals blijkt uitAnna, het
boek van Annejet van der Zijl over het
leven van Schmidt (pagina 203):

't Is toch erg jammer datje niet eens
een poosje zwanger kunt zijn, zonder
gekheid, ik vind het jammer. je hebt
dan zoiets van Es ist erreicht, ik geef
toe volkomen illusoir, maar 't gevoel
heb je toch maandenlang en dat kan
alleen maar gunstig zijn.
scan- landen. In 1994 en 1995 ben ik als

Kiyu ook graad voor denksporten
Marc de Gunst - Den Haag

eagerend op de taaltest van november stelt Ad van der Nat in
de rubriek `Reacties' in het januarinummer dat `budograad' een betere omschrijving voor het woord kiyu
zou zijn dan `judograad', omdat het
woord ook bij andere Japanse vechtsporten wordt gebruikt. Ik kan daaraan toevoegen dat de Japanse denksporten de term eveneens kennen,
maar dan gespeld als 'kyu', ter aanduiding van het verschil in speelsterkte. Hoe hoger de kyu-klasse, hoe
zwakker de speler. De echte meesters
van het spel worden onderscheiden
met een dan -graad, die juist weer opklimt naarmate het bereikte niveau
hoger ligt. Wellicht is kiyu dus weinig
meer dan een deskundigheids- of bekwaamheidsaanduiding.

Absurdistan•
Ralf Tieken - Ede

woud Sanders schrijft in het januarinummer over de herkomst
van de term Absurdistan, " fictief
land waar allerlei dwaze toestanden
heersen ". Daarbij gaat hij ook in op de
oorsprong van de landsnaam
Pakistan. Hierin zou de p voor Punjab
staan, de a voor A fghania en de k voor
Kasjmir. Maar ook de i staat voor een
bepaalde landstreek van Pakistan. In
National Geographic van februari zooi
staat een artikel over de `scan- landen'
(onder de titel `Central Asia Unveiled'). In dat stuk wordt gemeld dat
de i in Pakistan zou staan voor Indus-

E

Sind.
Naar aanleiding van het bovenstaande een kleine anekdote over de

United Nations Military Observer
(UNMO) uitgezonden geweest naar
het voormalige Joegoslavië. Mijn collega-UNMO's kwamen uit enkele tientallen landen. Sommige collega's
waren wat minder professioneel of
gedreven dan anderen, en dat waren
vaak (maar niet altijd!) collega's uit
Afrikaanse en Aziatische landen. Zij
werden daarom wel de `Stan brothers'
genoemd: UNMO's uit de stan-landen
dus. Ze werden overigens ook wel 'Japanese UNMOs' genoemd, omdat dat
een veilige benaming was: Japan zond
namelijk geen UNMO's.

Volgens National

Geographic staat de
i in Pakistan voor

Indus-Sud.

stroef proza schrijven. Ze noemen de
neiging om vooral op de inhoud en
niet op de vorm te letten, en de angst
om fouten te maken - met mogelijk
juridische problemen als gevolg. Er is
naar mijn idee nog een derde reden:
mensen schrijven bewust stroef
omdat ze denken dat het zo hoort of
dat het indruk maakt. En dat is niet
specifiek iets voor ambtenaren.
Toen ik in iggo afstudeerde aan de
TU Delft, werd ik geacht mijn onderzoeksverslag in de lijdende vorm te
schrijven. Met zinnen als `Daarbij heb
ik het volgende gemeten' zou te veel
de aandacht op de onderzoekerworden gevestigd, en daar ging het in de
wetenschap niet om. Ik hield me niet
aan deze regel omdat ik vond dat veel
afstudeerscripties door die passief onleesbaar werden, maar ook omdat het
zorgvuldig wegmoffelen van de auteur naar mijn gevoel een averechts
effect heeft: de lezer gaat zich afvragen of er soms iets wordt verzwegen.
Bij het ingenieursexamen werd ik hierop aangesproken. Men vond het geen
groot probleem, maar het geeft wel
aan dat men werkelijk meende dat
een stugge tekst beter was, omdat
die de objectiviteit van de wetenschap beter zou weergeven.
S

Uitwee in het Noors
L.H. Datema - Aduard

KNIPSELS VOOR `RUGGESPRAAK'
uus Middag schrijft in de februari/maartaflevering van zijn rubriek `Woordenboek van de
poëzie' over het woord uitwee (" verlangen naar verre landen "), dat in het
Nederlands alleen in het werk van de
dichter Hans Warren voorkomt. Maar
de Noren kennen het woord wel, als
utve, het tegenovergestelde van hjemve (`heimwee'). In mijn woordenboek
Noors-Duits uit i95í van Gyldendal
staat: "utve, Sehnsucht nach der
Fremde el. in die Ferne, Fernweh". Het
woord wordt onder meer in verband
gebracht met de reizen naar Amerika
die de Vikingen ondernomen zouden
hebben.

G

Ambtenaren leren schrijven
Remco Nieuwenhuis - redacteur-vertaler,
Vianen (N.-Br)

n hun artikel `Ambtenaren leren
schrijven' (Onze Taal januari) vragen Roos Naeff en Wim Blokzijl zich
af waarom veel ambtenaren toch zulk

D

e kans is groot dat de achterzijde het eerste
was wat u van dit nummer las, want sinds
jaar en dag is `Ruggespraak' de best gelezen en
hoogst gewaardeerde rubriek van Onze Taal. En
het aardige is dat u er voor het belangrijkste deel
zelf aan bijdraagt -- iedere maand weer stuurt u
ons allerlei teksten die een grappige tweede lezing
toelaten of op een amusante manier voor verwar
ring zorgen. Er komen inmiddels zo veel brieven
met knipsels binnen (ruim tweehonderd per
maand, waarvan we slechts 5% kunnen plaatsen)
dat we deze helaas niet meer allemaal persoonlijk
kunnen beantwoorden. Daarom willen we hierbij
graag iedereen die weleens wat instuurt heel har
danken. En om wat meer te doen dan dat, -teijk
zullen we de inzenders voortaan op gezette tijden
verrassen met een kleine attentie.
Overigens verdwijnen de niet-geplaatste knipsels
niet in de prullenbak. Veel ervan gebruiken we
later nog voor andere publicaties van Onze Taai,
bijvoorbeeld voor onze taalkalender of voor een
boekje als Een slipje van de sluier. Blijf dus vooral
humoristische taalkronkels insturen. U doet er ons,
maar bovenal uw medeabonnees, een groot plezier
mee.
0
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... MOET OOK B ZEGGEN
Lezers schrijven spreekwoordengedichten
Redactie Onze Taal

n oktober vorig j aar riepen we
u op een spreekwoordengedicht te schrijven. We deden
dat naar aanleiding van Wie. a
zegt, de nieuwste dichtbundel van
Toon Tellegen, met daarin gedichten
die op geheel eigen wijze aan de
haal gaan met bekende Nederlandse
spreekwoorden.•
Niet minder dan 145 lezers na-

men de handschoen op; vijftig van
hen hebben na loting inmiddels
een exemplaar ontvangen van Wie
a zegt. Maar daar wilden we het
niet bij laten. Uit de 175 ingestuurde gedichten kozen we er zes die
het volgens ons verdienen in'het
zonnetje te worden gezet. De inzenders ontvangen elk een boekenbon van € 20,—.
00

GEDANE ZAKEN
Hij kreeg nooit meer en
nergens een voet aan de grond
of over de vloer.
Zijn oude schoenen
had hij weggegooid eer hij
de kooplui kende.

DE APPEL VALT ...
Zoon, sprak hij,
later zul jij dichter zijn
net als ik.
Dichters dromen,
raken zielen met hun woorden.
Zoon, kijk
hoe de vruchten rijpen aan de bomen.
De appel valt;
je kunt het niet voorkomen.
Vader, sprak hij,
later zal ik elders wonen.
Boswachter word ik
niet ver van
maar dichter bij de bomen.
Greet Torfs - Aalten
JE WEET NOOIT ...
Een haas kwam uit zijn leger
Keek spiedend in het rond
De koe stond in de verte
Een glimlach om de mond

Vóór de avond nog
had hij de dag geprezen,
duur zijn huid verkocht
en toen een bok,
maar niet de beer geschoten.
Chris van den Bemt - Roosendaal
BETER EEN VOGEL IN DE HAND
Beter uitkijken zei de man
Als een dwaas opspringend
Maar de vogel was al weg
En je zag in de lucht
Alleen een rest van de beweging
Hij bedekte zijn ogen, zijn hand
Klauwde in zijn haar, maar dan
Zijn er zwaluwen, zwanen, tien zwarte
En kleurige pauwen in de tuin
Windstil is de zwoele avond
De lucht kleurt de wereld roze.
L Jongeling - Nijmegen

De haas sprak zelfverzekerd:
`Daar staat dat slome vee
Komaan, dan ga ik even
Bij oma op de thee'
Toch was hij weinig later
Door 't sluwe rund gestrikt
Zijn laatste woorden waren:
`Hoe heb je dat geflikt?'
Nee vrienden, meer verklap ik niet
Omdat het spreekwoord dat verbiedt
Sjaak Adriaanse - Roosendaal
ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT ...
het leek of 'k in een fabel was verzeild
een vos had op een tafel plaatsgenomen
— hij had er eerst de glazen afgekeild —
en wist al spoedig aan het woord te komen

TWEE GELOVEN OP EEN KUSSEN

boven rumoer en dronkemansgelal
weerklonk zijn stem, een stem vol mededogen
die sprak over het leed dat overal
en door de eeuwen heen ons aller ogen

Twee geloven op een kussen
Daar slaapt vast de duivel tussen
Wilt ge Satan dus vermijden
Wordt dan beiden tijdig heiden

gevuld heeft met een permanente vloed
van tranen die die ogen deden glanzen
toen werd het stil; maar iemand vatte moed
en riep: "t is fraai, maar pas wel op je ganzen'

Theo van de Leur - Uden
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Pieter Breman - Dordrecht
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Taaladviesdienst

Algoritme
D rubriek `Etymologica' van
• februarimaart ging onder meer
over Arabische leenwoorden met
een niet-herkend lidwoord, zoals
alhambra en algebra. Hoort algoritme ook in dit rijtje thuis?

7

Al- in algoritme is inderdaad een
•niet-herkend lidwoord. Maar er is
meer bijzonders aan dit woord, namelijk dat het een eponiem is, een woord
dat teruggaat op een historische persoon, en dat er zelfs een plaatsnaam
in verborgen zit.
Volgens het Eponiemenwoordenboekvan Ewoud Sanders (1993) gaat
algoritme uiteindelijk terug op de bij-

. :Ï

....

De Perzische
wiskundige alChwarizmi, wiens
naam terug te vinden is in algoritme,
op een Russische
postzegel uitlg83.

naam van Aboe Dja'far Mohammed
ibn Moesa, een negende-eeuwse Perzische wiskundige, geograaf en astronoom. Die bijnaam luidde al-Chwarizmi: `de man uit Chwarizmi' (een stad
in Perzië, het huidige Chiva in Oezbekistan); al- is daarin dus het lidwoord.
Een wiskundig boek van deze geleerde werd in Europa bekend onder
de Latijnse titel Algorismi de numere
Indorum (`Van al-Chwarizmi over Indiase cijfers'). Algorismus was de Latijnse verbastering van zijn bijnaam
(metAlgorismi als bezitsvorm), maar
men vatte dit woord al snel op als'rekenwijze'. Door verwarring met het
Griekse woord arithmos (`getal') is algorismus in het Nederlands overgenomen als algoritme. De hedendaagse
betekenis ervan is `rekenschema,

schema voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen en de volgorde
daarvan'.

Islamist
?Tegenwoordig kom ik steeds
• vaker het woord islamist tegen.
Betekent dat iets anders dan islamiet?
Een islamiet is een aanhanger van
I• de
islam, daar zijn de woordenboeken het over eens. Het woord islamist
zorgt voor wat meer twijfel. De grote
Van Dale (1ggg) vermeldt het nog
niet, maar de andere hedendaagse
woordenboeken wel.
Koenen (iggg) omschrijft islamist
als "aanhanger van het islamisme ", en
islamisme als "stroming van moslims
die een grote invloed van de islam op
het politieke leven voorstaan, die
geen scheiding van kerk en staat wil
-len".
Een dergelijke betekenis van islamisme is voor het eerst te vinden in
Verschueren (igg6): dat vermeldt
naast de `eigenlijke' betekenis "leer
van de islam" de `bijzondere' betekenis "radicale toepassing van de leer
van de islam, ook op politiek gebied ".
Volgens Van Dale hedendaags Nederlands ( zooi) is een islamist een "islamiet, m.n. iemand die wil dat een
staat volgens het islamitische geloof
wordt geregeerd ". Kramers (zooi) en
Het groene woordenboek ( zooi) gaan
nog een stapje verder en omschrijven
islamist als "moslimfundamentalist"
respectievelijk "militante islamiet ".
Het belangrijkste verschil tussen
een islamiet en een islamist is dus dat
de laatste radicaler is en zich niet tot
de religieuze kant van de zaak beperkt: hij streeft ook naar een islamitische staatsvorm, en wil daar misschien wel voor strijden.

Zich laten groeten
?Is `De voorzitter laat zich groe• ten' een goede zin alsje wilt zeggen dat iemand anders de groeten
van de voorzitter overbrengt?
l Nee. De zin is grammaticaal in orde,
• maar betekent dat iemand anders
de voorzitter groet, en dat de voorzitter dat zelflaat gebeuren. `De voorzitter laat u allen groeten' is een betere
keus: hiermee brengt de spreker de
groeten van de voorzitter aan alle
aangesprokenen over.

`De voorzitter laat zich groeten'
lijkt sterk op zinnen als `De voorzitter
laat zich verontschuldigen' en `De
voorzitter laat zich afmelden', die uitdrukken dat iemand anders de voorzitter verontschuldigt respectievelijk
afmeldt. Hierin is zich het wederkerend voornaamwoord van zich verontschuldigen en zich afmelden. Er bestaat
echter geen wederkerend werkwoord
zich groeten. je kunt wel zeggen `ik
verontschuldig me' en `Ik meld me
af', maar niet `Ik groet me.'
Het werkwoord laten geeft aan dat
je iemand anders opdracht geeft iets
te doen. Die ander hoeft echter niet in
de zin genoemd te worden; denk aan
een zin als `Vader laat vragen wie er
nog iets wil drinken.' `De voorzitter
laat zich groeten' betekent dat de
voorzitter het laat gebeuren dat een
niet nader genoemde persoon of
groep personen hém groet (vandaar
zich). Om uitte drukken datje de
groeten van iemand aan een ander
overbrengt, moetje niet zich gebruiken maar een aanduiding van degene
aan wie je de groeten overbrengt, u of
jou bijvoorbeeld.

Veelgesteld/veel
7Schrijfje
je veel()gestelde — zoals in
• veel()gestelde vragen — aaneen?
Hoewel veelgesteld niet in de woorI• tienlijst
van het Groene Boekje is
opgenomen, is er veel voor te zeggen
om het als één woord te beschouwen.
In de woordenlijst staan enkele tientallen combinaties van veel en een tegenwoordig of voltooid deelwoord:

veelbesproken, veelgevraagd, veelvoorkomend, veelgebruikt, etc. Het gaat
hier om combinaties die vaak voorkwamen in hetwoordenbestand dat
aan de woordenlijst ten grondslag
ligt; kennelijk zat veelgesteld daar niet
bij. Toch wordt veelgesteld in de praktijk heel vaak aaneengeschreven,
zeker in combinatie met vragen. Bovendien kan de schrijfwijze veel gestel
de vragen interpretatieproblemen opleveren, bijvoorbeeld in de zin `Op
deze pagina :vindt g een overzicht van
veel gestelde vragen': veel gestelde
vragen kan dan gelezenworden als
`vaak gestelde vragen', maar ook als
`een groot aantal gestelde vragen'.
Voor wie strikt wil vasthouden aan
de spelling van het Groene Boekje, is
veel gestelde vragen echter de juiste
schrijfwijze. 0
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(adverrentie)
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European
Investment
Bank

A career in the heart of Europe

Het hoofdkantoor van de Europese Investeringsbank is gevestigd in LUXEMBURG.
In deze intemationale werkomgeving, met werknemers uit vijftien lidstaten, is momenteel
plaats voor een (m/v)

Parttime Secretaris/Assistent van de
Vertaalafdeling (voor

20 uur per week)

. Taken: U werkt onder supervisie van het hoofd van de desbetreffende taalsectie.
Uw taken bestaan uit de kwaliteitscontrole van freelance vertalingen uit het Frans
en het Engels in het Nederlands, het proeAezen van publicaties, en secretariele

ondersteuning van een internationaal team van vertalers.
Vereisten: U hebt: • Een gedegen algemene opleiding, waarin de nadruk ligt op

hedendaags Nederlands, Engels en Frans - en bij voorkeur ook een diploma directiesecretariaat. • Ten minste fwee jaar relevante ervaring (corrigeren en persklaar maken
von Nederlandstalige publicaties), inclusief secretariele ervaring, liefst in een internationale werkomgeving. • Een goede kennis van MS Office-applicaties (tekstverwerker,
spreadsheet, etc.). • Liefst een brede belangstelling voor informatietechnologie ten
behoeve van taal- en kantoortoepassingen.
.
Talen: U hebt een uitstekende beheersing van en grote belangstelling voor gesproken

en geschreven Nederlands (opmoedertaalniveau) en daarnaast een zeer goede kennis
van het Engels en het Frans.
Vaardigheden: U hebt goede sociale vaardigheden op aile niveaus; u bent in staat
om in een groep en onderdruk te werken.
Sollicitanten moeten de nationaliteit hebben van een (kandidaat-)Iidstaat
van de Europese Unie. De EIB biedt aantrekkelijke orbeidsvoorwccrden en
goede salariering, en uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden. De EIB is een
"Equal Opportunity Employer".
Zend uw sollicitatiebrief in het Engels of in het Frans, .onder vermelding van het
vacaturenummer, en uw cv naar:
EUROPEAN INVESTMENT BANK, StaHing Division (Ref. SG030TA04)
L-2950 LUXEMBOURG. Fax: +352 4379 2545. E-mail: iobs@eib.org

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. Brieven worden niet teruggestuurd.
Bescherming van persoonlijke gegevens conform de Europese regelgeving.
Voor meer informatie over de EIB, haar investeringen en haar werkwijze, kunt u onze
website bezoeken: http://www.eib.org
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Elektronisch Groene Boekje

Cd-rom Middelnederlands

et betrouwbaarste hulpmiddel om de spelling van
uw teksten te controleren is het Elektronisch Groene
Boekje. Deze handige cd-rom bevat niet alleen de
gehele officiële Woordenlijst Nederlandse taal en de bijbehorende `Leidraad', maar geeft ook bij elk woord alle mogelijke verbuigingen en vervoegingen. De cd-rom biedt
uitgebreide zoekmogelijkheden en is ook vanuit de
nieuwste tekstverwerkers te raadplegen.

jaren is het elfdelige Middelnederlandsch woorden
l
(MNW) van Verwijs-boek
en Verdam niet meer in boek
leverbaar. Maar het is —-vorm in
beperkte oplage — nog wél op cdrom verkrijgbaar. Deze cd-rom
bevat de integrale tekst van het
MNw, en bovendien een uitgebreide verzameling Middelnederlandse teksten van voor 1300 —
het Corpus Gysseling — plus 285
literaire teksten uit de periode
1250-1500 (waaronder de Reinaert, Karel egde Eregast en de
Beatrijsiegende). Elk van de lemma's in het woordenboek wordt
geïllustreerd met een of meer citaten uit deze bronteksten, en
met een muisklik springt u eenvoudig heen en weer tussen lem-

H

.t15,- korting voorlezers van Onze Taal
Het Elektronisch Groene Boekje van Sdu Uitgevers kost in de boekhan del € 52,50. Maak € 37,50 over op rekening 4265902van Onze Taal te
Den Haag o.v.v. 'EGB', en u ontvangt de cd-rom na enkele weken zon-

der verde re kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer
of adres. Bestelling en betaling vanuit België: € 42,- op postrekening
000-16355-66-49. De cd-rom wordt aangetekend verzonden.

A

ma's en bronnen.

Elektronische Van Dale's
e grote Van
Dale-vertaalwoordenboeken
Duits, Engels en Frans
op cd-rom beleven met
de editie 2. o hun eer-

ste `herdruk'. Deze vertaalhulpen bevatten elk de complete tekst van de derde druk van de papieren versies: zo'n
200.000 lemma's met vertalingen, voorbeeldzinnen en
uitspraakinformatie, plus een grammaticaal compendium.
Het Groot woordenboek hedendaags Nederlands 2.0 op
cd-rom beschrijft de hele woordenschat van het moderne
Nederlands: het geeft niet alleen informatie over de betekenis en de uitspraak van go.000 trefwoorden, maar
zoekt ook synoniemen of antoniemen op, of de uitleg van
een grammaticale term.
De meerwaarde van de elektronische woordenboeken
schuilt vooral in de grotere (en razendsnelle) zoekmogelijkheden: op trefwoord, met jokers, met filters, fuljtext, op
anagrammen, en op verbogen en vervoegde woordvormen.

€ a7,- introductiekorting op de vertaalwoordenboeken
en €15,- op de `Hedendaagse'
De vertaalwoordenboeken Duits, Engels en Frans op cd-rom van
Van Dale kosten in de boekhandel €146,-. Als u €11g,-- overmaakt
op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. `VD Duits',
`VD Engels' of 'VD Frans', ontvangt u de cd-rom na enkele weken
zonderverdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres.
Het Groot woordenboek hedendaags Nederlands op cd-rom kost in de
boekhandel € 8o,-, maar voor lezers van Onze Taal € 65,- (o.v.v.
'Van Dale NN').
Bestelling en betaling vanuit België: €lig,- of€ 65,- op postrekening 000 -16355-66-49. De cd-roms worden aangetekend verzonden.

€107, - korting voorlezers van Onze Taal; voorraad beperkt
De Cd-rom Middelnederlands is een uitgave van Sdu Uitgevers. De winkelprijs
is € 215,-; bij Onze Taal nu €1o8,-. Maak dit bedrag over op rekening
4 26 59 02 van Onze Taal te Den Haag en u ontvangt de cd-rom binnen enkele
weken zonderverdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking 'MNW'
en uw lidnummer of adres.
Bestelling en betaling vanuit België: €112,50 op postrekening
000-16 355 -66-49. De cd-rom wordt aangetekend verzonden.

Dierbare woorden
ilosoof en P.C. Hooft-prijswinnaar Cornelis
Verhoeven was een man met een bijzonder
taalgevoel, voor wie woorden vaak een heel
eigen karakter hadden. Wat alledaagse woorden
zoals deugd, tongval, nors en geheugen in hem los
vastgelegd in Dierbare woorderf: -makten,isu
een bundeling van ruim vijfhonderd taalfilosofische beschouwingen — soms speels, dan weer
serieus, maar altijd nieuwsgierig en wijsgerig.
€3,50 korting voorlezers van Onze Taal
Dierbare woorden is verschenen bij Uitgeverij Damon. Normale prijs: €
a4,go, bij Onze Taai nu € 21,40, inclusief verzendkosten. Het boek wordt u
toegezonden als u dit bedrag overmaakt op rekening 4265902 t.n.v. Onze
Taal te Den Haag o.v.v. 'Verhoeven' en uw adres of lidnummer.
Bestelling en betaling vanuit België: € 21,40 op postrekening
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SHANGRI-LA
fen paradijs in de Himalaya
Shangri-La wordtInhetNederlands weigebruikt ter

Shangri-La ("La is Tibetaans voor
bergpas", luidt Hiltons toelichting
op deze naam).
Bij Hilton is Shangri-La een paradijs op aarde. Het boek is verschillende keren in het Nederlands
vertaald, en in de vertaling van
Jean A. Schalekamp uit 1960
wordt het klooster aldus beschreyen:

(in 1973 werd het boek nogmaals
verfilmd). Watvooral erg tot de
aanduldlng van een 'paradljselijk oord', Hetheefteen
verbeelding sprak, was dat de lama's - door het eten van een behemelse bijklank van zaligheid, dienieuwsgierig
paalde rode bes - heel lang jong
bleven. Zo wordt de hoofdpersoon
maakt naar deoorsprong van hetwoord.
van het boek verliefd op een Chinese vrouw in het klooster die
eruitziet als 18, maar die in werkeEwoud Sanders
lijkheid 68 blijkt te zijn.
et enige regelmaat
Wereldwijd zijn er honderden
kom je in kranten
Voor hen, op maar korte afstand, hotels, 'lodges' en berghutten die
en tijdschriftende
laghet lamaklooster van Sjangri- Shangri-La heten, met name in
naam Shangri-La
La. (...J Een groep gekleurde
Azieen in berggebieden. Er was in
paviljoens hing aan de bergde jaren zestig een meidengroep
tegen. Soms gaat het dan om de
helling gekleefd zonder ook maar die The Shangri-La's heette, Genaam van een restaurant of hotel,
maar Shangri-La wordt ook gereietsvan de grimmige weloverrard Joling had in 1988 een hit met
geld overdrachtelijkgebruikt, in de
wogenheid van een kasteel in het 'Shangri-La' ("Leven, liefde, ben op
betekenis 'paradijselijkoord' of
Rijnland, maar meermet de ach- zoek naar Shangri-Laaaaa"), en de
teloze teerheid van bloemblaadjes naam duikt op in titels van boe'verborgen paradijs'. Zo schreef de
ken; films en documentaires. Sinds
Volkskrant op 18 dedie op een rotspunt zijn geprikt.
Hetwasgroots en gracieus tegekort is er zelfs een echte stad die
cember 2000: "Dit is
lijk. Een verwarde emotie trok
de plek. Het shangrizich officieel Shangri-Lamag noehet oogvan de melkblauwe
la van wijk 27: Cafemen, namelijk het voormalige
daken naar het grijze rotsbastion Zhongdian in de Chineseprovincie
taria Corer." En in De
Morgen stond op 12
daarboven, kolossaal als de Wet- Yunnan, vlak bij de grens met
Tibet. In een poging meer toeristen
terhom boven Grindelwald.
· juli 1997: "Partijvoorbinnen de muren te krijgen, strezitter en federale
vice-premier Guy
Het klooster bevat een wonderlijke den aanvankelijktwee Chinese ste· Verhofstadt yond in
den om deze nieuwe naam. Maar
combinatievan oosterse architecuiteindelijk koos een officiele comde sanering van de
tuur en westerse luxe. Hiltonbeschrijft het als "ruim, goed vermissievan het Chinese Ministerie
· publieke financien
warmd, en heel schoon", Het is .
van Burgerzakenvoor Zhongdian.
· zijn Shangri-La."
enorm groot, er is centrale verwarWaar haalde Hilton zijn ideeen
Daarnaast is onder
meer shangrila-achtig ming, men speelt er Mozart op
voor Shangri-La vandaan? Volgens
sommigen baseerde hij zich vooraangetroffen, net als piano en klavecimbel, en het
namelijk op enkele artikelen van
klooster herbergt "een werkelijk
de meervoudsvorm
de Amerikaanse etnoloog Joseph
shangrila's.
verrukkelijke bibliotheek, ruim en
Sinds wanneer
Rock in National Geographic. Volvoomaam, die een grate hoeveelShangri-La op deze manier in het
gens anderen maakte Hilton daarheid boeken bevatte die op zo'n
Nederlands wordt gebruikt, is
naast gebruik van elementen uit
discrete wijzewaren ondergemoeilijkvast te stellen. De woorbracht in inhammen en nissen, dat een oude boeddhistische legende
de hele sfeer er meer een was van over het utopische Shambhala.
denboeken zeggen er niets over.
Voor het Engelsetaalgebied is het
wijsheid dan van geleerdheid,
Zeker is dat Hilton noch Tibet
wel bekend: daar wordt het al
meervan goede manieren dan van noch het Himalaya-gebergte uit
eigen ervaring kende toen hij Lost
sinds 1938 overdrachtelijkgeernst".
bruikt.
Bovendien zijn er in het kloosHorizon schreef. Maar zeker is ook
ter honderden landkaarten aanwe- dat hij desalniettemin met zijn
Verrukkelijk
zig. Maar als de Britten daarnaar
"eenvoudigeroman zonder al te
Shangri-La is een vondst van de
vragen, zegt een lama: "Ze liggen
diepgaande wereldwijsheid", zoals
allemaal voor u ter inzage, maar
Britse schrijverJames Hilton
zijn boek ergens wordt getypeerd,
misschienkan ik u in een opzicht
(1900 -1954). Hij introduceerde dit
een paradijselijkoord aan de taal
vergeefsemoeite besparen. Op
toevoegde dat buitengewoon sueoord in zijn in 1933 verschenen
geen enkele ervan zult u Sjangriroman LostHorizon. Daarin gaat
eesvolis gebleken.
•
het over vier Britten die een vlieg- La vermeld vinden."
tuigongeluk in Tibet overlevenen
Van Ewoud Sanders verscheen eindfebruVerfilming
vervolgens terechtkomen in een laali Van Nergenshuizen totAbsurdistan.
maklooster in het Dal van de Blau- LostHorizon werd een enorme
een boek over{ietieve enverzonnen plaatswe Maan. Dit klooster, dat aan de
bestseller, mede dankzij de vernomen (zie de rubliek 'InZicht' op biz. 102
voet van de berg Karakalligt, heet filmingdoor Frank Capra in 1937
vanditnummer).
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Nederlands als
wetenschapstaal
ngels speelt een steeds grotere rol op de universiteit. Is dat erg? Nee. Engels is nu eenmaal de lingua franca van de wetenschap, vindt de adviescommissie-Frijhoff van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), die de positie
onderzocht van het Nederlands in de geestes- en de
gedrags- ' en maatschappijwetenschappen. Haar rapport Nederlands tenzij werd op 21 maart aangeboden aan de minister van Onderwijs.
Toch vinden Frijhoff en zijn collega's zeker niet dat
het Engels dan ook maar klakkeloos ingevoerd moet
worden in de hele Nederlandse academische wereld.
De commissie is bijvoorbeeld tegen Engelstalig onderwijs, zeker in de eerste fase van de studie (de
bachelorfase), onder meer omdat dat zou leiden tot
kwaliteitsverlies. De docent drukt zich niet optimaal
uit en de student begrijpt niet alles. Bachelórstudenten kunnen volgens het rapport beter op een andere
manier aan het academische Engels wennen, namelijk door taallessen te volgen die speciaal gericht zijn
op het Engels van hun vakgebied.
Het rapport benadrukt ook het maatschappelijke
belang van het Nederlands als wetenschapstaal. Wetenschappers hebben volgens de commissie de plicht
de samenleving te vertellen waar ze zoal mee bezig
zijn, bijvoorbeeld door stukken te schrijven in het wetenschapskatern van een krant. En dat moet natuurlijk wel in het Nederlands worden gedaan. Wanneer
een taal niet meer voor dit soort stukken gebruikt
wordt, dan zal die volgens de commissie al snel degraderen tot "een dialect of sociolect".
Verder pleit de commissie voor meer erkenning
voor Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen in
vakbladen. Deze tellen nu officieel niet als wetenschappelijke publicatie. En dat terwijl het soms veel
meer voor de hand ligt om in het Nederlands te
schrijven, bijvoorbeeld als het om Nederland of het
Nederlands gaat.

E

...

-

Bron: Nederlands tenzij ... Tweetaligheid in de geestes- en de gedragsen maatschappijwetenschappen. Amsterdam, Koninklijke Neder-

reau, dat in februari werd gepubliceerd, wijst uit dat jongeren tussen de
twaalf en achttien jaar dagelijks gemiddeld vijf minuten aan boeken besteden. Internet en computeren (25
minuten) en tv (gz minuten) winnen
terrein. Deze cijfers zijn overigens wel
gebaseerd op een onderzoek uit
2000. (De Limburgervia Taalunieversum)

Lezen. Een rapport van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbu[100]
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(NewScientist)

Russische taalwet weggestemd. De
Nedersaksisch. Veel mensen in het
Russische Doema nam onlangs een
oosten en noorden van Nederland be- wet aan die de media- en de ambtenaheersen het Gronings of een ander
rij moest verbieden om slang, 'onnoNedersaksisch dialect nog goed, maar dige' leenwoorden en grof taalgeze gebruiken het nauwelijks meer
bruik te bezigen. De Russische senaat
- ook niet thuis. Dat blijkt uit een
stemde de wet weg, omdat hij "slecht
grootschalig onderzoek van de Rijksdoordacht" zou zijn. (Yahoo!, NJ.com,
universiteit Groningen. (Groninger In- The Moscow Times, BBC)
ternet Courant)
Gruwelzin. De winnende zin van de
door Van Dale uitgeschreven gruwel zinnenprijsvraag luidt: "Deze bepaling
is ontegensprekelijk interpretatief
zodat de geïnterpreteerde wet geacht
wordt steeds de betekenis te hebben
gehad welke door de interpretatieve
wet is vastgesteld." (Van Dale)
De tv-serie Pokémon

Grof door tv. Volgens NIPO-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de
NCRV, heeft ruim de helft van alle
ouders bij hun kinderen weleens
gedragsveranderingen bespeurd die
terug te voeren zijn op bepaalde tvprogramma's. 38 procent van hen be-

klaagt zich erover dat kinderen grover
in de mond worden na het zien van
series als Pokémon, DragonballZen
Power Rangers. (Amersfoortse Courant)

Minister Veerman

landse Akademie van Wetenschappen, 2003.

Cursus voor mbo-docent. Ruim
6000 van de circa 20.000 mbo-leerlingen van de Haagse Mondriaan
Onderwijsgroep beheersen het
Nederlands te slecht om de lessen
goed te kunnen volgen. Het Haagse
Regionaal Opleidingen Centrum
(ROC) gaat daarom tientallen docenten bijscholen.. Die vergeten namelijk
vaak te controleren of de boodschap
wel is overgekomen. (de Volkskrant)

Oudertaal. Moeders die met hun
baby praten, laten duidelijker hun
goedkeuring of afkeuring doorklinken
dan vaders - die gebruiken vaak
meerduidig te interpreteren geluidjes.
Dit blijkt uit recent onderzoek waarin
de zogenoemde babytalk van ouders
is geanalyseerd door een computer.

Geen mestkip maar vleeskip. Om
het imago van de landbouwsector te
verbeteren, zal demissionair minister
Veerman van Landbouw het niet langer over `mestkippen' en `mestvarkens' hebben, maar over `vleeskippen'
en `vleesvarkens'. De bewindsman
beloofde ook Van Dale in te lichten.
(Brabants Dagblad)
Bijsluiters bij geneesmiddelen zijn
vaak onbegrijpelijk. Daarom wil `DGV
Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik' dat de schrijvers van deze bijsluiters op cursus gestuurd worden. (DGV)

Drietaligheid. Volgens de Franse president Chirac moeten jonge kinderen
op school twee vreemde talen onderwezen krijgen. Dit zei hij tijdens een
bijeenkomst van een Frans-Duits
jeugdparlement. Andere culturen leer
je pas echt begrijpen alsje de taal
leert, vond Chirac, en in het kader van
de Europese samenwerking is dat belangrijker dan ooit. Bondskanselier.
Schroder onderschreef dit. (DerSpie-

gel)

•

Koppelingen naar de originele berichten
staan op de internetpagina
www.onzetaal.nl/tamtam; let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze
website staat iedere dag vers taalnieuws.
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Frank Jansen

Frank Jansen

Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.

ErziJn taalkwestleswaaroverheelverschillend kanworden gedacht.
Taalkundlge FrankJansenbehandelt maandelijks zo'n kwestle.HIJ
steekt daarbij zijn eigen mening niet onder stoelen of banken, en einsteekt daarblJ :iIJn elgenmenlngnlet onder stoelen of banken,en elndigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.
dlgt telkens met een stelling,waarop u kunt reageren.

Taalkundige Frank jansen behandelt maandelijks zo'n kwestie. Hij

nodigt
om het in het Nederlands te herhalen. Dan
nodigt om het in het Nederlands te herhalen. Dan
kunnen ook anderen het volgen, en het verhoogt het
kunnen ook anderen het volgen, en het verhoogt het
taalvaardigheidspeil ook nog eens.
taalvaardigheidspeil ook nog eens.

Daarom luidt de stelling deze keer:

Daarom luidt de stelling deze keer:

E

zwarte scholen gebieden hun scholienkele
nkele zwarte scholen gebieden hun scholieren op school altijd Nederlands te spreken.
ren op school altijd Nederlands te spreken.
Dit verbod op hun moedertaal is bedoeld
Dit verbod op hun moedertaal is bedoeld
om hun vaardigheid in het Nederlands te
om hun vaardigheid in het Nederlands te
vergroten. Is dat een goede maatregel?
vergroten. Is dat een goede maatregel?
Hoezeer ik het ook met het doel eens ben, het
Nee.
Nee. Hoezeer ik het ook met het doel eens ben, het
middel stuit me tegen de borst. Allereerst vind ik:
middel stuit me tegen de borst. Allereerst vind ik:
men
verbiede elkaars taal niet. De maatregel doet
men verbiede elkaars taal met. De maatregel doet
denken aan de manier waarop eertijds' in Frankrijk de
denken aan de manier waarop eertijds in Frankrijk de
standaardtaal erin geramd werd: zo gauw Bretonse of
standaardtaal erin geramd werd: zo gauw Bretonse of
dialectsprekende kinderen betrapt werden op iets andialectsprekende kinderen betrapt werden op iets anders dan Frans, stond hun een lijfstraf te wachten. Als
ders dan Frans, stond hun een lijfstraf te wachten. Als
je ervoor wilt zorgen dat kinderen onze taal associëje ervoor wilt zorgen dat kinderen onze taal assoderen met onmacht, straf en vernedering, dan moet je
ren met onmacht, straf en vernedering, dan moet je
het
zo doen.
het zo doen.
Maar er zijn ook rationelere argumenten tegen de
Maar er zijn ook rationelere argumenten tegen de
maatregel. Als we spreken, hebben we eigenlijk een
maatregel. Als we spreken, hebben we eigenlijk een
contractje met elkaar. Het voornaamste onderdeel
contractje met elkaar. Het voornaamste onderdeel
daarvan is dat we ons voornemen de ander zo goed
daarvan is dat we ons voornemen de ander zo goed
mogelijk te begrijpen en ons best doen hem ons te
mogelijk te begrijpen en ons best doen hem ons te
laten begrijpen. Daaruit vloeit voort dat mensen de
laten begrijpen. Daaruit vloeit voort dat mensen de
taal kiezen die het best bij hen en hun gesp reksparttaal kiezen die het best bij hen en hun gesprekspartner past. Welke taal dat is, kunnen die scholieren best
ner past. Welke taal dat is, kunnen die scholieren best
zelf beslissen en dat moeten we dan ook aan henzelf
zelf beslissen en dat moeten we dan ook aan henzelf
overlaten.
overlaten.
Verder kan de maatregel ertoe leiden dat scholieVerder kan de maatregel ertoe leiden dat scholieren helemaal niets meer zeggen, in welke taal dan
ren helemaal niets meer zeggen, in welke taal dan
ook. Misschien is dat de ultieme wensdroom van de
ook. Misschien is dat de ultieme wensdroom van de
vermoeide leraar, maar voor ieder ander lijkt me dat
vermoeide leraar, maar voor ieder ander lijkt me dat
geen winst: de verstomde scholieren zullen er zeker
geen winst: de verstomde scholieren zullen er zeker
niet beter van gaan praten, en hun klasgenoten
niet beter van gaan praten, en hun klasgenoten
komen er niet achter wat er in hen omgaat. Daar
komen er niet achter wat er in hen omgaat. Daar
komt bij dat een scholier die door zijn gebrekkige
komt bij dat een scholier die door zijn gebrekkige
kennis van het Nederlands iets van de lesstof niet bekennis van het Nederlands iets van de lesstof niet begrijpt,
er vóór alles baat bij heeft dat een klasgenoot
grijpt, er v66r alles baat bij heeft dat een klasgenoot
hem
in
zijn moedertaal te hulp schiet.
hem in zijn moedertaal te hulp schiet.
Kortom, het lijkt me beter dat een leraar die twee
Kortom, het lijkt me beter dat een leraar die twee
leerlingen `betrapt' op het spreken van Berbers, ze uit-

III

moeten scholieren niet verWe
We moeten scholieren niet verbieden
gebruik te maken van anbieden gebruik te maken van andere
talen dan het Nederlands.
dere talen dan het Nederlands.

Bent
u het eens of oneens metdeze
stelling?
Bent u het eens of oneensmet
deze stelling?
Breng voor 17 april uw stem uit op onze
Breng voor 17 april uw stem uit op onze
website:
www.onzetaal.nl. U kunt ook per
website: www~onzetaal.n1.U kunt ook per
post
reageren; stuur een briefkaart met
post reageren; stuur een briefkaart met
'Andere talen niet verbieden' of "Andere
'Andere talen niet verbieden' of 'Andere
talen verbieden' naar de redactie van Onze
talen verbieden' naar de redactie van Onze
Taal,
Raamweg la, 2596 HL Den Haag. In
Taal, Raamweg la, 2596 HL Den Haag. In
dedevolgende
aflevering de uitslag van de
volgende afleverlng de uitslag van de
stemming.
0•
stemming.
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Taaladviesdienst

Taaladviesd ienst

A. Test uw spelling-

A. Test uw spellinqkennis
kennis

1.

a. bijdehande
1. a. bijdehande
b. bijdehandte
b. bijdehandte
c. bijdehante
e. bijdehante

2.

a. CO 2- uitstoot
2. a. C0 2-uitstoot
b. CO2- uitstoot
b. C02-uitstoot
C. CO 2 - uitstoot
e. CO 2 -uitstoot

B. Vergroot uw waarB. Vergroot uw woordenschat
denschat

verzocht, om
verzocht, om
voortaan hun eigen
voortaan hun eigen
wcpapier mee naar
wcpapier mee naar
kantoor te brengen.
kantoor te brengen.

dryade
1. dryade
a. elektronenbuis
a. elektronenbuis
b. bosnimf
z. Voor zij die zich hier
b. bosnimf
2. Voorzij die zich hier
C. drietal
tegen verzetten,
e. drietal
tegen verzetten,
geldt: Hoe langer
geldt: Hoe langer
2. kazuifel
hun staat van
2. kazuifel
hun staat van
a. steunpilaar
dienst, des te groter
a. steunpilaar
dienst, des te groter
b. mantel
de kans dat ze er
b. mantel
de kans dat ze er
c. wrongel '
rücksichtslos uitvlie-

1.

3. a. coupe de theatre
3. a. coupe de theatre
e. wrongel
b. coup de theatre
b. coup de theatre
c. coupe de theatre 3. favisme
e. coupe de theatre 3. favisme
leerlingen 'betrapt' op het spreken van Berbers, ze uita. kunststroming
d. coup de theatre
d. coup de theatre
a. kunststroming
b. wilde drift
b. wilde drift
4. a. euros
c. bonenziekte
4. a. euros
e. bonenziekte
b. euro's
UITSLAG VORIGE STEMMING
b. euro's
UITSLAG VORIGE STEMMING
c. Euros
4. pugilist
e. Euros
4. pugilist
d. Euro's
a. bokser
Moeten we ons inspannen om talen voor uitsterven te
d. Euro's
a. bokser
Moeten we
onsadviseerde
inspannenik,om
voorniet
uitsterven
b. voyeur
behoeden?
Nee,
wetalen
moeten
wijzer te
b. voyeur
ik, we
moeten
niet wijzer
behoeden7
adviseerde
5. a. hunebed
c. wapenkundige
willen
zijn dan Nee,
de sprekers
van die
talen,
die meer
nut
5. a. hunebed
e.
wapenkundige
willen zijn van
daneen
de sprekers
van Dat
die talen,
nut
b. hunenbed
verwachten
andere taal.
was u die
nietmeer
met me
b. hunenbed
verwachten
van
eenmet
andere
taal. Datwas u tegen
niet met
c. hunnebed
eens.
zich
Er tekende
igo voorstemmers
127me
e. hunnebed
Er
tekende
zich
met
190
voorsternrners
tegen
127
eens.
d. hu n nen bed
C. Zoek de fouten
tegenstemmers een duidelijke meerderheid af voor het
d. hunnenbed
C. Zoek de fouten
tegenstemmers
een zin
duidelijke
meerderheid
af voor
het
standpunt
dat het wel
heeft om
talen te redden.
Dat
standnieuws
punt dat
hetde
wei
zin heeft om
redden.
mbo-er
1. De Directie heeft
is goed
voor
organisaties
dietalen
zichtevoor
dat Dat 6. a.
6. a. mbo-er
1. De Directie heeft
is
goed
nieuwsvoor
de
organisaties
die
zichvoor
dat
b.
mbo'er
alle outgesourcete
doel inspannen.
b. mbo'er
aile outgesourcete
doelikinspannen.
C, MBO-er
werknemers in
Wat
overigens ook als goed nieuws beschouw, is de
e.
MBO-er
werknemers in
Wat ikoverigens
ook als
goed nieuws beschouw, is de
d. MBO'er
een kort memo
stijgende
lijn in het aantal
reacties.
d. MBO'er
een kort memo
stijgende lijn in het aantal reacties.
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ruckslchtslos uitvliegen.

gen.

D. Extra
D. Extra
Hoe worden de drie
Hoe worden de drie
puntjes genoemd in
puntjes genoemd in
een zin als `Kom maar
een zin als 'Kom maar
hier...'?
hier ...'7
a. beletselteken
a. beletselteken
b. gedachteteken
b. gedachteteken
c. verlooppuntjes
e. verlooppuntjes

De antwoorden vindt u

De antwoorden vindt u

op pagina
103 van dit
op pagina103van dit
nummer.

nummer.
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Raymond Noë

kundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat de

kringen, en zijn er vorig jaar veel meer
nieuwe uitdrukkingen (hetis (ook)

redactie ze aanbeveelt. Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben

maar een mening; maar nu even niet)

wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze

ontstaan dan in de jaren ervoor. Het
meest voorkomende nieuwe woord
was overigens LPF, gevolgd door
raadsgriffier en demoniseren.

InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taal-

rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Sallands, Twents en
Achterhoeks

De taal van het jaar. De nieuwe woorden en

uitdrukkingen van 2002 is een uitgave van

e serie `Taal in stad en land',
die per deel een Nederlands
(stads)dialect beschrijft, is nu
uitgebreid met een boek over het Sallands, Twents en Achterhoeks. De auteur, jan Nijen Twilhaar, heeft ervoor
gekozen om het dialect van het Sallandse dorp Hellendoorn wat uitgebreider te behandelen, en de verschijnselen die zich daarin voordoen
als vertrekpunt te nemen voor een
wat algemenere beschrijving van de
drie `grote' dialecten. Het boek gaat
in op uitspraakkenmerken en spelling,
woordvorming en zinsbouw. Daar
komen ook onderwerpen als-nast de
status van het dialect, taalpolitiek,
taalverandering en `taalplezier' aan de
orde, en zijn er fragmenten uit het
werk van streektaalschrijvers opgenomen.
Sallands, Twents en Achterhoeks is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost € 12,50
(ingenaaid, 144 blz.). ISBN 90 12090202

Spelhulp

S

pellingbijdehandje behandelt in
kort bestek de belangrijkste

spellingregels en de meest voor-

komende struikelblokken (tussen -nregels, `los, streepje of aan elkaar?',
`d'tjes en t'tjes'). Daarnaast bevat het
boekje een inleiding over de geschiedenis van onze spelling, en een `klein
dictee der Nederlandse taal'.
Spellingbfjdehandje van Heidi Aalbrecht is
een uitgave van Reed Business Information en kost € 15,90 (ingenaaid, 93 blz.).
ISBN 9059011767

Nieuwe woorden
'•

r
•: ^;^^^ :^:•::;^ =::, ^.t
Tr

-

,

EwSøi

qa
mm

van 2002

woud Sanders beschrijft in de
vierde aflevering van De taal van
Ehetjaar ruiffl 250 nieuwe woorden en uitdrukkingen van het jaar
2002, die hid aantrof in kranten en tijdschriften en op internet. Het boek
geeft in elk lemma achtergrondinfor
matie over (het ontstaan van) het
woord, en soms een of twee voorbeeldcitaten. In zijn voorwoord trekt
Sanders ook een aantal conclusies. Zo
blijkt een groot deel van de nieuwewoordenoogst afkomstig uit politieke
[102]
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Prometheus en kost € io,- (gelijmd, 95
blz.). ISBN 90 44602292

Verzonnen plaatsnamen
n Van Nergenshuizen totAbsurdistan
beschrijft Ewoud Sanders een "imaginaire topografie" van Nederland,
zoals die af te leiden is uit de fictieve
plaatsnamen die in de afgelopen vijfhonderd jaar in Nederlandse uitdrukkingen, dooddoeners en standaardantwoorden zijn gebruikt (zoals
Juinen, Hu f tershoek, A fgelegerije,
Scheetjeboe en Balkonië). Het boek
gaat in op het gebruik en de functie
van zulke plaatsnamen, en geeft bij
elk van de negenhonderd lemma's
uitgebreide achtergrondinformatie.
Sommige stukken uit het boek verschenen al eerder in Onze Taal en NRC

Engels voor Nederlanders

E

indelijkEngels is geschreven voor
Nederlanders die het Engels re

delijk beheersen maar niet bekend zijn met de finesses van deze
taal, die moeilijker is dan wel gedacht
wordt. Het boek bevat informatie
over onder meer woordgebruik, zinsbouw, idioom en stijl. De ordening is
alfabetisch, en de inhoud is ontsloten
met een trefwoordenregister.
Eindelijk Engels. Een praktische handleiding
voor het verbeteren van uw Engels van Kevin
Cook en Daniel Gibb is een uitgave van
Kemper Conseil en kost € 24,90 (ingenaaid, 265 blz.). ISBN 90 76542430

Vertaalwoordenboek Duits

ind vorig jaar is de derde druk
verschenen van Van Dales grote
vertaalwoordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. Er
zijn 57700 nieuwe trefwoorden toegevoegd, en veel vertalingen en omschrijvingen van de overige (circa
ioo.000) trefwoorden zijn herzien.
Daarnaast zijn de spreekwoorden, die
eerst in een aparte lijst waren opge- '
nomen, nu in de lemma's ondergeHandelsblad.
bracht, en wordt er meer aandacht
Van Nergenshuizen totAbsurdistan is een
geschonken aan Zwitsers en Oostenrijks Duits, en aan Belgisch Nederuitgave van Prometheus en kost € 1 4,95
(gelijmd, zoo blz.). ISBN go 44 6 01 95 4
lands. Beide boeken bevatten een
grammaticaal compendium en een
Hedendaags Nederlands
overzicht van de nieuwe Duitse spelet Groot woordenboek hedenlingregels. De twee delen zijn ook op
daags Nederlands van Van Dale . (één) cd-rom verkrijgbaar (zie de aanwil "het taalgebruik van dit mo- bieding op blz. 97 van dit nummer).

H

ment zo getrouw mogelijk weerge-

Van Dale groot woordenboek Nederlands-

ven" . De onlangs verschenen derde
druk is daarom uitgebreid met 3899
trefwoorden, en veel van de opgenomen beschrijvingen zijn herzien.
Bovendien bevatten de lemma's nu
ook betekenisverwante woorden (synoniemen, antoniemen, enzovoort)
en spreekwoorden. Daarnaast heeft
het boek een nieuwe typografie gekregen, met als opvallendste kenmerken de blauwgedrukte `gidswoorden'
(hoofdbetekenissen en verwijzingen)
en de door de tekst verspreide kaderteksten. Dat kunnen `taalkaders' zijn,
met daarin de uitleg van een grammaticale term, of `encyclopedische
kaders', die specifieke onderwerpen
behandelen, zoals het jodendom of
schaakstukken.

Duits en Van Dale groot woordenboek

Groot woordenboek hedendaags Nederlands

Duits-Nederlands van H.L. Cox e.a. zijn uitgaven van Van Dale Lexicografie en kosten
€ 8o,- per stuk; setprijs €146,- (gebonden, met stofomslag, 1649 resp. 1637
blz.). ISBN go 66481463/9066481420

Vlaamse identiteit
oe zien Vlamingen zichzelf, en
welk beeld hebben Fransen,
Duitsers, Russen, Spanjaarden,
Britten en Amerikanen van hen? Het
boek Vlaamse identiteit geeft antwoord op deze vragen in dertien artikelen. In de meeste hiervan ligt de nadruk op de cultuur van Vlaanderen,
maar omdat juist de eigen taal zo belangrijk is voor de Vlaamse identiteit
komt ook (de positie van) het Vlaams
aan de orde.

H

van Piet van Sterkenburg e.a. is een uitga-

Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid

ve van Van Dale Lexicografie en kost

van Paul Gillaerts e.a. is een uitgave van

€ 8o,- (gebonden, met stofomslag, 1740

Acco en kost € 21,95 (ingenaaid, 157 blz.).

blz.). ISBN go 664 81 44 7

ISBN go 33451697
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lemma'smoemoevingen
vingenin
dede
lemma's
pelijke in
manieroverdevermogelijk
maken
om
het
ten
ten
het
mogelijkmaken
taalpraktijkte spreken om
ente
en
begrijeen
eenduidige
opop
een
eenduidigeen
begrijschrijven; vertaalwetenover dedaarom
ver- vermemanier
pelijke
pelijke
manieroverdeverschappelijk
jargonis
en te
te
spreken
taalpraktijk
taalpraktijkte
ente
den. Behalvespreken
een omschrijving
bevatvertaalwetenschrijven;
schrijven;
vertaalwetenten de lemma's
vaak een toelichting,
vermeschappelijk
jargonenverwijzingen,
isdaarom
daaromvermeschappelijk
jargonis
voorbeeldzinnen
bevatden.
Behalve
een
omschrijving
den.
omschrijving
bevatplusBehalve
Duitse,een
Franse,
Engelse enSpaanvaak
een
toelichting,
de
lemma's
ten
ten
de lemma's vaak
seequivalenten
vaneen
de toelichting,
desbetreffenvoorbeeldzinnen
en verwijzingen,
voorbeeldzinnen
enverwijzingen,
determ.
Duitse,Franse,
Franse,
EngelseenSpaanen SpaanplusDuitse,
plus
Engelse
Terminologie
van devertaling
vanJean
se equivalenten
van
de
desbetreffenseequivalenten
van
de
desbetreffenDelisle e.a, werdvertaald enbewerkt
de term.
determ.
doorHenri Bloemen enWinibert Segers.
de vertaling
Terminologie
van dean
Terminologie
vanvandevertaling
vanJean
Hetboekiseen
uitgave
vanVantilten
Delisle
e.a.
werd vertaaldenbewerkt
en bewerkt
Delisle
e.a,
werdvertaald
kost€17,50(gebonden,
214 biz.).
door Henri
Bloemen
en Winibert
Segers.
doorHenr
i
Bloemen
enWinibert
Segers.
ISBN 9075697 856
uitgave
van Vantilt en
Het boek is een
Hetboekiseen
uitgave
vanVantilten
214
kost € 17,50 (gebonden,
blz.).
kost€17,50(gebonden,
214
biz.).
Schrijven
voorkrantenweekISBN
90 75697
85 6
ISBN
9075697
856
blad
ournalistiek schrijven isbedoeld
Schrijven
voor krant
en weekSchrijven
voorkrantenweekvoor studenten
enafgestudeerden
blad
blad
die populair-wetenschappelijke
ournalistiek
schrijven
is bedoeld
ournalistiek
schrijven
isbedoeld
teksten
willenleren
schrijven
(zie'In-

J
J

voorstudenten
studenten
en Onlangs
afgestudeerden
voor
enafgestudeerden
Zicht'
vanmei
1999).
verdie
populair-wetenschappelijke
die populair-wetenschappelijke
scheen
een tweede, herziene druk
`Inteksten
willen
lerenschrijven
schrijven(zie'In(zie
teksten
over
vanditwillenleren
boek. Dehoofdstukken
1ggg).
Zicht'
van
mei
Onlangs
verZicht'
vanmei
1999).
Onlangs
vernieuwe
media
zijn eruit
verdwenen,
scheen
eentweede,
tweede,herziene
herziene
druk is
scheen
druk
enheteen
bijbehorende
oefenmateriaal
van
dit
boek.
De
hoofdstukken
over
vandit
Dehoofdstukken
nu opboek.
internet
raadpleegbaar.over
nieuwe
zijn
eruit
verdwenen,
media
nieuwe
media zijn eruitvoor
verdwenen,
}oumalistiekschrijven
krcmt enweeken het
bijbehorende
oefenmateriaal
is
enhet
bijbehorende
oefenmateriaal
blad
vanHenk Donkers
enjaapWillemsisis
internet
raadpleegbaar.
nunuopop
internet
raadpleegbaar.
een uitgave vanCoutinho enkost€ 43,voor
kranten
weekJournalistiek
schr blz.),
jven
}oumalistiekschrijven
voor
krcmt
week(ingenaaid, 502
ISBN
90en
62833365
van Henk
Donkers
en kaap Willems
blad
blad
vanHenk
Donkers
enjaapWillems
is is
een
uitgave
van Coutinho
en kost
43,
een
uitgave
vanCoutinho
enkost
€ €43,Kiliaanlezing

—

(ingenaaid,
502
blz.).
ISBN
go
62833365
(ingenaaid,
502
blz.),
ISBN
90
62833365
e Kiliaanstichting
ter
bevorde-
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bevatten de kindertaalpagina's ook
een kindermoppenrubriek, een 'kinp dewebsite Ouders Online is
veel informatiete vinden over derwoordenboek' met grappige en
ook
kindertaalpagina'sook
bevatten
Online
OudersOnline
dedekindertaalpagina's
Ouders
opvallende
taaluitingen vankinderen
uiteenlopende
zaken diever- bevatten
een
`kinkindermoppenrubriek,
een
Onlineisgeis een
OudersOnline
de website
kindermoppenrubriek,
een waarin
'kinp pdewebsite
Ouders
eneen
'ouderwoordenboek',
met zwangerschap,
bandhouden
grappige
met
derwoordenboek'
over
veel
informatie
te
vinden
derwoordenboek'
met
grappige
enen
veel
informatiete
vinden
over
boorte enopvoeding. Desiteis popu- allerlei woorden diete maken hebben
van kinderen
opvallende
taaluitingen
die
veruiteenlopende
zaken
opvallende
taaluitingen
vankinderen
uiteenlopende
zaken
dievermet
zwangerschap,
bevalling
enoplair.maargeldgebrek maakthet
een'ouderwoordenboek',
`ouderwoordenboek',
waarin
en
zwangerschap,
houdenmet
met
band
zwangerschap,
bandhouden
voeding
door envoor ouderswaarin
uitgeervan
onzeker. Ais geerge- eneen
voortbestaan
te
maken
hebben
die
allerlei
woorden
De site is
popu- allerlei
en opvoeding.
boorte
woorden diete
hebben
boorte
Desiteis
populegdwordenop eenmaken
vaak lichte,pergeen enopvoeding.
subsidiegever
gevonden
wordt,
en
opzwangerschap,
bevalling
met
het
maar
geldgebrek
maakt
lair,
zwangerschap,
maakthet
lair.maargeldgebrek
soonlijke
toon. bevalling enopishet
mogelijkdat
de
site op 1 juni op- met
uitgevoor
ouders
door
en
voeding
voortbestaan
ervan
onzeker.
Als
er
voeding door envoor ouders uitgeervan
onzeker. Ais er
voortbestaan
geheven wordt.
Datzoujammerzijn,
eenvaak
vaaklichte,perlichte, peropeen
legd worden -op
geen
subsidiegever
gevonden
wordt,
geen
subsidiegever
gevonden
wordt,
het maaromdat
daarmee
ook legdwordenalwas
soonlijke
toon.
op1
juni
de
site
op
mogelijk
dat
is
het
ishet
mogelijkdat
deafdeling
site op 1overkinjuni op- soonlijke toon.
geroemde
devaak
geheven
wordt.Datzoujammerzijn,
Dat zou jammer zijn,
geheven
dertaal wordt.
zouverdwijnen.
maar
omdatdaarmee
daarmeeook
ook
al was
hetmaaromdat
het
alwas
Op
deze
kindertaalpagina's
kunover
kinvaak
geroemde
afdeling
de
geroemde
afdeling
overkindevaak
nenouders
terecht
met vragen
over
dertaal
zou
verdwijnen.
dertaal
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Onderwijsminister Van der Hoeven diende vorig jaar een wetsvoorstel

§11

in dat een einde moest maken aan het Onderwijs in Allochtone Levende

fll

Talen (OALT). Maar nog voordat het werd aangenomen, viel het kabi-

i|l

net. Wat nu? Een overzicht van Nederlands langstlopende soap: het

ill

dossier OALT.

si?

mm

X
pit?

itfll
§11

p school spreken we Nederlands."
Niet meer dan vijf woorden had minister van Onderwijs Maria van der
Hoeven vorig jaar nodig om 35 jaar
discussie te beslechten over het onderwijs in eigen taal aan kinderen met een andere
moedertaal dan het Nederlands.
De eerste initiatieven om dit Onderwijs in Eigen
Taal en Cultuur (OETC) te organiseren dateren uit
de tweede helft van de jaren zestig. Het was gericht
op kinderen van Spaanse en Italiaanse ouders die in
Nederland als gastarbeider werkten. Die zouden, zo
waren de plannen, binnen enkele jaren weer terugkeren naar hun land van herkomst. Om ervoor te zorgen dat de kinderen daar ook weer konden meedraaien in het onderwijs, werd een deel van het Spaanse
en Italiaanse onderwijsprogramma in Nederland aangeboden.
"fMormale asnbtefyke tegerszsn"
Het OETC werd dus aanvankelijk georganiseerd vanuit de 'terugkeergedachte', zoals die later is gaan
heten. Het initiatief voor dit onderwijs kwam daarom
ook niet van de Nederlandse overheid, maar van de
Spaanse en Italiaanse, die het via hun ambassades organiseerden en bekostigden. Eind jaren zestig ging het
om ongeveer tweeduizend kinderen, die iedere woensdagmiddag en vrijdagochtend werden opgehaald en
naar OETC-lessen werden gebracht. Na verloop van
tijd volgden ook steeds meer Turkse en Marokkaanse
kinderen onderwijs in eigen taal en cultuur - nog zo'n
groep die eigenlijk na een paar jaar zou terugkeren.
Rond 1975 begon het besef door te dringen dat een
deel van de gastarbeiders waarschijnlijk in Nederland
zou blijven. Het toenmalige overheidsstandpunt was
dat OETC vooral gericht moest zijn op de kinderen
die wel teruggingen. Voor de 'blijvers' vond men het
geen noodzakelijke vorm van onderwijs.
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Vijf jaar later blijkt men die opvatting echter voiledig te hebben verlaten. OETC is dan juist gewenst
omdat veel kinderen zullen blijven en niet omdat ze
zullen teruggaan. Hoe is deze schijnbare ongerijmdheid te verklaren? Arabist Jan Brugman schreef die
ooit toe aan "de normale ambtelijke tegenzin tegen
opheffing van overheidstaken", maar de werkelijke
reden moet toch meer gezocht worden in het standpunt dat de overheid destijds had over "etnische minderheden". Het motto van het minderhedenbeleid in
de jaren tachtig luidde namelijk: "integratie met behoud van eigen identiteit". En omdat taal een belangrijk onderdeel is van die identiteit, zette de overheid
zich steeds actiever in om OETC van de grond te krijgen en het deel te laten uitmaken van het Nederlandse onderwijs. OETC krijgt in die tijd een wettelijke
basis. Anderstalige kinderen van erkende minderheidsgroepen krijgen recht op tweeenhalf tot vijf uur
OETC per week. In de landen van herkomst worden
docenten geworven om dit onderwijs te geven.
Psychssche problemen
Omdat OETC nooit onomstreden is geweest, heeft de

overheid steeds haar best gedaan om haar steun aan
dit onderwijs goed te onderbouwen. Begin jaren tachtig werd er vooral een psychologisch argument ge-

"De taalachterstand-discussie gaat in wezen niet over taal
maar over macht en komt erop neer dat de 'zwakkere groep'
zich moet aanpassen aan de sterke, dominante groep. In het
onderwijsprogramma is in die visie geen ruimte voor andere
talen."
(A. el Aissati, taalwetenschapper)
"De Nederlandse beleidsmakers leggen alle prioriteiten bij
het Nederlands. Onverdedigbaar. (...) We denken dat we een
multiculturele samenleving kunnen creeren die monolinguaal
is. Dat is een misvatting."
(Guus Extra, directeur centrum voor meertaligheid Babylon)
"De richting van het huidige onderwijsbeleid staat haaks op
wat nodig is. We moeten een grootvraagteken plaatsen bij het
onderwijs in eigen taal en cultuur. Is het niet veel zinvollerde
achterstand in beheersing van het Nederlands met alle mogelijke middelen op te heffen?"
(Paul Scheffer in zijn artikel *Het multiculturele drama*,
NRCHandelsblad)

bruikt. Het uitgangspunt van het beleid was dat onderwijs de kinderen in staat moest stellen om "volwaardig te functioneren met de mogelijkheid zulks te
doen vanuit de eigen culturele achtergrond ". Niet alleen dacht men dat het te vroeg leren van het Nederlands "zou leiden tot psychische problemen ", ook
speelde het uit Amerika overgewaaide argument van
het `positieve zelfbeeld' een "rol. Wanneer een kind het
idee heeft dat zijn cultuur en taal niet voldoende erkend worden, zou het een negatief zelfbeeld kunnen
ontwikkelen, en dat kan weer leiden tot desinteresse
in school en afwijzing van de Nederlandse cultuur.
Een positief zelfbeeld kan alleen worden opgebouwd

Verborgen achter alle
argumenten en het debat erover
gaat feitelijk een geheel ander
meningsverschil schuil: een
politieke strijd over de wenselijk-

heid van cultuurbehoud of van
aanpassing van migranten.
"vanuit een stevige worteling in de eigen cultuur ".
Als uit onderzoek blijkt dat dit argument niet opgaat, zoekt de overheid nieuwe argumenten. Men
vindt die in de taalkunde, waar op dat moment een
voor politieke doeleinden zeer bruikbaar idee in
zwang is: de zogenoemde afhankelijkheidshypothese.
Kort gezegd stelt deze dat een tweede taal sneller
verworven wordt naarmate de moedertaal verder ontwikkeld is. En dat is een sterk argument, omdat het
critici de mond snoert die liever voorrang geven aan
het leren van Nederlands: OETC komt immers juist
ten goede aan die Nederlandse taalvaardigheid. Als
het tenminste waar zou zijn. Maar ook voor dit idee
wordt, de tientallen onderzoeken ernaar ten spijt,
geen duidelijke steun gevonden.
We zijn inmiddels in de jaren negentig aanbeland,
en wederom worden nieuwe argumenten van stal gehaald. Kennis van de eigen taal en cultuur bevordert
de emancipatie, een multiculturele samenleving hoort
nu eenmaal ook meertalig te zijn en — het meest eigentijdse argument — talenkennis heeft economische
waarde; afschaffing van OETC is derhalve "economische struisvogelpolitiek ".
Politiek-ideologisch debat

Verborgen achter al deze argumenten en het debat
erover gaat feitelijk een geheel ander meningsverschil
schuil: een politieke strijd over de wenselijkheid van
cultuurbehoud of van aanpassing van migranten.
Voorstanders van OETC beschouwen multicultureel
Nederland als een maatschappij waarin nieuwkomers
hun eigen cultuur en taal zo veel mogelijk in stand
houden en waarin autochtone Nederlanders niet het
recht hebben `aanpassing' te vragen van nieuwkomers. Critici wijzen op de gevaren van `segregatie'
(scheiding van bevolkingsgroepen), op de bestaande
onderwijsachterstanden, op het gebrek aan re ndement van OETC en op het feit dat het Nederlands op

den duur ook binnen migrantengemeenschappen de
moedertaal zal worden.
Het debat tussen beide kampen overstijgt de
OETC- kwestie verre en heeft sterk politiek- ideologische trekken (zie hiervoor ook Onze Taal van juni en
oktober 2000). Zachtzinnig gaat het er bepaald niet
aan toe: de voorstanders hebben het over "paternalisme", "etnocentrisme" en soms zelfs "racisme ", de critici verwijten voorstanders "onverschilligheid ", "naïef
idealisme" en "gebrek aan realiteitszin".
Het tij keert

Tot het midden van de jaren negentig hebben de argumenten van de voorstanders van OETC het meest
gehoor gevonden in politiek Den Haag: Nederland
"is nu eenmaal een multiculturele samenleving" en ►
"Beter opgeleide en meer naar integratie strevende allochtonen doen hun kinderen
niet op scholen waar OALT wordt gegeven. Het vasthouden aan OALT maakt deel uit
van het omvangrijke pakket aan geconditioneerde reflexen waar Groenlinks en de
halve PvdA patent op hebben. Deze vooringenomenheid maakt een onbevangen
discussie onmogelijk."
(Leo Prick, columnist NRC Handelsblad)
"Laten we enerzijds erkennen dat de onderdompel1ngsmethode, hoewel het de beste
is die beschikbaar is, op school toch tekortschiet, en anderzijds dat onderwijs in eigen
taal dit probleem niet oplost."
(L. van der Gaag, voormalig directeur Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs)
"Het ontkennen van de eerste taal in de schoolsituatie is een onrealistische benadering die gedoemd is te mislukken."
(Hans Bennis, directeur Meertens Instituut)

ONZE TAAL 2003-5

[109]

OETC is daarvan het vlaggenschip. Tussen 1975 en
1998 is er aan de praktijk van OETC dan ook niets
fundamenteels veranderd, al heeft de wetgever om de
zoveel tijd kleine aanpassingen aangebracht met betrekking tot de plaats van dit onderwijs (binnen of
buiten lestijd), de lesinhoud (alleen taal of taal én
cultuur) en het aantal uren per week.
Maar halverwege de jaren negentig is het tij gaan
keren. Een eerste signaal daarvan was de invoering
van de Wet inburgering nieuwkomers in 1996, die van
nieuwkomers inburgering eist. Twee jaar later, op i
augustus 1998, treedt de Wet OALT (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) in werking. Het uitgangspunt
van deze wet is nog steeds dat "kennis van de eigen
cultuur de integratie en participatie in de Nederlandse
samenleving bevordert ". Dit lijkt echter weinig meer
dan lippendienst, gezien de inhoud van de wet. Het
OALT krijgt namelijk vooral een zogenoemde taalondersteunende functie: in groep één tot en met vier
wordt de moedertaal van het kind gebruikt als hulpmiddel voor het leren van Nederlands en voor de leerstofoverdracht in het algemeen. Pas in de bovenbouw
kan het ook een zelfstandige, `cultuureducatieve' func-

Volgens de minister is het
positieve effect van het taalondersteunende OALT op het Nederlands
nooit aangetoond.
tie krijgen. Dat laatste type OALT wordt buiten schooltijd gegeven en vaak zelfs buiten school.
Een belangrijke verandering is verder dat de gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de organisatie. Die blijken de OALT-gelden massaal in te
zetten voor taalondersteuning. OALT als cultuureducatie blijkt niet erg populair en weinig levensvatbaar:
het komt moeizaam van de grond, er is weinig geld
voor en ook weinig animo. In de laatste maanden van
Paars laat staatssecretaris Adelmund weten nog twee
jaar te willen aanzien hoe het cultuureducatieve
OALT zich ontwikkelt. Ze weigert echter om in die
periode extra maatregelen te nemen om dit OALT uit
het slop te halen. In Den Haag weet iedereen wat dat
betekent.
Strategisch akkoord

KOERDISCH EN BERBERS SLACHTOFFERVAN TAALPOLITIEK
August Hans den Boef

M

eenmaal de taal van de koran.
(Veel OALT-leraren zijn dan ook
godsdienstleraar; zie het rapport
Islamitisch onderwijs en de sociale
cohesie, dat de onderwijsinspectie
eind 2002 aan de Tweede Kamer
aanbood.) Misschien speelt ook gewenning wel een rol, want in Marokko zelf is het Arabisch ook dominant: vanaf 1956 heeft het centrale gezag in Marokko de Berbercultuur proberen te onderdrukken.
onderzoeksperiode (2000-2001)
Helaas heeft Turkenbu rg het in
6oí8 Marokkaanse kinderen les
haar rapport niet over vergelijkbakregen in het Marokkaans Arare situaties, bijvoorbeeld over die
bisch, tegen slechts 134 kinderen
van de Turkse Koerden in Nederin een Berbertaal. Dat is schok
land. De taal die de meeste Koer
als je bedenkt dat zo'n 90%
-kend
spreken is Kurmanci, een taal-den
van de Marokkaanse Nederlandie niet verwant is aan het 111 rks.
ders afkomstig is uit een gebied
Sinds de vestiging van de Turkse
waar een van de Berbertalen
eenheidsstaat door Kemal Ataturk
in 1923 is het Kurmanei verboden.
(Tárt of Tamazight) gesproken
wordt. En helemaal als je weet
Koerdische kinderen kregen sinds
louter onderwijs in het 1irks,-dien
dat het Berbers even weinig ver
aan het Arabisch als aan-wantis
in feite dus een vreemde taal. In
het Nederlands. Sommigen denNederland is het niet anders.
ken dat Berbertalen dialecten zijn
De overheid zou beter kunnen
van het Arabisch, maar ze behoweten. Er is namelijk al geruime
ren tot de Hamitische taalgroepp,
tijd bekend dat het Berbers en
Koerdisch veelgesproken minderterwijl Arabisch een Semitische
taal is.
heidstalen zijn in Nederland. De
Toch stuit OALT in het Arabisch Nederlandse overheid lijkt met
meestal niet op verzet bij Berber- OALT de culturele onderdrukkingsouders, want de meesten van hen politiek van landen als Marokko
zijn moslim, en Arabisch is nu
en Zbrkije voort te zetten.

idden 2002 verscheen er
een vernietigend rapport
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), geschreven door
Monique 'Itirkenburg: Taal lokaai.
Gemeentelijk onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Over de
vraag of OALT voortgezet moet
worden, laat het weinig onduidelijkheid bestaan: nee, in ieder
geval niet in deze vorm.
Turkenburg ontdekte dat in de

-
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Na de verkiezingen in 2002 blijkt er voor het eerst
geen politieke meerderheid meer te zijn voor onder
eigen taal. Op de valreep worden de volgende
-wijsn
twee zinnen toegevoegd aan het `Strategisch akkoord'
van CDA, VVD en LPF: "Prio_riteit moet worden gegeven aan het leren van Nederlands. Daarom wordt de
regeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen afge-

schaft."
Minister Van der Hoeven voegt in september 2002
de daad bij het woord met het indienen van een wetsvoorstel waarin OALT per i augustus 2004 wordt
beëindigd. In een toelichting stelt ze dat "het Nederlands van essentieel belang is om in de Nederlandse
samenleving als volwaardig burger te participeren.
Alle aandacht moet dan ook gericht worden op het zo
snel mogelijk leren van het Nederlands bij allochtone
kinderen. Het leren van de eigen taal past daar niet
in."
In het debat over dit wetsvoorstel krijgt de minister nog de vraag voorgelegd of het wel logisch is om,
gezien het belang dat ze hecht aan het Nederlands,
ook het taalondersteunende OALT af te schaffen. Ze
antwoordt dat het positieve effect van dit OALT op
het Nederlands nooit is aangetoond en dat er voldoende andere mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn om het leren van het Nederlands te ondersteunen. Daar is dus helemaal geen OALT-regeling
voor nodig. Het lijkt het definitieve einde van het onderwijs in eigen taal. Maar dan valt het kabinet.
.

Geen halszaak

Door die val belandt het OALT-besluit op de lijst van
`controversiële kwesties'. In demissionaire staat kan
het kabinet er geen definitief besluit meer over nemen; dat wordt doorgeschoven naar het nieuw te
vormen kabinet. De afschaffing is dus op de valreep
afgeblazen, en in de tijd die nog rest, proberen voorstanders te redden wat er te redden valt. Organisaties
als de onderwijsbonden, Forum en belangenbehartiger
Samenwerkingsverband OALT zoeken de publiciteit en
pleiten voor handhaving, met name van het taalondersteunende OALT. Bovendien vragen ze verschillende
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op
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over
het
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ontgenop -eren overhet algemeen ontleningen
zijn,
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Hetisnamelijk
is namelijkinstruire.
instruire.
Het

Prullenbakkeren[2]:
[2]:Ischa
IschaMeijer
Meijer
Prullenbakkeren
Irene Gret Hilversum
- Hilversum
IreneGret-

riane van Santenschrijft
schrijftininhet
het
rianevanSanten
februari/maartnummerover
over
februari/maartnummer
hetonlangs
onlangsinindeTweede
de Tweede
,
het
Kamerbedachte
bedachtewerkwoord
werkwoordprullenprullenKamer
bakkeren.Zij
Zijgaatook
gaat ookininop
opwerkwerkbakkeren.
woordendiegevormd
die gevormdzijn
zijnop
opbasis
basis
woorden
van
een
zelfstandig
naamwoord
zon-~►
vaneen zelfstandig naamwoord zon-
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mutandis, voor hetSpaans en het Portugees, en ookwei voor het Frans. In
Spanje en Portugal gebruikt men van
oudsher de termho/andes. De aanduiding neerlandes isbij het grotepubliek
onbekend, enwordt ooknietinde
media gebruikt. Mijn ervaring isdat
men neerlandes nogal eensverstaat
als irlandes, oftewel'lers' - en dat kan
tochtot behoorlijke misverstanden
leiden.
Een andere aanleiding tot misverstandishet begrip 'Nederland'. Daarvoor gebuikt hetSpaans officieel/os
Paises Bajos - de letterlijke vertaling
van deLage Landen. Maar ja,veel ZuidEuropeanen rekenen daarookBelgie
en Luxemburg toe.Soms gebeurtdat
metopzet, bijvoorbeeld als deweerman op tv zegt'Het regentin"los
Paises Bajos", en Nederland en Belgie
aanwijst. Ofals het gaatover deschilderkunst inde Lage Landen, waarbij
gedoeld wordtop Belgie en Nederland. De Lage Landen isinditopzicht
vergelijkbaar metdeScandinavische
landen. Maar de gemiddelde Spaanse
ofPortugese burger weet nietdat
metlos Paises Bajos officieelaileen
Nederland bedoeld wordt.

derdat ereen achtervoegsel (zoals
-eren) istoegevoegd. Voorbeelden: 'lk
elleboog' en 'Hij veronicaat de lezers
toe.' Dit soortwoorden zouden vaak
inspreektaal en krantencolumns
voorkomen.
Van Santen citeerteenzin uit NRC
Handelsblad, geschreven nade dood
van Ischa Meijer: "Mijn man isdood
laatConnie Palmen onsweten en bij
deze simpele regel kippevelt mijn
ziel."lk vermoed dat de columnist het
werkwoord kippevelfen heeftbedacht Zich storen aan
als eerbetoon aan Ischa Meijer, dieals Jan Timp• Nijmegen
geen ander instaatwas nieuwe werket belangstelling en genoewoorden te bedenken. Bladerend
genlas ikhet artikel 'Stenen
doorde gebundelde afleveringen van
desaanstoots' van Renee van
de column 'DeDikke Man', diehij in
Het Parool placht te schrijven, stuit ik Bezooijen in hetfebruari/maartnumopallerleivondsten. Ik noem er enke- mervan Onze Taal. Het komt mij
Ie - weliswaar nietvan eenzelfstandig evenwel voor dat inhet artikel- tot
naamwoord afgeleid, maartochzeer driemaal toe - een uitdrukking voorkomt die eigenlijk ooktot de 'stenen
de moeite waard:
desaanstoots' moetworden gerekend. Ik doel op hetgebruik van zich
- vlakketoonde De Dikke Man;
storen aan inde betekenis van 'zicher- schorde hij;
geren aan',
- ademloosde De Milde Dame;
Naarmijn mening heeftzich (n)er- digitaalde De Dikke Man;
gens aan storen een andere betekenis,
- heesdeze;
namelijk zich (n)ergens iets van aan- somberde De Beminde Vriend;
trekken. Ik vind mijn uitleg bevestigd
- kortafde De Dikke Man.
inmijn groteVan Dale, diehetwederkerende zich aan iets storen interpreteert als "zkh eraan gelegen laten IigNederlands in het Spaans
gen, erom geven, zich erom bekomBertE. Verduin - Barcelona
rneren". Wei ishet zodat het gebruik
van zich storen inde betekenis van
de Leeuw gaatinhet de'zich ergeren' wijd en zijd verbreid is.
cembernummer inopde
• termen neerlandese, nederNaschrift Taaladviesdienst
kmdese, olandese en fiammingo, diein
Het gebruik van zich storen inde
het Italiaans aile gebruikt worden om
betekenis 'zich ergeren' is indererhet begrip 'Nederlands' meeaante
daad ergalgemeen. Het isookniet
duiden. Hij merkt op dat het offlclele
neerlandese en nederlandese nooithet
heel nieuw: in1991 ishet opgenomen inde hedendaagse Van Dale,
oudere olandese en fiammingo uithet
dagelijks taalgebruik hebben kunnen
en in1992 inde groteVan Dale.
Voor dietijd vermeldden dewoorverdringen. Hetzelfde geldt, mutatis
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denboeken bij zich storen aileen de
betekenis 'zich eraan gelegen laten
liggen, zich erietsvan aantrekken'.
Waarschijnlijk heeftde heerTimp
eenoudere druk van Van Dale geraadpleegd.
Opvallend isechterdat het
Woordenboek der Nederlandsche
Taal bij zich storen als eerstebetekenis "Zkh boos rnaken, zich verstoren; zich ergeren" vermeldt, en
daarna opmerkt: "In dezen zin niet
meer inqebrulk," Daaruit blijkt dat
eenoudebetekenis nieuw leven is
ingeblazen.
Wanneer dat gebeurd is, valt
min ofmeernate gaan aande
hand van oudejaargangen van
Onze Taal. P.c. Uit denBogaart
schreef inapril 1977: "Nlernand behalve [ik] schijnt erzich aante storen als ergensgeschreven wordt
We kunnen erniet opingaan."En W.
Sterenborgschreef inoktober van
datjaar: "Hierbl] hebikontdektdat
menerzich nietaanstoort," Nog
ouder isdevolgende zin: "(...) dat
zijn buurman zkhwel daaraan zal
storen" - uitOnze Taal van maart
196 8.

•

(advertentie)

ThiemeMeulenhoff is een educatieve
uitgeverij en voor toekomstige uitgaven
zijn wij op zoek naar:

Freelance
(beeld)redacteuren,
kopijvoorbereiders,
correctoren (""v)
Freelancers zijn onmisbaar voor een
professionele uitgeverij.
Voor de businessunit Beroepsonderwijs
en Educatie zoeken wij freelance
(beeld)reda.cteuren, kopijvoorbereiders
en correctoren voor de vakgebieden
Talen & communicatie, NT2, Zorg &
Welzijn, Economie en Techniek. Deze
businessunit ontwikkelt leermiddelen
voor vmbo, mbo, hbo en educatie.
Ge"interesseerd?
Gavoor meer informatie naar :
www.thiememeulenhoff.nl
(onder 'over ThiemeMeulenhoff',
'vacatures')
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Taaladviesdienst

Zich douchen
)Wat moet het zijn: `Ik heb gedoucht' of `Ik heb me gedoucht'?

Dale (iggg) noemt enkel de variant
zonder d, terwijl Hetgroene woordenboek (2002), de Nieuwe spellinggids
van de Nederlandse taal (1997) en het

Woordenboek der Nederlandsche Taal
Volgens de hedendaagsewoorden(Aanvullingen, deel III; 2001) alleen
boeken is douchen geen wederkeuitglijder kennen.
rend werkwoord; zich douchen wordt
Wij hebben een voorkeur voor de
niet vermeld. Als we afgaan op deze
spelling uitgljer. Netwoord heeft nawoordenboeken is alleen `Ik heb gemelijk een vrij informeel karakter en
doucht' juist. Maar in Van Dales verwordt ook informeel uitgesproken,
taalwoordenboeken Duits-Nederdus zonder d, en het ligt voor de hand
lands en Engels- Nederlands (zooi)
om die uitspraak in de spelling weer
wordt als vertaling van (sich) duschen
respectievelijk to showerwél "(zich)
te geven. Ook in andere woorden met
een informeel of spreektalig karakter
douchen" genoemd, en ook inde
praktijk is het heel gewoon om `Ik heb blijft de dvaak achterwege (of verandert hij ineen j of een w); denk aan
me gedoucht' te zeggen. Misschien
'het scheldwoord teringlijer - de spelleggen taalgebruikers een verband
ling teringlader lijkt letterlijk te slaan
met 'Ik heb me gewassen', waarin me
wél thuishoort. .
op iemand die aan tering lijdt - of aan
uitdrukkingen als de goeie ouwe tijd en
Maar er is meer over te zeggen. In
een dooie boel. De schrijfwijze uitglijder
november zooi schreef Peter-Arno
Coppen in Onze Taal over het verdwijwordt in gedrukte media echter veel
nen en verschijnen van zich. In zijn
gebruikt - waarschijnlijk omdat die
net iets meer cachet heeft.
artikel stelde hij onder meer dat de
meeste werkwoorden één voorwerp
bij zich hebben (een lijdend of meewerkend voorwerp). "Werkwoorden
zonder voorwerp (zoals lachen) of met
twee voorwerpen (zoals geven) zijn
veruit in de minderheid. De taal heeft
liever werkwoorden met één voorwerp, ook al is dat soms een dummy."
Een dummy is in dit geval een `loos'
zinsdeel, dat er eigenlijk niet hoeft te
staan; zich kan volgens Coppen heel
goed zo'n dummy zijn. Zich komt
veelal voor bij werkwoorden die met
een lijdend voorwerp gecombineerd
kunnen worden (denk aan de handen
Spic en span
wassen naast zich wassen), en dat is bij
Mijn moeder zegt weleens: `Het
douchen ook mogelijk: zinnen als `De
hele huis is weer spic en span',
kinderen worden gedoucht' en `Ik heb waarmee ze bedoelt dat het netjes
de hond gisteren nog gedoucht' zijn
opgeruimd en schoon is. Waar
niet ongewoon.
komt die uitdrukking vandaan?
Volgens ons hoeft er al met al geen
bezwaar te zijn tegen zich douchen.
De uitdrukking spic en span gaat
Waarschijnlijk zullen de woordenboe$terug op de naam van een schoonken het in de toekomst wél vermelmaakmiddel, aldus Van Dale (iggg).
den.
Het gaat om Spic and Span, een product dat al voor de Tweede Wereldoorlog populair was. De productnaam
Uitglij(d)er
is een verwijzing naar de in het Engels
In het Groene Boekje staan de
al veel langer bestaande uitdrukking
lijder en uit91
lier
woorden uit91
spick and span (ook wel spic and span),
onder elkaar. Wat is het verschil?
die op dezelfde manier gebruikt
wordt als in het Nederlands. Volgens
Er is geen verschil: het gaat om
de New Oxford Dictionary of English
(zooi) is spick and span ontstaan uit
twee spellingvarianten van hetzelfde uitdrukking spick and span new
de woord met de betekenis `blunder,
vergissing'. De meeste naslagwerken
(`gloednieuw, spiksplinternieuw'). Dat
vermelden beide spellingen, maar Van is volgens de Oxford weer een verstert

kende uitbreiding van het dialectwoord span-new, waaraan het Oudnoordse spán-nyr (letterlijk'spaandernieuw') ten grondslag ligt. De Oxford
schrijft de toevoeging van spick toe
aan invloed van het Nederlandse spik-

splinternieuw.
De herkomst van spiksplinternieuw
wordt overigens in Van Dale etymologisch woordenboek (1997) als volgt
uitgelegd: "van spik [spijker], dus zo
nieuw als een spijker die net uit het
vuur komt, als een splinter die pas is
afgesprongen." Het woord is vergelijkbaar met het Duitse funkelnagelneu, dat letterlijk `fonkelspijkernieuw'
betekent.

Argwanen
Ik ken het woord argwanend,
zoals in `Hij keek me argwanend
aan.' Is dit woord afgeleid van een
werkwoord argwanen, en bestaat
dat nog?
Er heeft inderdaad een werkwoord

argwanen bestaan, met de vervoeging ik argwaande - ik heb geargwaand. Het staat nog in Van Dale
(iggg), met de opmerking "verouderd". Argwanen betekende volgens
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT) "argwaan voeden, achterdocht koesteren ", maar kon ook
overgankelijk gebruikt worden met de
betekenis `vermoeden' ("t.w. iets
kwaads", aldus het WNT). Zo schreef
Willem Bilderdijk aap het begin van de
negentiende eeuw: "De tedere argwaant niets [= vermoedt niets verkeerds]. Zy volgt hem onverstreken
[= onverwijld, dadelijk]. Hy sluit de
deur." Argwanen lijkt qua betekenis op
wantrouwen, maar het zijn geen synoniemen: je kunt wel 'iemand wantrouwen', maar niet `iemand argwanen'.
Het werkwoord is inmiddels verouderd, maar het tegenwoordig deelwoord argwanend ('wantrouwend,
achterdochtig') is blijven bestaan.
Argwanen is afgeleid van het zelfstandig naamwoord argwaan, dat is
opgebouwd uit arg/erg in de betekenis `kwaad, slechtheid', en wanen
`denken, vermoeden'.. Hetzelfde
arg/erg zit in uitdrukkingen als zonder
erg en ergens geen erg in hebben. Een
ander verwant woord is argeloos, dat
gevormd is naar het Duitse arglos,
maar waarin het feitelijk om hetzelfde
woord arg gaat.
0
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MET DE DEUR IN HUIS
Wordt direct mail steeds directer?
^

Ninke Stukker en FrankJansen - Utrechts instituut voor LinguTstiek OTS en Onderwijsinstituut voor Nederlandse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht

"Dus bestel voor 26 februari en profiteer!" Een direct-mailbrief moet de
ontvanger verleiden tot een positieve reactie op een aanbod. Hoe krijgt
de briefschrijver dat voor elkaar? Schrijfadviseurs raden aan de lezer
langzaam in te pakken, maar in de praktijk komt men tegenwoordig
graag meteen ter zake. Waarom is dat?

altijd iets terug van de lezer. Deze moet reageren: een
product bestellen of een antwoordkaart insturen.
Maar daartoe kan de schrijver zijn lezers niet dwingen. Hij moet hun hart winnen door de aantrekkingskracht van het aanbod en door zijn overredingskracht. Van de vele hindernissen die hij op zijn weg
naar het hart van de klant tegenkomt, is de belangrijkste dat de direct-mailbrief altijd ongevraagd komt.
De ontvanger zit niet op de brief te wachten.
Verkoopgesprek

mm.
§£§%

l|P'f

SSft

r is veel direct mail. Denk aan de bekende dramatische bedelbrieven (compleet
met bijgeplakte muntjes) van charitatieve
instellingen, of aan de uitzinnig vormI gegeven brieven van loterijen ('U, mevrouw De Vries, maakt deze week kans op de postcodekanjer!'). Maar vergeet niet de minder opvallende,
maar heel frequente en misschien 00k effectievere
brieven van banken, reisbureaus en verzekeraars. Dat
direct mail zo veel voorkomt, hoeft geen verwondering te wekken. Met een direct-mailbrief spreek je de
klant directer aan dan met andere marketinginstrumenten, zoals advertenties, tv-reclame of billboards
langs de weg. Dat komt vooral doordat de boodschap
nu is verpakt in een persoonlijk geadresseerde brief.
Het komt 00k door het vervolg: de afzender verwacht

Slip

si

Hoe krijg je de brieflezer nu zover dat hij moeite gaat
doen en kosten gaat maken op een moment dat hij
daar misschien wel helemaal geen zin in heeft? Over
deze vraag zijn inmiddels boekenplanken vol geschreven. In de adviesliteratuur wordt de direct-mailbrief
wel vergeleken met een verkoopgesprek. Maar het is
wel een gesprek waarin veel moet gebeuren. In het
bestek van een velletje papier moet de ontvanger van
de brief geinteresseerd raken in het aanbod, overtuigd worden van de onmisbaarheid van het aangeboden product in zijn bestaan, en het allerbelangrijkste:
ingaan op het aanbod. Geen brief is hetzelfde, elk
product vraagt een eigen benadering. Maar in elke
direct-mailbrief komen deze elementen terug: omschrijving van het aanbod, interesse wekken, aandacht vangen, en een instructie voor het insturen van
de bon of het aanschaffen van het product.
De meeste adviesboeken raden aan om voorzichtig
te werk te gaan. Het advies luidt: overval de lezer
niet. Een voorbeeld van een brief die volgens dit principe is opgebouwd, is er een van het postorderbedrijf
Wehkamp, uit 1989 (zie de bladzijde hiernaast).
AIDA

De brief begint met een gezellig babbeltje over het
winterseizoen. Heeft de lezer 00k moeite met wennen
aan de wintertijd? Maar verheugt zij zich toch 00k
niet op de feestdagen? De functie van deze regels is de
aandacht van de lezer te trekken, een sfeer van welwillende herkenning op te roepen waarin de geneigdheid zal ontstaan door te lezen. Het laatste stukje van
de eerste alinea ("maar heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u voor heel veel feest-inkopen de deur niet
uithoeft?") fungeert als opwarmertje voor het aanbod,
om de interesse te wekken. In die lijn ligt de hele
tweede alinea, met argumenten voor aanschaf: geslaagde cadeaus, mooie kleding, een goede indruk
maken bij gasten met een mooi servies, jezelf eens lek-

WB

[114]

O N Z E

T A A L

2 0

0 3 —

5

ker verwennen. Het zijn allemaal zaken die nu heel
gemakkelijk binnen het bereik van de lezer liggen.
Deze aanpak staat in de literatuur bekend als de
~DA-structuur': eerst wordt de Aandacht van de
lezer getrokken, vervolgens wordt zijn Interesse gewekt en zijn hebzucht (Desire) aangewakkerd. Dit
laatste zien we in de derde alinea van de brief. Die
beschrijft een cadeautje dat de lezer krijgt als hij op
het aanbod ingaat. En pas dan is de lezer maximaal
ontvankelijk voor de tweede A: de Actie die van hem
verlangd wordt. Die wordt eerst verhuld geintroduceerd, in de vorm van het naamwoord bestelling in de
laatste drie alinea's. Pas op het laatste moment, in het
P'S., vinden we het werkwoord bestellen.
De AIDA-structuur zorgt voor een tamelijk indirecte benadering. De gedachte erachter is dat de lezer
niet automatisch geinteresseerd is in wat wordt aangeboden, maar wel kan worden overgehaald. De strategie die daarvoor wordt gekozen is: eerst behoefte
scheppen aan het aanbod, zoals de winterkleding
waamaar de brief verwijst.
Brutaal7
De AIDA-structuur levert prima brieven op, zo heeft
de praktijk in de vorige eeuw uitgewezen. Maar toen
we een boekje over direct mail aan het voorbereiden
waren en daarvoor zo'n tweehonderd recente directmailbrieven doomamen, tezamen een representatieve
doorsnee van wat er zoal in de Nederlandse brievenbussen valt, viel ons iets op: een groot deel van de
brieven heeft een andere, directere structuur, Neem
de hiemaast afgedrukte brief uit 2002 van Neckermann, een concurrent van Wehkamp.
Ook deze brief begint met een korte verwijzing
naar de feestdagen, maar al meteen in de derde zin
komt hij ter zake: de lezer heeft nu "ook vast weI
even tijd om nog eens in de nieuwe dikke lente/zomercatalogus te kijken, en te bestellen". Niks geen
voorzichtige opwarmertjes. Direct in de openingsalinea krijgt de lezer de laatste A van AIDA voorgeschoteld: het voorstel voor de transactie. Dat is in vergelijking met de vorige brief wel erg direct en brutaal.
Is die directheid gewaagd? Misschien. Maar riskant
en ineffectief? Wij hebben niet de indruk. Ook in de
'directe' brieven wordt de interesse opgewekt (in ons
voorbeeld zijn dat de aantrekkelijke leveringsvoorwaarden). Ook wordt het verlangen naar het product
aangewakkerd (speciale bonus in het spaarpuntensysteem, computerspelletje cadeau) . Maar dat alles gebeurt pas verderop in de brief.
Onthaast
Die vlotte introductie van het transactievoorstel is op
het eerste gezicht een klein verschil: alleen de volgorde van onderwerpen verandert immers. Maar weI is
het heel opvallend dat dat op zo grate schaal gebeurt:
als het AIDA-advies zo goed is, waarom volgen zo
weinig briefschrijvers dat dan op?
Er is nog iets aan de hand. Wij hebben de stellige
indruk dat de 'directe aanpak' zich meer en meer
voordoet. Kijk bijvoorbeeld naar de jaartallen boven
de brieven van Wehkamp en Neckermann.
Wat kan die veranderende voorkeur verklaren? We
zien vier mogelijkheden, die elkaar overigens niet uitsluiten. De eerste heeft te maken met de grotere 'informatiedruk' op de lezer. Het tempo waarin wij van
alle kanten informatie krijgen aangeboden, is in het ~

I Wehkamp I

Meeuwenlaan "8011 BZ Zwolle

bestelteletoon : 0 38 · 264 264
informatieteletoon; 038 ·264777
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K GERRITSEN

18 OKT08ER 1989

Geac hte mevrou.... Ger ritsen •
vi el de ....intertijd u oak ec t egen, na die Lenqe ,
dagen7 Net of he t H eht werd uitgedraaid, %0 vroeq
ineens ....eer dank er • . . Toch magen e niet mcpperen ,
zomer om nooit te v e n~ete nl En de i n t e r heeft oak

zomerse
....erd het
het was een
Zln

gezelligheid. met; Sint en Kers t .•• Mis schien trap lit een op en
deur in mev rouw Gerr i ts en , maar heeft u er wel
eens b ij stilgestaan dat u voor he el vee I fee st-ink op en de deur
niet uithoeft?
Dat geldt natuut" lij k allereerst voor kado's of stemmige
kleding , maar ook veer- een nieuw servde e als U Quten krij gt.
Of misschien wilt u uzelf eens 1ek ker verwennen en b est elt u
i ets dat u a1 heel lang graag .... ilde hebb en • •• cesccn , omdat u
het ve r di e nd heeftl En u ....ee t inmiddels wel hoe sne l u u....
bestellinq in huis kunt hebben ,
Nu we het toch ove r kado ls hebbem ook w1j laten ons ni e t
onbetu1gd, want bij uw eerstvolgende b estell i ng KRIJGT U VAN
ON S DRIE HELE FRAAIE, GEZELLIGE KOP EN SQlOTELS KADO.
D ~ t u Q~ lr! !l;~ke l! j k een ke uae h l."lt m,:,; ).:en b ij U'oI' Wa r ero-'l\:1s-thu!.::
mevr cuv Gerritsen , b lijkt vej, uit uw v orige
bestelling. Waarvoor nog enee hartelijke da nk I Het z al u dan
ook geen moeite kosten in he t bezit t e koroen van de ze kop en
schotels • • •

Ik wens u alva at he e l plezierige f e e s t daoen • • • 1
Met vri ndelijke groet ,

K . Hendd ks ,
W£HKAJ1P Kla ntenservice.
P.S . Telefon isch bestelbn gut It sne l a t; 038 - 264 264 .
Vt"aag dan nee r ow GRATIS GESCHENK ; 3 KOP EN SCHOTELS.

:11
ne cke rmann
FOg
Mevrouw J. vanMiddendofp

Temeuzen, 15 janoari 2002

Beste mevrouw Van Middendofp.

U heett de drukte van de feestdagen net achteru liggen. Tijd v(xx een fnssestart In het nieuwe
cok vest wp.l pvpn fi]d om nog eens in de meuw e dikke lenfE'lZMlPrr o1talog ll 'i ,;>
kiJken. en te bestenen. Want OOt kan u yele eyro's VOQrdeet opteveren. Als u nu at zomermode
bestelt, pronteert u van ooze supervoordelige euro omrelcening Waardoor onze pnpen fors zljn
gedaa!d . Dus... profiteer snel l

!.::l~ r Nu hppft II

Neem nee ens nex spacrprcqramma. V ~aa:1 r.u r.cg sneller vcor het ceoeau van uw keuze!
Want ne de euro omrekeningliJnal ooze nex geschenken stukken yoordelloer en uw nexsaldo IS
naarbovenetqercno le t wet op : In oe [mef blJ uw meuweOlkke c.atalogus ISper aOUlSnet sarcc
van voor de omrekening vermeld Uw correcte nieuwe nexsaldo na de euro ornrekeninq IS
95 nexounten KiJk trouwensook eensnaar het nieuwe speelgoed en de SuperEuro Aanbieding
vanJanuaril
En als u uw kidsemt een plezier Witt deen, kie-s dan voor die 'icegacylajre (omc yIN game met
maar liefst 118 spelletje-s. U ktijgt hem helemaal ~ blJ uw bestelling. Degame ISgeed voor
uren speelpleZler. Uw kinderenzulleD zich echt geenminuut meervervelen. EnJe Icunt het
spelletje gewoona-Ieral mee naar toeneroen Het wefkt namelijlc op twee AA banerijenl
Alleswat u vandaag be>teltligl lQOfgen dl in uw brieowenbus... en u hoeft niet direct te beslissen of
u uw beste/ling houdt, want u mag alles 14 dagen op uw gemakje beklJken. En wat U nu bestelt
heeft u cali oyer 6 maanden Ie belateo! Enwe gevenu neg 2 wek.en extra om de dllclce catalogus
nog eens In te kljken en van dit uniekeaanbod te profiteren. Dus be-stel v66r 26 februari en
profIteer!
Met vriendelijk.egreet,

crtutjet
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Tanja van de VOOI'de
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'0iI was wnnsaldo 00 10.01102
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We weten precies wat er
van ons verwacht wordt:
we moeten iets kopen bij hei
bedrij`f waarvan het logo op
de envelop staat.
laatste kwart van de vorige eeuw sterk opgeschroefd.
We hebben alleen geen tijd om al die informatie te
verwerken, en onze hersenen zijn ook niet beter geworden. Als gevolg daarvan zijn we veel selectiever
geworden in het opnemen van informatie. In zo'n omgeving, waarin verschillende media vaak tegelijkertijd
om aandacht schreeuwen, maakt de oude brief van
Wehkamp een wel erg onthaaste indruk. Wie neemt
nog de moeite om door te lezen tot het aanbod?
Een andere verklaring zou kunnen liggen in de moderne marketingstrategieën. Vroeger werd de directmailbrief vaak ingezet als een opzichzelfstaand marketinginstrument. Die ene brief moest alles doen:
contact leggen, interesse wekken, overhalen tot koop.
Tegenwoordig maakt zo'n brief vaak deel uit van een
uitgekiende `mediamix'. Hij komt als een van de laatste instrumenten aan de beurt, na tv- commercials,
dagbladadvertenties en billboards — die alle een veel
groter bereik hebben. Als die hun werk goed gedaan
hebben, is de kans groot dat de ontvanger van de
brief allang weet wat er aan de hand is als de brief op
de deurmat valt.
Aan een half woord genoeg

Wat ook een rol kan spelen, is dat mensen gewend
zijn geraakt aan direct mail. We herkennen een direct- mailbrief meteen als we hem ontvangen. En we
weten ook precies wat er van ons verwacht wordt: we
moeten iets kopen bij het bedrijf waarvan het logo op
de envelop staat. Als zo'n brief op een gesprek lijkt, is
dat wel een gesprek tussen twee oude bekenden die
aan een half woord genoeg hebben. In zulke gesp rekken zou de aangesprokene er ook vreemd van opkijken als hij op zo'n omslachtige manier werd benaderd.
Ten slotte hebben we waarschijnlijk ook te maken
met wat je de alomtegenwoordigheid van directe strategieën zou kunnen noemen. De consument is eraan
gewend geraakt dat hij bij commerciële telefoontjes
en in dito e-mails onverhoeds met een voorstel tot
aankoop geconfronteerd wordt. En misschien heeft
die aanpak ook het inherente voordeel dat de verkopende partij enthousiast overkomt: uit de sluipende
introductie op kousenvoeten in AIDA-brieven zou je
soms de indruk kunnen krijgen dat de schrijver niet
volmondig achter zijn product kan staan.
Alle speculaties wijzen in dezelfde richting: blijkbaar verlangt de consument efficiënte communicatie.
Hij wil zo snel mogelijk weten wat het briefsturende
bedrijf te bieden heeft. Bevalt het voorstel hem, dan
leest hij door. Bevalt het hem niet, dan verdwijnt de
brief in de prullenbak.
Van FrankJansen en Ninke Stukker verscheen Kramers direct mail.
Utrecht, Het Spectrum, 2001.
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JAARVERGADERING
ONZE TAAL
Bestuur Genootschap Onze Taal

O

p donderdag 5 juni zal in Sociëteit De Witte, Plein 24 in
Den Haag, om 19.30 uur de jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal worden gehouden. De sociëteit ligt dichtbij
het Centraal Station (ruim vijf minuten lopen, richting Binnenhof) .
In verband met de beschikbare plaatsruimte wordt de leden
die de jaarvergadering willen bijwonen, vriendelijk verzocht zich
telefonisch (070 - 35612 20) of schriftelijk aan te melden.

AGENDA
Opening door de voorzitter
Verslag van de jaarvergade ring in 2002
3 Jaarverslag 2002
4 Financieel verslag 2002
5 Verslag kascommissie
6 Benoeming nieuwe kascommissie
I

2

PAUZE
7 Rondvraag
8 Voordracht door Jan Rentrema over de leerstoel Taalverzorging,
onder de titel Waaro m foutloos schrijven?'

9 Sluiting
Het jaarverslag en het financieel verslag 2002 alsmede de overige
vergaderstukken liggen een halfuur voor aanvang van de ver
plaats van de jaarvergadering ter inzage. De ver
-gaderinop
zijn van 15 mei tot en met 5 juni ook in te zien op -gaderstukn
het secretariaat van het Genootschap Onze Taal, Raamweg ia in
Den Haag.
Alle leden zijn van harte welkom.

0

ADRESGEGEVENS
ONZE TAAL
Secretariaat Onze Taal

O

nze Taal gaat over op een nieuw systeem voor zijn adressen
Daartoe zijn de laatste maanden met de hand alle -behr.
naam- en adresgegevens van leden omgezet en aangepast. Het resultaat ziet u op de adresdrager van uw tijdschrift.
Wij willen u vriendelijk vragen de aanhef ('de heer', `mevrouw'),
tenaamstelling en adressering te controleren en eventuele correcties daarop aan ons door te geven. U kunt dat doen door de adres
correcties in een envelop terug te sturen naar het secre-dragemt
riaat (Raamweg ia, 2596 HL Den Haag), door onjuistheden per -ta
e-mail te melden (administratie @onzetaal.nl) of door ons te bel len: 070 - 35612 20.
Bij voorbaat onze dank voor de moeite die u neemt.
S

44 ANDERE WOORDEN VOOR CONTENT
Taaladviesdienst

et Engelse content wordt
in het Nederlands gebruikt voor 'informatieve
inhoud van bijvoorbeeld
een website of cd-rom', In de februarilmaartaflevering van Ander
woord voor ... ' riepen we de lezers
van Onze Taal op om een Nederlands altematief voor content te
verzinnen. Niet iedereen yond dat
zinvol. Zo vroeg Piet Verhagen uit
1Wla, Ierland, zich af waarom "men
het nodig acht' een Nederlands
woord voor het Engelse content te
bedenken. "Het enige wat het Engels gedaan heeft, is de betekenis
van dat woord iets verruimen. Het
enige wat het Nederlands hoeft te
doen, is de betekenis van inhoud
iets te verruimen."
Kennelijk waren er meer die zich
niet erg uitgedaagd voelden door
content. Slechts rs lezers reageerden; het totale aantal suggesties
bedroeg 44. De meeste inzendingen
vielen af omdat ze niet duidelijk
waren en door hun lengte ook niet
erg praktisch (bijvoorbeeld materie-

H

bestand en omvattingscapaciteit), of
omdat ze de lading van content niet
dekten (bijvoorbeeld rubriekinformatie en webredactie). Uit dit soort
inzendingen blijkt al dat het geen
eenvoudige opgave was een geschikte aanduiding te vinden voor
het wat vage begrip content.
De gegeven omschrijving van
content riep bij sommigen het
werkwoord bevatten op: bevatting
en het nieuwe zelfstandig naamwoord (het) bevatwerden beide
twee keer aangedragen, en een inzender bedacht bevatsel. Ook wordt
er een betekenisovereenkomst gevoeld tussen content en vulling; drie
inzenders stelden vulling voor, een .
binnenste vulling en een bestandsvulling. In hetzelfde kader passen
lading, informatiekem en kemlading, die alle drie een keer voorgesteld werden.
Er valt iets voor te zeggen om
het Engelse content te vervangen
door een afleiding van bevatten of
vullen. Content duidt immers op
datgene wat een website, een cd-

rom, een softwareprogramma, enz.
bevat, met andere woorden op datgene waarmee websites e.d. gevuld
zijn. Ook een woord als lading of
kem zou in deze context passen.
Het Nederlands kent echter al een
zelfstandig naamwoord dat precies
aan de betekenisomschrijving van
content voldoet: inhoud. Een van de
betekenissen die Van Dale (1999)
noemt bij inhoud is "dat wat in iets
geborgen is, waarmee het gevuld
is". Bovendien is inhoud de letterlijke vertaling van het Engelse content, een extra reden om inhoud te
verkiezen boven bijvoorbeeld vulling of lading. We sluiten ons dus
aan bij het commentaar van Piet
Verhagen: inhoud krijgt eenvoudigweg een ruimere betekenis, een
heel gebruikelijk proces bij bestaandewoorden.
De boekenbon van € 25,-, die
wederom beschikbaar gesteld is
door de Stichting LOUT (Let Op
Uw Taal), gaat naar Piet Verhagen.
AIle lezers die reageerden: hartelijk
dank voor uw bijdrage.
•

ANDER WOORD VOOR ... RUNNING GAG
en running gag is een uitspraak of een situatie die
steeds terugkeert en daardoor grappig wordt. Een
bekend voorbeeld is "Zeg, ik sta
daar net op de tramhalte ... " uit de
Jiskefet-tv-serie Debiteuren, crediteuren. Deze op zichzelf niet bijzonder leuke uitspraak werd in
elke aflevering herhaald en ontleende daaraan zijn grappigheid.
Een ander voorbeeld van een tvserie die bol stond van de running
gags is het Engelse 'Allo 'Allo.
Een running gag hoeft niet per
se een uitspraak te zijn; ook een
situatie of gebeurtenis die zich
vaker voordoet, kan een running
gag worden. Een voorbeeld is het
gegeven dat president Bush zich
nogal eens verspreekt. En Bart
Chabot noemde zichzelf in 1999 in
Onze Taal de running gag van het
Groot Dictee.
Het Engelse gag betekent 'grap,
komische situatie'. En running betekent in running gag 'steeds terugkerend'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Stichting Na-

E

tuurlijk Nederlands
(SNN) in haar Woorden-

lijstonnodig Engels
(2002) repeteergrap voorstelt als Nederlands equivalent van running gag.
Dit is strikt genomen een
correcte vertaling, maar
toch beschrijft ze niet
precies wat een running
gag is; dat is immers op
zichzelf geen grap, maar
iets wat door herhaling
grappig wordt. Bovendien
verwachten we dat er
voor running gag een
speelser altematief te
bedenken is dan repeteergrap. Hebt u een idee,
laat het ons dan voor 2
juni weten via taaladvies@onzetaal.nl. U kunt
uw reactie ook opsturen
naar de Taaladviesdienst,
Raamweg ra, 2596 HL Den Haag. .
Degene die het geschiktste altematief aandraagt, ontvangt een boekenbon van € 25,- van de StichtingLOUT.
•

[osvan Debiteuren. crecJiteuren: "Zeg. iksta daar
net op de tramhalte...":
running gag.
Foto: InsROmer
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"NEDERLANDSISALS
WATER EN WIND"
Schrijver Hafid Bouazza over taal en literatuur

Rene Appel

Hafid Bouazza schrijft proza dat opvalt door een uitbundige, bijna
on-Nederlands aandoende woordkeus. Het wemelt bij hem van de

paald type verhaal roept ook een bepaalde stijl op of
dwingt de schrijver tot een specifieke stijl. Ik begin
ook altijd met de plot, met het verhaal."

Ozewiezewoze
"In mijn boek Momo beschrijf ik de wereld vanuit het
woorden, maar als de inhoud erom vraagt, kan hij ook soberheid
perspectief van een kind, een heel gevoelig kind met
een levende verbeelding. Geen levendige verbeelding,
betrachten. "De taal is nu eenmaal enorm gedifferentieerd; er is een fanmaar een levende, want wat in de fantasie van Momo
vorm krijgt, leeft voor hem ook echt. Ik heb geprotastisch repertoire beschikbaar en als schrijver moet je daaruit putten."
beerd dat in taal te vatten, vooral ook in de woorden
en de klanken, net zoals in kinderversjes en nonsensrijmpjes, denk maar aan zoiets als 'Ozewiezewoze*wiezewallakristalla'.
HL
chrijver Hafid Bouazza: "Op mijn zevenMomo hoort stemmen; geluiden zijn voor hem be^ H ^ k de kwam ik naar Nederland. Als enig Ma- langrijk. Soms ontdoe ik de woorden als het ware van
^ ^ H | rokkaans jongetje zat ik in de eerste klas
MS van de lagere school in Arkel, dat is een
llllBBpr dorpje in de buurt van Gorinchem. Ne"Ik heb veel geleerd van de poezie
derlands leerde ik op school en op straat. Bij ons thuis
van Herman Gorter. Prachtig, ook
werd Marokkaans-Arabisch gesproken. Ik weet nog
dat ik moest leren lezen: woordjes, bijvoorbeeld Sam.
Ik dacht dat dat 'olifant' betekende, en ik wist niet dat heel helder. Die rijkdom van klanken,
het sloeg op dat jongetje naast die olifant. Net zo met
die associaties, alliteraties en
Pirn. Ik dacht dat dat stond voor 'kabouter'. Later heb
ik mijn Nederlands ontwikkeld door veel te lezen.
assonanties."
Veel mensen denken dat het mij bij het schrijven
alleen om de taal gaat, om de mooie woorden, maar
dat is niet zo. Het onderscheid tussen enerzijds inhun betekenis om de klanken beter uit te laten
houd of verhaal en anderzijds vorm of stijl is niet zin- komen. Wat dat betreft heb ik veel geleerd van de
vol, want die vallen samen. Er is geen inhoud zonder poezie van Herman Gorter. Prachtig, ook heel helder.
een bepaalde vorm. Het taalgebruik is te vergelijken
Die rijkdom van klanken, die associaties, alliteraties
met een personage in het verhaal, het maakt er deel
en assonanties. Geerten Gossaert heeft bij mijn ontdekkingstochten door de Nederlandse literatuur ook
van uit, is er onverbrekelijk mee verbonden. Een beveel invloed gehad, net als trouwens een aantal
Vlaamse dichters, zoals Karel van de Woestijne en
HAFID BOUAZZA
Guido Gezelle, ook door hun woordgebruik.
Hafid Bouazza werd in 1970 geboren in Oujda, Marokko. Zijn
Ook in mijn roman Salomon regeert de inhoud de
vaderwerkte in Nederland als gastarbeider, zoals dattoen heetstijl. Het verhaal begint met een zin die ruim veertien
te. In 1977 kwam hij met zijn moeder naar Nederland, waar hij
regels beslaat. Dan kun je zeggen: dat is veel te lang,
opgroeide in Arkel, vlak bij Gorinchem. In 1996 verscheen zijn
die zin vliegt helemaal uit de bocht, maar het punt is
enthousiast besproken verhalenbundel Qe voeten van Abdullah. dat ik daarmee wil suggereren dat de hoofdpersoon
Zijn novelle Momo (1998) was minstens zo succesvol. Bouazza
bezig is krankzinnig te worden. Ik geef dat niet uitschreef ook een roman (Salomon, 2002) en essays, hij vertaalde
drukkelijk aan, maar op deze manier draag ik wel die
klassieke erotische gedichten uit het Arabisch en twee toneelbetekenis over."
zelfbedachte, zintuiglijke, klankschilderende, gewestelijke en archaische
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stukken, waaronder Shakespeares Othello. Op 7 mei gaat de kameropera Het monster met de twee ruggen in premiere, met
tekst van Bouazza en muziekvan David Dramm.
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Bfoesemende tak

"Recensenten hebben het wel over mijn specifieke
stijl, maar er bestaat niet zoiets als 'Bouazza-Neder-

lands' als nieuwe variant. Ik probeer steeds mijn taalkennis, mijn stijl te verbreden. Het gaat om de flexibiliteit en de speelsheid. Tegelijk speelt het visuele in
mijn taal een belangrijke rol, net als andere zintuigen. De lezer moet als het ware kunnen ruiken, voelen, zien en proeven wat ik schrijf. Het gaat om het
overdragen van een sensatie, een emotie. Ik maak gebruik van archaischewoorden, gewestelijke woorden
of nieuwe vormen wanneer dat nodig is. Iemand
schreef bijvoorbeeld naar aanleiding van Mama dat
het zo gek en aanstellerig was dat ik een tak niet gewoon een tak noemde, maar daar verschillende andere woorden voor gebruik. Maar dat doe ik omdat er
verschillende soorten takken zijn, die ik zo precies en
zo beeldend mogelijkprobeer te beschrijven, zoals
'mei', dat is een bloesemende tak, en 'gaffeI', een gevorkte tak, Dat woord mei komt trouwens ook uit de
Mei van Gorter. De taal is nu eenmaal enorm gedifferentieerd; er is een fantastisch repertoire beschikbaar,
en als schrijver moet je daaruit putten. Je kunt simpelweg zeggen dat mensen praten, maar in sommige
omstandigheden lispelen, bazelen, stamelen, murmelen, wauwelen of prevelen ze.
Het Nederlands is enorm rijk aan mogelijkheden.
Het is de taal van wind en water, dus flexibel en
vloeibaar. Ik maak daar ook gebruik van als ik nieuwe
woorden bedenk, zoals in 'het grijst en schimmert'.
Grijzen is als werkwoord ongewoon, en schimmeren is
een combinatie van schemeren en schim. Zoiets doe ik
ook met 'schriekende meisjes'.In dat woord schriekende zit natuurlijk schrik, maar ook het Engelse to
shriek, 'gillen'. Verdervind je in mijn proza veel nieu- Vlaamse auteurs als Erwin Mortier veel vaker dan bij
we afleidingen en samenstellingen. Ik zeg bijvoorNoord-Nederlandse collega's dat hun proza gekleurd
beeld ergens dat iets 'ritseldwarrelt' uit de bomen. Ja, is door dat soort gewestelijke woorden.
dat blijkt een mus te zijn. Of ik heb het over het
Op alle mogelijke manieren, door die hele woord'zachtzwatelende' lommer. Die twee z-klanken zijn
voorraad en de regels waarmee je nieuwe woorden
ook belangrijk. Nog een voorbeeld. Ik schrijf dat de
kunt componeren, is het Nederlands dus ontzettend
zomervakantie 'geslipperd en bepakt' voor de 'voorrijk. Als schrijver moet je je conformeren aan de zinsdeur' staat, Eerst is daar de zomervakantie, die norbouw van de taal. Dat zeg ik ook ergens in Een beer in
maal in figuurlijke zin voor de deur staat, en nu dus
bontjas: 'Laten wij behalve de orde van het woord, de
.voor de voordeur, en vervolgens personifieer ik dat,
grammatica, geen andere orde accepteren.' Maar
waarbij ik mensen met zomerslippers zie, die dus 'ge- daarbinnen kun je alle mogelijkheden exploiteren die
slipperd' zijn."
de taal je biedt."
Impressionisme

"Later heb ik pas begrepen dat dergelijke nieuwvormingen ook typerend waren voor een impressionistische auteur als Arij Prins (1860-1922), maar die ben
ik pas gaan lezen toen Mama allang in de boekhandel
lag. In de eerste regels van De heilige tocht (1912)
heeft Prins het over de 'wit-beladen' stad na een
sneeuwbui. Dat kan dus in het Nederlands, dat daken
dan witbeladen zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat
ze er witgetulband uitzien. 'De slanke toren-uit-eenstuk zwart grauwde op uit het zuivere blank.' Zoals
Prins opgrauwen gebruikte, zo deed ik het eigenlijk
ook met grijzen.
Daamaast vind je bij mij nogal wat bijna vergeten
of misschien weI helemaal vergeten woorden. Bijvoorbeeld als ik zeg dat hondennagels 'printelden' op
de marmertegels. Dat woord heb ik uit de poezie van
Gossaert.Je kunt daarbij denken aan het maken van
een afdruk, zoals in printen, maar het staat ook voor
het tikken van de nagels op het marmer. Een woord
als loafkomt bij Hooft vandaan. Het betekent zoiets
als 'dodelijk vermoeid' en het schijnt nu nog in het
West-Fries te worden gebruikt. Je ziet trouwens bij

Pastorale

':la, ik weet het, recensenten wrijven me nog weleens
aan dat ik een mooischrijver zou zijn, die taalbonbons serveert o{iets dergelijks; zoalsdie 'takkenrecensent' die ik net noemde. Ze hebben het dan over
mijn zogenaamde 'koortsige orakeltaal' of over 'gekunstelde woordenvloed'. Je wordt in Nederland al
snel exuberant of overmatig barok gevonden, maar zo
beschouw ik mezelf helemaal niet. Ik heb ook stilistisch heel sobere verhalen geschrevenals het onderwerp en de personages dat vereisten. Mijn volgende
boek is een pastorale, en dat heeft ook consequenties
voor het taalgebruik, dat bij het eenvoudige landleven moet passen. Het gaat altijd om precies het juiste woord op de juiste plaats. Niet voor niks dat dat
mooie betekeniswoordenboekvan L. Brouwers Het
juiste woord heet.
Soms heb ik de indruk dat in Nederland de norm
van karigheid overheerst: hou het bescheiden, hou
het beperkt, dan is het goed, Op school leer je dat al:
zeg het zo simpel mogelijk, want dan kun je ook geen
fouten maken. Misschien hangt dat wel samen met
een soort domineescultuur, een calvinistische levens- ~
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Hafid Bouazza:
"De lezer moetals
hetware kunnen
ruiken, voelen, zien
en proeven watik
schrijf:
Foro: Diane Monkhorst

houding, waarin karigheid ook een belangrijke deugd
is en de mensen vanaf de kansel gewaarschuwd worden voor de bedwelming van het volle leven en ook
van de literatuur. Ik zoek naar een vrijgevige, een genereuze literatuur. Die vind je trouwens ook al bij
schrijvers als Gorter en Couperus, die dan kennelijk
net zo veel Arabisch bloed hebben als ik. Ik begrijp
niet wat er mis is met zoiets als klankschoonheid, met
verbeelding en vervoering. Dat zijn juist essentiele instrumenten van de literatuur. En het is absoluut niet
rnijn bedoeling om een soort lexicaal imponeergedrag
tentoon te spreiden of verbaal exhibitionisme. Ik zit
niet zomaar te speuren naar mooie woorden. Waar ik
wel van uitga, is dat je in de literatuur niet alleen de
communicatieve betekenis van de taal moet onderzoeken, maar ook andere aspecten."
Roes
"Ik hou ook niet alleen maar van zogenoemd woordkunstig proza met veel tierlantijnen. Auteurs als E1sschot en Nescio zijn ook prachtig. Die schrijven niet
karig of zuinig maar sober, en bij hun soort verhalen
is dat ontzettend effectief. Daar heb je dat weer, dat
de inhoud en de vorm onlosmakelijk met elkaar ver-

"Schrijven gaat in een soort roes, in een
extase. Het is een heJdere, bewustzijnsvolle roes, waarin ik alles wat in me opkomt
inturtief opschrijf."
bonden zijn. Elsschots Kaas zou bijvoorbeeld nooit
verteld kunnen worden met het taalgebruik dat ik in
Mama hanteerde. Dan zou het een heel ander verhaal
worden.
Met die nieuwe en die archaische woorden kan de
begrijpelijkheid natuurlijk weleens in het geding
komen. Als ik schrijf, denk ik niet echt aan de lezer. Ik
zit in het verhaal, en schrijven gaat in een soort roes,
in een extase. Het is een held ere, bewustzijnsvolle
roes, waarin ik alles wat in me opkomt intuitief opschrijf. Ik denk er niet heel erg over na, en ik heb .
zeker het Woordenboek derNederlandsche Taal niet
naast me liggen om allemaal bijzondere woorden op
te kunnen zoeken. Die komen uit rnijn eigen lexicon
of ik construeer ze op dat moment.
Een extreem geval, waarin de schrijver als het
ware in zijn eigen wereld, in zijn eigen taal opgaat, is
Finnegan's Wake van James Joyce. Dat is zo'n boek
waarvan mensen dachten dat het niet om te zetten
was in het Nederlands. Onlangs hebben Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes er toch een prachtige vertaling van gemaakt. Kijk, als je dat boek leest, dan
moet je bereid zijn om pagina's door te ploegen zonder dat je alles begrijpt. Het gaat om de klanken, de
associaties. Het lijkt af en toe eensoort literair koeterwaals, 'jabberwocky', waarvoor Joyce veel verschillende bronnen heeft gebruikt, ookallerlei talen.
Hij zei zelf dat het boek een droom verbeeldt, maar
volgens rnij is het nog eerder de verbeelding van een
delirium.
Het is trouwens ook weer niet zo dat ik helemaal
geen rekening hou met de lezer. In Salomon wilde ik
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UITMOMO
"AIvroeg begon Momo geluidenop te vangen. Niet de geluiden
van de kleurige mobilesen de tingelingen, die hem weinig bekoorden, of de geluidenvanzijn kirrende, tututtende moeder
en brommendevader.
Het is het suizelen, het hees gelispel in de stilte die zijn oudersin de kamerachterlaten. Het isook iets anders dan het ruisen van de bomen die achterhet gesloten raambewegen en
hun knokigetakken zachtzwaaien. Het iseengeluid dat bij zijn
eenzaamheid hoort en dat zich,in verschillende schakeringen,
verschuiltachterde schaduwen. (...)
Weverwringenwoorden om het nauwelijks definieerbare te
deflnieren.En die geluidenzelf lijkenzich in vormen te willen
wringen. Schemer en dimster lijkentastbaarte slingeren, te willen stollen tot vormen. En uit versleten plekken in de donkerten
komende boden,f1uisterende gezantschappen, werpenneerwaartszigzaggende schadden in de gazige lucht onder het donkerende plafond."
Hafid Bouazza, Morna. Amsterdam, Prometheus, 1998.

bijvoorbeeld het woord kleter gebruiken. Dat is een
schaap met een yacht waaraan veel mest hangt, van
die dikke klodders. Het ging me om het beeld van
zo'n schaap. Maar de meeste mens en kennen kleter
waarschijnlijk niet (of niet meer), dus dan beschrijf ik
zo'n schaap maar."
"De retoriek van de koran vind ik wel prachtig, vooral
het poetische en de klankrijkdom, maar het geloof
ben ik kwijtgeraakt toen ik de literatuur ontdekte. Die
gaf een andere werkelijkheid, een veelzijdige spiritualiteit, die ik rniste in degodsdienst. Religie is voor
rnij te eenduidig, te eenvormig, en laat ook geen
ruimte open voor verbeelding. Literatuur heeft juist
meer kanten. Dat prisma van de literatuur is de basis
van een soort persoonlijk humanisme. Ik heb pas
later de Arabische schrijftaal geleerd, die behoorlijk
afwijkt van het gesproken Marokkaans-Arabisch. Met
mijn farnilie spreek ik wel Marokkaans, al sms ik met
rnijn broer en zus in het Nederlands.
Op rnijn elfde sebreef ik rnijn eerste gedicht, in het
Nederlands, dat toen al mijn natuurlijke communicatierniddel was. Het Nederlands is voor rnij letterlijk
en figuurlijk vanzelfsprekend geworden. Ik droom en
denk ook in het Nederlands. Ik zeg altijd dat het Nederlands rnijn stiefmoedertaal is en ik hou van mijn
stiefmoeder,"
•

LLILLLAG .E1LALLLWO 0 2L_~

__

TEGEN DE STEENKOLEN

Liesbeth Koenen
In de rubriek `InZicht' geven we maandelijks een zo volledig en zo
zakelijk mogelijk overzicht van pas verschenen taalboeken. Twee-

maandelijks doet taalkundige Liesbeth Koenen daaruit een greep,
en geeft ze haar persoonlijke mening.

n het Engels heb je het nooit
over `een halfjaar', in plaats

`Vreemd' klinken

Enfin, eigenlijk weet natuurlijk iede re en heel goed dat afwijkend
taalgebruik verschrikkelijk opvalt.
Maar lang niet iedereen betrekt
dat op zichzelf. Wie zelf een
vreemde taal spreekt, denkt kennelijk algauw dat het wel goed is. Mij
verwondert dat al heel lang. Praat
ik in een vreemde taal, dan ben ik
me er aan één stuk door van bewust dat ik inderdaad `vreemd'
klink. Ik aarzel voortdurend: Kun
je dat zo wel zeggen? Is dat niet
een neerlandisme? Bestaat die uit
voorzetsel is hier -druking?Wel
het goede? Enzovoort.
Dat is geen beroepsdeformatie,
althans: ik heb uit de monden van
taalkundigen uit de hele niet-En-

van degenen in Nederland die dat
willen proberen te voorkomen is
het goed dat Kevin Cook bestaat.
Bestaat niet

Van de hand van deze Engelse vertaler en docent, die al twintig jaar
in Nederland woont, had ik al met

Nou en, zegt u? Al die Engelstaligen spreken meestal zelf geen
woord over de grens, dan doen ze
maar een beetje extra hun best
voor degenen die wél de moeite
nemen een vreemde taal te leren,
ook al spreken ze die vervolgens
natuurlijk niet perfect.
Een redenering waar geen speld
tussen te krijgen valt. Behalve
deze: over de meeste taalaangelegenheden kun je helemaal geen rationele beslissingen nemen. Daar-

gelstalige wereld in de loop der
jaren meestal er- bar-me -lijk Engels

veel plezier Dubbel Dutch gelezen.
Dat was een boek in het Engels
over het Nederlands, bedoeld voor
buitenlanders die goed Nederlands
willen leren. Nu is Eindelijk Engels!
verschenen, een boek in het Nederlands over het Engels, voor Nederlanders die hun Engels willen
bijschaven. Cook maakte het samen
met zijn collega Daniel Gibb.
Opnieuw is de opzet aantrekkelijk en toegankelijk, namelijk gewoon alfabetisch. Het loopt van a
(dat niet bestaat in het Engels), via
last/least/latest (niet door elkaar
halen!) , tot yacht (spreek uit: [yot],
en denk niet dat yacht-harbour bestaat, dat heet 'marina'). Achterin
staat nog een uitvoerig trefwoordenregister. Ondanks de tuttige
titel is het vlot geschreven, en echt
helemaal toegespitst op fouten die
juist Nederlanders gemakkelijk
maken. `It's raining a lot lately' (in
plaats van `It's rained a lot lately')
en ook alle andere steenkolen worden voorafgegaan door een handje
met de duim omlaag. Zodat je
meteen ziet hoe het niet moet.
Het boek staat echt boordevol
zaken waar iedere ook maar een
klein beetje gevorderde Engels-

voor gaat het allemaal te snel én te

horen komen. Engels dat soms al-

leerden werkelijk iets mee op-

daarvan zeg je `zes maanden'.
Is dat interessant om te
weten? Jazeker, beweer ik, maar
er is een ruime categorie Neder landers die zal antwoorden: ach
nee, wat maakt het uit, ze begrijpen je heus wel als je `a half year'
zegt. En dat is vast waar. Maar een
afwijkende manier van zeggen levert altijd even een kleine botsing
op in het hoofd van de luisteraar.
Een haperingetje in de verwerking.
En hoe meer haperingen, des te
meer `omwegen' er bewandeld
moeten worden om bij de bedoeling terecht te komen.

EINDELIJK

ENC-iEL:>,

Geen rationele beslissingen

onbewust. Hoe tolerant je ook wilt leen te verstaan viel doordat ik
zijn voor afwijkingen van de norm voldoende Nederlands, Duits of
in iemands taalgebruik, je zult ze
Frans ken, zodat ik het allemaal
toch automatisch opmerken. Dat is `terug kon vertalen'. Daar zit overioverigens niet hetzelfde als voortgens het grote gevaar van steendurend iemands fouten benoemen. kolen-Engels, dat tegenwoordig
In de praktijk komt het erop neer
door Onze Taal- medewerker Marc
dat het gewoon niet zo lekker luis
van Oostendorp gepropageerd
naar een duidelijke tweede - -ter wordt: het zou prachtig wezen als
taalspreker. Je zet er eerder de
het allemaal geen probleem was,
radio bij uit, of zapt sneller weg op maar de kans dat anderen jouw
je tv. Want afwijkingen staan de
steenkolen niet of verkeerd begrijboodschap in de weg, of je wilt of
pen is, vrees ik, enorm.
niet. Denk maar even aan het comMaar naast vlot begrepen wormentaar waarop iedereen met een den, is ook serieus genomen worstevig Limburgs of Gronings accent den een punt. Ga bij uzelf maar
kan rekenen buiten zijn geboortena: wie staat te stuntelen met zijn
streek. Het imiteren is onbeleefd,
Nederlands vinden we ofwel
maar de neiging dat toch te doen
enorm schattig of grappig, of toch
zit er bij velen ingebakken.
een tikje meelijwekkend. Voor veel

-

schiet. Sla alleen alles over woordvolgorde over. Wat daarover gezegd wordt, is zowel verwarrend
als deels onjuist. In een volgende
editie hoop ik daarover een uitleg
aan te treffen die als uitgangspunt
gewoon de mogelijke volgorde van
zinsdelen in het Nederlands neemt
vergeleken met die in het Engels.
Oh, en ook een Nederlandser vertaling dan `Hij was saai aan het
doen' voor `He was being boring.'
Zo zeg je dat namelijk niet — net
zoals je niet `a half year' zegt. 0
Eindelijk Engelsl Een praktische handreiking
voor het verbeteren van uw Engels door
Kevin Cook en Daniel Gibb. Voorburg,
Kemper Conseil Publishing,

2003.

265 blz.; ingenaaid € 24,90.
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Waarom we praten tegen flora en fauna

M ark Tr aa - wetenschapsjournaUst

"Ik geef ze vaak complimentjes. En ik vraag wat er aan de hand is als ze er wezigheid troost te bieden — of welk ander door de
eigenaar gewenst soelaas dan ook.
niet goed uitzien." Mensen praten graag tegen iets wat niets terugzegt:
Er is geen deugdelijk onderzoek gedaan naar wat
we nu precies vertellen tegen ons huiselijk groen. Een
een plant, een huisdier, een baby. Waarom doen ze dat? En is dat ergens
internetforum van Amerikaanse plantenliefhebbers
geeft echter een aardige indruk. Een vrouw:
goed voor?
}

4
e

aar staat hij dan bij de buren op de
vensterbank: de onverwoestbare ka-

merplant, blakend van gezondheid.
Mooie bladeren, volop nieuwe scheuten. Gewoon een kwestie van tijdig
water geven en op een goede plek neerzetten, zegt de
trotse eigenaar. `O ja,' voegt hij er dan met een knipoog aan toe, `en tegen blijven praten natuurlijk.' `Uiteraard', antwoorden we met een grijns. Want eigenlijk geloven we het niet. Of misschien wel. Want de
buurvrouw van de andere kant is ook al zo'n notoire
fuchsiafluisteraar. En prins Charles heeft zelfs publiekelijk toegegeven dat hij tegen zijn koninklijke planten praat.
Er is nooit aangetoond dat het werkt. En er is ook
geen reden om aan te nemen dat het zou kunnen
werken. Toegegeven, we ademen kooldioxide uit en
daar zijn planten blij mee. Maar we zouden de god-

ganse dag tegen ons huiselijk groen moeten brullen
om iets in beweging te krijgen.
'Kijk jou toch g
Als we praten tegen planten, dan doen we dat — onbewust weliswaar — in de eerste plaats voor onszelf.
We worden er rustiger van en onze bloeddruk wordt
lager. Dat is tenminste gebleken uit onderzoek bij
mensen die tegen hun huisdieren praten, en er is
geen aanwijzing dat het bij planten anders zou zijn.
Onze flora en fauna halen ons even uit de stress van
alledag. Stotteraars stotteren vaak niet als ze tegen
hun huisdier praten.
Voor de goede orde: het gaat nu even niet over de
commando's ('zit!', `af!', `lig!') die we huisdieren
geven. In tegenstelling tot bij planten ('groei!') is het
effect daarvan wél aangetoond — niet verrassend,
want dieren hebben wél oren en hersenen. Mensen
oefenen echter ook een sollicitatiegesprek op de
hond, ze bestoken de cavia met existentiële vragen en
durven aan de kat wél verkering te vragen. In alle gevallen is het dier er om louter door zijn aaibare aan[
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Ik zeg `Kijk jou nou toch' tegen [planten] als ze op
het punt staan te gaan bloeien. Ik geef ze vaak
complimentjes. En ik vraag wat er aan de hand is
als ze er niet goed uitzien. Als ze ziek zijn, praat ik
vol medeleven met ze. Misschien zijn ze gewoon
bezig om me te plezieren, dus vertel ik ze hoe geweldig ze zijn.
Een ander:
Uiteraard praat je tegen je planten zoals je tegen
baby's en vrienden praat. (...) Mijn planten hebben namen, ze weten dat ik om ze geef, en als ik
iets moet doen waarvan ik denk dat ze het eng vinden, dan praat ik ze erdoorheen. (...) Als een plant
ziek is, wat zelden gebeurt, dan verontschuldig ik
me ervoor dat ik tekort ben geschoten.
Wie tijdens het planten wateren wat staat te murme-

len, verwacht natuurlijk geen antwoord terug. Een
echte wederkerigheid in de communicatie met planten en dieren wordt wél in de mystieke hoek ervaren.
`Dierentaal' bestaat daar gewoon, en volgens menigeen kunnen mensen die aanleren. Op internet adverteert bijvoorbeeld Ivonne Jonker, een "dierencommunicator", die zegt op telepathische wijze in verbinding
te staan met het dierenrijk: "Een taal die de meesten
van ons wel kennen: soms `weet' je al wat die ander
wil zeggen, nog voordat er een woord gesproken is;
soms `weet' je ook wat die ander voelt." Volgens Jonker sturen dieren "heel simpel" plaatjes met wat ze
bedoelen naar de mens of het dier met wie ze willen
`spreken'. Het zijn "plaatjes' van de diepste gevoelens
en gedachten van een dier ".
Op een soortgelijke wijze verloopt de door prinses
Irene zo enthousiast gepropageerde communicatie
met bomen, aldus het Rotterdamse Sunwish Gezondheidscentrum:

De energie van boom, plant of natuurwezen kan
men voelen; zodra het contact tot stand is gebracht word je in hun aura verwelkomd. Op dat

punt kan men zijn verhaal vertellen, vragen stellen
of genieten van wat er allemaal gebeurt, of misschien vertellen ze zelf hun verhaal wel. De taal
die ze spreken, kan van persoon tot persoon verschillen, ze voelen immers hoe het is van binnen
in u.
En dan is er de Amerikaan Joe Sanchez, die via een
computer communiceert met de planten in en rond
zijn huis. Ze zijn volgeplakt met elektroden. Een vertaalprogramma zet de signalen van de planten om in
woorden. Zo vernam Sanchez onlangs van de magnoliaboom in zijn tuin: "Het boek omhoog / tegen een
vernietigende productie / Maar wees daarover / nog
eens / ongelovig binnen de grond / Zij aan zij naar
de diepte / in het dodelijk zwijgen van de leer."
Speelgoedjes
Wat taalrespons betreft bevinden baby's zich ergens
halverwege tussen planten en huisdieren. Toch vindt
niemand het vreemd dat ouders praten tegen kinderen die overduidelijk laten merken dat ze er helemaal
niets van begrijpen. Sterker nog, Amerikaans onderzoek laat zien dat maar liefst 96 procent van de
zwangere vrouwen praat tegen hun ongeboren kind.
Wetenschappers zijn er niet over uit in welke mate
gebabbel tegen baby's de taalontwikkeling beïnvloedt. Het lijkt nuttig om baby's zo vroeg mogelijk
gewend té laten raken aan de klanken van hun moe
Jonge ouders zullen het vooral uit instinct -dertal.
doen; een baby is kennelijk mens genoeg om hem als
gesprekspartner te zien — al bestaat het vocabulaire

Foto: Onze Taal

te stroomlijnen, kregen de vrouwen elk drie speelgoedjes: een schaap, een haai en een schoen. Ook de
conversaties met volwassenen in de testperiode werden opgenomen.
Niet voor vol

Het is niet zo verrassend dat de moeders op een veel
hogere toon tegen hun kinderen en huisdieren praatten dan tegen hun leeftijdgenoten. Dat kon algauw
een octaaf schelen; het grootste verschil was te horen
wanneer de baby's zes maanden oud waren. De moeders bleken hun emoties veel sterker te laten gelden —
noem het overdrijven — in de communicatie met dieren en baby's dan in die met volwassenen. Een opmerkelijk verschil zat hem in het gebruik van klinkers. Tegen baby's praatten de proefpersonen met
langgerekte klinkerklanken ('Toeeeee dan', `Wat ben
jij liiief'), terwijl ze dat niet deden in gesprek met
hun huisdier.
Deels is dat een onbewust proces, aldus de onderzoekers: als baby's reageren, dan is dat juist op die
langgerekte klanken, en daaraan passen ouders zich
onmiddellijk aan. We zeggen dus simpelweg wat onze
baby's willen horen. Huisdieren doen het juist goed
op korte, afgemeten woorden. Wie tegen een parkiet
praat op `babytoon', wordt al gauw niet voor vol aangezien.

Peptalk
Vinden baby's het leuk als er op babytoon tegen ze
wordt gesproken? Het lijkt er wel op. Onderzoekers
lieten baby's bandjes horen met fragmenten van gesprekken tussen volwassenen en van gesprekken tussen volwassenen en kinderen. Door hun hoofd in een
richting te bewegen konden de baby's `kiezen' voor
het ene of het andere fragment. Ze bleken consequent
te kiezen voor de babytoon, zelfs als die in een
vreemde taal werd uitgesproken. De inhoud van
woorden ontgaat ze dus, maar de verpakking is des te
aantrekkelijker. Doordat we ook geneigd zijn om duidelij k en goed articulerend te praten tegen baby's,
maken we het ze waarschijnlijk en passant wat makkelij ker om te wennen aan het gebruik van taal.
Spreken tegen planten, dieren en baby's lijkt een
vorm van in jezelf praten. Toch is het volgens onderzoekers nét wat anders. Mensen die hardop in zichzelf praten, doen dat vaak op een negatieve manier,
bijvoorbeeld als ze iets niet meer zien zitten. Het is
een hele opgave om jezelf aan te zetten tot een intervan een eenjarige uit hooguit enkele tientallen woor- ne peptalk. Wie tegen een ander levend wezen praat,
den.
ook al zegt dat niets zinnigs terug, doet dat doorVorig jaar bekeken Australische onderzoekers de
gaans op een positieve wijze. Zo belandt iemand in
verschillen in de manier waarop we met huisdieren
een zorgende rol die gevoeligheid uitstraalt naar de
en baby's communiceren. Bij twaalf moeders werden zwijgende en onbegrijpende gesprekspartner. Er
de `gesprekken' met hun kinderen van vlak na de gehoort een apart, teder taaltje bij waarmee we onszelf
boorte, en bij drie, zes, negen en twaalf maanden oud of een ander mens nooit zouden aanspreken. Niks mis
geregistreerd, evenals de communicatie met hun
mee, zolang we niet stiekem gaan zitten hopen op
hond of kat. Om de gespreksonderwerpen een beetje
een antwoord.
0
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GOED, FOUT OF GEEN VAN BEIDE?
De normen van de taaladviseur
Jaap de Rooij - oud-redacteur Algemene

Nederlandse Spraakkunst

n het novembernummer van
Onze Taal werd in een taaltest, opgesteld door de Taaladviesdienst, de volgende zin
als fout aangemerkt (hier verkort
weergegeven) : `Zowel de piloot als
de generaal werden beschoten.' De
persoonsvorm werden moest (blijkbaar) werd zijn. In een ingezonden
brief, geplaatst in het j anuarinummer, stelde ik dat de enkelvoudige
en de meervoudige persoonsvorm
allebei goed Nederlands zijn en
dat de laatste zelfs de voorkeur
heeft. Ik beriep mij daarvoor op de
tweede druk van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), die
zich in dit geval baseert op kwantitatief onderzoek van het werkelijke
taalgebruik.
De Taaladviesdienst voorzag
mijn brief van een naschrift. Daar-

in komt meer aan de orde dan de
grammaticaliteit van één bepaalde
constructie «en daarom wil ik er
hier graag wat nader op ingaan.

werk." Dat is ongetwijfeld het
geval, maar daarna volgen een ongelukkig voorbeeld én een onjuiste
karakterisering van wat de ANS
werkelijk is.
Het voorbeeld is: "(De ANS)
schrijft bijvoorbeeld dat na een
vergrotende trap de voegwoorden
dan en als `worden (...) gebruikt'.
Niet dat ze mogen of kunnen worden gebruikt (of juist niet), maar
dat ze worden gebruikt." Het citaat
"worden (...) gebruikt" klopt,
maar op de volgende bladzij staat
veel meer, namelijk: "Het voeg
als is in deze functie niet-word
voor alle taalgebruikers aanvaardbaar. Voor velen is dan zelfs een
sjibbolet voor correct Nederlands.
Wie moeilijkheden op dit gebied
wil vermijden, kan zich daarom
beter van het gebruik van ongelijkheid-aanduidend als — waar op
zichzelf beschouwd geen enkel bezwaar tegen bestaat — onthouden"
(blz. 572) . De ANS mag dan "vooral (...) beschrijvend" zijn, in gevallen als deze gaat ze dus de taaladvisering bepaald niet uit de weg.
Daarom snijdt de karakterisering van de ANS door de Taaladviesdienst geen hout: In de ANS
komen vrijwel nooit termen als
goed of fout voor, maar wel (niet
voor iedereen) aanvaardbaar, twijfelachtig, uitgesloten en dergelijke."
Inderdaad: goed en fout komen
niet voor, maar uitgesloten betekent uiteraard hetzelfde als fout.
(Het wordt bijvoorbeeld gebruikt
voor een zin als `Zij is toch niet
even groot dan haar broertje ?') En
met de andere bovengenoemde en
de overige in de ANS voorkomende termen kan de ANS-gebruiker
op een verantwoorde manier oordelen over de grammaticaliteit van
een groot aantal vormen en constructies in het Nederlands. Maar
dan moet hij of zij wel eerst paragraaf o.6, `Welk Nederlands wordt
in de ANS beschreven ?', gelezen
hebben (blz. 14-24) .
Afweging

Uitgesloten

De eerste alinea van het naschrift
gaat over de ANS. De Taaladviesdienst schrijft allereerst: "De ANS
is vooral een beschrijvend naslag.
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Nu begrijp ik wel: voor de gemiddelde taalgebruiker komt dat er allemaal niet van, want de ANS is
een dik, duur en nogal moeilijk
boek. Daarom hebben de taaladvi-

seurs het zo druk. In de tweede alinea van het naschrift zegt de Taaladviesdienst waarméé: "Taaladviseurs wordt in tal van kwesties echter om een voorkeur gevraagd, en
daarbij moeten ze een afweging
maken tussen `beredeneerde grammatica' en het werkelijke taalgebruik." In de volgende twee zinnen staat dan dat ze daarbij zo
veel mogelijk gebruikmaken van
"de taaladviesboeken", die bij de
zowel ... als ...-constructie blijkbaar
een voorkeur hebben voor de enkelvoudige persoonsvorm.
Laat ik nu eerst uitdrukkelijk ver
ren dat ik voor het werk van de -kla
Taaladviesdienst, voorzover mij dat
in Onze Taal onder ogen komt, in
het algemeen veel waardering heb.
De taaladviezen zijn bijna altijd gebaseerd op de levende taal, die
veelvormig is en voortdurend in
ontwikkeling. (Zie in dit verband in
het januarinummer het artikel `De
aanvaarding van taalveranderingen'
door mr. R.W. Asser, met naschrift
van prof. dr. M.C. van den Toorn.)
Het is heel belangrijk dat de `hulp vragende taalgebruiker' hiervan
doordrongen wordt. Want op school
heeft hij dit niet geleerd en zolang
de verantwoordelijke bewindslieden
geen taalkunde in de klas willen,
zal hij het ook niet leren.
Maar een enkele keer geeft de
Taaladviesdienst blijkbaar in navolging van "de taaladviesboeken"
(waartoe de ANS dan ten onrechte
— zie boven — niet gerekend wordt)
de voorkeur aan `beredeneerde
grammatica'. Ik denk tenminste dat
het daardoor komt, al kan ik het
niet bewijzen. `Beredeneerde grammatica' is de vertaling van het in
mijn brief voorkomende 'grammaire raisonnée', een term die
nogal eens gebruikt werd toen ik
Nederlands studeerde; ik hoorde er
altijd de bijbetekenis in van `grammatica bedreven op een manier
alsof taal wiskunde is'.
Toegepast op de zowel ... als ... constructie: zowel is eigenlijk zo
goed. `Zowel de piloot als de generaal ... beschoten' kun je dus herschrijven als: `De piloot ... (net) zo
goed beschoten als de generaal' en
het is duidelijk -dat dan op de puntjes werd ingevuld moet worden. Ik

denk dat de auteurs van "de taaIadviesboeken" zo geredeneerd hebben, maar nogmaaIs: ik kan het
niet bewijzen.
Persoonlijk

Maar je kunt ook anders 'redeneren': voor de moderne taalgebruiker is zowel ... als ... niet gelijk aan
(net) zo goed als, maar aan en ...
en ..., of gewoon en. En dan is een
meervoudige persoonsvorm ten
minste 66k mogelijk: 'En de piloot
en de generaal werd(en) beschoten', respectievelijk 'De piloot en
de generaal werden beschoten.'
In zulke gevallen gingen wij van
de ANS, voorzover dat mogelijk
was, kijken hoe zo'n constructie
gebruikt werd in de praktijk. Zo
heb ik in het Instituut voor Neder-

Iandse Lexicologie in Leiden grote
aantallen zowel ... als ...-zinnen uit
boeken en kranten op het computerscherm bekeken, en genoteerd
of de persoonsvorm enkelvoudig
dan weI meervoudig was. Als resultaat van deze operatie kwam er
in de ANS te staan: "In het taalgebruik bestaat (. ..) een duidelijke
voorkeur voor het meervoud" (bIz.
1516).

De consequentie voor de taaladvisering lijkt me in ieder geval de
erkenning van beide mogelijkheden te zijn. Het uitspreken van een
voorkeur heeft natuurlijk iets persoonlijks. Wie een zowel ... als ...zin met enkelvoudige persoonsvorm 'beter' vindt - om welke
reden dan ook - zal ook geneigd
zijn een ander te adviseren het en-

kelvoud te gebruiken. Als Ik taaladviseur was, zou ik desgevraagd een
client het meervoud aanraden en
erbij zeggen waar6m: omdat het
het meest voorkomt. De Taaladviesdienst zou dit blijkbaar niet doen.
De Taaladviesdienst "zou" dit niet
doen, schrijf ik, want de aanleiding tot mijn ingezonden brief was
geen taaladvies maar een taaltest,
Het ging dus om een 'verklaring
van goed of fout', Dat kan ook
moeilijk anders in een taaltest.
Boven de rubriek waarin de zin
met de gewraakte constructie
voorkwam, stond "Zoek de fouten", en bij de antwoorden werd
als een van de 'fouten' het meervoudige werden vermeld. En dat
gaat weI erg ver. Te ver, vind ike

e
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Gebiedende wijs in de verleden tijd
M.C. van denToorn - emeritus hoogleraar
Nederlandse Taalkunde, Groesbeek

n het laatste nummer van de
vorige jaargang van Onze
Taal staat een aardige observatie van Toon Gordijn uit
Enschede, die op de radio iemand
had horen zeggen: "Kwam daar
nog eens om." In het redactionele
naschrift wordt gesteld dat in het
Nederlands geen gebiedende wijs
in de verleden tijd kan staan en
dat in schrijftaal weI een andere
formulering zou zijn gekozen. .
Toch zijn van dit verschijnsel
heel wat voorbeelden te vinden in
geschreven bronnen, en weI in de

'HEB JE EEN WENS ....
Janwillem Plat - Amersfoort
Hetradioprogramma Steen en been show van deVARA had
jaren terug op Radio 3derubriek ·Vraag hetdeVARAI' luisteraars konden een ludieke wens lnsturen, enpresentatorJack
Spijkerman vervulde diedan metdehulpvan een bedrijfof een
instelling. Ais dewens nietdiezelfde uitzending nagwerd vervuld,kwam Jack Spijkerman erdeweek erna opterug. Debijbehorende jingle: ·VroeghetdeVARAI-

zogenoemde semi-directe rede.
We kennen allen de directe en de
indirecte rede:
Piet dacht bij zichzelf: 'Ik ga er
maar eens vandoor.' (directe
rede)
- Piet dacht bij zichzelf dat hij er
maar eens vandoor zou gaan.
(indirecte rede)
De semi-directe rede houdt het
midden daartussen: de verledentijdsvormen van de indirecte rede
blijven gehandhaafd, de eerste
persoon (ik) wordt vervangen
door een derde persoon (hij of zij) ,
maar de woordvolgorde van de
directe rede wordt aangehouden.
Vooral ter weergave van de gedachten van personen in romans
is dit precede overbekend. Onze
voorbeeldzin wordt dan: 'Hij ging
er maar eens vandoor.'
Wanneer nu een gebiedende
wijs moet worden weergegeven,
komt de auteur met zijn semidirecte rede in de problemen. Zo
denkt een persoon in een roman:
'Ik moet Norit hebben, maar kom
daar maar eens om in een cafe.'
Dat wordt op de volgende, zonderlinge manier opgelost:
o
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- Norit moest ie hebben om z'n
maag tot rust te brengen maar
kwam daar maar eens om in
een cafe.
(Mensje vanKeulen, Bleekers zomer, Amsterdam, 1972. blz, 34)

Nog twee voorbeelden van hetzelfde geval:
- Kinderen praten nu gewoon
tegen vreemde volwassenen.
Nou, kwam daar bij ons maar
eens om.
(Tine vanBuul, geciteerd in NRC Handelsblad.12-12-1996)

- Kwam daar eens om vier langoustes op een bordje, aangereikt met zwoele, orientale blik.
(Bob denUyl.Gods wegen zijnduister enzelden aangenaam. Amsterdam. 1976.biz. 19)

Maar ook de weergave van andere
gebiedende wijzen leidt tot dezelfde vreemde omzettingen:
- Deze dinosaurus onder de computers vrat 140 kilowatt per uur
voor 18.000 radiobuizen; ieder
uur ging een buis kapot en wist
dat ding dan maar te vinden.
(P. van Dijk en s.Rozendaal, NRC Handelsblad. 28-11-1979)
~
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Annie begreep niet dat mevrouw Broeckaerts zich niet
beter kleedde. Vergeleek moeder daar nu eens mee ...
(G. van Eckeren, Annie Hada, Amsterdam,
1912, blz. 85)

Hield je daar nou is goed bij!
(H. Heijermans, Vuurvlindertje, Amsterdam, derde druk, z.j., blz. g)

voud. Zo is `Laten we maar weggaan' in betekenis identiek geworden met `Laat ons maar weggaan';
beide zinnen behelzen een aansporing. Omzetting naar een verleden
tijd is voor mijn gevoel niet goed
mogelijk, maar geen nood: veel
schrijvers zien blijkbaar geen probleem:

commissariaat eens proberen.
(A. Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Uitgevers en boekhandelaren, Amsterdam, 1992, blz. igi)

En dat ze nou tegen examens
waren, fiat — je had van die gek
lieten ze dan het stelsel be--ken;
strijden — gaf natuurlijk toch
geen steek, maar enfin.
(Th. Thijssen, Barend Wels (igo8), Utrecht,

Zij dacht er over wat ze aan zou
doen, en ze moest — liet ze daar
vooral aan denken — op tijd een
rijtuig bestellen, (...) .
(G. van Eckeren, Annie Hada, Amsterdam,
1912, blz. 256)

Wat had ik met dien schrijvenden man te maken? Kom, liet ik
maar weggaan, (...) .
(I. Slauerhoff, Het verboden rijk, Rotterdam, 1932, blz. 1 49)

Heel interessant, vond Van Ham,
maar de uitgever was aan het
verkeerde adres. Het DVK ging
daar niet over. Liet hij het Rijks-

z.j., blz.148)

Veel Nederlandse taalgebruikers,
onder wie auteurs van naam, hebben kennelijk geen last van een `onbestaanbare' verleden tijd van de
gebiedende wijs, een verschijnsel
dat Toon Gordijn en mij als abnormaal opvalt. Wat is hier aan de
hand? Hebben we te maken met
slordigheden of bestaan er zulke.
grote afwijkingen in het taalgevoel
— wat dat dan ook precies mag zijn
— van Nederlandse schrijvers? Ik
moet het antwoord schuldig blijven.

TAALTEST
Taaladviesdienst

A. Test uw spellingkennis
1.

J. Slauerhoff:
"Kom, liet ik maar
weggaan".

Het straatbeeld had veel van
een rouwkamer na sluitingstijd.
Geen levende ziel in velden of
wegen. Liet staan een die uit
het gareel wou treden.
(J.A. Deelder, Modern passé, Amsterdam,
1984, blz. 27)

Deed maar geen stapje verkeerd; hoor, anders kon je op
het matje komen.
(interview met]. Boelhouwers, in: F. Baarda, Uit het hart. Rotterdammers over het
bombardement, Amsterdam/Den Haag,
1990, blz. 139)

De gebiedende wijs van laten is bij
Naast elkaar komen voor -zonder.
`Laat me maar weggaan' en `Laat ik
maar weggaan.' Eigenlijk betekenen ze net iets anders, en ook
grammaticaal verschillen ze van elkaar, maar voor de bedoeling van
de taalgebruiker maakt dat niet uit
— en dat geldt ook voor het meer-
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B. Vergroot uw
woordenschat

a. geoxideerd1.
b. ge-oxideerd
C. geoxydeerd
d. ge-oxydeerd

a..i icon

myoop
a., bijziend
b. spiersegment
c. vleesboom
2.

b. icoon
c. ikon
d. ikoon
3. a. ka ntki oste r
b. kantkiosster
c. kantklos'ster

omatitis
a. bemoeizucht
van oma's
b. schouderpijn
c. u ierontsteki ng
-

Ze vragen zich in arremoede af of ze
moeten kiezen tussen Koninginnedag
of de 5 mei -viering,
of datze beiden
moeten vieren?

over-'t-ij-kijkertje
a. borreltje
b. vuurtoren
c. vogelsoort

b. sms'je

5.. a, tapeje
b. ta pe' je
C. teepje

2.

D. Extra
3.

4. a. smsje
c. smsje

n isaties tot discussies op het scherpst
van de snede.

4. reticentie
a. ambtsgebied
b: verzwijging
c. weerstand

Wat is of doet iemand
die zijn taal met Attisch zout kruidt?
a. Die is erg gemeen.
b. Die is erg spitsvondig.
c. Die maakt veel flauwe opmerkingen.
d. Diespreektonbe-

grijpelijke taal.
6. a. Verre oosten
b. verre Oosten
Cc:: Verre Oosten

C. Zoek de fouten
1.

De periode kort na
pasen met al zijn
vrije dagen lijdt bij
veel non-profitorga-

De antwoorden vindt u
op pagina 137 van dit
S
nummer.

IAMTAM
Redactie Onze Taal

De talige kant
van de oorlog
e afgelopen weken hebben `embedded'
journalisten ons kennis laten maken
met `bunker busters', `shock and awe'-cam=
pagnes en `magnetronbommen'. Net als iedere grote gebeurtenis ging ook de oorlog in
Irak gepaard met vele nieuwe termen. (Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon zal er in
een van de komende nummers van Onze
Taal een overzicht van geven.)
In Irak zelf bleven de talige gevolgen van
de oorlog niet beperkt tot wat nieuwe woorden; daar moesten alle zeilen
bijgezet worden om de communicatie tussen Engelstalige
soldaten en de plaatselijke bevolking enigszins soepel te
laten verlopen. Maar weinig
Irakezen spreken Engels en
weinig militairen Arabisch een taal die het Amerikaanse
leger kwalificeert als "klasse
4", oftewel het moeilijkst om
te leren. Sommige militairen
kregen weliswaar vlak voor
het begin van operatie `Iraqi
Freedom' een spoedcursus
Arabisch, maar de soldaten
kwamen niet verder dan een
handvol termen als dankuwel
en handen omhoog. Daarom
werd iedere soldaat uitgerust

met een zogenoemde phraselator, een kleine 33% van de Nederlandse exportbedrijcomputer die voorgeprogrammeerde Engel- ven geen Duits wordt gesproken, bij
se zinnetjes (zoals `We zijn hier om u te hel- 43% geen Frans en bij 6g% geen
pen' en `Draagt u een wapen?') omzet in ge- Spaans. Frank Hauwert, directeur van
sproken Arabisch, maar ook dat apparaat
Fenedex: "Alsje de cijfers goed bebood niet in alle gevallen soelaas. Een verkijkt, dan slaat de schrikje om het
slaggever van The Guardian beschreef een
hart. (...) Nederland exporteerde
moeizaam gesprek waarin Amerikaanse sol- vorig jaar voor 6o miljard euro naar
daten denken dat twee Iraakse boeren een
Duitsland, maar voor hoe lang nog?"
glas water vragen, terwijl de twee eigenlijk
(Brabants Dagblad)
toestemming willen voor het graven van een
irrigatiegreppel.
Nederlands in Duitsland. Neder
In de Verenigde Staten waren de gevollands begint zo populair te worden op
gen van de oorlog merkbaar tot op het
de Duitse scholen in de grensstreek
menu. Enkele Amerikaanse restaurants
dat er een tekort is aan leraren en
besloten uit onvrede met de Franse antileerboeken. Sommige scholieren
oorlogshouding de Franse
hopen dat Nederlands hun kans op
frietjes en de `French toast'
een baan vergroot, anderen vinden
('wentelteefjes') te vervanhet gewoon een makkelijke taal.
gen door `freedom fries' en
(TC/Tubantia)
`freedom toast'. Niets nieuws
onder de zon overigens, vol- Europese patenten hoeven niet meer
gens taalcolumnist Ewoud
in elf talen gepubliceerd te worden.
Sanders in NRC Handelsblad: Men kan voortaan volstaan met het
"Tijdens de Eerste WereldEngels, Duits of Frans, plus een korte
oorlog [viel] in Engeland het samenvatting in alle Europese talen.
Duitse leenwoord sauerkraut Een Europees patent wordt daarmee
('zuurkool') in ongenade. In de helft goedkoper. (Van Dale)
plaats daarvan stelde men
liberty cabbage (`vrijheidsGebarentaal. In Europa zijn er 44 verkool') voor."
schillende gebarentalen, die de moe

Juridisch jargon. De Britse Law Society heeft regels uitgevaardigd die het
advocaten verbieden om juridisch jargon te gebruiken, tenzij meteen
wordt uitgelegd wat het betekent.
(BBC)
Engels jaarverslag. Vanaf volgend
jaar verschijnen de jaarverslagen van
Philips ("Let's make things better") alleen nog in het Engels. Door het jaarverslag niet meer in het Nederlands te
vertalen, wordt de kans op fouten volgens de multinational "geminimaliseerd" . Volgens Peter Paul de Vries,
directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, is dit onzin: "Alsof Philips
niet een Nederlandse advocaat kan
betalen om het een en ander na te kijken." (de Volkskrant)
Spellingcontrole. Uit een onderzoek
onder Amerikaanse studenten is gebleken dat zij bij het proeflezen van
een tekst aanzienlijk minder fouten

-

Bronnen: De Gelderlander, New York

Post, Wichita Eagle, Sacramento Bee,
Newsday, Taalbank.nl, The Guardian,
Van Dale, NRC Handelsblad

lieten zitten als ze géén spelling- en
grammaticacontrole gebruikten. Hoe
dat kan? Onder meer doordat de spellingcontrole een foute spelling toelaat
als die overeenkomt met een woord
dat in een andere omgeving wel goed
is (in het Nederlands bijvoorbeeld het
gebeurd). (Wired)
Tv-kijken heeft een negatieve invloed
op de taalontwikkeling van kinderen.
Dat beweert onderwijskundige dr.
Rosemary Sage, die twintig jaar lang
allerlei kinderen op de voet heeft gevolgd. Volgens Sage verwerken jongeren informatie steeds meer visueel in
plaats van verbaal, en communiceren
ze vaker met hun ouders via brommen en gebaren - in Groot-Brittannië
ook wel de `daily grunt', de dagelijkse
grom, genoemd. (BBC, Daily Telegraph)

zijn van in totaal 1,6 miljoen -dertal
doven. Die grote verscheidenheid
maakt het financieel onmogelijk ze allemaal als minderheidstalen te be- .
schermen, en daarom vindt de Raad
van Europa dat ze "geharmoniseerd"
moeten worden. (Yahoo!, Van Dale)
Schrijvende rechtenstudenten. De
rechtenfaculteit van de Universiteit
van Tilburg stuurt 47 van de 50o eerstejaarsstudenten op schrijfcursus.
Volgens de onderwijscoördinator
is het niveau van het taalonderwijs op
het vwo in de afgelopen jaren gedaald. (Eindhovens Dagblad)
voor taal. Vlamingen winnen het
televisiespelletje io voor taal vaker
dan Nederlanders, maar toch weer
minder vaak dan veelal wordt aangenomen: slechts in 58 procent van de
gevallen. Dat maakte de Belgische
VRT bekend bij het begin van de negentiende serie van het programma.
(Van Dale) S

10

Koppelingen naar de originele berichten
staan op de internetpagina www.onze-

Exportbedrijven. Uit een door ABN
AMRO en exportfederatie Fenedex
gehouden onderzoek blijkt dat er bij

taal.nl/tamtam; let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website
staat iedere dag vers taalnieuws.
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AANBIEDINGEN VOOR lEZERS
Hedendaags Nederlands

Woorden uit Nederlands-lndie

et Groot woordenboek hedendaags Nederlands van Van Dale beschrijft de
moderne Nederlandse woordenschat.
Eind vorig jaar verscheen de derde druk van
dit compacte broertje van de grote Van Dale
(een deel van 1740 bladzijden met 90 .000
trefwoorden), die in verschillende opzichten
verbeterd is. De lemma's zijn uitgebreid met
informatie over synoniemen, antoniemen en
spreekwoorden, er wordt meer aandacht geschonken aan het
Belgisch-Nederlands, en uiteraard staan er ook nieuwe trefwoorden in - een kleine vierduizend. Geheel nieuw zijn de
kaderteksten met grammaticale en encyclopedische informatie die in de tekst zijn opgenomen. Een andere opvallende
verandering betreft de typografie: de indeling van de lemma's
is overzichtelijker gemaakt, onder meer door de zogenoemde
gidswoorden (hoofdbetekenissen en verwijzingswoorden) in
blauw af te drukken. Er is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van het boek - niet voor niets is het gekozen tot een
van de best verzorgde boeken van 2002.

lligator, amok, amper, ananas: het Nederlands heeft door
de eeuwen heen nogal wat woorden aan de koloniale
tijd in Oost- en West-Indie overgehouden. Het uitvoerigste en diepgravendste overzicht van deze leenwoorden werd
eind negentiende eeuw samengesteld door P.J. Veth, een van
de eerste hoogleraren indologie. Over iedere door hem gevonden term schreef hij een
aparte tekst; daarin gaat hij niet aileen in
op de oorsprong en het gebruik van de
woorden, maar ook op allerlei Indische gebruiken en gewoonten. Veth schreef er met
groot enthousiasme over, met oog voor detail en een onmiskenbaar humoristische inslag. Zijn miniaturen werden in 1899 gebundeld in Uit Oosten West, en dit boek is
nu opnieuw uitgegeven, met aanvullingen van de hoogleraar
Sanskriet H. Kern en de lexicograaf EP.H. Prick van Wely; de
heruitgave beschrijft in totaal zo'n duizend woorden. De tekst
is hertaald door Nicoline van der Sijs.

H

A

€ 4,-

korting voorlezers van OnzeTaal

€ 12,- korting voorlezers van OnzeTaal

Uit Oost enWest. Verklaring van 1000 woorden uitNederlands-Indie (paperHet Groot woordenboek hedendaags Nederlands vanVan Dale Lexicografie
kostin de boekhandel € 80 ,-, bij Onze Taal nu € 68,-. Maak dit bedrag
overop rekening 4265902 vanOnze Taal te DenHaag o.v.v.'VDHN',en
u ontvangt het boeknaenkele weken zonderverdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw Iidnummerof adres. Bestelling en betaling
vanuit Belqie: € 68,- op postrekening 000-16355-66-49 .

back, 288 biz.,uitgeverijContact)kostin de boekhandel € 22,50, bij
Onze Taal nu € 18,50. Maak dit bedragoverop rekening 4265902 van
Onze Taal te DenHaag o.v.v. 'Veth', en u ontvangt het boeknaenkele
weken zonderverdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw lidnummerof adres. Bestelling en betalingvanuit Belqie: € 21,- op postrekening 000-16355-66-49.

WNT opnieuw op cd-rom beschikbaar
et Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter
wereld, biedt een historisch-wetenschappelijke beschrijving van het Nederlands
van 1500 tot 1976. De samenstelling van dit monumentale werk heeft bijna anderhalve eeuw geduurd; in 1998 werd het voltooid . Het bestond toen uit veertig dikke
banden, die in 2001 zijn aangevuld met drie delen die het twintigste-eeuwse Nederlands beschreven . In het WNT kan men de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden vinden, zowel jonge als zeer oude woorden. De betekenissen worden
gei:Ilustreerd met citaten uit zeer gevarieerde bronnen.
De papieren versie van het WNT is uitverkocht en wordt voorlopig niet herdrukt.
Ook de cd-rorn is, door faillissement van de uitgever, enkele jaren niet leverbaar geweest. Maar dit najaar brengt Sdu Uitgevers het woordenboek opnieuw op cd-rom uit, inclusief de drie delen aanvullingen die
op de vorige cd-rom nog ontbraken. Daarmee is het WNT voor het eerst in zijn geheel elektronisch raadpleegbaar. Uiteraard
bevat de cd-rom uitgebreide zoekmogelijkheden; zo kunt u behalve de trefwoordenlijst ook de volledige tekst doorzoeken.

H

€ 3°,-

korting voorlezers van OnzeTaal bijvoorintekening

Dewinkelprijs vanhet WNTis € 245,-;-. Lezers van Onze Tool ontvangen bij voorintekening - door betalingv66r1 augustus - € 30,- korting; zij betalen
danslechts € 215,-. Maak dit bedragoverop rekening 4265902 vanOnze Taal te DenHaag o.v.v. 'WNT'. Decd-rom zaldan naverschijnen (in oktober)
direct enzonderverdere kosten wordenverzonden. Vermeld bij de overboeking uw lidnummerof adres. Bestelling en betalingvanuit Belqie: € 219,50
op postrekening 000-16355-66-49. Decd-rornwordt aangetekend verzonden.
Bezitters vaneenoudeversie vanhet WNTop cd-rorn (uitgegeven door AND) ontvangen tegen inlevering vanhet oudeexemplaar nog eens € 30,korting en betalen € 185,- . Voormeerinformatie hierover kunt u contact opnemen met het genootschap: 070 - 35612 20.
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Cd-rom Middelnederlands
Middelnederlands
Cd-rom

Elektronisch Groene
Groene boekje
boekje
Elektronisch

l jaren is het elfdelige Middel-

A

I nederlandsch
jaren is het elfdelige
Middel woordenboek
nederlandsch
woordenboek
(MNW) van Verwijs en Verdam
(MNW) van Verwijs en Verdam
niet meer in boekvorm leverbaar.
niet
meer in boekvorm leverbaar.
Maar het is nog wel op cd-rom verhet is nog wel op cd-rom ver
Maar
krijgbaar, zij het in een zeer beperkzij het in een zeer beperk-krijgba,
te oplage. De cd-rom bevat de intetegrale
oplage.
De
cd-rom
bevat
de
intetekst van het MNW, en bovengrale
tekst van het MNW, en boven
dien een uitgebreide verzameling
een uitgebreide verzameling -dien
Middelnederlandse teksten van voor
Middelnederlandse
teksten van voor
1300 - het Corpus Gysseling - plus
1300 -- het Corpus Gysseling — plus
285 literaire teksten uit de periode
literaire teksten uit de periode
285
1250-1500 (waaronder de Reinaert,
1250-1500 (waaronder de Reinaert,
Karel ende Elegast en de BeatrijsKarel
ende Elegast en de Beatrijslegende). Elk van de lemma's in het
legende)
. Elk van de lemma's in het
woordenboek wordt geillustreerd met een of meer citaten uit deze
of meer citaten uit deze
woordenboek
wordt
geïllustreerd
met
een
bronteksten, en met een muisklik springt u eenvoudig heen en
bronteksten,
en
met
een
muisklik
springt
u
eenvoudig heen en
weer tussen lemma's en bronnen.
weer tussen lemma's en bronnen.
€ 107,-

€ 1o7,-

korting voor lezers van OnzeTaal; voorraad beperkt
korting voorlezers van Onze Taal; voorraad beperkt

et betrouwbaarste hulpmiddel om digitaal de

H
F'

etspelling
betrouwbaarste
hulpmiddel om digitaal de
van uw teksten te controleren is het Elekspelling
van
uw
teksten
controleren is het
tronisch Groene boekje. te
Deze handige cd-romElekironisch Groene boekje.
Deze
handige cd-rom
bevat niet alleen de gehele offibevat
niet
alleen
de gehele officiele Woordenlijst der Nederlandciële
Woordenlijst
deruit
Nederlandse taal - bestaande
lIO.OOO
sewoorden
taal — bestaande
uit
iio.000
plus de vervoegingen
woorden
plus de vervoegingen
en verbuigingen hiervan - maar
en
verbuigingen
hiervan — maar
ook de bijbehorende Leidraad,
ook
de
bijbehorende
Leidraad,
waarin de spellingregels worwaarin
de
spellingregels
worden toegelicht. Daarnaast bevat
den
toegelicht.
Daarnaast
bevat
de cd-rom een lijst met aardde
cd-rom
een
lijst
met
aard
rijkskundige namen, een taalnamen, een taal-rijksundge
quiz en een "anagrammencomquiz
en
een
"anagrammencomponent". De woordenlijst is zowel alfabetisch als omgeponent".
De woordenlijst is zowel alfabetisch als omgekeerd alfabetisch (retrograde) doorzoekbaar, en kan ook
keerd
alfabetisch
(retrograde) doorzoekbaar, en kan ook
vanuit de nieuwste tekstverwerkingsprogramma's gevanuit
de
nieuwste
tekstverwerkingsprogramma's geraadpleegd worden.
raadpleegd worden.
€15,- korting voor lezers van OnzeTaal
€15,- korting voorlezers van Onze Taal

De Cd-rom Middelnederlands is eenuitgavevan Sdu Uitgevers (ISBN go 75566
De Cd-rom Middelnederlands is een uitgave van Sdu Uitgevers (ISBN go 75566
go 5). Dewinkelprijsis € 215,-; bij Onze Taal nu € 108,-. Maak dit bedrag over
90 5). De winkelprijs is € 215,—; bij Onze Taal nu €1o8,—. Maak dit bedrag over
op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag en u ontvangt de cd-rom

op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag en u ontvangt de cd-rom
binnenenkeleweken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking
binnen enkele weken zonderverdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking
'MNW' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betalingvanuit Belqie:
'MNW' en uw 1idnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit België:
€ 112,50 op postrekening 000-16355-66 -49. Decd-rom wordt aangetekend
€112,50 op postrekening 000 16355-66-49. De cd-rom wordt aangetekend
verzonden.
verzonden.

Het Elektronisch Groene boekje van Sdu Uitgevers kost in de boekHet Elektronisch Groene boekje van Sdu Uitgevers kost in de boekhandel € 52,50, bij OnzeTaal nu € 37,50. Maakdit bedrag overop
handel € 52.50, bij Onze Taal nu € 37,50. Maak dit bedrag over op
rekening 4265902 van OnzeTaal te DenHaag o.v.v. 'EGB' , en u
rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. `EGB', en u
ontvangt de cd-rom naenkele weken zonder verdere kosten thui s.
ontvangt de cd-rom na enkele weken zonder verdere kosten thuis.
Vermeld bij de overboeking uw Iidnummer of adres. Bestelling en
Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en
betaling vanuit Belqie: € 42,- op postrekening 000-16355-66-49.
betaling vanuit België: € 42,— op postrekening 000 -16355-66-49.
Decd-rornwordt aangetekend verzonden .
De cd-rom wordt aangetekend verzonden.
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DE KORTE EI EN DE LANGE IJ
Nicoline van der Sijs
Is het peil of pijl? Stijl of steil? Wijden of weiden? De spelling van de
korte ei en lange ij vormt een bekend struikelblok van het Nederlands. Hoe komen we aan die twee spellingen voor dezelfde
klank? Daarover gaat deze aflevering van `Etymologica'.

'

enedictijner monniken
met hun wijdvallende

'

pijen onder weidse
kloostergewelven ". Een
fragment als dit uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal is al snel
goed voor een paar fouten, want
wijd en weids betekenen beide iets
als `ruim', maar toch sch rijf je ze
verschillend. Waar is dat eigenlijk
goed voor, dat verschil tussen de ij
en de ei? Ze klinken toch hetzelfde? Dat is waar, maar dat is niet
altijd zo geweest.
Het jongst is de lange ij. Deze is
ontstaan in de Renaissance. Toen
vond er namelijk een grote klankGlas geen een bijzocdece bekvtng het maakt
een gebouw transparant, Li chten btw geLjk. Het gebruik ervan i:
lapsas: glas heeft in het land van de rerzende zoo em voorloper m de
mm tra hchtdoodato^d rjstp pier.

verschuiving plaats: de lange i veranderde via allerlei tussenstadia in
[ei] . Zo ontwikkelden de Middelnederlandse woorden bliven, driven, rike en swine zich tot blijven,
drijven, rijk en zwijn. De eenklank
(of monoftong) i ging dus over in
de tweeklank (of diftong) ij. Daarom noemt men deze klankverandering de diftongering van de i. De
klankverschuiving vond niet plaats
voor de r; daarom zeggen we niet
`lijr', 'dijr' en `wijrook', maar `lier',
`dier' en `wierook' (dat laatste betekent eigenlijk `heilige rook'; het
eerste deel is afgeleid van wijden) .
Verbreiding

De eerste sporen van deze klank
zijn in de late Mid- -verschuing
deleeuwen in het Brabants gevonden. In de zeventiende eeuw treffen we het verschijnsel ook in Holland aan. Sommige taalkundigen
hebben daarom verondersteld dat
de klankverandering vanuit Brabant naar Holland is gebracht door
de Zuid-Nederlandse immigranten
die eind zestiende eeuw voor het
oorlogsgeweld van de Tachtigjari[1301
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ge Oorlog (1568-1648) naar de Republiek vluchtten. Dat klopt echter
niet met de feiten. De verandering
was namelijk al begonnen in Holland voordat die immigratie begon: vanaf 1475 verschenen er al
voorbeelden in de Amsterdamse
volkstaal, bijvoorbeeld "ver
voor verschijnt, "lefren-scheynt"
ten" voor lijfrenten en "god seij
gheloft" voor God zij geloofd. De
spelling toont duidelijk aan dat in
deze woorden geen [ie] werd uitgesproken.
De klankverandering is in Holland dus waarschijnlijk onafhankelijk ontstaan van de zuidelijke, en
wel in de taal van de lagere klassen. Hooguit kunnen zuidelijke immigranten de al in gang gezette
ontwikkeling hebben versterkt. Interessant is de observatie van de
taalkundige Lambert ten Kate in
1723. Hij wijt de klankverandering
in de Republiek onder andere "aan
de menigte Hoogduitsers die zich
sinds een eeuw in ons land hebben
gevestigd" — aan de Duitse immigranten dus, en niet Zuid-Nederlandse.
Vriendelaik

Vanuit Holland verbreidde de
klankverschuiving zich verder over
het Nederlandstalige gebied, maar
tot op heden heeft de [ie] -klank
zich in verschillende dialecten gehandhaafd, zoals blijkt uit het

kaartje op de volgende bladzijde:
in het oosten, noorden en zuidwesten wordt nog steeds 'ies' gezegd en geen `ijs'.
De klankverandering heeft dus
niet in het hele zuiden plaatsgevonden, en bovendien verschoof
de lange i in een deel van het zuiden een andere kant op. In het
Brabants van Antwerpen en omgeving (uit welk gebied de meeste
immigranten kwamen) veranderde
die [ie] niet in [ei] maar in [aai] .
Men was zich in Holland goed bewust van die Brabantse [aai], want
deze werd in kluchten als stereotype gebruikt om de spot met de
Brabanders te drijven. Zo liet Bre-

dero in zijn klucht de Spaanschen
Brabander Jerolimo Brabanders bijvoorbeeld zeggen: "saide gai" of
"sayde gay" voor zijt gij, "mai"
voor mij en "vriendelaik" voor
vriendelijk.
Ook in de klucht Trijntje Cornelis
van Constantijn Huygens uit 1653,
gebaseerd op de geschiedenis van
het nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen, spraken personages onvervalst
Brabants, zoals: "maijns gelaijck"
voor mijns gelijk, "zaijde gaijt" in
plaats van zijt gij 't en "dach ge
zaijt" in plaats van dat ge zijt.
In het Hoogduits (niet in het
Nederduits) en het Engels gebeurde iets vergelijkbaars. Het Latijnse
vinum is in het. Duits Wein geworden en in het Engels wine, beide
met de uitspraak [waain] — net
zoals in het Brabants. In het Engels
en Duits vond de verandering overigens wél voor de r plaats, zo
blijkt uit het Duitse feiern `vieren',
Geier `gier' en Leier `lier', en het
Engelse lyre `lier'.
Piepende vogel

Sommige Standaardnederlandse
woorden bevatten een ie in plaats
van de verwachte ij. Vergelijk de
woordparen griezelig naast afgrijzen, kiekeboe naast kijken, scharensliep en uitsliepen naast slijpen, siepelen naast sijpelen, stiel naast stijl,
en denk ook aan woorden als
driest, iep, grienen, kiem, kniezen,
miezerig, piepen, striem, ontiegelijk

en vies. In het eerste woord van
ieder woordpaar is de klank niet
verschoven naar [ei] . Hoe komt
dat? Wellicht zijn de [ie] -varianten
uit een Oost-Nederlands dialect
geleend. Daarin had de klankverschuiving immers niet plaatsgevonden. Maar het zou ook om een
oude [ie] -klank kunnen gaan, die
bewaard is gebleven.. Bij woorden
als piepen en grienen is er sprake
van klanknabootsing; omdat het
geluid van een vogel eerder klinkt
als piep dan als pijp, kan de ie in
dit woord aan de klankverandering
ontsnapt zijn. Tot slot kan betekenisverschil tussen de twee woor-

Kleinveestaliën met bergzolder, buitenmaat 600 x 2400 cm;
Hooimeid 1 garage, buitenmaat 870 x 870 cm;

Gez .RUITER /PAARDENVERZORGER. Wij zijn op zoek
naar een ervaren en betrouwbare ruiter/paa rdenverzorge r
die onze vijf paarden mede wil
bereiden

den van een woordpaar ervoor gezorgd hebben dat de klankverschillen behouden bleven.
Kunstmatig
Anders dan de lange ij kwam de ei
al in het Middelnederlands voor,
bijvoorbeeld in cleine, reiken en
rein. Ei was ontstaan uit drie verschillende klanken:

uit de e voor een n, d of t; vergelijk einde naast het Duitse

Ende;
uit het Germaanse egi; zo ontstond zeil naast het Duitse Segel,
en teil naast tegel;
uit ai; vergelijk heide (naast het
Gotische haiOi) en paleis (naast
het Franse palais).

van ei en die van ij samenvielen,
ook te kiezen voor een spelling,
maar taalkundigen hebben het verschil tot op heden kunstmatig in
stand gehouden. Ook hebben zij
de uitspraak [aai] weten tegen te
houden. In de jaren zeventig en
tachtig van de twintigste eeuw
breidde de uitspraak [aai] voor ij
en ei zich echter, na drie eeuwen,
weer uit in de standaardtaal. Toen
gingen met name jonge vrouwen
zich hiervan bedienen, en kreeg
het verschijnsel zelfs een naam;
verzonnen door Jan Stroop : het
Poldernederlands. Die naam staat
overigens ook voor andere uitspraakveranderingen, zoals de ui
van huis die als [ou] uitgesproken
wordt, en de ou van koud als
[aau] . Anders dan Jan Stroop sluit
ik niet uit.dat de [aai]-uitspraak is
ontstaan onder invloed van het
Engels: denk aan aIle Engelstalige
popmuziek die 'laif' meegezongen
wordt.

Wat iser lang?
Resteert de vraag waar de benamingen lange ij en korte ei vandaan komen. Slaan ze op de vorm
Ei werd in Holland dikwijls uitgevan de letter (de aan- en afwezigsproken als [aai]. 20 werd in 1477
geschreven over een "maysgen"
heid van de 'stok', zoals dat in tyvoor meisje. Volgens de taalkunpografische termen heet), ofverdige Van Haeringen klonk de toewijst de benaming van de lange ij
zang van de eerste rei in Vondels
naar de herkomst ervan, die immers een lange [ie] was?
Lucifer als volgt:
In de Renaissance spelde men
Haailig, haailig, nog eens haailig, lange klinkers in gesloten lettergrepen veelal door verdubbeling
Driemaal haailig , eer zij God
van de klinker : maan, been (iets
wat tegenwoordig de regel is).
De meeste zeventiende-eeuwse
Naar analogie daarvan werd de
grammatica's deden de uitspraak
larige [ie] in gesloten lettergrepen
[aai] voor ei echter af als onbeschaafd. 20 noemt de 1We-spraack
gespeld als ii . Vanwege de leesuit 1584, de oudste gedrukte gram- baarheid gaf men echter algauw
matica van het Nederlands, als een de tweede i een haal naar benevan de "grofste misbruiken" dat
den: ij of y. 20 vinden we naast el"de ey wordt uitgesproken als ay in kaar de spellingen wiif, wijf en wyf,
zeyde, seyde, schreyde".
waarin de tekens ii, ij of y spellingWaarschijnlijk vielen de uitvarianten zijn. Pontus de Heuiter
spraak van ei en die van ij eind ze- koos in zijn Nederduitse orthograventiende eeuw in Holland samen. phie van 1581 voor de spelling ij,
die hij "grote, dubbele of lange i"
Lambert ten Kate vertelt namelijk
in 1723 dat ei en ij op dat moment
noemde en die hij uitsprak als een
hetzelfde klinken, maar dat hij van [ie]-klank.
oude mensen had gehoord dat er
De tekens ij, y en ii bleven in
gebruik, terwijl de klank geleidein hun jeugd in Amsterdam een
lijk verschoof van een lange [ie]
uitspraakverschil was.
Het zou logisch geweest zijn om naar een [ei] . Ds. 1. van Bolhuis
vanaf het moment dat de uitspraak meldt in 1776 dat de lange ij "eene

verdubbelde i of ii [is], waar van
de laatste met een haal naar beneden getekend wordt ter onderscheidinge van de u:" En in 1805
merkt P. Weiland in zijn Nederduitsche spraakkunst op dat de ij "eigenlijk niets anders, dan eene dubbele of verlengde i is", waarin de
tweede i "met eenen langen staart"
wordt geschreven, en die hij "lange
ij" noemt. Uit de citaten krljg ik de
indruk dat "lang" zowel op de herkornst als op de vorm betrekking
had. Nergens heb ik in deze periode de benaming korte ei gevonden.
Die zal dus pas later naar analogie
van lange ij zijn toegekend. .

De spelling ii verdween al geleidelijk in de zeventiende eeuw,
maar de varianteny en ij (dus met
en zonder puntjes) bleven nog
eeuwenlang naast elkaar bestaan.
Uiteindelijk koos Adriaan Kluit in
zijn Vertoog over de tegenwoordige
spelling derNederduitsche taal van
1763 voor de nog steeds geldende
regel dat de letter ij geschreven
wordt voor de klank [ei], en de
letter y voor de [ie]-klank in leenwoorden (bijvoorbeeld in cyclus) .
Het feit dat de ij en de y lange tijd
als spellingvarianten zijn beschouwd, blijkt nog uit de spelling
van de hoofdletter U in plaats van
Ij. Dat is naar analogie van Y, en
•
wijkt af van Ei.
Met dankaanIgor vande Bilt enJan
Noordegraaf
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Inde donkergekleurde gebieden wordt
ijsuitgesproken als
'ies',
UII: A.Weljnen.lkdeIlandse

dialectlcunde.Assen.VanGorcum.lg66 (2l!dr.)

TAAL WERKT, OOK ONGEMERKT
Hoe taalgebruik ons gedrag kan beinvloeden

Christine Swankhuisen en Bert Pol Tabula Rasa strategische communicatie

Wie koffie ruikt, krijgt er meteen trek in. Zonder dat we dat altijd in de
gaten hebben, beinvloeden signalen in onze omgeving ons gedrag. Ook
taalgebruik kan zulke sturende effecten hebben. Wie een tekst leest met
veel woorden als bloemetjesjurk, rollatoren vergeetachtig, gaat daarna vanzelf wat langzamer lopen. Bericht uit het taalpsychologisch laboratorium.
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ie op een warme dag buiten
loopt en een afbeelding van
een glas koel bier ziet, zal algauw de neiging hebben op
zoek te gaan naar een terras.
In zulke gevallen zijn we ons ook wel bewust van het
directe verband tussen de prikkel en het effect dat die
sorteert. Maar vaak hebben we helemaal niet in de
gaten hoezeer ons gedrag gestuurd wordt, en ook niet
hoe ver die invloed reikt. En we beseffen al helemaal
niet hoeveel van dergelijke 'stimuli' er eigenlijk zijn:
niet alleen beelden, maar ook klanken en geuren. En
taalgebruik, zoals bij voorbeeld blijkt uit een testje
van de Amerikaanse psycholoog John Bargh.
Bargh bood zijn proefpersonen setjes van vier
woorden aan, waarvan ze zinnen moesten maken. Bij
sommigen zaten er vooral woorden tussen als assertief, onbeleefd en interrumperen, bij anderen woorden
als geduld, beleefdheid en respecteren. De proefpersonen moesten zich na de test afmelden bij de proefleider, die druk in gesprek was. Tweederde van de 'assertieve' groep onderbrak de gespreksleider. Bij de
'beleefde' groep was dat slechts 16%.
Automatisch gedrag

Al tientallen jaren bestuderen psychologen de wijze
waarop de houding en het gedrag van groepen mensen beinvloed kunnen worden. Grofweg onderscheiden zij twee soorten gedrag: 'gepland gedrag', waarover we in meerdere of mindere mate nadenken (je
baan opzeggen, een huis kopen), en 'automatisch
gedrag', dat onbewust tot stand komt (naar het werk
rijden, een sigaret opsteken). Gepland gedrag kan
onder meer beinvloed worden door argumenten (bijvoorbeeld de beslissing om het kopen van een nieuw
huis uit te stellen tot de huidige woning verkocht is).
Maar meestal verloopt ons gedrag automatisch. Hier-
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bij spelen argumenten geen enkele rol; aan een routinehandeling gaat geen bewust afwegingsproces vooraf. Opmerkelijk genoeg kan taal zowel bij het veranderen van gepland gedrag als bij automatisch gedrag
een belangrijke rol spelen.
Hekel aan verlies

Gepland gedrag blijkt sterk beinvloed te worden door
het perspectief dat gekozen wordt om een boodschap
te presenteren. Psycholoog Daniel Kahneman ontving
in 2002 de Nobelprijs voor economie voor zijn onderzoek naar (de irrationele kant van) menselijke oor-

deels- en besluitvorming. Hij toont met zijn `prospect
theory' aan dat mensen meer doen om verlies te vermijden dan om winst te behalen. Men vindt het verliezen van honderd euro erger dan dat men blij wordt
van het winnen van hetzelfde bedrag. De hekel aan
verlies is zo'n sterk principe dat de formulering van
een boodschap bepalend kan zijn voor de beslissing
die mensen nemen.
Illustratief hiervoor is een experiment dat werd
uitgevoerd door Meyerowitz en Chaiken. Ze onderzochten de effecten van een winst- en een verliesperspectief bij jonge vrouwen die werden aangezet
maandelijks hun borsten te onderzoeken ter voorkoming van borstkanker. De vrouwen kregen een brochure over zelfonderzoek waarin de beslissing om
hiertoe over te gaan werd verwoord in termen van
winst ('als je maandelijks zelfonderzoek doet, weet je
hoe je borsten normaal aanvoelen en merkje veranderingen in je borsten eerder op'), of juist van verlies
('als je niet maandelijks zelfonderzoek doet, weet je
niet hoe je borsten normaal aanvoelen en merkje
veranderingen minder makkelijk') . Een controlegroep
kreeg een brochure zonder zo'n zin. Vier maanden
later bleek er een behoorlijk verschil in effectiviteit te
zijn. Van de vrouwen die de winstvariant had gelezen, controleerde 38% maandelijks haar borsten —
vrijwel evenveel als in de controlegroep (39%). De
verliesvariant was aanzienlijk succesvoller: 57% voerde zelfonderzoek uit.
Ongemerkt

over een studentenvoorziening, een neutrale en een
waarin veel woorden waren verwerkt die verwijzen
naar `behulpzaam zijn'. Onder aan het papier stond
het verzoek of ze per e-mail wilden laten weten
welke informatie hun al bekend was. De `behulpzame'
variant leverde aanzienlijk meer reacties op.
Ethisch onverantwoord?

De voorbeelden van gedragsbeïnvloeding die we noemden, zullen door maar weinig mensen ethisch onverantwoord worden gevonden — het gaat immers om sociaal
wenselijke doelstellingen. Het enige watje eraan kunt
toevoegen, is dat het een gemiste kans is dat veel (overheids)voorlichting geen rekening houdt met inzichten
over beïnvloeding uit de sociale psychologie; er wordt
veel geld verspild met campagnes waarvan op voorhand duidelijk is dat die de beoogde gedragsbeïnvloeding niet veel dichterbij zullen brengen.
Maar de kennis kan ook misbruikt worden voor
minder nobele doelen. En dan ligt de grens voor iedereen weer anders. Goede verkopers zijn in staat
mensen met producten naar huis te laten gaan waar
ze geen behoefte aan dachten te hebben, en ook dan
is er (bewust of intuïtief) geprofiteerd van inzichten
over gedragsbeïnvloeding. Aan de andere kant: wie
weet hoe deze processen werken, kan zich beter wapenen tegen ongewenste beïnvloeding. En natuurlijk
in de praktijk ook van deze bevindingen gebruikmaken om effectievere teksten te schrijven. 0
Op onze website staan verwijzingen naar achtergrondinformatie

Slechts vijf procent van ons gedrag is gepland, de rest
verloopt automatisch. Automatisch gedrag bestaat uit
twee hoofdcategorieën: gewoontegedrag (ons eetpatroon bijvoorbeeld) en impulsieve reacties (krabben
bij jeuk). Voor de gezondheidszorg is het belangrijk
om middelen in handen te hebben om gewoontegedrag te kunnen beïnvloeden: om mensen van het
roken af te helpen, het vrijen met condoom te stimule ren, enzovoort. Veel methoden streven ernaar eerst
het automatisme te doorbreken, zodat mensen zich
(weer) bewust zijn van hun gedrag. Maar ook op onbewust niveau laten wij ons beïnvloeden.
Het spectaculairst is het onderzoek naar `priming'
— een begrip dat zich lastig laat vertalen. Bij priming
wordt bepaalde informatie in het geheugen geactiveerd zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn.
De kans is groot dat daardoor een bepaald gedrag
wordt vertoond. John Bargh heeft hier veel onderzoek naar verricht. Hij activeerde het stereotiepe
beeld van `bejaarde' door proefpersonen zinnen te
laten maken met woorden als bloemetjesjurk, rollator
en vergeetachtig. Andere proefpersonen kregen dezelfde opdracht, maar met woorden die niet naar `bejaard'. verwezen (jurk, auto, vergissing) . Na afloop van
de test werd gemeten hoeveel tijd de proefpersonen
nodig hadden om van het proeflokaal naar de lift te
lopen. De 'rollatorgroep' liep beduidend langzamer.
Kennelijk was bij hen met succes informatie in het
hoofd geactiveerd die `oud' in verband brengt met
langzaam lopen.
Priming werkt ook buiten het psychologisch laboratorium. Dat blijkt onder meer uit een afstudeeronderzoek dat op ons initiatief is verricht aan de Universiteit Leiden. Studente Taalbeheersing Elise de Ruiter
heeft een experiment uitgevoerd onder letterenstudenten. Zij maakte twee varianten van een folder
-

-

over dit onderwerp: www.onzetaal.ni/2003/5/swankhuisen.htmi.

VERWOORDING BEPAALT KEUZE
De bereidheid om risico's te nemen, hangt ook sterkaf van de manie waarop de keuze verwoord is. Mensen nemen veel grotere risico's om verlies te
vermijden dan om winst te behalen. De psychologen Kahneman en Tversky
leggen dit uit aan de hand van een - veelvuldig herhaald - experiment.
Stel: de VS bereiden zich voorop een zeldzaam Aziatisch virus dat
naar verwachting zeshonderd mensenlevens zal eisen, tenzij er wordt ingegrepen. Er kan gekozen worden tussen twee behandelingen:
-

behandeling A redt het leven van tweehonderd mensen;
bij behandeling B is er een kans van één op drie dat het leven van alle
zeshonderd wordt gered, en een kans van twee op drie dat het leven van
niemand wordt gered.
De meeste mensen aan wie deze keuze werd voorgelegd (72%) kiest voor
behandeling A. Een risicomijdende keuze, omdat de uitkomst van behandeling A zeker is.
Dezelfde vraag werd ook geformuleerd vanuit een verliesperspectief:
- bij behandeling C zullen vierhonderd mensen overlijden;
- bij behandeling D is er een kans van één op drie dat niemand zal sterven
en een kans van twee op drie dat zeshonderd mensen overlijden.
De mogelijkheden A en C zijn inhoudelijk precies gelijk, en B en D ook, maar
bij deze tweede keuze blijkt een grote meerderheid (78%) de voorkeur te
geven aan behandeling D. Als er in termen van verlies wordt gesproken,
kiest men voor een risicovolle strategie.
Nu zou men kunnen denken dat dit verschil optreedt omdat de vraag is
voorgelegd aan niet-medici. Dat blijkt niet het geval. Artsen laten zich op
dezelfde manier beinvloeden. Ook voor hen maakt het verschil of het effect
van een behandeling wordt beschreven in termen van `overleven' of van
`overlijden'.
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WAAROM GEVEN WIJ SIGNALEN 'AF'?
De opmars van werkwoordpartikels
Ua van Elk enPeter-ArnoCoppen

H

ebt u het ook al eens
opgemerkt? Vroeger
ging de wekker, tegenwoordig gaat hij
M. En werd je een aantal jaren geleden nog weleens gewaarschuwd
door iemand die zei: 'He, de telefoon gaat!', vandaag de dag gaatje
mobiele telefoon M. Men belt om
een boodschap M te geven, of belt
in naar een radioprogramma om
een verklaring of een interview M
te geven over de verkiezingen,
waarbij er door de kiezer een signaal afgegeven is. Dat de formatie
maar snel moet worden 6pgestart.
Dat wekt natuurlijk uw belangstelling, maar bij anderen wekt het belangstelling 6p.
Wat is dat toch met die scheidbaar samengestelde werkwoorden,
met al die overbodige deeltjes,
zoals af, in en op, ook welpartikels' genoemd? Bij een paar van
die voorbeelden kun je nog wel
veronderstellen dat er sprake is
van een verhaspeling van twee uitdrukkingen, oftewel eencontaminatie (zoals de wekker die 'afloopt'
of 'gaat', en daarom nu 'afgaat', of
een verklaring die 'gegeven' of 'afgelegd' wordt, en daarom nu maar
'afgegeven' wordt), maar dat is in
lang niet aile gevallen mogelijk.
Bovendien zou je bij contaminatie
ook verwachten dat iemand af en
toe eens een noodzakelijkpartikel(advertentie)

'lk wi! ge!ezen worden!'
Multa tuli
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tje zou weglaten. Maar dat gebeurt
niet. Er komen er alleen maar
meer bij. Er lijkt wel degelijk sprake van een trend: de opmars van
de partikels.
Kluitje

sliep de hele vergadering tift' (vergelijk 'Hij heeft de hele vergadering geslapen) en 'Hij zegde de
hele vergadering af' (vergelijk 'Hij
heeft de hele vergadering afgezegd'). In de eerste zin is de hele
vergadering een bepaling, en daardoor komt de nadruk op hele en op
uit, dan wel op hele en geslapen. In
de tweede zin is de hele vergadering het lijdend voorwerp, en dan
komt de nadruk op vergadering.
Partikels als uit en af nemen dus
de klemtoonfunctie van het werkwoord over, en in gevailen dat het
werkwoord juist geen klemtonen
zou krijgen, is ook het partikel onbeklemtoond. Zonder het partikel
zou er soms geen ruimte meer zijn
om een volledige zinsintonatie af
te maken . In een zin als 'Hij sliep
de hele vergadering' kan het
woord vergadering niet geheel onbeklemtoond blijven, terwijl dit nu
net het woord is dat normaal gesproken geen klemtoon krijgt. Je
kunt dit voorkomen door de nadruk op sliep te leggen, maar dat
kan alleen in een heel specifieke
context, bijvoorbeeld als reactie op
de vraag 'Was hij er de hele vergadering met zijn hoofd bij?' Het toevoegen van het partikel uit biedt
hier altijd uitkomst.

De taalkunde heeft daar wel een
verklaring voor. Die heeft te maken
met de plaats van de werkwoorden
in de Nederlandse zin. Eigenlijk
horen alle werkwoorden in de zin
op een kluitje bij elkaar te staan.
Een bijzin als )\Is ik jou eens zou
hebben kunnen bellen' laat dat
mooi zien. Er is hierop echter een
uitzondering. In een normale
hoofdzin onttrekt een werkwoord
zich aan dat kluitje: de persoonsvorm. Die gaat ergens vooraan in
de zin staan. Zo ontstaat de Nederlandse tangconstructie: tussen het
afwijkend geplaatste werkwoord en
het kluitje staan de meeste andere
zinsdelen: 'Had ikjou gisteren in
het cafe nog maar kunnen bellen.'
Maar wat nu als er maar een werkwoord in de zin staat? In dat geval
is dar het werkwoord dat vooraan
in de zin gaat staan, en is het kluitje leeg: 'Ik belde jou gisteren in het
cafe nog .. .' Eigenlijk maakt dat de
zin lastiger. Je kunt niet meer zien
waar de werkwoorden in de zin
thuishoren, je ziet alleen het werkwoord dat los van het kluitje geArchieven
plaatst is.
Zo bezien leveren de partikels dus
Het is de taalkundige Jan Koster weliswaar geen noemenswaardige
geweest die in de jaren zeventig
bijdrage aan de betekenis van de
van de vorige eeuw heeft opgezin, maar eerder aan de grammatimerkt dat scheidbaar samengestel- cale structuur. Ze rukken op om
de werkwoorden altijd een stukje
het ons gemakkelijker te maken.
(hun 'partikel') achterlaten op de
Maar waarom is dat dan al niet
plaats waar het kluitje werkwooreerder gebeurd? Welnu, een kleine
den thuishoort: 'Belde jij mij maar ' blik in de Onze Taal-archieven leert
eens op' heeft dezelfde structuur
ons dat het verschijnsel al veel eerals 'Had jij mij maar eens gebeld.'
der opgemerkt is. Zo klaagde een
Op die manier verduidelijkt het
Onze Taal-Iezer in het zomemumpartikel de zinsstructuur. Met parmer van 1979 (zie www.onzetaal.nl
tikel is gemakkelijker dan zonder,
/archief/I979/07/14.html) over
woorden als uitproberen, doorpraten, inhuren en afslanken. De voorKlemtoon
Zo'n partikel is ook handig vanwe- beelden zijn anders, maar het verge de klemtoon, die normaal op
schijnsel is hetzelfde. Het is dus
het laatste werkwoord ligt of er
zeker niet iets van de laatste
juist ontbreekt. Bijvoorbeeld in 'Hij jaren.
•
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HONDERDDUIZEND JAAR PRATEN
Op school heb je bijna iedere dag taal. Dan schrijf je een spannend
verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar wat je niet hoort, is waarom
aileen mensen praten, en dieren niet. Of waarom er zo veel talen in de
wereld zijn. Marc van Oostendorp vertelt je er in de serie 'Taalkunde
voor kinderen' alles over.

Marc van Oostendorp

aarom zijn er
zo veel talen
op de wereld?
Om die vraag
te beantwoorden moet ik eerst
iets over je familie vertellen: je
oma komt uit Afrika. En als dat
niet zo is, dan komt de oma van je
oma wel uit Afrika. Of de oma
van de oma van je oma, of daar
wee r de oma van. Bij sommige
mensen moet je misschien drieduizend oma's teruggaan, maar
uiteindelijk heeft iedereen wel
een verre oma in Afrika. Daar is,
ongeveer honderdduizend jaar geleden, de eerste mens geboren.
De eerste mensen vonden het
welleuk op de plek wa ar ze gebo-

ren werden. Ze hadden genoeg
ruimte om te wonen en genoeg te
eten. Ze hadden misschien een
taal, die ze allemaal konden ver staan. Maar toen er steeds meer
mens en kwamen, werd het krapper
en was er minder eten. Daarom besloten sommige mensen wat verder
weg te gaan wonen. Toen op die
nieuwe plek ook weer te veel mensen waren, trokken sommigen van
hen weer wat verder weg.
Steeds kleinere neu s
Zo raakte de hele wereld langzaam
maar zeker vol mensen. Eerst vul-

den ze Afrika, toen trokken ze via
Egypte en Turkije naar Europa en
naar Azie, ze staken van daaruit
over naar Amerika en Australie,
Overal pasten ze zich telkens een
beetje aan het klima at aan .
Op die manier werden ze aan
de buitenkant steeds verschillender. De mensen die in Europa aankwamen, kregen vanwege het
slechte weer een steeds wittere
huid. De eskimo's, die op de
noordpool gingen wonen, kregen
een steeds kleinere neus, zodat ze
niet zo veel van de koude lucht
hoefden in te ademen . Zo ontstonden blanke mensen en zwarte
mensen, indianen en Indonesiers,
en alle andere mensensoorten en
volken.
Ook de talen die de mensen
spraken, begonnen steeds meer
van elkaar te verschillen. Waarschijnlijk hadden de eerste mensen
in Afrika al een taal, Oat weet niemand helemaal zeker, want die
mens en konden niet schrijven en
al helemaal geen cd's opnemen,
en er is niemand mee r die het kan
navertellen. Daarom weten we ook
niet meer hoe die taal , als hij bestaan heeft, geklonken heeft.
Lastig reizen
In ieder geval begonnen in de loop
van de tijd mensen op de ene plek
net iets anders te praten dan mensen op de andere plek. Ze verzonnen eens een nieuw woo rd. Ze
vonden het leuk om de woorden in
een zin in een andere volgorde te
zetten. Ze begonnen een woord
net wat anders uit te spreken dan
ze eerder deden.
In honderdduizend jaar groei den de talen die de mensen spraken steeds verder uit elkaar. Er
waren geen vliegtuigen, treinen,
auto's of fietsen, en reizen was dus
lastig. Wie op de plaats woonde
waar nu Maastricht is, kwam nooit
in de buurt van Groningen. En al
helemaal niet in Frankrijk of Italie ,
in Toronto of Tokio. Je hoefde je
dus ook niet af te vragen of die andere mensen je nog weI konden
verstaan. Ook de mensen in verre
landen moesten weI in hun eigen
buurt blijven. Ze spraken dus aIleen maar met hun familie en kennissen. De talen werden zo steeds
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onbegrijpelijker voor mensen die
ergens anders woonden.
Ais je nu de wereld rondreist,
hoor je allerlei talen waarvan je
geen woo rd kunt verstaan. Je
kunt ze ook nooit allemaalleren .
Er zijn ongeveer zesduizend talen
op de wereld. Ais je heel erg je
best zou doen, zou je misschien
vijftig talen kunnen leren. Dan
zou je je heIe leven niks anders
moeten doen en je zou heel oud
moe ten worden. En dan nog zou
je van de meeste talen geen
woord verstaan.
Spoorloze talen
Er is weI een heleboel veranderd
sinds de eerste mensen begonnen
te praten. Het is nu bijvoorbeeld
veel makkelijker om te reizen,
maar door al dat gereis raken er
steeds meer talen spoorloos. In
het verleden hebben veel Europese landen bijvoorbeeld landen in
Afrika bezet. Hoewel die bezetting allanggeleden is afgelopen,
moet je in die landen nog steeds
Engels of Frans kunnen praten als
je geld wilt verdienen . Veel arme
mensen leren hun kinderen daarom liever een van die talen dan
hun eigen taal.
Over honderd jaar zullen er
daarom veel minder talen zijn dan
nu. Misschien zal de helft van de
talen door niemand meer gesproken of verstaan worden. Omdat
heel veel van die talen nooit zijn
opgeschreven, zal niemand ze dan
nog kunnen leren. Het Nederlands zal er dan trouwens nog weI
zijn, want die taal wordt door
veel mensen gesproken en wij zijn
rijk genoeg om onze taal te kunnen behouden.
Is het erg dat al die andere
talen verdwijnen? Sommige mensen vinden van wel, Zij vinden het
leuk en belangrijk dat er zo veel
verschillende tal en zijn. Ze proberen nu nog zo veel mogelijk van
die talen op te schrijven, en ze
proberen ervoor te zorgen dat kinderen die talen weer gaan leren.
Andere mensen zeggen dat je
talen niet kunt bewaren. Zij zeggen: als de mens en allemaal de zelfde taal willen praten, kun je
ze dat niet verbieden. Wat vind
jij?
•
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iWOORDENROEK VAN DE PO

WEGWEZER
Guus Middag

einig poezie zo vreemd als de poezie van Hans Faverey (1933-1990).
Grillig, grappig, gek: dat is vaak de
eerste indruk. Bijna even vaak is
de tweede indruk: niet goed te begrijpen. De meeste
dichters willen weI iets: een gevoel uiten, een verhaal .
vertellen, een grap maken of een' mening geven, maar
Faverey niet. Als hij al iets mee te delen heeft, dan
laat zich dat niet aflezen aan de woorden en zinnen
in zijn gedichten. '1\1s
ik (...) de zin 'de hond
steekt de straat over'
niet kan gebruiken, dan
mag er voor mijn part
ook staan cop de bomen
zit mos''', zo zei hij
eens in een interview.
"Iemand die een verslag doet van wat hij
heeft meegemaakt, laat
zoiets uit zijn hoofd,
maar ik wil niet zo'n
verhaal vertellen." Bij
zo'n soort dichter gaat
het niet meer om inhoud, maar om structuur, niet meer om betekenissen, maar om
bewegingen. Toch zal bijna iedere lezer blijven probe. ren de losse mededelingen op te nemen in een zinvol
verband. Op dat mechanisme is veel van de frustratie
van de Faverey-Iezer terug te voeren - maar oak veel
van zijn plezier. Dit is een gedicht uit de bundel Gediditen. 2, verschenen in 1972:

•

Hans Faverey

(1933-1990 )
Fata: Chruis vanHouts

Word ik ja geroepen,
word ik nee .geroepen.
Ik kan hier niet weg.
Mijn wegwezer is hier.
Zondertegenbericht
kom ik straks.
Het zijn een paar korte losse zinnen, achter elkaar
gezet. Wat moetje ermee? Is hetgewoon gemompel
van iemand in zichzelf, van het type 'Hoor ik nu wat
of niet?', 'Roepen ze me nu of niet?' Zijn het flarden
van een telefoongesprek? En zit er nog een logische
volgorde in dat gesprek? De sceptische lezer zal opmerken dat er juist niets meegedeeld wil worden, en
dat dat voor de goede verstaander al uit de eerste
twee zinnen blijkt. "Word ik ja geroepen" is het tegenovergestelde van "word ik nee geroepen", maar toch
staan de twee zinnen hier keurig onder elkaar, als gelijkwaardige mededelingen, en de dichter doet er verder niets mee. Alsje wilt, zou je hieruit al kunnen
concluder-en dat het in dit gedicht niet om traditionele betekenissen gaat: dit is een gedicht waarin ja ook
'nee' kan betekenen, en omgekeerd. Let ook op de on-
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zinopeenvolging van "Ik kan hier niet weg" en "Zonder tegenbericht kom ik straks." Hoe kan iemand die
kennelijk ergens vastzit een regellater even vrolijk
beweren dat hij eraan komt? Het zou logisch zijn als
hij zei: 1\1s je niks van me hoort, ga er dan maar van
uit dat ik hier nog vastzit.' Maar hij zegt het tegenovergestelde: "Zonder tegenbericht kom ik straks."
Onlogische verbindingen
Horen we hier de helft van een zinvolle dialoog? Het
lijkt er niet Ope Eerder lijkt hier gespeeld te worden
met spreektaalwendingen, dooddoeners en stiltevullers, en met onze neiging om tussen zulke willekeurige flarden toch nog enig verband aan te brengen. Wat
zou Faverey zelf erin zien? Aan de ene kant lijkt hij
weI weg te willen vluchten van de taal van alledag
met zijn vaste betekenissen. Hij maakt graag eigen of
bijna-eigen woorden ("onvlinder", "riietvleugel", "een
nulbaan" en "een tandwolf") en eigenzinnige verbindingen ("Soms, als de klok stilstaat, / is het nergens
thuis meer."). Maar tegelijk zorgt hij ervoor in de
buurt van de gewone taal te blijven. In het laatste
voorbeeld is een toespeling te herkennen op 'Zoals
het klokje thuis tikt, tikt het nergens', en dan is de onlogische verbinding weer een stuk minder onlogisch.
Faverey speelt een spel met de grenzen van taal en
logica. Het gevolg: op het verkeerde been gezet worden, merkwaardige kortsluitingen her en der, volop
paradoxen, irritatie en humor.
In dat overgangsgebied houdt zich ook de merkwaardige middelste zin van Favereys gedicht op,
"Mijn wegwezer is hier", met dat merkwaardige
woord "wegwezer". Het ziet er op het eerste gezicht
uit als weer een woord van eigen vinding, maar het
blijkt weI degelijk te bestaan. Een wegwezer is, volgens Van Dale, een grap of sketch aan het einde van
een voorstelling, waarmee een conferencier van het
toneel verdwijnt. Meestal wordt de verkleinvorm wegwezertje gebruikt. Synoniem: uitsmijter. Kende
Faverey die betekenis? Zo ja, dan zal hij hem hier
grinnikend hebben willen laten meespelen. Van een '
voorstelling is bepaald geen sprake, er is in de eerste
regels nog niets te lachen geweest, de spreker zit nog
vast - maar toch kondigt hijaan dat nu al zijn uitsmijter zal volgen. Ook grappig: de grap blijft uit.
Demonische macht
Ook met kennis van de woordenboekbetekenis van
"wegwezer" kan het gedicht niet tot een samenhangend geheel gelezen worden, lijkt mij. Het woord is
bovendien opgen.omen in een context die heel andere
betekenissen oproept. Is de wegwezer niet ook een of
ander apparaatje, een semafonisch ding dat je onderweg, als je weg bent of weg wilt wezen, altijd bij je
moet hebben? De wegwezer zou ook heel goed een
persoon kunnen zijn: een bewaker die ongewenste
gasten voorhoudt: ,'Wiljij weleens heel snel wegwe..
zen hier?' Of, angstaanjagendet, een man die mens en
wegmaakt: een verdover, een bedwelmer, een beul
wellicht? Of is de wegwezer voor de dichter een symbool voor de dood, die onzichtbare wegwisser? Of
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Vakbladtaal
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zakelijkinformeert
informeert
wijlVakblad
wijl
(en ook een
over zakelijktaalgebruik
taalgebruik (enookeen
overzakelijk
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zakelijke vormgeving heeft), is de
toon in Language Tips wat losser en de
vormgeving speelser. Deze nieuwsbrief lijkt vooral bedoeld voor de 'gewone' taalgebruiker - en wat minder
voor de taalprofessional - die in dit
geval over het Engels geïnformeerd
wordt. De inhoud richt zich vooral op
voor Nederlanders lastige onderwerpen, zoals grammatica en idioom, en
minder op zaken als stijl en de struc-

tuur van teksten. Daarnaast wordt er
in iedere aflevering ingegaan op een
of twee culturele onderwerpen. De
artikelen worden aangevuld met
korte kadertekstjes en weetjes.
Vakblad taal staat onder redactie
van Mieke Vuijk en Eric Tiggeler. Een
abonnement kost € 45,- (excl. BTW);
leden van Onze Taal betalen slechts
€ 33,75 Per jaar. Abonnementen en
proefnummers zijn te bevragen bij

het servicecentrum van Sdu Uitgevers: telefoon 070 - 378 g8 8o, e-mail
vakbladtaal@sdu.nl.
Language tips staat onder redactie
van Andy Baxter en kost € 37,5o voor
51 afleveringen. Studenten en 65 +'ers
betalen € 25,-. Abonnementen via
www.languagetips.nl.
Taalpost: www.taalpost.nl
Neder-L: www.neder-l.nl
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TELEFONEREN IN OPENBARE
GELEGENHEDEN NIET VERBIEDEN

vertraging te melden. En wat belangrijker is: het middel verbieden
staat in geen verhouding tot de
Er zijn taalkwesties waarover heel verschilkwaal.
lend kan worden gedacht. Taalkundige Frank
Allereerst moeten we ons afvraJansen behandelt maandelijks zo'n kwestie.
gen waarom er zo veel afkeer
Hij steekt daarbij zijn eigen mening niet
tegen telefoneerders bestaat.
onder stoelen of banken, en eindigt telkens
Waarom ergeren we ons zo veel
met een stelling, waarop u kunt reageren.
minder aan het continue mond
mondgezwatel om ons heen?-to
Het zal om te beginnen te maken
reinreizigers ergeren zich hebben met het volume waarop
aan keiharde telefoonge- gebeld wordt. Mobiele bellers ver: sprekken. Er is dan ook
heffen hun stem om boven het geal een apparaatje ontruis van een slechte verbinding of
wikkeld waarmee andermans tele- van de trein uit te komen. Misfoonsignaal gestoord kan worden, schien komt het ook doordat je bij
maar de kans is groot dat dat ver- de telefoon maar één kant hoort.
boden wordt. Een andere oplossing Dat betekent dat de meeluisteraar
is de telefoon in de trein (of nog
niet kan wennen aan het voortkabbeter: in alle openbare gelegenhe- belende ritme van het gewone
den) te verbieden. De gemeentetreingesprek en daardoor schrikt
raad van New York, de stad die
hij telkens weer even als de telefonooit slaapt, is daar al toe overge- neerder aan een nieuwe bijdrage
gaan. Een goede oplossing?
begint. Bovendien luisteren de omNee. Alleen al niet omdat we de
standers - tegen hun wil - beter
mobiele telefoon in de trein allenaar die bijdrage, omdat zij die almaal nodig hebben om de laatste
leen kunnen begrijpen door de andere helft van het gesprek te reconstrue re n. Als dit klopt, betekent
UITSLAG VORIGE STEMMING
het dat de omstanders nog wat
aan deze vorm van communicatie
Moeten we scholieren verbieden op school andere talen
moeten wennen. Dat zal zeker lukdan het Nederlands te gebruiken? Nee, vond een duidelij
ken, maar het kost wel tijd.
ke meerderheid van degenen die reageerden: 60,4%.
Dat neemt niet weg dat ook anDaaruit volgt dat3g,6% een verbod op andere talen wél
de re maatregelen denkbaar zijn.
gewenst acht. De omvang van die minderheidsgroep
Ten eerste als het gaat om de luidvind ik verrassend. Ik was dit keer zo overtuigd van mijn
heid. De overheid zou kunnen
eigen standpunt (andere talen niet verbieden) dat ik het
aanvankelijk een beetje onzinnig vond om er een enquêeisen dat er alleen telefoontjes verte aan te wijden. Ten onrechte.
kocht mogen worden waarvan de
Het verbieden van andermans talen is overigens geen
geluidsweergave zo goed is dat
onderwerp waarvoor de gemiddelde lezer al te warm
elke fluistering overkomt als gebulder. Ten tweede is er het probleem
loopt. Met 139 reacties was de respons minder dan gevan het exhibitionisme. Mobiele
middeld.
telefoneerders zien er niet tegen op
Frank Jansen

y,1
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om bekentenissen te doen waarvoor ze zich onder vier ogen of in
de familiekring zouden schamen.
Waarschijnlijk worden ze zo meegesleept door gesprekspartner en
onderwerp dat ze de omstanders
niet meer als aanwezig ervaren.
Hier is weer een taak weggelegd
voor opvoeding en etiquette. Over
alles kan gesproken worden, maar
niet op alle tijdstippen en plaatsen.
En verder zouden er speciale telefoonvrije coupés kunnen komen iets waarmee de NS sinds i april
experimenteert.
Ik hoop dat we het met deze
maatregelen met elkaar kunnen uitzingen tot het telefoonimplantaat
op de markt komt. Dat is een telefoontje dat in een holle kies past.
Kortom, de stelling luidt deze
keer:
In treinen en

III

andere openbare
gelegenheden moet
telefoneren niet
verboden worden.

Bent u het eens of oneens
met deze stelling? Breng
voor 23 mei uw stem uit op
onze website: www.onzetaal.nl. U kunt ook per post
reageren; stuur een briefkaart met "Telefoneren in

openbare gelegenheden niet
verbieden' of "Telefoneren in
openbare gelegenheden verbieden' naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg la,
2596 HL Den Haag. In de vol-

gende aflevering de uitslag
van de stemming.
2003
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Vrijwel niemand (98%) vindt een andere
baan aanleiding om te verhuizen
Limburgs Dagblad

Ofje als schermster agressiefmoet zijn?
Niet per se, maarje moet weI een
killersmentaliteit hebben.

TEKOOP:

Slecht ziende telefaan grate
druktaetsen 16,- eura.

NRC Handelsblad
Advertentie in DeHeemsteder

DAMESBIKINI Mel lich! voorqevulde top. Aan 2 zijden

De tanlc reed over eenoom die. naar elgen zeggen,
geplootst was door de verzetsbeweglng Hamas.

draagbaar. Oak in raze kleurstelling . Mt 36 ·42 21 .·

FolderHEMA

NOS-Journaal

De Standaard

Het ministerie van Buitenlanse Zaken
heeft twee telefoonlijnen geopend
waar mensen vragen kunnen stellen
over de situatie in het Midden-Oosten.
De Iijnen zijn van '5 morgens 7 tot
'5 avonds 10 uur bezet.
Algemeen Dagblad

Uitsluitend voor buitengebruik.
Nietmet water doven . Op ontbrand bare ondergrond plaatsen.
Gebruiksaanwijzing kaarshouder

New York bindt strijd aan
met speelgoedpistooltjes
Nederlands Dagblad

Mannen kiezen vaker ijs dan vrouwen als dessert.
Brobants Dagblad

Te koop aangeboden
Hout en I<ACHELS.
Advertentie in Utrechts Nieuwsblad

Betreft: Doorbraakavonden Nieuwe Dimensies

Geachte mevrouw,
Leuk dat Nieuwe Dimensies doorbraakavonden organiseert met daarbij wat te eten
en te drinken.
.
Graag brengen wij deze activiteit onder uw aandacht vanuit de filosofie dat je beter
met elkaar kunt eten dan met elkaar vechten en dat wij zelf en onze klanten er ook
veel aan kunnen hebben !
Brief bureau voor effectiviteitsverbetering

"Bos en Balkenende zouden
zeker komen", vertelt Linda
van Beek. De voorzitter van het
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) hoorde pas vlak voo r
de demonstratie dat het tweetal zou afzeggen. Te druk me t
formatteren.
Metro

0
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Poldernederlands: proef op de som
Hoe sterke werkwoorden zwak worden, en andersom
Het redigeren van quizvragen
Verborgen leeftijdseisen in personeelsadvertenties
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HONDERD WOORDEN
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Raarnweq ra

Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 - 35612 20

Pepijn Hendri ks

fax: 070 - 392 4908

Rutger Kiezebrink

e-m ail : onzetaal@onzetaal.nl

Wou te rva n Winge rden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 4585,

Vaste adviseurs

van 10.0 0-12.0 0 en 14.00-16.00

Lexicografie en woordgeschiedenis: Ton den

(€ 0,60 per minuut)

Boon, Ewoud Sanders; taa lverandering : joop van

e-mail: t aaladvi es@o nzet aal. nl

der Horst; etymologie: Marl ies Philippa , Nicoline
van der Sijs;woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma

Onze Taal op i nt ern et :
www.o nzet aal. nl
(webredacteur: Marc van Oostendorp)

Het genootschap werkt samen met de univer-

Taalpost (i.s.rn . Van Dale Lexicografie)

Groningen , Leiden, Nijmegen , Oldenburg

zie: www.t aalpost .nl

(BRD), Tilburg en Ut recht , de Fryske Akademy,

Het Genootsc hap Onze Taal (opge richt in 1931)

het Meerte ns Inst it uut .

site iten van Amsterdam, Delft, Eindhoven,

het Insti t uut voor Neder landse Lexicolog ie en

Dommer dan de regels
niet kennen is een regel
zo goed kennen dat je hem
gaat toepassen waar hij niet
thuishoort.

stelt zich ten doe l het verantwoorde gebrui k
van de Nederlandse t aal te bevorde ren en aan

Bestuur Genootschap Onze Taal

hen die haar geb ruiken mee r beg rip en kennis

m r. F.w. Kist, voo rzitter

daarvan bij te breng en. Het maandblad Onze

mevr. mr. C.M .le Clercq- Meijer, secret aris

Taal (o plage 40.000) w il op prettig leesbare en

dr s. j . van der Steen RA, penningmeester

taa lkundig verantwoorde wijze inzicht geven in

m evr. prof . dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst,

aile zaken die het t aalgeb ruik betr eff en. Niet

vice-voo rzitter

aileen de deskundige is aan het woo rd in Onze

dr, j .A. Brand enbarg, C.N.F.van Ditshuizen,

Taal, maar ook en voo ral de taalgebruiker in

drs. S. Gaaikema, mevr. dr s. V.M.E. Kerrem ans,

welke hoeda nig heid ook .

lie. L. Perme nt ier, mevr. P.M. Veltman -Laseur

Deze maand in OnzeTaal (biz. 156)

De bijdragen in het tijdsc hrift weerspiegelen
niet nood zakelijk de mening van de redactie.

Onze Taal verschij nt t ienmaal per jaar, met een

Voor het overnem en van art ikelen is toestern-

dubbelnum mer in februari Jmaart en juliJaugus-

m ing van de redact ie nodig.

tus . Prijs los nummer € 3,50.

De redactie bet racht altijd de grootst mogelijke

Nederland. Belqie, Suriname , Aruba en de Ne-

zorgvuldigheid bij het regelen van overnarne -

derlandse Antillen € 19,- per jaar; buiten land

rechten van illust rat ies e.d. Wie desondan ks

binnen Europa € 27.50 (per luchtpost € 29,50);

meent zekere aanspraken te kunnen rnaken,

buitenland buiten Europa € 35.- per jaar.

Lidmaatschap (incl usief abonnement) voor

verzoeken wij contact op te nemen met de

Op groepsabon nementen wordt korting ver-

redact ie.

leend. Inlich t ingen hierover bij het secreta riaat.
Opzegg ing van het lid maat schap dient t e qe-

Redact ie

schieden v66 r 1 novemb er; het eindi gt dan op

Peter Sm ulders, secretaris

31 december.

Peter-Arne Cop pen

Prijs voo r CjP-houd ers € 15,- per jaar; opgave

jaap de j onq

vo or CjP'ers uit sluit end aan St icht ing CjP,Post-

Kees van der Zwa n

bus 3572, 1001 Aj Amste rdam ,

Saskia Aukema, redactiemedewerker
Raymo nd Noe, redacti em edewerker

Voor m ensen met een leeshandicap is Onze Taal
ook op cassette en in elektron ische vor m beschikbaar. lnlich t ingen bij Federati e van Neder-

Vaste medewerkers
Rene Appel, Ton den Boon, Peter Burger, Harry

landse Blindenbibliot heken: 0486 - 486 486 .

Cohen, JanErik Grezel, Hans Heestermans,

Onze Taalwordt in elektronische vorm voo r

joop van der Horst. Frank jansen, Liesbeth

brailleschr if t beschikbaar gesteld doo r de CBB.

Koenen. Hein de Kort, Guus Middag , Marc van

Inlicht ingen: 0341 - 56 54

n

Oostendorp, Riemer Reinsma, Ewoud Sanders,
Nicoli ne van der Sijs, Matthijs Sluiter, Jean-Marc
van Tol

Vormgeving: Ad van der Kouwe (Manifesta ,
Rotterdam)
Omslagillustratie: Frank Dam
Druk: Hoonte Bosch & Keuning , Utrecht

Secretariaat
drs. P.H.M. Smuld ers, directeur
mevr. H.M.j. van der Laan
mevr . H. Bakker
Elly Molier
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VAN A-DAY lOT ZELFMOORDSTRIJDER
De Tweede Golfoorlogin honderdwoorden

Ii

I

Ton den Boon - hoofdredacteur grate Van Dale

nogal cynisch, maar waarschijnlijk is er een vo1gende
oorlog nodig om te kunnen bepa1en of deze woorden
en uitdrukkingen gebruikelijk zijn geworden in het
waarschuwden voor een langdurige bloedige strijd in 'Bagdadograd',
Neder1ands. Met uitzondering misschien van shock and
awe, dat in een paar weken tijd naast de oorspronkelijmet grote verliezen voor de 'coalition of the willing'. Nu de 'oorlogske militaire ook een metaforische betekenis in onze
taa1lijkt te hebben ontwikke1d.
mist' in Irak is opgetrokken, kan ook de tallqe balans worden opgeDe oorlog heeft niet alleen nieuwe woorden opge1everde Sommige militaire woorden uit een vorige oorlog
maakt. Welke woorden heeft de Tweede Golfoorlog opgeleverd? Enzijn
blijkt in de strijd tegen Irak nieuw 1even ingeb1azen
door de journalistiek. Dat brengt ze weer een stapje
dat blijvertjes in onze taal?
verder in de Neder1andse woordenschat. Voorbee1den
daarvan zijn bodybag-syndroom, bunker buster, asymmetrische oorlogvoering en eigen vuur. Ook blijken ben de drie weken die de tweede oorlog tegen
Irak ongeveer duurde, werden in de media ve1e staande Neder1andse woorden in deze oorlog in de a1gemene taa1 opeens in een nieuwe betekenis te zijn
tientallen nieuwe of nog onbekende oorlogsgebruikt (bijvoorbeeld bruikbaar). Zo'n ontwikkeling
woorden over ons uitgestort. Vee1 Enge1se
is vaak onomkeerbaar en 1eidt uiteindelijk tot bijste1woorden, zoa1s shock and awe, Euroweenie en
ling of aanvulling van de woordenboekdefinitie.
coalition of the willing, waarvoor de media door de
En ten slotte zijn er natuurlijk ge1egenheidsuitdrukbeperkte duur van de oorlog nauwelijks Neder1andskingen en -namen, zoa1s as van de wezels, Iraqi Freetalige equiva1enten konden ontwikke1en. Maar toch
dom en Saddamgrad, die vaak voortspruiten uit de
ook nieuwe Neder1andse woorden, a1 dan niet gebaoorlogsretoriek van de strijdende partijen. Voor het
seerd op Enge1stalige, zoa1s intelligente oorlog, grote
woordenboek zijn die niet zo interessant - maar voor
gelijkmaker en alfabetdag. Of dergelijke taa1vormen
het geschiedenisboek des te meer.
onze taa1 blijvend zullen verrijken, is dubieus. Het is
Sommigen voorspelden een korte 'overbluffingsoorlog', anderen

A-day (Engels, verkort uit aerial day, letter-

as van de wezels (vertaling van het Engel-

lijk 'Iuchtmachtdag') dag waarop de luchtmacht van het coalitieleger (zie aldaar)
begint met massale bombardementen op
militaire doelen (in de oorlog tegen Irak: 21
maart 2003, 04.15 uur). In de Nederlandse
media wei vertaald als A-dag.

se axis of weasels, waarin weasel niet aileen
'(bange) wezel' betekent, maar mogelijk
oak 'onderkrulper') smalende naam waarmee Amerikanen landen aanduiden die
geen politieke of militaire steun aan de
Amerikaans-Britse aanval op Irak hebben
gegeven. De uitdrukking is een toespeling
op asvan het kwaad, waarmee George W.
Bush eind januari 2002 een aantal 'schurkenstaten' aanduidde, zoals Irak en NoordKorea, die volgens hem het internationale
terrorisme steunen of die anderszins een
bedreiging vormen voor de wereldvrede
en de Verenigde Staten.

alfabetdag (vertaling van het Engelse al-

phabet day) samenstelling met een letter
die een afkorting is van een militair begrip
en het woord dag (of day) ter aanduiding
van een fase in de tweede oorlog tegen
Irak. Voorbeelden: A-day (aerial day), G-day
(ground (forces) day) en S-day (special forces
day) - zie aldaar.

anticipatoire zelfverdediging zelfverdediging door middel van preventieve aanvallen op een mogelijke agressor; in de
tweede oorlog tegen Irak oak bekend
onder het Engelsewoord pre-emptive

self-defence.

[144]

0 N Z ETA A L

2

a a 3- 6

asymmetrische oorlogvoering oorlogvoering waarbij vijandig militair optreden
met ongelijke middelen wordt beantwoord, bijv. met guerrilla. De term dateert
van v66r de tweede oorlog tegen Irak,
maar werd in die oorlog populair.
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fog of war (Engels) zie oorlogsmist.
footprint (Engels, `voetafdruk') in militair
jargon de zichtbare sporen van een projectiel op en rond de plaats waar het terechtgekomen is.
friendly fire (Engels, `bevriend vuur') zie

vriendelijk, vriendschappelijk vuur.
G-day (Engels, verkort uit ground (forces)
day, letterlijk `grond(troepen)dag') dag
waarop de grondoorlog begint (zo maart,
circa i8.00 uur, trekken Britse en Amerikaanse grondtroepen Irak binnen). In de
Nederlandse media wel vertaald als G-dag.
gedoemd regime (vertaling van het Engelse doomed regime) benaming voor het
regime van Saddam Hoessein, voor het
eerst gebruikt door George W. Bush in
maart zooi.
gelegenheidsdoelwit niet vooraf gepland
militair doelwit dat gekozen wordt omdat
de kans op een succesvolle militaire actie
groot lijkt. De term, die net als z'n Engelse
equivalent target o f opportunity dateert uit
eerdere oorlogen, werd in de tweede oorlog tegen Irak gebruikt ter aanduiding van
.de openingsaanval met raketten op een locatie waar Saddam Hoessein zich volgens
de inlichtingendiensten zou ophouden.
JDAM: satelliet-

gestuurde precisiebom

huis-tot-huisgevechten gevechten in een
stadsoorlog waarbij een invasieleger de
stad van huis tot huis moet veroveren op
de vijand.
huurlingen schimpnaam van het Iraakse
bewind voor de Amerikaanse en Britse soldaten: "Irak zal overeind blijven en het zal
geleid worden door Saddam Hoessein. Dit
regime zal niet kapotgemaakt worden
door huurlingen" (Mohammed Said alSahaf, geciteerd in De Standaard, 8-42003). Andere Iraakse schimpnamen voor
de Amerikaanse en Britse coalitietroepen
zijn: indringers, kadavers, honden, zionisten
en piraten.
ingebed, ingekapseld, ingekwartierd
(vertaling van het Engelse embedded) gezegd van journalisten en cameraploegen
die bij de troepen ingekwartierd ('ingebed')
zijn en onder militaire protectie verslag
(volgens velen: eenzijdig en door de militaire autoriteiten gemanipuleerd verslag)
doen van de strijd. Zie ook unilateralen.
intelligente oorlog oorlog die gevoerd
wordt met behulp van hightechwapens,
waarmee schade aan burgerdoelen zou
kunnen worden vermeden of geminimaliseerd.
Iraken nieuw, sinds de tweede oorlog
tegen Irak incidenteel gebruikt meervoud
voor de inwoners van Irak, de Irakezen dus.
Iraqi Freedom (Engels) het motto waaronder het Brits-Amerikaanse coalitieleger
aan de Tweede Golfoorlog begonnen is;
de tegenhanger van Beslissende Strijd - zie
aldaar.

Foto: Boeing

JDAM (Engelse afkorting van joint Direct
Attack Munition) satellietgestuurde precisiebom met als basis een traditionele bom
uitgerust met een GPS-navigatiesysteem.

martelaarsactie, martelaarsoperatie
zelfmoordaanval van een moslimsoldaat of
-burger die gericht is tegen materieel en /of
personeel van het Amerikaans -Britse aanvalsleger.
mensvriendelijke bom benaming voor
een bom die vooral schade toebrengt aan
materieel, zoals een elektromagnetische
bom - zie aldaar.
microgolfbom zie magnetronbom.
militainment (Engels, samentrekking van

military entertainment) als vorm van entertainment gepresenteerd nieuws over de
oorlog.
MOAB (Engelse afkorting van Massive
OrdnanceAirBlast) zware satellietgestuurde bom van bijna io.000 kilo die vlak
boven de grond tot ontploffing wordt
gebracht en een omvangrijk gebied totaal
vernietigt. De afkorting MOAB wordt ook
wel verklaard als `mother of all bombs'.
Zie ook man-made earthquake.
moeder aller bommen (vertaling van het
Engelse mother of all bombs) bijnaam van
de MOAB (zie ook aldaar); de naam is een
toespeling op de typering door Saddam
Hoessein van de Eerste Golfoorlog, te
weten "de moeder aller veldslagen.
MOPP (Engelse afkorting van Mission
Oriented Protective Posture) een uit vier
niveaus bestaand alarmeringssysteem
bij het gebruik van massavernietigingswapens: MOPP1 is het laagste alarmniveau,
MOPP4.het hoogste.
MOUT (Engelse afkorting van Military Operations in Urban Territory) militaire benaming voor urban warfare oftewel 'stadsoorlog'.
nevenschade (vertaling van het Engelse

grote gelijkmaker militaire omstandigheid of tactiek die in een asymmetrische
oorlogssituatie (zie asymmetrische oorlogvoering) de militaire ongelijkheid tussen
twee partijen opheft; in de Tweede Golfoorlog werd m.n. een stadsoorlog als
grote gelijkmaker beschouwd, aangezien
de technologische voorsprong van de
coalitietroepen niet veel voordeel zou opleveren bij huis-tot-huisgevechten - zie
aldaar.
hard targeting (Engels) in een stadsoorlog het zich al dan niet met behulp van geweld een weg banen door moeilijk toegankelijke straten en stegen.

kill and feed (Engels) militaire strategie
waarbij de militaire tegenstanders gedood
worden, maar de burgerbevolking voedselhulp krijgt; bedoeld om draagvlak te
creëren onder de burgerbevolking.
leadership target (Engels) militair doelwit
dat gevormd wordt door een of meer kopstukken van het vijandige militaire regime.
_ Zie ook onthoofdingsaanval.
live-oorlog oorlog waarvan het verloop
min of meer live te volgen is via de massamedia.
magnetronbom elektromagnetische bom
(zie aldaar), zo genoemd naar het bij ontploffing gegenereerde elektromagnetische veld dat alle elektronica in de omgeving `kookt' en definitief ontregelt. Ook:

microgolfbom.
hit and hide, hit and run (Engels) militaire
tactiek, ook wel guerrillatactiek, waarbij
men zich na een aanval meteen terugtrekt
in een schuilplaats. Ook wel: shoot and
scoot.
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man-made earthquake (Engels) door de
mens veroorzaakte aardbeving, een benaming voor de uitwerking van de explosie
van een MOAB - zie aldaar.

collateral damage) (onbedoelde) schade
aan burgers en burgerdoelen bij een aanval
op militaire doelwitten. De term dateert
uit de Tweede Wereldoorlog; wordt in Nederland ook `collateral damage' en - vooral in Vlaanderen - `randschade' genoemd.
ongeregelde eenheden westerse benaming voor Iraakse milities en paramilitaire
strijdkrachten, zoals de fedajien - zie aldaar.
onthoofdingsaanval (vertaling van het
Engelse decapitation strike) aanval op kopstukken van het vijandelijke regime om dit
te ontwrichten. Zie ook leadership target.
oorlog-om-oliethese veronderstelling dat
het Amerikaans-Britse coalitieleger oorlog
tegen Irak voert mede om de olievoorraden van dat land veilig te stellen voor het
Westen.
oorlogsmist (vertaling van het Engelse fog

o f war) metafoor voor de vage kennis die
men tijdens de oorlog heeft over de stand

van zaken op het slagveld; 'oorlogsmist'
belemmert de communicatie en maakt
duidelijke verslaggeving onmogelijk. Het
woord werd in de Eerste Golfoorlog door
generaal Schwarzkopf geïntroduceerd in
de algemene taal. Of beter gezegd: geherintroduceerd, want de beroemde Pruisische strateeg Von Clausewitz besprak het
verschijnsel reeds in zijn Vom Kriege (1832).
open gevecht militair treffen tussen twee
legers waarbij beide legers in beginsel vergelijkbare strijdmethoden en -middelen
hanteren; in tegenstelling tot een asymmetrisch gevecht - zie asymmetrische oor-

logvoering.
Operatie Schokgolf Amerikaans -Britse
naam voor het beoogde begin van de oorlog tegen Irak, die volgens vooraf geraadpleegde deskundigen met excessief geweld zou plaatsvinden, zie ook shock and

awe.
operationele pauze gevechtspauze oftewel opschorting van militaire acties, m.n.
om te hergroeperen en te bevoorraden.
Oud Europa smalende benaming die de
Amerikaanse defensieminister Donald
Rumsfeld in januari 2003 gebruikte voor
beschaafde delen van West-Europa, zoals
Frankrijk en Duitsland, die - in tegenstelling tot sommige Zuid- en Oost-Europese
landen - tegenstander waren van militaire
acties tegen Irak omdat zij de wapeninspecteurs eerst de gelegenheid wilden
geven hun werkte voltooien.

pre-emptive self-defence (Engels) zie an-

ticipatoire zel fverdediging.
preventieve oorlog oorlog tegen een land
dat in een later stadium mogelijk als agressor zou kunnen gaan opereren.

toen de bewijzen daarvan voor iedereen
zichtbaar waren) het verkondigen van een
aperte leugen met een zodanige zelfovertuiging dat de toehoorder of lezer wel gedwongen is zich af te vragen of de leugenaar zijn verstand verloren heeft of dat hij
zelf gek geworden is.

randschade (vertaling van het Engelse col-

lateral damage) nevenschade - zie aldaar.
regimewissel verandering van het bewind; het omverwerpen van het Iraakse
bewind was - omdat dat vooral volgens de
Verenigde Staten niet volledig meegewerkt heeft aan de eigen ontwapening het hoofddoel van de Tweede Golfoorlog.

S-day (Engels, verkort uit special forces day,
`speciale-eenhedendag') dag waarop de
special forces worden ingezet. In de Nederlandse media wel vertaald als S-dag.
search-and-destroy-operatie (Engels)
militaire operatie waarbij het doelwit eerst
via spionage wordt opgespoord en vervolgens gericht wordt vernietigd.

rollende start (vertaling van het Engelse

rolling start) het beginnen van de oorlogshandelingen tijdens de troepenopbouw,
waarbij nieuwe aanvalsgolven volgen
zodra de gevechtscapaciteit is uitgebreid;
het idee van de rollende start is afkomstig
van de Amerikaanse defensieminister
Donald Rumsfeld.
rolling war (Engels) oorlog waarbij luchtmacht en grondtroepen tegelijkertijd massaal worden ingezet.
Rumsfeld-doctrine (genoemd naar de
Amerikaanse defensieminister Donald
Rumsfeld) doctrine die behelst dat een
snelle oorlog tegen Irak met verhoudingsgewijs weinig manschappen mogelijk is
wanneer de grondoorlog tegelijk met de
luchtoorlog van start gaat. Staat in contrast met de Powell-doctrine - zie aldaar.

sensorbom bom die vanaf grote hoogte
boven een tankcolonne wordt gedropt en
vervolgens uiteenvalt in vier lasergestuurde antitankbommen die met parachutes
afdalen en zelf hun doel opzoeken.
shock and awe (Engels, letterlijk'schokken en ontzag inboezemen') massabombardement met als doel de vijand angst en
ontzag in te boezemen, waardoor het moreel van zowel de troepen als de bevolking
in één klap gebroken wordt. De term is afkomstig van de strategen Harlan K. Ullman
en James P. Wade, die in 1996 het standaardwerk Shock and Awe. Achieving Rapid
Dominance publiceerden. Zie ook Operatie

Schokgolf.
shoot and scoot (Engels) zie hit and hide.
slimme bom (vertaling van het Engelse

overbluffingsoorlog (vertaling van het
Engelse overwhelming war) oorlog waarbij
zo veel gewelddadige middelen worden ingezet dat de vijand totaal gedemoraliseerd
raakt.
overwhelming force (Engels, 'massale
overmacht') een overmacht die garant
staat voor de overwinning; het begrip
wordt vooral gebruikt ter aanduiding van
de voorspelbare reactie van de Verenigde
Staten op het eventuele gebruik van massavernietigingswapens door Irakezen.

Saddamgrad (samentrekking van Saddam
(Hoessein) en Stalingrad) zie Bagdadograd.

smart bomb) satellietgestuurde bom die
zijn weg zoekt naar een vooraf ingesteld
doel. "In feite is zo'n 'slimme' bom niets
meer dan een conventionele, `domme'
bom met een satellietgestuurd `jasje'
eromheen" (Het Nieuwsblad, 25-3-2003).
Zie ook: domme bom.
-

sahafisme (genoemd naar de Iraakse informatieminister Mohammed Saïd alSahaf, die zich tijdens de Tweede Golfoorlog bij vriend en vijand onsterfelijk maakte
door zijn bloemrijke oorlogsretoriek en zijn
glasharde ontkenningen van Iraakse verliezen en Amerikaanse overwinningen, zelfs

softening up (Engels, letterlijk'zachtmaken') (m.b.t. een vijandelijk gebied) platDe Iraakse
informatieminister
Mohammed Saïd
al-Sahaf was zo stellig in zijn onmogelijke ontkenningen dat
er een woord voor
ontstond: saha fisme.

overwhelming war (Engels) zie over-

bluffingsoorlog.
Powell-doctrine (genoemd naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Colin Powell) militaire doctrine die inhoudt
dat een oorlog onder relatief gunstige condities gewonnen kan worden als eerst een
luchtoorlog met massale bombardementen plaatsvindt om het moreel van de vijandelijke troepen te breken, waarna de
grondoorlog pas van start kan gaan. Staat
in contrast met de Rumsfeld-doctrine - zie
aldaar.

Foto: ANP

precisieaanval aanval met `slimme wapens', zoals satellietgeleide kruisraketten
en bommen, waarmee nevenschade (zie
aldaar) geminimaliseerd wordt. Het woord
dateert uit de jaren negentig.
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bombarderen, zodat oprukkende grondtroepen naar verwachting weinig tegenstand zullen ontmoeten: "De Amerikanen
deinzen er niet voor terug om te spreken
over preparing the battlefield of softening
up the enemy. Voordatje dure bommen
op de Republikeinse Garde gooit, moetje
ze eerst marineren met domme tapijtbombardementen (Het Parool, 5 4

target of opportunity (Engels) zie gelegenheidsdoelwit.

2003).

unilateralen (vertaling van het Engelse
unilaterals) Pentagon-benaming voor
niet-ingebedde journalisten (in het Engels
ook wel `non-embeds' genoemd); de suggestie die het Pentagon met de naam unilateralen (letterlijk: `eenzijdigen') wekt, is
dat de niet-ingebedde journalisten eenzijdig verslag doen; in de kritische pers hebben niet-ingebedde media vanwege hun
onafhankelijke, objectievere nieuwsgaring juist een beter imago dan de ingebedde journalisten, die afhankelijk zijn
van en gecontroleerd worden door het
coalitieleger.

-

t-bom (verkorting van thermobarische
bom) bom die een enorme vuurhaard veroorzaakt, waardoor alle zuurstof (bijvoorbeeld uit een ondergrondse schuilplaats)
wordt opgezogen en verbruikt.

-

Stalingrad-scenario militair scenario
waarbij de slag om Bagdad zich ontwikkelt tot een man-tegen-mangevecht in de
straten van Bagdad, dat om die reden wel
`Stalingrad aan de Tigris', `Stalingrad in
de woestijn' of `Mesopotamisch Stalingrad' wordt genoemd. Zie ook Bagdadograd.
tankcam (Engels) op een tank gemonteerde camera om beelden van militaire
operaties via een satellietverbinding
rechtstreeks door te zenden aan een televisiezender, zodat de gevechtshandelingen live kunnen worden gevolgd via de
massamedia.

verticaal inpakken (vertaling van het
Engelse vertical envelopment) militaire
manoeuvre waarbij men troepen door de

lucht over de vijandelijke linies transporteert en vervolgens de vijand in de rug of
van de flank aanvalt.
verzetsnest in de oorlogsretoriek van het
coalitieleger de benaming voor een Iraakse
legereenheid of militie die verzet biedt
tegen het Amerikaans-Britse `bevrijdingsleger'.
vriendelijk, vriendschappelijk vuur
(vertaling van het Engelse friendly/ire) het
beschieten van eigen troepen, in het Nederlands ook `friendly fire' en `eigen vuur'
genoemd. Zie ook blue on blue.
weapons of mass destruction (Engels;
vaak afgekort als WMD's) massavernietigingswapens waarvan de Amerikanen aannamen dat Irak erover beschikte; ze vormden de directe aanleiding tot de oorlog.
zelfmoordstrijder iemand die een martelaarsactie onderneemt oftewel een zelfmoordaanval doet. 0
Met dank aan Instituut Clingendael.

tREAC
CTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw reactie indien mogelijk per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl,
of anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg la, 2596 HL 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 u reageert.

bruikt als men bedoelt: `zo moet het
dan maar', `daar leg ik me dan maar
bij neer'. In 1972 trof ik haar voor het
eerst aan in een roman: Ik eet, ik eet,
tot ik niet meer kan van de Surinaamse
schrijfster Bea Vianen, in datzelfde
jaarverschenen bij Querido:

• 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, adres 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.

`Is goed, dan ga ik maar', zei ze
moedeloos en timide. Mevrouw
Kooi glimlachte beleefd, ze moedigde haar niet aan langer te blijven. (blz. 38)

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.

Íííís goed
J. van Donselaar - Bilthoven
tweemaal kwam in Onze Taal
de door velen als irritant ervaren uitdrukking íííís goed ter
sprake. Het hoogtepunt van het gebruik zou (volgens de `Top-17 van
nieuwe mode- uitdrukkingen' in het
Schrijfster Bea
Vianen gebruikte de januarinummer) in zooi geweest zijn,
uitdrukking íííís goed maar de uitdrukking kwam al eerder
voor in de literatuur: in de roman
al in 1972.
Dood meisje van Geerten Meijsing,
blijkens de rubriek 'Reacties' van het
aprilnummer.
Evenwel, vanaf mijn eerste kennisMaking met Suriname, in 1958, ken ik
de uitdrukking van daar, vooral ge[ 148]

ONZE TAAL 2003-6

Zo ook "is goed dan ", op blz. 9 van
hetzelfde boek, en op blz.143 van
Toen Mathilde niet wilde, van de
eveneens Surinaamse Thea Doelwijt
(Paramaribo, Eldorado, 1972).
Ik vermoed dan ook dat de uitdrukking door Surinamers naar ons land is
gebracht.

Taalfouten van kinderen
corrigeren
Petra Teunissen - Barendrecht
Is moeder van een zoon van
(bijna) driejaar en een van vijf
maanden heb ik genoten van de
artikelen over kindertaal in het aprilnummer van Onze Taal. Maar in het
artikel `Kindertaal verzameld en geordend' van Paula Fikkert, dat onder
meer ingaat op het verbeteren van

A

taalfouten van kinderen, miste ik het
zeer praktische advies om eventuele
fouten correct `terug te geven'. In een
van de voorbeelden zegt Tim: "Mam, ik
heb iets geks geruikt." Het beste antwoord hierop is mijns inziens: `Wat heb
je voor iets geks geroken ?' En in het
voorbeeld over de "leerauto" had de
opa kunnen zeggen: `ja, dat is een lésauto.' Zo verbeter je een kind onopvallend en toch consequent. Ikzelf reageer
op bijna alle opmerkingen van mijn kind
met een herhaling van zijn woorden —
ook als hij géén fout maakt.

Allochtone talen op scholen
verbieden?
Mw. F.C.M. jonker - Schiedam
neten scholen hun leerlingen
verbieden op school andere
talen dan het Nederlands te
gebruiken? Nee, vindt Frank Jansen in
zijn rubriek `Hom of kuit' in het aprilnummer. De maatregel mag volgens
hem dan bedoeld zijn om leerlingen
beter Nederlands te laten spreken,
uiteindelijk kleven er te veel nadelen
aan. Ik vind de maatregel ook onsympathiek, maar ik denk dat hij voortvloeit uit iets anders: de onmacht die
leraren ervaren wanneer ze bepaalde
groepen leerlingen proberen duidelijk
te maken dat ze verkeerd bezig zijn als
ze vasthouden aan hun moedertaal.

M

wordt, dan ben ik i00% voor. Maar ik
heb helaas gemerkt dat het een illusie
is te denken dat een dergelijk voorschrift resultaat oplevert.

Ik ben sinds bijna z4 jaar docente
Nederlands op een geleidelijk verzwarte school voor vmbo-t/havo/vwo
in het centrum van Rotterdam; binnenkort zullen de laatste `witte' leerlingen de school verlaten hebben: er
zitten er bijvoorbeeld nu nog twee in
vwo-6. Ik geef sinds jaar en dag les
aan de bovenbouwklassen havo/vwo.
Mijn ervaring is dat van de negentien nationaliteiten die mijn school
bezoeken er maar één groep consequent én op het schoolplein én in de
les, tot en met vwo-6 toe, de eigen
taal spreekt - en dat zijn de Turkse
leerlingen (die overigens ook in de
door mij verzorgde instroomtoetsen
van brugklasleerlingen al jaren het
zwakst scoren). Het is misschien niet
politiek correct om man en paard te
noemen, maar voor de helderheid van
de discussie doe ik het toch.
Talloze pogingen hebben we al ondernomen om leerlingen van de onwenselijkheid van het spreken van de
eigen taal te overtuigen - bijvoorbeeld door met een andere docent
hardop in het Frans te overleggen in
het bijzijn van leerlingen - maar het
levert niet het gewenste resultaat op.
Let wel: mijn leerlingen zijn bijna allemaal geboren en getogen in Rotterdam, en kunnen zich uitstekend in het
Nederlands redden, dus het door
Frank Jansen genoemde gevaar dat
leerlingen helemaal niet meer spreken
omdat de eigen taal taboe is, is niet
groot.
Ookjansens laatste argument
dat iemand die iets in het Nederlands
niet begrijpt, geholpen kan worden
door een ander die zijn moedertaal
spreekt, gaat bij mijn leerlingen
meestal niet op. Ze beheersen (soms
zonder dat ze zich daarvan bewust
zijn) het Nederlands zelfs veel beter
dan hun moedertaal, die vaak op een
huis-, tuin- en keukenniveau is blijven
steken, en kennen talloze begrippen
alleen in het Nederlands. Ze spreken
dan in een tussentaal (half Turks, half
`schoolwoorden' als stroomopwaarts,

aardverschuiving, gelijkzijdig, rationeel
argument, enz.), die naar mijn overtuiging wijst op een blijvende gebrekkige Nederlandse-taalontwikkeling.
Kortom, het probleem wordt
mede veroorzaakt door de groepsdrang of -dwang om de moedertaal
te spreken. Anders valt het niet te verklaren dat op een school als de mijne
de `taaltrouw' per groep zo verschilt.
Een verbod op de eigen taal is geen
plezierige maatregel, maar als deze
ertoe leidt dat er in de leslokalen alleen nog maar Nederlands gesproken

Biceps
Kees Siccama - Oldeberkoop

,

Er staat niet wat er staat
Pieter Conijn - Amsterdam

at Riemer Reinsma in de
aprilaflevering van zijn rubriek `Bij wijze van zeggen'
schreef over de uitdrukking er staat
niet waterstaat, riep bij mij een herinnering op. Meer dan vijftig jaar geleden probeerde mijn vader mij enige
kennis van de bouwkunst bij te brengen. Over de zogenoemde waterstaatsstijl zei hij: "Waterstaat? Kijk
maar, er staat niet wat er staat." Waterstaat gold destijds als een 'namaakstijl', waarin de bouwmeesters geen
spoor van creativiteit vertoonden.
Overigens is deze stijl intussen flink op
de waarderingsladder gestegen.

W

icoline van der Sijs schreef in de
februari/maartaflevering van
haar rubriek 'Etymologica' over
niet-herkende Latijnse meervouden als
musea en jubilea. In het maart/aprilnummer van het tijdschrift Sport en fitness
las ik iets wat daar mooi op aansluit:

N

Overigens: het Latijn biceps is enkelvoud. Omdat een s aan het eind van
een zelfstandig naamwoord in het
Nederlands meestal op meervoud
duidt, zijn we geneigd ook biceps als
meervoud te beschouwen en het
enkelvoud zonder s weer te geven:
`Ik heb een blessure aan mijn linker
bicep.' Nee, het is dus biceps, enkelvoud. Voor de taalkundige fijnproevers onder de cursisten: het meervoud is bicipites.

Prullenmanderen
Myra Verkuijl - Delft
emissionair minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes
meent dat hij in zooi met prullenbakkeren een werkwoord aan het
Nederlands heeft toegevoegd, zo blijkt
uit het artikel van Ariane van Santen in
het februari/maartnummer van Onze
Taal. Dit mag dan misschien zo zijn,
maar een variant ervan, prullenmanderen, bestaat al langer. Een zoektocht
op internet met Google leert dat dit
woord jaren geleden al is bedacht door
ene johannes Mol. Uit navraag blijkt
dat Mol de columnist was van d'011ansevelder, de dorpskrant van het Drentse
plaatsje Hollandscheveld, en dat hij
prullenmanderen in maart igg6 in een
van zijn columns gebruikte.

De Mozes en Aaron
Kerk in Amsterdam:
bekend voorbeeld

van `waterstaatsstijl'.

Uitspraak ETA en IRA
Santiago Martin - Ljubljana, Slovenië

enk]. Wouters stelt in de rubriek `Taalergernissen' (Onze
Taal februarimaart) voor om
de letters van ETA en IRA afzonderlijk
uitte spreken. Het resultaat vind ik
belachelijk: [ee-tee-aa] voor ETA, en
[ie-er-aa] voor IRA - op z'n Engels mag
ookvan Wouters: [ai-ar-ee]. Waarom
zouden we IRA op z'n Engels uitspreken7 Wordt UNESCO dan opeens [joeen-ie-es-sie-ool".?
ETA is een afkorting die staat voor
de Baskische, terroristische afscheidingsbeweging Euskadi Ta Askatasuna. Deze moet als één woord worden
geschreven (ETA) en ook zo worden
uitgesproken ([eetas]). Zo gebeurt
het overigens ook in Spanje zelf. Onze
journalisten doen het dus wél goed.

H

Naschrift redactie
Het woord prulle(n)manderen dateert al van voor 1gg6, zo blijkt uit
een stukje dat Ewoud Sanders hierover schreef in NRC Handelsblad van
13 januari jl. Hij citeert daarin een
brief van een ambtenaar die van
1987 tot en met 1gg6 op het Ministerie van Economische Zaken werkte: "Uit die tijd herinner ik mij het
woord prullenmanderen. Dat was in
ambtelijke kringen geen zeldzame
term, zij het ook niet dagelijks
spraakgebruik."
Sanders vermoedt dat "Remkes
zich gewoon versprak. Hij zocht naar
prullenmanderen, dat al in 1993 door
een krant [Trouw, red.] is opgetekend, maar produceerde prullenbak
- en daarmee een gewrocht."-kéren
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TAALKlJ N"DE" \lOOR" -KI N DEREN [3]
WAAROM DIEREN GE-EN SPROOKJES
VERTELLEN
ze 'Geefmij sinaasappel banaan.'
lemand foppen
Ik heb eens geteld hoeveel verMaar een aapje in een gezin leerschillende poezenwoorden Miepie de altijd veel minder woorden
zelf kan maken. Dat zijn er een
dan zijn mensenbroertjes en -zusstuk of tien: behalve wat ik. net
jes. De zinnetjes waren altijd
noemde, kent ze ook nog woorden nogal simpel, en ze gingen alleen
voor ~i mij', 'Ga weg, vreemde
MarcvanOostendorp
over dingen die de aap zelf kon
voelen of zien. In veel sprookjes
poes!', 'Ik voel me ziek', en misschien nog een paar dingen. Ze
kunnen dieren praten, maar er is
ijn poes heet
heeft in tien jaar tien woorden ge- nag nooit een aap geweest die
Miepieen ze kan
leerd - dat is niet erg veel. In dieeen sprookjekon begrijpen. Waareen beetje praten. zelfde tijd leren mensenkinderen
schijn1ijk zal er al helemaal nooit
Ze kent verschilweI duizend keer zo veel woorden. een aap komen die het verhaal
lende poezenwoorden voor de dinMensen zijn de enige dieren die van Roodkapje kan navertellen.
gen die in haar leven gebeuren.
een heel uitgebreide taal hebben.
Haar miauwen klinkt anders als ze Behalve baby'tjes kent bijna iederTaal alsslurf
wil eten dan wanneer ze naar bui- een duizenden en nog eens duiEr zijn weI dieren die eigen talen
zenden woorden. ledereen kan
ten wi!. Ze maakt nog weer een
hebben, die de mensen niet kunander geluid a1s ze buiten een vo- met die woorden ook zinnen
nen begrijpen. Dolfijnen en walgeltje ziet waar ze niet bij kan of
maken om over alle onderwerpen
vissen kunnen in het water een
te praten. Er zijn geen dieren die
als ze boos is omdat je op haar
geluid maken dat wij niet kunnen
staart trapt,
zomaar verhaaltjes kunnen vertel- horen, en waarmee ze elkaar over
len, of kunnen jokken, of iemand
Het is oak net of ze haar naam
een heel grote afstand kunnen
lean verstaan. Soms ligt ze helekunnen foppen.
roepen. Bijenvoeren een ingewikmaal boven in het huis te soezen.
De mensen hebben weI geprokelde dans uit als ze bij hun bijenA1s ik. dan van beneden 'Miepie!'
beerd om dieren te laten praten.
korf komen, waarmee ze aan hun
roep, dan boldert ze snel de trap
Vooral apen hebben heel veel taal- zusjes uitleggen waar ze honing
omlaag om te zien of er wat te
les gehad. Een paar keer werd een hebben gevonden. Tach zijn al die
eten is. En hoe diep ze ook slaapt, kleine chimpansee door mensen
talen verschillendvan mensentaopgevoed. Zo zou dat beestje op
len. Bijenkunnen bijvoorbeeld in
dezelfde manier taal kunnen leren hun taal alleen over honing praais een mensenkind. Dat is steeds
ten, ze kunnen niet roddelen over
mislukt. De aapjes waren heel slim wat voorstoute dingen Marietje
en ze leerden een heleboel van
nu weer gedaan heeft. Dolfijnen
hun mensenouders - maar kletsen kunnen niet vertellen over wat ze
konden ze ook na vele jaren niet.
vorige week hebben meegemaakt
toen ze net aan het zwemmen
'eeef mijsinaasappel banaan'
waren. In mensentalen kun je
De bek van een chimpansee is ook over elk onderwerp praten, maar
in dierentalen niet.
niet geschikt om taalk1anken te
Een olifantenbaby wordt gebomaken. Om te kunnen praten moet
ren met een klein slurfje, dat in
je je tong in allerlei standen kuneen paar jaar uitgroeit tot een
nen bewegen. Dat is veel te ingewikkeld voor een apentong.
enonne slurf. Je kunt proberen
Daarom hebben sommige mensen een alifantenmoeder een klein
geprobeerd hun aapje een gebaneushoorntje te laten opvoeden.
rentaal te leren. Dat is de taal die
Misschien lukt je dat ook weI,
ze draait haar oren onmiddellijk
doven gebruiken, en die je niet
maar dat neushoomtje zal nooit
naar me toe als ik iets tegen haar
maakt met je mond en je tong,
een slurf krijgen, hoe vaak de
zeg.
moeder hem oak over zijn kop
maar met je handen en je armen.
Toch is de poes helemaal niet
aait, Watde slurf is voor de oligoed in taal. Ze woont al meer dan Met die lichaamsdelen zijn apen
minstens even handig als mensen. fant, is de taal voor de mens.
tien jaar bij mensen in huis, en
Tochheeft ook nog nooit een
Mensenbaby's worden geboren
tach kan ze niks echt verstaan.
aap gebarentaal geleerd. Ze leermet in hun hersens een speciale
Zelfs haar eigen naam niet. Ze
knobbel om taal te leren. Andere
luistert meer naar de toon waarop den wel een paar woorden, zoals
dieren hebben niet zo'n knobbel.
je roept dan naar de klanken die je geej, sinaasappel en banaan. Ze
konden met die woorden ook zin- Hoe we het ook proberen, ze zulmaakt. A1s je op preciesdezelfde
len nooit zo kunnen praten als
netjes maken zoals 'Geef mij sitoon 'Rotkat!'roept in plaats van
naasappel' of 'Geef mij banaan.'
'Miepie!', komt ze even snel naar
Mj.
e
A1s ze veel honger hadden, zeiden
beneden stommelen.

Opschool hebJebiJna iederedagtaal. Dan schriJfJeeen spannendverhaal of leerJenieuwe woordJes. Maarwit Jeniet hoort,
15 waarom er zoveeltalenindewereldzljn. Ofwaaromaileen
mensen praten,en dierennlet.Marc vanOostendorp verteltJeer
indeserie7aalkundevaorklnderen' allesover.
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Taaladviesdienst

Ze/hun

Handelsblad, de Volkskrant en Het
Financieele Dagblad kiezen daarentegen alle vier voor Vinex-locatie - en

Kun je in plaats van '1k heb hun
I,
• een cadeau gegeven' ook zeggen:
`Ik heb ze een cadeau gegeven'?

dat heeft ook onze voorkeur. Volgens
het Groene Boekje worden afkortingen
van wetten en regelingen met hoofdletters geschreven (AOW, CAO), dus
VINEX locatie is zeker te verdedigen,
maar afkortingen die als woord worden uitgesproken, verliezen vaak (de
meeste van) hun hoofdletters; denk
aan Unicef en Cito. En na een afgekorte naam in een samenstelling komt
een streepje; vandaar Vinex-locatie.
Overigens is het mogelijk dat de
gedachte aan (de naam van) de nota
in de toekomst verdwijnt, en dan ligt
de spelling vinexlocatie meer voor de
hand.
Het beg ri p Vinex-locatie of Vinexwijk heeft inmiddels een wat negatieve bijklank gekregen (net als bijvoorbeeld nieuwbouwwijk), omdat de
Vinex-woningen voor veel mensen
sterk op elkaar lijken en (daardoor)
nogal troosteloos aandoen. Ook
de massaliteit - het gaat om zo'n
635.000 woningen - en het gebrek
aan voorzieningen bij pas opgeleverde Vinex-wijken leaden vaak tot kritiek.

I Ja. Volgens de Algemene Nederlandse
•Spmakkunst(i997) "kan in plaats
van hen en hun ook de gereduceerde
vorm ze worden gebruikt (uiteraard
niet in beklemtoonde positie). Deze
vorm ze wordt echter stilistisch lager
gewaardeerd, vooral in geschreven
taal." En in de5chrij(w4jzer(2002)
staat: "Angst voor het foute hun leidt
vaak tot hen waar hun had moeten
staan. (...) In veel gevallen is het beter
om ze of die te gebruiken, of een omschrijving (...)". Het gebruik van ze in
plaats van hen of hun is vooral een
kwestie van persoonlijke voorkeur.

Vinex-locatie
In veel steden bevinden zich zo• geheten Vinex-locaties. Waar
staat Vinex precies voor, en klopt
de spelling zo?

0,

Met Vinex-locaties worden nieuw• bouwlocaties bedoeld die de regering heeft aangewezen als uitbreidingsgebied voor steden. Vinex is de
afkorting van Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra, de naam van een woningbouwplan uit 1993 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
De naslagwerken zijn er nog niet

Kamertje honderd
7Waarom wordt het toilet ook
• wel `kamertje honderd' of `nummer honderd' genoemd?
`Het Idioomwoordenboek va n Van
• Dale (1999) zegt hierover: "In hotels
werden vroeger toiletten aangeduid
met het nummerioo; de uitdrukking
is een navolging van het Frans (numero cent), waar ook gezinspeeld wordt
op de geur (sentir = ruiken)."
Er zijn tientallen eufemistische benamingen voor `het kleinste kamertje'; het betekeniswoordenboek Het
juiste woord (2002) van L. Brouwers en
F. Claes noemt bijvoorbeeld geheim

gemak, bestekamer, gelegenheid, een
zekere plants en tante Meier. De grote

Accenten op hoofdletters
7Als je een woord als cafe in
• hoofdletters schrijft, blijft het
accent dan behouden?
Bij voorkeur wel. Het Groene Boekje
I• gaat
niet in op het gebruik van ac-

De Vinex-locatie

uit hoe de term geschreven moet
worden: Van Dale Hedendaags, Het
groene woordenboek en Kramers (alle
uit 2002) kiezen voor VINEX lokatie,
vinex-locatie respectievelijk vinexlocatie. De stijlboeken van Trouw, NRC

hoofdletters wel accenten en trema's
te gebruiken: dat ziet er vollediger en
verzorgder uit. Bovendien kan een
trema of accent soms een betekenisverschil met zich meebrengen: denk
aan appel en appel, psyche ('ziel') en
psyche ('spiegell), en poema (groofdier') en poema (ogedicht').
Op hoofdletters aan het begin van
een zin kunnen ook accenten komen:
`A propos: hoe is het?', `Oude koffie
hoef ik niet.'

Leidschenveen.
Foto: Onze Taal

centen en trema's op hoofdletters,
maar enkele andere naslagwerken
wel. De Spellingwy* zer Onze Taal (2002)
schrijft: "De tekens ', ' en A zijn bedoeld voor hoofdletters en kleine letters. Maar omdat de combinatie met
hoofdletters vaak moeilijk of to drukken is, is het gebruik van deze tekens
op hoofdletters vrij. Hetzelfde geldt
voor het trema, de cedille, de umlaut
en de tilde (...)." En in De taalgids
(1999) van Peter van der Horst staat:
"Men vindt in het algemeen dat accenten'[op hoofdletters] wenselijk
(niet noodzakelijk) zijn (...). Omdat
de combinatie van accenttekens en
hoofdletters soms technisch lastig is,
worden de accenten in deze gevallen
ook wel weggelaten. Dat is niet aan te
bevelen."
Hoewel het dus niet verplicht is,
zouden we adviseren in een woord in

Van Dale (1999) kent daarnaast onder
meer hummetje, stilletje, piesemopsantee (een verbastering van het Franse
puffs je m'absenter? = ` mag ik mij
verwijderen?') en retirade (eigenlijk
`terugtocht, schuilplaats').

Verloren zijn/hebben
In een folder over verloren voor• werpen trof ik de zin "Bent u lets
verloren?" aan. Moet bent niet hebt
zijn?
I,

Nee, `Bent u iets verloren?' is een
I• goede
Nederlandse zin: iets verloren

zijn is synoniem met iets kwijtzijn en
drukt een toestand uit. 'Hebt u iets
verloren?' is ook goed, maar legt het
accent meer op de handeling: 'Ik heb
gisteren bij het rikken al mijn geld
verloren' (vergelijkbaar met '1k heb
gisteren bij het rikken al mijn geld verspeeld'). Omdat een folder over verloren voorwerpen vooral bedoeld is
voor mensen die lets kwijt zijn en niet
de handeling maar de toestand dus
op de voorgrond treedt, is `Bent u iets
verloren?' de geschiktste vorm. 40
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POLDERNEDERLANDS:
PROEF OP DE SOM
De ei in de mond van vrouwen en van mannen

Louiou Edeiman

Het Poldernederlands is zo ongeveer de bekendste nieuwe taalvariant.
Toch is er nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Spreken intellectuele vrouwen de klinker ei echt uit als [aai], zoals Jan Stroop beweert?
Metingen verschaffen duidelijkheid.

n 1998 verscheen in het enige nummer van het
tijdschrift Noordzee een spraakmakend artikel
van taalkundige Jan Stroop: 'Wordt het Poldernederlands model?' Daarin beschrijft hij een
verandering in de uitspraak van het Nederlands. Hij noemt dit nieuwe accent 'Poldernederlands', naar het fameuze 'poldermodel', dat volgens
hem behalve voor economisch succes ook staat voor
"een maatschappij waarin het begrip Algemeen Beschaafd Nederlands tot een anachronisme geworden
is, zoals trouwens meer vormen van beschaving".
Het opvallendste kenmerk van Poldernederlands is de
uitspraak van de klank ei als [aai]: kijken klinkt als
[kaaiken] en eigenlijk wordt [aaigenlijk]. Vooral zelfbewuste jonge intellectuele vrouwen zouden Poldernederlands spreken, maar volgens Stroop is het ook al
de norm voor de standaardtaal aan het worden.

de loep genomen. Ik heb opnames gemaakt van zestien mannen en zestien vrouwen die te gast waren in
het VPRO-televisieprogramma Het blauwe licht.
In Het blauwe licht bespraken Anil Ramdas en
Stephan Sanders tweewekelijks, later wekelijks, met
twee gasten televisiebeelden, foto's en krantenberichten. In totaal was elke gast rond de zes minuten aan
het woord. Volgens Lies Kulsdom, voormalig producent van Het blauwe licht, werden voor het programma mensen gevraagd die een flinke culturele bagage
hadden, zoals filmmakers, schrijvers en intellectuelen: "mensen die in staat zijn de diepere lagen van
de beelden te vinden en niet bang zijn om voor hun
mening uit te komen". De vrouwen onder hen zijn
dus precies de types die Poldernederlands zouden
moeten spreken.
Randstad

Kees Driehuis: de
eerste man in de
Poldernederlandstop-tien.
Foto: VARA/Bob Bronshoff

Culturele bagage

De media toonden veel belangstelling voor het Poldernederlands, maar onder taalkundigen ontstond
een grote behoefte aan wetenschappelijk bewijs voor
Stroops indrukken. Marc van Oostendorp schreef bijvoorbeeld in een recensie: "Stroop heeft
een interessante ontdekking gedaan en
deze op een enthousiaste manier aan de
man gebracht. Dat is
mooi. Nu wordt het
tijd om de hele kwestie eens serieus te
gaan onderzoeken."
Dat heb ik gedaan.
Voor mijn doctoraalscriptie Algemene
Taalwetenschap heb
ik de klank ei onder
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Om antwoord te krijgen op de vraag of intellectuele
vrouwen inderdaad sterker Poldernederlands spreken
dan intellectuele mannen, heb ik van alle gasten tien
et-klanken en, als referentiepunten, vijf aa's en ie's
gemeten.
Van een deel van de sprekers heb ik een e-mailadres gevonden. Aan hen heb ik een mailtje met een
vragenlijst gestuurd. Daarin vroeg ik naar hun geboortejaar, geboorteplaats, andere woonplaats(en),
opleiding, beroep, het beroep van hun vader en moeder, en taal, dialect of accent van hun vader en moeder.
Het gemiddelde geboortejaar is voor de vrouwen
en mannen gelijk. Ten tijde van de opnames waren de
sprekers gemiddeld 47 jaar. Veel sprekers komen uit
het westen van het land; ten minste zes vrouwen en
acht mannen komen uit de Randstad. De groep mannen en de groep vrouwen zijn redelijk vergelijkbaar
wat herkomst betreft. Bijna alle sprekers die reageerden, hebben een universitaire opleiding gevolgd. De
meeste sprekers zijn werkzaam in de media. Anderen

houden zich in hun beroep bezig met wetenschap,
kunst, literatuur, politiek of sport. De sprekers van
wie het beroep van de ouders bekend is, blijken uit
middenklassengezinnen te komen. Van de meesten
spreken of spraken de ouders Standaardnederlands of
Nederlands met een accent - en dus geen vreemde
taal of een dialect.

van de klinkerduur
gemeten. Ook heb
ik van elke klinker
de duur (in milliseconden) gemeten.
Trendsetters

Uit de computer
Uit de spraak van elke persoon heb ik tien ei-klanken rolden pagina's
vol getallen. Na
geselecteerd. Daarbij heb ik gelet op de uitspraak,
heel wat rekenwerk
niet op de spelling. De klank ei wordt soms gespeld
als ij en soms als ei, en beide gevallen komen voor in komt naar voren
dat de vrouwen het
mijn selectie - behalve natuurlijk als ze anders klinken, bijvoorbeeld als [uh]. Dus in het woord eigenlijk begin van de ei met
een verder geopenheb ik alleen de eerste klinker onderzocht. In totaal
de mond uitspreken
heb ik 320 ei-klanken verzameld.
dan de mannen. Verder is bij de vrouwen het verschil
De ei-klank bestaat uit twee delen. Hij begint als
tussen het eerste en het tweede deel van de ei groter
de e in pet en eindigt als ie. Aan het begin van deze
zogenoemde tweeklank staat je mond dus anders dan dan bij de mannen. De ei van de vrouwen is langer
aan het eind. Van de ei heb ik drie eigenschappen ge- dan die van de mannen, maar dat geldt ook voor de
meten. Ik wilde weten hoe ver de mond geopend was aa en de ie. Relatief, ten opzichte van de aa, spreken
bij het eerste deel van de ei, hoe groot het verschil
vrouwen de ei niet langer uit dan mannen. Uit het feit
was tussen het eerste en het tweede deel en hoe lang dat toch aan twee van de drie criteria is voldaan,
de klinker was.
blijkt dat de vrouwen de ei daadwerkelijk als (een
korte) aai uitspreken.
Als de vrouwen de ei echt als [aai] uitspreken,
Daarnaast is er bij de vrouwen een verband tussen
zou hun mond bij het eerste deel van de ei verder gede leeftijd en het verschil tussen het eerste en het
opend moeten zijn dan die van de mannen. Verder
tweede deel van de ei: hoe jonger de spreker, des te
zou bij de vrouwen het verschil tussen het eerste en
groter het verschil. Jonge vrouwen spreken dus sterhet tweede deel van de ei groter moeten zijn: de afstand tussen aa en ie is groter dan die tussen e en ie. ker Poldernederlands dan oudere vrouwen. Bij de
mannen speelt de leeftijd geen rol.
Ten slotte zou de klank langer moeten zijn. Het uitDe conclusie uit dit alles is duidelijk. Vrouwen zijn
spreken van bijvoorbeeld de woorden baai en haai
neemt iets meer tijd in beslag dan het uitspreken van inderdaad de trendsetters van het Poldernederlands.
Jan Stroop heeft het dus bij het rechte eind.
#
bij en hei.
Tweeklank

Zeg 'ns 'aa'

Maar hoe meet je hoe open iemands mond was bij
het uitspreken van een klinker? Spraakklanken bevatten verschillende 'formanten'. Dat zijn geluidsfrequenties die door resonantie van de mond-keel-neusholte worden versterkt. Als een spreker zijn mond
verder opent, verandert die resonantie. Deze verandering kun je meten aan de hand van deftequentievan
de eerste formant van de klinker.
Doordat de vorm en maat van de menselijke
spraakorganen verschillen, varieren ook formantwaarden van persoon tot persoon, zelfs als de klinkers op het gehoor hetzelfde zijn. Daarom heb ik als
referentiepunten van elke spreker ook aa- en ie-klanken gemeten.
Bij het uitspreken van de aa is de mond het verst
geopend. Als de dokter in je keel wil kijken, zegt hij
dan ook: 'Zeg 'ns 'aaV Bij de ie is de mond het minst
geopend. Het eerste deel van de ei wordt uitgesproken met een halfopen mond en ligt dus tussen de aa
en de ie in.
De metingen heb ik uitgevoerd met het computerprogramma Praat, dat speciaal is ontwikkeld voor de
analyse, synthese en manipulatie van spraak. Ik heb
de ftequentie (in hertz) van de eerste formant van de
ei gemeten op twee vaste tijdstippen: op 25 en 75 procent van de duur van de klinker. De meting op 25 procent moest een beeld geven van het eerste deel van

de klank, die op 75 procent van het tweede deel. De
aa en ie blijven van het begin tot het eind ongeveer
gelijk, dus die klanken heb ik alleen op 50 procent

Maria Henneman:
nummerdrieinde
Poldemederlandstop-vijf.

Dit onderzoek is gepubliceerd in de bundel Linguistics
in the Netherlands. Amsterdam (etc.), Benjamins,
2002.

/WMOP-vijF
Nauwgezette bestudering van de e/-klanken die te horen waren uit de mond
van gasten in het tv-programma Het blauwe licht leidde tot de volgende topvijf van personen die sterk Poldernederlands spreken:
1.
2.

3.
4.
5.

Annemarie Mol (1958, hoogleraarfilosofie)
Alkeline van Lenning (1956, universitairdocentsociologie)
Maria Henneman (1956, hoofdredacteur/Vetweric)
Dana Nechustan (1970, filmregisseur)
Hedy d'Ancona (1937, politicus)

De eerste man, Kees Driehuis (1951, programmamaker VARA-tv), vinden we
pas op de negende plaats. De top-vijf van laagst scorende personen ziet er zo
uit:
1.
2.

3.
4.
5-

Bastiaan Bommelje (1955, uitgever en publicist)
Adriaan van Dis (1946, schrijver en presentator)
Troetje Loewenthal (1944, coordinator expertisecentrum)
Andries Knevel (1952, EO-directeuren presentator)
Arnoud Holleman (1964, beeldend kunstenaar)

De overige gasten van Het blauwe licht \N\er spraak is onderzocht: Frits
Barend, Patty Brard, Cisca Dresselhuys, Sjarel Ex, Jacobine Ceel, Paul Haenen,
Tom van't Hek, Vincent Icke, Jeroen van Inkel, Chris Keulemans, Dana
Linssen, Annemarie Oster, Patricia Pisters, Gerardjan Rijnders, Helga
Ruebsamen, Paul Schnabel, Rosita Steenbeek, MoniekToebosch, Bert van der
Veer, Jolande Withuis en Paul Witteman.
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ME WORDT MAAI
Jan Stroop

m'n en z'n in hun voile vorm uit to willen uitspreken van elke letter van
spreken, dus als jij, mij, wij, enzohet gedrukte woord, maar het is tevoort. Alleen zeggen die Polderne- genwoordig ook heel algemeen in
derlandssprekenden dan natuurlijk spontane spraak. Met het bezittelijk
[jaai], [maai], [waai], [zaai], envoornaamwoord je gebeurt iets derzovoort.
gelijks: je eigen bankrekening wordt
Ik citeer uit bandopnames van
jouw eigen bankrekening.
de radio die ik erop heb afgeluisDachten we dat spellinguitspraak
terd; links het citaat, rechts wat
eindelijk de wereld uit was, komt
het in het ABN altijd geweest is.
die in verhevigde mate weer terug.
Dat wordt nog weer in de hand gePoldemederlands
ABN
werkt doordat gereduceerde vormen
zelden meer als zodanig geschreven
}- 1k heb 't boek hier voor maai liggen.
- Ik heb 't boek hier voor me liggen.
worden. Schrijfwijzen als 't regent,
Denk jaai dat zaai een oppepper is?
- Denkje dat ze een oppepper is?
m'n fiets, komt-ie ook?; 'k zal wel
- Wat maai stoort in dat verhaal C...)
- Wat . me stoort in dat verhaal (... )
zien, 't kabinet, die in de tweede
- Wat zeg jaai?
- Wat zeg je?
helft van de negentiende eeuw ge- dat waai hier dieren houden
- dat we hier dieren houden
bruikelijk werden (zie bijvoorbeeld
- Komt haai nog?
- Komt le nog?
Multatuli), zijn nu uit de mode.
- Dankzaai OCenW zit jaai hier aaigelijk.
- Dankzij OCenW zit je hier eigenlijk.
Ik ga een onderzoekje doen naar
- Daar staat zaain auto.
- Daar staat z'n auto.
de omvang, omstandigheden en
voorwaarden van dit proces van 'adop de voorgrond treedt. De spreHet verschijnsel is niet van vanductie' (het tegenovergestelde van
kers van het Poldernederlands
daag of gisteren, maar de frequentie reductie) . Observaties hieromtrent
hebben namelijk tegenwoordig hoe waarmee het voorkomt, neemt in
zijn van harte welkom via de redaclanger hoe meer de neiging de on- hoog tempo toe. Deze terugkeer van tie van Onze Taal, Raamweg ia,
beklemtoonde ('gereduceerde')
de voile vorm is misschien begonnen 2596 HL Den Haag, e-mail:
voornaamwoorden je, me, we, ze,
als gevolg van spellinguitspraak, het redactie@onzetaal.nl.
S
oals ook in het artikel
hiervoor duidelijk
wordt, is een belangrijk
kenmerk van het Poldernederlands de opvallende verandering van de ei- klank: die wordt
steeds vaker uitgesproken als
[aai]. Er doet zich in het taalgebruik een verschuiving voor waardoor die ei-verandering nog meer

PIETLUT
Toch een bijbelse oorsprong?
Een oudere theorie, van spreekwoordenboekmaker P.J. Harremaker P.J. Harrebomee komt het woord Pietlut uit de
bomee, uit 1870, ziet de oorsprong
van het woord in de bijbeltekst Ezebijbel. De hedendaagse naslagwerken laten geen
chiel 30:5: "Ethiopie, Put, Lud, heel
de gemengde bevolking, Kub en de
spaan heel van deze theorie. Is dat terecht?
zonen van het met hen verbonden
land zullen met hen door het
Robert S.P. Beekes - Universiteit Leiden
zwaard vallen."
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) verdedigt die etyn zijn rubriek `Woordhoek' in mologie nog als volgt: "De voorleNRC Handelsblad besprak
zing van dit bijbelvers heeft iets
Ewoud Sanders op 2 maart
druks en gepreciseerds, en toch is
2001 de etymologie van het
de inhoud voor den hoorder niet
woord pietlut. De meeste hedenveel zaaks, zoodat dit aanleiding
daagse etymologische woordenboe- kan gegeven hebben tot de vorming
ken gaan ervan uit dat het een savan het woord putluttig en de uitmenstelling is van de eigennaam
drukking putlut hebben." Sanders
Piet en een tweede lid lut, dat `klein' sluit zich aan bij de moderne nabetekent (van luttel) of 'sul' (dat
slagwerken, maar laat voorzichtiglaatste is alleen to vinden in Van
heidshalve de mogelijkheid open
Dales etymologisch woordenboek) . dat de oudere theorie de juiste is.

Volgens de negentiende-eeuwse spreekwoordenboek-
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Rijmvorming

Waarom vinden de moderne etymologen de bijbelse oorsprong
minder waarschijnlijk? Is het bestaan van het woord putluttig niet
een sterke aanwijzing voor een afleiding van Put en Lud? Het etymologisch woordenboek van De
Vries en De Tollenaere (1997)
houdt het erop dat putluttig een
van pietlut afgeleide "rijmvorm" is:
piet veranderde in put omdat het
rijmt op lut. Ik denk dat de moderne etymologen hier de plank volledig misslaan. Harrebomee en het
WNT hebben toch gelijk.
Die rijmvorming is een uiterst
twijfelachtige verklaring. Waarom
zou het Nederlands graag twee lettergrepen met een korte u-klank
hebben? Je hebt wel vormen als
gut gut en tut tut, maar dat zijn
woordherhalingen, geen "rijmvor-

Dat is ook veel beter
verklaarbaar als volksetymologisch verschijnsel: een wat onbegrijpelijk woorddeel
(put) wordt vervangen
door iets wat betekenisvoller lijkt (Piet).
Het idee dat putlut de
oudste worm is, wordt
ondersteund door het
feit dat het Fries uitsluitend de vorm putluttig heeft.
Kouwe drukte

It

typisch

mingen" uit woorden met twee
verschillende klinkers. Het lijkt er
eerder op dat het Nederlands juist
een voorkeur voor verschillende
klinkers heeft. In een woord als
pietepeuterig wordt eerder naar
klinkervariatie gestreefd dan naar
harmonie. Bij rijmvorming zou je
peutepeuterig of pietepieterig verwachten.
Een tweede probleem bij die
rijmvorming is het volgende: als
het woord putlut (of putluttig) is
ontstaan uit pietlut omdat het Nederlands een voorkeur voor rijm
zou hebben, waarom is pietlut dan
niet vervangen door putlut? Het
tegendeel is gebeurd: tegenwoordig bestaat alleen pietlut nog. Putlut en putluttig worden nog maar
zeer sporadisch aangetroffen. Dat

Putlut lijkt dus ouder
dan pietlut. Maar hoe
komen we dan uit bij
de bijbelse oorsprong?
t
Daarvoor moeten we
de betekenisontwikkeling nader bekijken.
w
Het woord pietlut heeft
twee betekenissen: `iemand die zich met kleine dingen
bezighoudt', en `kouwe drukte',
zoals in Mat heeft hij een pietlut
op zijn lijf' en `Maak maar zo'n
pietlut niet.' Die laatste betekenis
is interessant, om twee redenen:
ten eerste is ze verouderd, en ten
tweede ligt ze heel dicht bij het
bijbelcitaat ("Put, Lud, heel de gemengde bevolking"), dat iets aanduidt als `en heel dat zootje kleine
onbetekenende landen'. Het zou
kunnen dat het woord oorspronkelijk alleen die tweede betekenis
heeft gehad, waar dan weer het
woord putluttig van is afgeleid met
de betekenis `zich bezighoudend
met kleine onbelangrijke zaken'.
Van daaruit kan de eerste betekenis van putlut weer zijn afgeleid
als `iemand die zich bezighoudt

maakt eerder het omgekeerde

met kleine onbelangrijke zaken'.

OjoRt=•

De andere woordenboeken sluiten zich bij De Vries en De Tollenaere aan, en menen met hen dat
het woorddeel lut `klein' betekent.
Maar eigenlijk bestaat er helemaal
niet zoiets als lut. Het woord voor
`klein' is luttel, lutter, luttig of luttik
met klinkervariaties, maar niet lut.
Het enige lut met de betekenis
`klein' vinden we in het Saksisch.
Verder bestaat er alleen een weinig
voorkomend zelfstandig naamwoord lut dat `kleinigheid' betekent. En als een van deze vormen
al achter het woord Piet zou zijn
geplakt, dan zou de betekenis iets
als `Piet klein' zijn — iets wat helemaal niet aansluit bij de hedendaagse betekenis. Een pietlut is
zelf niet klein, maar maakt zich
druk om kleine dingen.
Elementaire etymologie

Het hele verhaal lijkt me een staaltje van elementaire etymologie: je
moet kijken naar de oudste vorm
(putlut en niet pietlut), naar een
geloofwaardige betekenisontwikkeling (van putlut `kleine onbelangrijke landen' via putluttig `zich
bezighoudend met kleine onbelangrijke zaken' weer naar putlut
`iemand die zich daarmee bezighoudt'), en een aannemelijke verklaring voor klankveranderingen
zoeken (de volksetymologische
verandering van put naar Piet in
plaats van "rijmvorming", en de
behoefte aan klinkervariatie) . Als
je dat doet, hoef je echt geen pietlut te zijn om vast te stellen dat
het woord vrijwel zeker uit het bijbelcitaat is afgeleid, zoals zo veel
woorden in het Nederlands uit de
bijbel komen. Toch is het woord
uniek: een hele bijbelpassage
wordt in een woord samengevat —

Hollands-protestants.
•
scenario waarschijnlijk: het oudere Het feit dat in Vlaanderen alleen
putluttig bestaat en putlut niet
putlut is vervangen door pietlut.
(meer?), is een argument voor dit
(advertentie)
scenario.
(Ik dank deze observatie
OPROEP: PIETEN EN PIETJES
aan professor Tops.)
Is de bijbelse oorsprong zo gek
Alhoewel pietlutdus hoogstwaarschijnlijk niet is afgeleid
NASLAGWERKEN
nog niet, bij de modernere verklavan een zekere Piet met toevoeg i ng lut, bestaan er wel
QBFFT U INFORMATIE OVER:
ring kunnen ook nog eens grote
heel veel Pieten met een eigenaardige achternaam.
ALGEMENE ENCYCLOPEDIEEN
Winkler Prins, Oosthoek, Brittant ca e.a.
vraagtekens gezet worden. Zo beVan professor Weijnen is de observatie dat de meeste
(ook suppl menterAjaarboeken en loss den).
tekent lut wel `sul' (zoals Van Dale
GESPECIAL1SEERDE ENCYCLOPEDIEEN
van deze namen een verkleinwoord toestaan. Zo heb je
• Geschiedenis - Geografl&Topografle • Kunst • Literatuur
stelt), maar alleen in het woord
Pietje Bedroefd, Pietje de Dood, Pietje Du!, Pietje Ongeduld,
• Muziek • Judaica • Mari#iem • Medisch • Fauna • Flora enz.
BIJZONDERE WERKEN
lut(te), met de volledige betekenis
Pietje Pek, Pietje de voorste, Pietje-rut, Pietje-ru! en Pi'etjekadul. Een Pietje Lut is echter nog nvoit aangetroffen. Dat
`vrouw met weinig verstand, sul
van een vrouw'. Waarom zou dit
zet het woord in een uitzonderingspositie (samen met
AND EN NIEUW OOST-INDifN =:
woord bij het mannelijke Piet gezet
een naam als PietSnot). De naamafleiding wordt hierHET standaardwerk over de Y.O.C.
worden? En dan nog: wat heeft sul
mee extra onwaarschijnlijk.
8 glen, waarvan inmiddels 4 verschenen zijn.
te
maken?
Een
pietlut
met
pietlut
Kent u meervan die Pieten? En kunnen dat ook Pietjes
is geen sul, maar iemand die heel
zijn? Stuur ze me toe via de redactie van Onze Taal:
Tel. 0546 - 860 984
FRISO BOEK
Fax 0546 - 861 700
P48tbus 20
precies
is en daar moeilijk over
redactie@onzetaa#.nl; Raamweg la, 2596 HL Den Haag.
E-mail: info@friso.nl
7665 ZG Albergen
www.friso.ni
doet.

FRISO BO
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WAT GEBEURD ER?
daar gaat het niet om, maar het is
ooit opgetuigd als ezelsbruggetje
voor de onvoltooid verleden tijd of
het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden — en alleen
daarvoor.
Het vervelende is dat de spellingchecker hier niet altijd helpt.
Toevallig wel bij geschildert of
woond, want die vormen bestaan
gewoon niet. Maar van verdubbelen, bevorderen, gebeuren, bedoelen,
betekenen, veranderen, ontsieren,
verhuren, enz. bestaat zowel een
vorm op d als een op t.
Ik zou het interessant vinden
te weten hoe het komt dat deze
hypercorrectie optreedt. Of sla ik
de makers van deze fouten te hoog
aan? Niks regel, niks hypercorrectie. Het is een d of een t: kruis of
munt. God zegene de greep!

Hans Aniba - general manager
taleninstituut Linguarama

O

p een en dezelfde pagina van NRC Handelsblad trof ik twee
keer een spellingfenomeen aan dat helaas ook menige brief en menig rapport, memo,
en e-mailbericht ontsiert: "een belangrijke overwinning voor Marokko, dat sinds (...) 1975 aanspraak
maakt op het gebied en
daarmee zijn territorium
bijna verdubbeld". Op
slechts een kolom afstand staat een citaat
van oud-staatssecretaris
Dick Benschop. Deze
zegt niet te willen verhelen dat het anti-Europese populisme van Le Pen
"het klimaat rond de EuNaschrift redactie
ropese integratie absoDe heer Aniba is niet de enige
luut niet bevorderd".
die heeft opgemerkt dat werk"Verdubbeld" en "bewoorden in de tweede en derde
vorderd", dat is toch
persoon steeds meer met een
hartstikke correct? We
slot-d worden geschreven. Dick
kennen ons `kofschip', hoor! Een
Kraaij uit Alphen aan den Rijn
mooi voorbeeld van de klok horen
ziet geregeld hij beheerd en hij
luiden zonder zelfs maar van het
verteld in de krant staan. En
bestaan van de klepel op de hoogArno Schrauwers uit Amsterdam
te te zijn. Dommer dan de regels
noteerde enkele voorbeelden uit
niet kennen is een regel zo goed
internetnieuwsgroepen en uit
kennen dat je hem gaat toepassen
wat hij "e-berichten" noemt:
waar hij niet thuishoort. Het kofschip is nog altijd zeewaardig,
- Ik raad u aan de specificatie op

internet goed te vergelijken met
wat u thuis noteerd.
Waarom leverd Apple niet op
zijn minst een BOEK mee bij de
computer.
Norton op Windows draaien Levert (...) problemen op indien je
het hele pakket installeerd.
Een van onze contractors adverteerd dat zij stofvrij vloeren kunnen schuren.
In het artikel `Het kofschip is
geen spellingregel', van PeterArno Coppen (Onze Taal juni
1999), wordt in een kadertekst
het proefschrift van Johan Zuidema aangehaald, waarin deze
spelfout beschreven wordt. Zuidema concludeert dat spellers
van het Nederlands nauwelijks
meer hoeven na te denken: het
`kofschippatroon' heeft zich in
hun intuitie vastgezet: ze spellen
automatisch gewerkt, bedacht,
gehaald en gehoord. Bij dubbelvormen als bewonderd/bewondert en verdubbeld/verdubbelt
kan dat problemen opleveren,
doordat dit automatisme altijd
leidt tot dezelfde vorm: bewonderd en verdubbeld. Ervaren spellers hebben voor deze vormen
een alarmbelletje ontwikkeld,
dat ze waarschuwt om juist hier
wel na te denken. Maar dat
alarmbelletje werkt alleen bij
voldoende concentratie.
•

GEWEESD
Ingmar Roerdinkholder - Winterswijk

et voltooid deelwoord
van wezen en zijn is
geweest, met een t
aan het eind. We zijn
het niet anders gewend en het
staat dan ook heel vanzelfsprekend. Maar als je afgaat op "t kofschip' of "t fokschaap', dat er bij
ieder schoolkind wordt ingestampt
als het belangrijkste fundament
van onze spelling, dan zou het eigenlijk geweesd moeten zijn, met
een d. Net zoals je schrijft: `Ik ben
verhuisd' of — nog duidelijker —
`Het kind is verweesd.' Het lijkt
erop dat geweest een over het
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hoofd gezien relict van een oude
spelling is en dat dit nooit door de
grote taalbouwers is opgemerkt of
aangepakt. Dat dit woord iedereen
eigenlijk te slim of is `geweesd'
dus. Dat komt misschien doordat
geweest niet als bijvoeglijk naamwoord kan worden gebruikt. Als je
de eerder genoemde woorden gaat
vervoegen, merkje snel genoeg
dat er een d geschreven moet worden: de verhuisde spullen of het verweesde meisje. Maar wie heeft er
ooit van `een geweeste/geweesde
melkboer' gehoord? Als je wilt zeggen dat de melkboer in kwestie
niet meer in functie is, dan heb je
het tenslotte over `een gewezen
melkboer'.

Naschrift Taaladviesdienst

De verklaring van de heer
Roerdinkholder is inderdaad
aannemelijk. Doordat er geen
verbogen vorm geweesde/geweeste of een verleden tijd weesde/weeste bestaat, is het niet
te horen of het woord met een
d of een t geschreven wordt.
Al lang voordat de spelling
werd vastgelegd, was de schrijfwijze geweest gebruikelijk; dit
is dan ook de officiele spelling
geworden. In enkele citaten uit
de zeventiende en achttiende
eeuw komt de vorm geweesd
nog wel voor, maar toen al
was geweest nagenoeg de enige
vorm.
0
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C. bruuskeren
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carameliseren
3·3. a.
a. carameliseren
b. caramelliseren
b. caramelliseren
e. karameliseren
C. karameliseren
d. karamelliseren
d• karamelliseren
4. a. Iicencie
4. a. licencie
b. licensie
b. licensie
e. licentie
C. licentie
5. a. recencie
5. a. recencie
b. recensie
b. recensie
e. recentie
C. recentie

6. a. sifilis

6. a. sifilis
b. sifylis
b. sifylis
e. syfilis
C. syfilis

2. intercessie
a. bemiddeling
a. bemiddeling
b. doorsnijding
b. doorsnijding
e. onderschepping
c. onderschepping
d. tussenruimte

d. tussenruimte

3. intersectie
3. intersectie

a. bemiddeling
a. bemiddeling
b. doorsnijding
b. doorsnijding
e. onderschepping
C. onderschepping
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d. tussenruimte

4. interstitie
4. interstitie
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b. doorsnijding
b. doorsnijding
e. onderschepping
c. onderschepping
d. tussenruimte
d. tussenruimte

scheepvaart: alsje
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iets'achterhet bak2. Nadat hij met zijn
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zeil' deed, kon de kawijdde de media
pitein het niet zien.
wijdde de media
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Merckx' tot de ver- e. Bakkes is eenoud
Merckx' tot de ver- c. Bakkes is een oud
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woord voor 'qebeelding sprekende
woord voor `gemaneuvres.
zicht, masker'. [e
maneuvres.
zicht, masker'• je
verschool je alshet
verschool je als het
D. Extra
ware achtereen
D. Extra
ware achter een
masker vanonmasker van onHoeis het woord
schuld ('achter
Hoe is het woord
schuld ('achter
achterbaks ontstaan?
bakkes') als je iets
bakkes') als je iets
achterbaks ontstaan?
stiekem deed.
stiekem deed.
a. Achterbaks betekent
a. Achterbaks betekent
letterlijk 'achter de Deantwoorden vindt
Ietterlijk `achter de De antwoorden vindt
rug'. Het Middelu op pagina 169 van dit
rug'. Het Middelu op pagina 169 van dit
nederlandse woord nummer.
nederlandse woord nummer.
40

2.

•

ONZE
TAAL
ONZE
TAAl
2 02003-6
03-6

[157]
[157]

HEBBEN WE BINNENKORT
'AFSCHEIDGENEEMD'?
Hoe sterke werkwoorden zwak worden, en andersom

JoopvanderHorst

De oude verledentijdsvorm loeg werd lachte, maar hijste werd juist hees.
De Nederlandse werkwoorden blijken zich door de eeuwen heen voortdurend te bewegen tussen zwak en sterk. De toekomst van een werk-

zonder zo'n hulpmiddel af, en geven de verleden tijd
aan met hun eigen stam. Grimm vond dat een teken
van kracht. Op die terminologie valt veel af te dingen, maar dat ga ik niet doen. Sterke werkwoorden
worden al bijna tweehonderd jaar zo genoemd en we
laten het nu maar zo.

woord voorspellen is dan ook geen sinecure. Joop van der Horst doet toch
"Ongelykvloeyend"
een pogmg.

Onlangs kreeg ik de volgende brief:
Beste Joop van der Horst,
Zuigen is een sterk werkwoord, stofzuigen niet.
Komt die verandering door de samenstelling? Zo
ja, ontwikkelt onze taal zich dan naar iets als 'Hij
heeft afscheidgeneemd? Ik wil de boel niet bespottelijk maken, al klinkt het in mijn oren als bespottelijk. Ik ben echt geinteresseerd in het antwoord.
Of deugt mijn gedachtegang niet?
Erik Hemelaar
Dit was mijn antwoord:
Geachte heer Hemelaar,

W$;

Dat zou best kunnen, maar zeker is het niet. In ieder
geval is er met uw gedachte niets mis. U lijkt me echter iemand die er graag meer over wil horen dan alleen: 'Het zou kunnen, maar je weet maar nooit.' Ik
zal u zeggen wat ik weet en denk.
Voor de goede orde: onder sterke werkwoorden
verstaan we de werkwoorden die hun verleden tijd
vormen met klinkerwisseling: slapen - sliep, buigen boog, en dergelijke. Doorgaans hebben deze sterke
werkwoorden een voltooid deelwoord op -en: geslapen, gebogen. Daarmee onderscheiden we de sterke
werkwoorden van de zwakke werkwoorden, in navolging van de negentiende-eeuwse Duitse taalkundige
Jacob Grimm, die de term bedacht heeft. Zwakke
werkwoorden vormen hun verleden tijd met -de(n)
oi-te(n): wandelen - wandelde, maken - maakte. De
zwakke werkwoorden hebben over het algemeen een
voltooid deelwoord dat eindigt op -t of -d: gewandeld,
gemaakt. Grimm beschouwde zo'n achtervoegsel als
een hulpmiddel, en daarom noemde hij die werkwoorden 'zwak'. De sterke werkwoorden kunnen het
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Al in onze vroegste grammatica's, van de zestiende en
de zeventiende eeuw, was men zich bewust van deze
groep merkwaardige werkwoorden. Zonder overigens
te beseffen waar die rariteiten vandaan kwamen, of
wat hun positie binnen onze taal was.
Het was de Nederlander Lambert ten Kate die in
1723, in een omvangrijke studie (Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake),
voor het eerst tot een goed zicht kwam. Ten Kate
sprak overigens nog van "ongelykvloeyende verba".

Bi] viijers en breien doen zich
ook al sterke vormen voor,
ook al worden die niet door
iedereen geqccepteerd.

Door nauwkeurige vergelijking van allerlei talen,
onder andere van het Oudengels, Oudhoogduits,
Oudnoors en Gotisch, kwam hij tot de conclusie dat
de sterke werkwoorden het oorspronkelijke systeem
vormden. De zwakke werkwoorden ("gelykvloeyende
verba") zijn een jongere vernieuwing van het Germaans. Ook liet hij zien dat de sterke werkwoorden
bij nader toezien helemaal niet zo grillig en chaotisch
zijn als men op het eerste gezicht soms denkt. Ze volgen bijna allemaal enkele welomschreven patronen.
Er is met dat prachtige boek van Lambert ten Kate
weinig gedaan. Misschien doordat het in het Nederlands was geschreven. Bijna honderd jaar later vindt
Jacob Grimm het wiel opnieuw uit in zijn baanbrekende boek Deutsche Grammatik (1819). Overigens
verwijst hij in een voetnoot met veel waardering naar
Ten Kate. Grimms boeken werden wel veel gelezen.
En vandaar dat we nog steeds zijn terminologie gebruiken.

Verdere afkalving

De toestand is nu zo dat er ongeveer 150 sterke werkwoorden zijn (nog afgezien van een paar speciale gevallen) . De ANS, onze Algemene Nederlandse Spraakkunst, die overigens liever van "onregelmatige werkwoorden" spreekt, geeft er een opsomming van (blz.
87 - 94) . De andere zijn allemaal zwak, en dat is een
overweldigende meerderheid.
Ook al zijn de sterke werkwoorden dus het oudere
type en zijn de zwakke werkwoorden er pas later bij
gekomen, intussen zijn de zwakke door hun overgrote
meerderheid het `gewone' type geworden, en moeten
we de sterke de `uitzonderingen' noemen. Die toestand is bepaald niet van vandaag of gisteren, want
ook in de Middeleeuwen waren de sterke werkwoorden al ver in de minderheid.
En zoals dat zo vaak gebeurt in taal: de minderheid gaat zich aanpassen aan de meerderheid. De
kleine groep `uitzonderingen' wordt nog kleiner. Heel
wat oorspronkelijk sterke werkwoorden zijn in de
loop der eeuwen zwak geworden. Zo was in het Middelnederlands de verleden tijd van lachen nog loeg
(ook al is het voltooid deelwoord tot op de dag van
vandaag gelachen gebleven, sterk dus, en niet geworden tot gelacht) . En van wassen is het oudere vies ook
vervangen door het zwakke waste (hoewel gewassen
niet vervangen werd door gewast).
De toch al relatief kleine groep van de sterke werkwoorden kalft verder af. Maar het gebeurt verbazend
langzaam, en niet erg rechtlijnig.
Taaie Ievenskracht

C.B. van Haeringen schreef in De nieuwe taalgids van
194o een bekend geworden artikel onder de titel `De
taaie levenskracht van het sterke werkwoord'. Daarin
lezen we:

Wie dit verloop aanzag b.v. in de vijftiende eeuw,
en de algemene richting in de ontwikkeling der
germaanse talen kende, zou de voorspelling hebben durven wagen dat omstreeks het jaar 2000 de
doelloze en lastige verscheidenheid in de verbale
flexie zou ongedaan gemaakt zijn door een algehele overwinning van het eenvoudige en regelmatige
type.

^ A

^

dan men zou verwachten; en het is ook niet zo dat er
alleen maar afname is, want hier en daar is er ook
nog wel eens een kleine toename.
Dat in de werkelijkheid van alledag dat afkalven
wel een beetje verder voortgeschreden is dan men
soms denkt, bleek onder andere uit een artikel van
Ariane van Santen in Onze Taal van 1997. De onzeker heid bij bijvoorbeeld blinkte, scheerde, vlechtte, scheldde, spuitte en vriesde laat zich zonder moeite aantonen. Deze en dergelijke vormen komt men trouwens
ook met regelmaat tegen in kranten en gesproken
taal. Het zou echter een vergissing zijn te denken dat
dat juist in onze tijd gebeurt.
Heen en weer

Oftewel: je zou verwacht hebben dat de sterke werkwoorden allemaal zwak geworden waren. "Maar",
gaat hij voort:
het is anders gelopen. Wel zien wij ieder opkomend mensengeslacht het proberen met slaapte,
zingde e.d. Telkens weer rammelt de jongste generatie aan de zware ketenen der traditie. Maar even
grif staat en stond een ouder geslacht gereed om te
verbeteren en weer vast te klinken wat los dreigde
te raken.

Verder laat Van Haeringen zien dat de voorbije achthonderd jaar zelfs een zeker aantal zwakke werkwoorden sterk geworden is. Zo had hijsen oorspronkelijk de vormen hijste en gehijst, maar tegenwoordig
zegt bijna iedereen 'hees' en `gehesen'. Bij vrijen en
breien doen zich ook al sterke vormen voor, ook al
worden die niet door iedereen geaccepteerd. Kortom:
ook al kalft de groep van de sterke werkwoorden over
vele eeuwen bezien wel af, het gebeurt langzamer

Bij het lezen van oudere teksten blijkt eigenlijk dat er

bij de sterke werkwoorden voortdurend, in alle eeuwen veel beweging is: heen en weer. We zien zwakke
vormen die later weer teruggedraaid zijn en sterk gemaakt, sterke vormen die thans door zwakke zijn vervangen, naast zwakke werkwoorden die nu sterk geworden zijn. P.C . Hooft schrijft in zijn Historien
"Deeze woorden (...) beweeghden heftelyk de gemoeden van alle die er jeeghenwoordigh waaren."
In de achttiende eeuw schrijft Huydecoper, de befaamde `taaldespoot uit de pruikentijd': "Fraai vermydde Vondel de zelve in Gysbr. van Aemstel", maar
hij heeft kritiek op Vondel omdat die "vergeldde" en
"trefte" had geschreven. Jacobus Kok schreef in zijn
Amsteldamsche Jaarboeken (1781): "dat de muitenden
hun oogmerk niet bereeken".
Vragen en jagen zijn twee werkwoorden die oorspronkelijk zwak waren en later sterk geworden zijn.
Zwakke vormen als vraagde en jaagde komen tot op
heden voor, naast vroeg en joeg. Als Multatuli dus in
zijn Max Havelaar noteert: "Wel jets ongeduldig ►
:
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vraagde hij van tijd tot tijd (...) of er iets in aantogt
was", dan is dat niet zozeer al zwak, maar nog zwak.
Maar als hij in dezelfde Havelaar schrijft: "[zij] kreschen onbeschrijfelijke geluiden" dan is dat een sterkmaken van een oorspronkelijk zwak werkwoord, een
tendens die zich bij mijn weten niet heeft voortgezet.
Kortom: de situatie is instabiel. Niet alleen nu, maar
ook in voorgaande eeuwen. De groep van de sterke
werkwoorden neemt op de lange termijn waarschijnlijk wel af, maar op de korte termijn is dat verre van
duidelijk. Er zijn `verzwakkingen' aan te wijzen, maar
er zijn ook `versterkingen', en er zijn allerlei verzwakkings- en versterkingstendensen geweest die na enkele
eeuwen toch weer teruggedraaid werden. Van Haeringen heeft niets te veel gezegd, door te spreken van "de
taaie levenskracht van het sterke werkwoord".
Kanshebbers

Welke sterke (of onregelmatige, of "ongelykvloeyende") werkwoorden !open de meeste kans zwak te worden (regelmatig, "gelykvloeyend")? Een belangrijke
factor is de frequentie van het werkwoord. Hoe vaker
een werkwoord gebruikt wordt, hoe minder kans dat
het zwak gemaakt wordt. De hele groep sterke werkwoorden houdt zo heroisch stand. Het gaat immers
veelal om woorden voor dagelijkse dingen als eten,
slapen, zitten, geven, nemen, vinden, enz. Als er al afvallen, dan zijn dat de werkwoorden die relatief iets
minder frequent zijn. Dat bleek ook wel uit het onderzoek van Ariane van Santen dat ik noemde. Zo zal er
eerder twijfel zijn bij blinken, scheren, schelden en spuiten dan bij zitten, eten, geven en nemen, die superfrequent zijn. Het werkwoord zuigen zit binnen de groep

van de sterke werkwoorden meer in de buurt van
scheren en schelden dan van zitten en nemen.
Maar frequentie is waarschijnlijk niet de enige
factor. Inderdaad — en nu kom ik bij de kern van uw
vraag — schijnt het al of niet samengesteld-zijn ook
een rol te spelen. Zoals u al schreef: zuigen is sterk,
stofzuigen zwak. En er zijn er meer zo. Wellicht zijn
er nog meer factoren, die we op dit moment niet kennen. En van de twee die we kennen, of althans ervan
verdenken dat ze een rol spelen, is niet duidelijk
welke de sterkste is. Ik vermoed dat frequentie belangrijker is dan het al of niet samengesteld-zijn, maar
ik kan dat niet bewijzen. Anders gezegd: ik denk dat
afscheidgeneemd weliswaar een kanshebber is doordat
het om een samenstelling gaat, maar die kans wordt
dan weer ontkracht doordat nemen tot de superf equente werkwoorden behoort en daardoor (voorlopig?) wel sterk zal blijven.
U ziet het: het is erg moeilijk om hierover voorspellingen te doen. Overzien we de voorgeschiedenis, dan is
er door de eeuwen heen wel een zekere vermindering
van sterke werkwoorden te constateren, maar het gaat
verbazend langzaam: er zijn ook tegenbewegingen, er
zijn tendensen geweest die later weer teruggedraaid
zijn, en we weten eigenlijk niet goed welke factoren er
allemaal een rol spelen. Het beste wat ik ervan zeggen
kan, is: voorlopig zit afscheidgeneemd er niet in.
Ik hoop u hiermee naar wens geantwoord te hebben,
en teken, met de meeste hoogachting,
Joop van der Horst

PLAATS EN PLEK
J.A.A. van der Aa - Sint-Oedenrode

ederland schijnt zijn
plaats niet meer te
kennen. Het woord
plaats heeft plaats
moeten maken voor plek. Toch is
er volgens mij een verschil: plek
heeft een wat engere betekenis
dan plaats. Dit laatste woord staat
voor `ruimte, positie, plein, dorp,
stad, taak en citaat'. Plek is beperkt
tot een vlek of een klein gedeelte
van een groter oppervlak.
Naschrift redactie

De heer Van der Aa is niet de
enige die heeft opgemerkt dat
plek hoe Langer hoe meer plaats
verdringt. Onder meer in de
jaargangen 1995 (ju!Vaugustus)
en 1997 (februari/maart) van
Onze Taal schrijven lezers over
dit verschijnsel. Historisch gezien heeft Van der Aa groot gelijk: het woord plek is een ne[16o]

venvorm van het woord plak,
waarmee een platgeslagen voorwerp zoals een muntstuk of een
lap stof werd aangeduid. Het is
waarschijnlijk ontstaan uit een
klanknabootsend woord dat een
klap met de vlakke hand verbeeldde. Het woord plaats is afgeleid van het Latijnse platea,
dat `plein' betekent. Dat woord
komt weer van het Griekse platus `vlak, breed'. Daarmee duidt
het woord plek dus inderdaad
van oorsprong een klein oppervlak aan, en plaats een groot.
Toch liggen die twee betekenissen in het hedendaagse Nederlands dicht bij elkaar. Zelfs
als we de historische betekenis
in aanmerking nemen, is de
vraag: waar houdt een oppervlak op klein te zijn en wordt
het groot? Het is duidelijk dat
dit voornamelijk een kwestie
van perspectief is. Wat de een
nog een plek noemt, vindt de
ander al een plaats.
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Maar is plek nu inderdaad
bezig plaats te verdringeri? We
zochten met Google op internet
in Nederlandstalige documenten naar beide woorden, en
vonden 1.640.000 documenten
met plaats en 182.000 met plek.
Voor de meervouden plaatsen
en plekken was het respectievelijk 629.000 en 69.700 (maar
plaatsen is natuurlijk ook een
werkwoord en plekken niet) .
De verhouding plaats(en) :
plek(ken) komt daarmee op 9:i.
Drie jaar geleden pakte de.
vergelijking nog gunstiger uit
voor plaats. Toen was de verhouding plaats : plek 1o:1, en
voor het meervoud was die
zelfs 12,5:1. Het lijkt er dus op
dat plaats inderdaad wat ruimte heeft moeten maken voor
plek, maar plaats staat desondanks nog steeds ruim aan kop.
Het ziet er daarom niet naar
uit dat het woord snel zal verdwijnen. 40

"ALLES BIJNA VOOR DE HELFT
VAN DE PRIJS"
Marcel Lemmens - zelfstandigvertaler

oan ne Brouwer zei ooit in het
tv-programma TIvee Vandaag:
"We gaan eens even kijken of
we opnieuw contact kunnen
krijgen met Parijs." Er was al
eerder geprobeerd contact te
maken met Parijs, maar vanwege
technische problemen was dat nog
niet gelukt. Joanne Brouwer bedoelde dus te zeggen: "We gaan
opnieuw kijken of (...)"
Zo zijn er in spontaan taalgebruik weI meer voorbeelden van
een onevenwichtige of verwarrende woordvolgorde te horen:

J
I

Vonk heeft net armen die lang
genoeg zijn.
(Eddy Poelmann overdoelman Vonk van
Heerenveen)

2

Er liggen nog vermoedelijk twee
lijken onder het puin.
(Maria Henneman in hetNOS-JournaaQ

3 In Singapore staat daar maximaal een straf van zeven jaar op.
(NOS-JournaaQ

4 Het is bijna Stephan Everts die
eraf gaat. [= van de motor]

6 De universiteit van Utrecht
kreeg slechts een onvoldoende
voor 3 pro cent van haar voorstellen.
(de Volkskrant)

7 Bondscoach Jorge nodigde de
zo-jarige middenvelder uit voor
het thuisduel in groep 9. Hierdoor mist in principe Dani de
competitie-opening.
(de Volkskrant)

8 Alles bijna voor de helft van de
prijs
(advertentie in deZuld-llrnburqse editie
vaneen zondagskrant)

De woordgroepen
onder meer en
onder andere

lijken erg vaak op
een andere plaats
in de zin terecht
te komen.
Met name voorbeeld 5 is interessanto Doordat de bij elkaar horende woordenreeks "treinverkeer
rond Utrecht" is onderbroken, is de
zin uit balans geraakt. Dat dit is
gebeurd, heeft waarschijnlijk alles
te maken met het feit dat het hier
een krantenkop (over twee regels)
betreft.

5 Treinverkeer langdurig rond

Utrecht verstoord
(de Volkskrant)
Joanne Brouwer
(Twee Vandaag):
"Even kijken of we
opnieuw contact
kunnen krijgen met
Parijs."
Foto:OEO

Onder meerlandere
Naar verhouding lijken de woordgroepen ondermeer en onderandere erg vaak op een andere plaats in
de zin terecht te komen dan waar
ze eigenlijk zouden moeten staan:

9 Forrest Gump kreeg onder meer
nominaties voor beste film en
[beste acteur].
(NOS-joumaaQ
10 Papon

(Hans Kievit inStudio Sport)

Je kunt natuurlijk zeggen dat Joanne Brouwer, Eddy Poelmann en
de anderen zich hebben versproken. Er zijn echter ook voldoende
geschreven voorbeelden die aantonen dat een goede woordvolgorde
niet altijd vanzelfsprekend is:

soms de neiging om vlak voor die
grotere woordgroep te gaan staan
('Ik heb weI met drie tegenstanders tegelijk geschaakt'). Dit is ook
gebeurd in de voorbeelden I, 2, 3,
4,6 en 8: 'armen die net lang genoeg zijn' werd zo 'net armen die
lang genoeg zijn', 'vermoedelijk
nog twee lijken' werd 'nog vermoedelijk twee lijken', enzovoort.
De voorbeelden met langdurig
en in principe (5 en 7) passen niet
in deze verklaring. Dat zijn dan
ook geen partikels, maar bijwoordelijke bepalingen. De afwijkende
woordvolgorde heeft hier waarschijnlijk een andere oorzaak.

Belangrijkste informatie
Het gaat in de meeste van deze
voorbeeldzinnen om de plaatsing
van zogeheten partikels (woorden
als nag, bijna, maximaal, wel,
slechts). Deze woorden geven
onder andere aan waar de focus
van de zin ligt; ze laten zien welk
deel van de zin de belangrijkste
informatie bevat en vestigen daar
zo de aandacht op. In een zin als
'Ik heb met weI drie tegenstanders
tegelijk geschaakt' geeft wel voornamelijk aan dat de focus op drie
ligt, De voorkeursplaats van het
partikel is in zo'n geval onmiddellijk v66r de focus.
Als het woord waarop de focus
ligt, ingebed is in een grotere
woordgroep, heeft het partikel
ONZE
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genoot onder andere bescherming van president Mitterrand.

(NOS-JoumaaQ

een stichting die onder andere hulp biedt aan prostituees.

II . ..

(rydsein)

Ook hier zijn bij elkaar horende
zinsdelen gesplitst: "onder meer/
andere" zou direct voor "beste
film", "president Mitterrand" en
"prostituees" moeten staan. Door
de plaats van de woordgroepen
ondermeer en onderandere verandert de betekenis van de zin. In
feite staat erin 10 en II dat er
naast bescherming en hulp ook
nog iets anders geboden wordt aan
respectievelijk Papon en de prostituees. En uite zouje kunnen opmaken dat Forrest Gump niet alleen een nominatie, maar ook een
prijs in de wacht heeft gesleept. En
die betekenissen lijken niet bedoeld te zijn.
Voor de leesbaarheid of begrijpelijkheid van een zin is de woordvolgorde kortom belangrijk, al
leidt een andere volgorde missemen niet altijd daadwerkelijk tot
een verschil in betekenis.
•
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AANBIEDINGEN VOO.R LEZERS
Hedendaags Nederlands

Woorden uit Nederlandsmindie

et Groot woordenboek hedendaags Nederlands van Van Dale beschrijft de
moderne Nederlandse woordenschat.
Eind vorig jaar verscheen de derde druk van
dit compacte broertje van de grote Van Dale
(een deel van 1740 bladzijden met 90.000
trefwoorden), die in verschillende opzichten
verbeterd is. De lemma's zijn uitgebreid met
informatie over synoniemen, antoniemen en
spreekwoorden, er words meer aandacht geschonken aan het
Belgisch-Nederlands, en uiteraard staan er ook nieuwe trefwoorden in - een kleine vierduizend. Geheel nieuw zijn de
kaderteksten met grammaticale en encyclopedische hiformatie. Een andere opvallende verandering betreft de typograhe:
de indeling van de lemma's is overzichtelijker gemaakt, onder
meer door de hoofdbetekenissen en verwijzingswoorden in
blauw of te drukken. Er is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van het boek - niet voor niets is het gekozen tot een
van de best verzorgde boeken van 2002.

lligator, amok, amper, ananas: het Nederlands heeft door
de eeuwen heen . nogal wat woorden aan de koloniale
tijd in Oost- en West-Indic overgehouden. Het uitvoerigste en diepgravendste overzicht van deze leenwoorden werd
eind negentiende eeuw samengesteld door P.J. Veth, een van
de eerste hoogleraren indologie. Over iedere door hem gevonden term schreef hij een
aparte tekst; daarin gaat hij niet alleen in
op de oorsprong en het gebruik van de
woorden, maar ook op allerlei Indische gebruiken en gewoonten. Veth schreef er met
groot enthousiasme over, met oog voor detail en een onmiskenbaar humoristische inslag. Zijn miniatures werden in 1899 gebundeld in Uit Oost en West. Dit boek is nu
opnieuw uitgegeven, met aanvullingen van de hoogleraar
Sanskriet H. Kern en de lexicograaf F.P.H. Prick van Wely. De
heruitgave beschrijft in totaal zo'n duizend woorden. De tekst
is hertaald door Nicoline van der Sijs.

H

€1a,-

korting voor lezers van Onze Taal

Het Groot woordenboek hedendoags Nederlands van Van Dale Lexicografie
kost in de boekhandel € 8o,-, bij Onze Taal nu € 68,-. Maak dit bedrag
over op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. `VDHN', en

u ontvangt het boek na enkele weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling
vanuit Belgic: € 68,- op postrekening 00016355-66-49. Dit aanbod
geldt tot 15 juni ook in de boekhandel op vertoon van deze advertentie.

A

€4,- korting voor leaers van Onze Taal
U!t Oost en West. Verklaring van wooo woorden uit Nederlands-India (pa perback, 288 blz., uitgeverij Contact) kost in de boekhandel € 22,50, bij
Onze Taal nu -618,50. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van
Onze Taal to Den Haag o.v.v. `Veth', en u ontvangt het boek na enkele

weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw Iidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgic: € 21.- op postrekening 000-16355-66-49.

WNT opnieuw op cdmrom beschikbaar
et Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter
wereld, biedt een historisch-wetenschappelijke beschrijving van het Nederlands
van 1500 tot 1976. De samenstelling van dit monumentale werk heeft bijna anderhalve eeuw geduurd; in 1998 wend het voltooid. Het bestond toen uit veertig dikke
banden, die in 2001 zijn aangevuld met drie delen die het twintigste-eeuwse Nederlands beschreven. In het WNT kan men de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden vinden, zowel jonge als zeer oude woorden. De betekenissen worden
gedlustreerd met citaten uit zeer gevarieerde bronnen.
De papieren versie van het WNT is uitverkocht en wordt voorlopig niet herdrukt.
Ook de cd-rom is, door faillissement van de uitgever, enkele jaren niet leverbaar geweest. Maar dit najaar brengt Sdu Uitgevers het woordenboek opnieuw op cd-rom uit, indusief de drie delen aanvullingen die
op de vorige cd-rom nog ontbraken. Daarmee is het WNT voor het eerst in zijn geheel elektronisch raadpleegbaar. Uiteraard
bevat de cd-rom uitgebreide zoekmogelijkheden; zo kunt u behalve de trefwoordenlijst ook de volledige tekst doorzoeken.

H

€30,- korting voor lezers van Onze Taal bij voorintekening
De winkelprijs van het WNT is 245,-. Lezers van Onze Taal ontvangen bij voorintekening - door betaling voori augustus - € 30,- korting; zij betalen
dan slechts € 215,-. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. `WNT'. De cd-rom zal dan na verschijnen (in oktober)
direct en zonder verdere kosten worden verzonden. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgic: € 219,50
op postrekening 00016355-56-49. De cd-rom wordt aangetekend verzonden.
Bezitters van een oude versie van het WNT op cd-rom (uitgegeven door AND) ontvangen tegen inlevering van het oude exemplaar nog eens -6 30,korting en betalen €185,- (voor Belgic: €189,50). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het genootschap: 070 - 356 12 20.
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Elektronisch Groene boekje
De officiele spelling op cd-rom
et betrouwbaarste hulpmiddel om digitaal de spelling
van uw teksten te controleren is het Elektt+nitisch
Groene boek e. nee handige cad-mm bevat niet alleen
de gehele officials Woordenlijst der Nederlandse taal bestaande uit iio.000
woorden plus de vervoegingen en verbuigingen
hiervan - moor ook de
bijbehorende Leidraad,
waarin de spellingregels
uitgebreid worden toegelicht. Daarnaast bevat
de cd-tom een lijst met
aardrijkskundige namen,
een dicteequiz en een
m compo"anagram
nent".
Bij twijfel over spelling of woordgeslacht is
het Elektronisch Groene boekje een onmisbare en praktische
hulp. Voor deze 2.o-versie is gebruikgemaakt van een verbeterd zoekprogramma, waarmee de woordenlijst zowel alfabetisch als omgekeerd alfabetisch (retrograde) doorzocht
kan worden.

H

Cdwrorn Middelnederlands
Uitgebreid woordenboek met ells
bronteksten
jaren is het elfdelige Middelnederlandsch woordenboek
NIINV1) van Verwijs en Veidam niet meer in boekvorm
everbaar. Maar het is nog wé1 op cd-mm beschikbaar, zij
het in een zeer beperkte oplage (en als deze is uitverkocht zal
het MNW niet meer verkrijgbaar zijn). De cd-rom bevat de integrale tekst van het NIIVW, en bovendien een uitgebreide verzameling
Middelnederlandse teksten van voor
1300 -- het Corpus Gysseling - plus
285 literaire teksten uit de periode
1250-1500 (waaronder de Peinaert,
Karel ends Elegast en de Beatrijslegende) . Elk van de lemma's in het
woordenboek words gelustreerd
met een of meer citaten uit deze
bronteksten, en met een muisklik
springt u eenvoudig heen en weer
tussen lemma's en bronnen. De vele
zoekmogelijkheden maken de cdrom aantrekkelijk voor iedereen die geinteresseerd is in de
(woord) gesdiiedenis van het Nederlands en zeer geschikt voor
het onderzoeken van oude Nederlandse teksten.

A

€15,- korting moor lezers van Onze Taal

€107,- korting moor lezers van Onze Taal; Iaatste exernplaren

Het E!ektronisch Groene boekje van Sdu Uitgevers kost in de boekhan-

De Cd mm Midde!nederlands is een uitgave van Sdu Uitgevers. De winkelprijs is € 215,-; bij Onze Taal nu € lo8,--. Maak dit bedrag over op rekening
4265902 van Onze Taal to Den Haag en u ontvangt de cd-rom binnen
enkele weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking
`MNW' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie:
€112,50 op postrekening 000-16355-56-49. De cd-rom wordt aangetekend verzonden.

del € 52,50, bij Onze Taal nu € 37,50. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. 'EGB', en u ontvangt
de cd-rom na enkele weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij
de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit
Belgie: € 42.- op postrekening 000-16355-66-49. De cd-rom wordt
aangetekend verzonden.

Tegen het verval van de retorica
Bjd1oze dialoog over actuele theme's
e Romeinse redenaar en geschiedschrijver Tacitus (56-119) is vooral beroemd vanwege
zijn Historieen en zijn Annalen - meerdelige werken waarin hij de Romeinse geschiedenis van de eerste eeuw na Christus beschrijft. Maas ook het ideine meesterwerk Diaiogus de oratoribus heeft hem veel roem verschaft. In deze tot nadenken stemmende dialoog
stelt hij de vraag aan de orde waarom zijn tijd verstoken is van talentvolle redenaars. Is het
verval van de retorica te wijten aan het slechte onderwijs, de onverschilligheid in de opvoeding, de hang naar vermaak en het verval van waarden en normen? Is het zo dat sociale en
politieke rust niet bevorderlijk zijn voor de welsprekendheid? Zoekend naar de antwoorden
raakt Tacitus aan thema's die niets aan belang hebben ingeboet en die nu misschien wel actueler zijn dan ooit. De veelgeprezen Dialogus is door Vincent Hunink in het Nederlands vertaald, onder de titel Tegen het vernal van de retorica. Piet Gerbrandy schreef er een uitvoerige
inleiding bij, waarin hij veel verduidelijkt over de Romeinse retorica, de persoon Tacitus, en
de Dialogus ze1f.

D

TEGP
VERVA
DE REI
TACT

€3,50 korting moor lezers van Onze Taal
Tegen het vervl van de retorica (gebonden,116 bladzijden) is een uitgave van Historische Uitgeverij. De winkelprijs is € 22,50; bij Onze Taal nu €1g,--. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal to Den Haag
en u ontvangt het boek binnen enkele weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking 'Tacitus'
en uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgic; €1g,- op postrekening 000-16355-66-49.
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DOOR NAAR DE VOLGENDE RONDE
Het redigeren van quizvragen

Marian van Eupen - eindredacteur Een tegen ioo,
Miljoenenjachten Heartbeat, en zelfstandig tekstschrijver

De populariteit van tv-quizzen is de Iaatste jaren weer flink gestegen,
en ook de geldbedragen die ermee te winnen zijn, groeien gestaag. Dat
stelt eens te meer eisen aan de redactie: alles moet kloppen, tot op de
komma. Welke rol speelt taal daarbij?

n een televisiequiz had een vraag kunnen luiden: `Waar staat het Pantheon?' Hij zou bedacht kunnen zijn door een enthousiaste quizredacteur die net terug was van vakantie en
zijn ervaringen in de Eeuwige Stad met de kijkers wilde delen. Hij ging er dan van uit dat maar een
antwoord correct is: `in Rome'. Maar dat is niet juist.
Door dat tamelijk onbestemde waar zijn ook mogelijk: `in Italie', 'tussen de Tiber en het Capitool', `in
Europa', `in een stad', `in Lazio', `op de grond', `op het
voormalige Campus Martius', `in het universum',
`onder een koepel', `op het noordelijk halfrond', en zo
zijn er misschien nog wel meer te verzinnen. Om dit
te voorkomen had het woordje waar simpelweg vervangen kunnen worden door in welke stad.
Bij een multiple-choicevraag kan zo'n vage formulering minder kwaad, althans zolang de foute antwoorden ook echt fout zijn. En daar hebben we meteen het volgende probleem, want ook in Parijs bevindt zich een Pantheon, weliswaar met een accent
aigu, maar verder met dezelfde naam. Als Parijs niet
bij de antwoorden staat, hoeft zo'n vraag geen problemen op te leveren, maar het is toch beter om iets toe
Uit Lotto Weekend
Miljonairs van
3 mei jl.

1

j16 4,
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te voegen waardoor alleen `Rome' als juist antwoord
mogelijk is. Bijvoorbeeld: `Waar staat het oorspronkelijk door Agrippa rond 25 v Chr. gebouwde Pantheon?'
Dichttimmeren

Het is duidelijk: een quizredacteur moet een gedegen
algemene ontwikkeling hebben, en de weg weten in
de encyclopedie. Maar daarnaast is ook een goed ontwikkeld taalgevoel vereist — en een zekere vertrouwdheid met de woordenboeken. De meeste leken zullen
bij de vraag `Bij welke sport is er weleens sprake van
een scrum?' direct aan rugby denken, maar een blik
in de grote Van Dale leert dat er ook bij voetbal weleens gesproken wordt van een scrum, al is het dan
iets anders dan bij rugby: "groep van spelers die proberen de bal te bemachtigen". En hoe zit het eigenlijk
met American football?
Om de vraag zo dicht te timmeren dat alleen het
antwoord `rugby' mogelijk is, kan alleen de rugbybetekenis van scrum in de vraag verwerkt worden.
Ook kan het woord sport specifieker gemaakt worden:
`In welke in 1879 in Engeland ontstane sport (...)?'
Net als bij het Pantheon-voorbeeld is ook hier het
nadeel dat de omslachtige formulering van de vraag
duidelijk de sporen draagt van de moeite die gedaan
is om hem `waterdicht' to krijgen.
Gevaarlijk

Multiple-choicevragen zijn vaak leuker als de foute
antwoorden op de een of andere manier in de buurt
liggen van het juiste antwoord. Ook dan is het goed
om het woordenboek scherp in de gaten te houden.
Een redacteur bedacht. bij `Hoe noemt men de verkla-

ring van tekens op een landkaart?' de antwoorden A
legenda; B legende; C signatuur'. Daarmee leek hij
erin geslaagd te zijn een relatief makkelijke vraag
toch nog interessant te maken: sommige kandidaten
zullen misschien gaan twijfelen, want antwoord B
('legende') ligt qua vorm dicht in de buurt van het
juiste antwoord A (`legenda'), en in antwoord C is het
Latijnse woord voor `teken' te herkennen. Maar wanneer we Van Dale erop naslaan, vinden we bij legende
als tiende betekenis "legenda" en bij signatuur als vijfde betekenis "(cartografie) teken, gebruikt voor de
aanduiding van wegen, molens, kerken enz." Antwoord B is dus ook goed en C komt gevaarlijk dicht in

Voor iemand die niet Bridget,
is er niets mis met de vraag
`Hoe heet het wanneerje bij
bridge alle slagen haalt?'
de buurt van het juiste antwoord. De vraag is bij
nader inzien helemaal niet zo goed.
Maar Van Dale biedt niet altijd uitkomst. Voor iemand die niet bridget, is er niets mis met de vraag
`Hoe heet het wanner je bij bridge alle slagen haalt?
A doublet; B groot slem; C grote straat'. De meeste
niet-bridgers zullen ook wel het bedoelde correcte
antwoord kiezen: `B groot slem'. Maar een fanatieke
bridger staat op zijn achterste benen: `groot slem'
maak je alleen als je daarvoor ook het juiste bod hebt
gedaan. Dat haal je niet uit Van Dale, die bij groot
slem maken slechts de verklaring geeft: "al de slagen
halen".

goed kunnen zijn) of als `niet overwegend groen,
maar slechts een beetje groen' (dan zou iemand A
kunnen overwegen als het correcte antwoord) . Alleen
het woordje NIET, in hoofdletters, kon een eventuele
verkeerde klemtoon voorkomen, maar wellicht had
het woord overwegend beter weggelaten kunnen worden. Schorseneren zijn immers overduidelijk niet
groen en dit lijkt wel muggenziften voor gevorderden.
Slordigheid

De quizredacteur moet ook alert zijn op spel-, tik- en
stijlfouten. Hoogst zelden zullen die op tv tot misverstanden leiden, maar waar een 'alleswetende' quizmaster zwetende kandidaten aan een soort kruisverhoor onderwerpt en die kandidaten zich ter vermaak
van honderdduizenden kijkers blootstellen aan een
mogelijke verschutting, zijn fouten van welke aard
dan ook eigenlijk niet te tolereren. Een televisiequiz
dient van oudsher `tot lering en vermaak van het
yolk', en ook al staat het vermaak op de eerste plaats,
als de lering regelmatig gebreken vertoont, wordt het
programma algauw niet meer serieus genomen. Bovendien heeft een massamedium als televisie voor
velen een voorbeeldfunctie, en dat schept een zekere
verantwoordelijkheid.
Toch zijn — de voorbeelden spreken duidelijke taal
— allerlei foutjes snel gemaakt. Hoe conscientieus een
redacteur ook is, achter de quizschermen woedt een
voortdurende strijd, waarbij vlot geformuleerde, creatief geschreven, interessante en vermakelijke vragen
i00% moeten kloppen, en het hele pakket gisteren
klaar moet zijn. 0

QUIZZEN
Mark Mills - Brasschaat, Belgie

Bananenschillen

Er zijn meer taalkundige bananenschillen. Zo kan een
verkeerde klemtoon verstrekkende gevolgen hebben.
Aan de vraag `Welke groente is niet groen? A snijbonen; B postelein; C schorseneren' werd het woordje
overwegend toegevoegd om te voorkomen dat iemand
zou kunnen zeggen dat snijbonen niet helemaal
groen zijn, omdat er binnenin witte boontjes zitten.

iemer Reinsman neemt in
1975 in zijn Signalement
van nieuwe woorden het
neologisme quiz op. Het komt blijkbaar uit het (Amerikaans-)Engels
en betekent "spel, door radio of tv

De juiste spelling van het werkwoord quizzen luidt: quiz quizde - gequizd. Dat heeft te
maken met het spellingbeginsel
van de vormovereenkomst: een

Maar de vraag `Welke groente is niet overwegend

uitgezonden, waarbij de deelne-

woord of woorddeel wordt in

groen?' kan verschillende betekenissen hebben. Wanneer de klemtoon op overwegend valt, kan iemand de
kern van de vraag interpreteren als `niet overwegend
groen, maar helemaal groen' (dan zouden A en B

mers op hun kennis of inzicht beproefd worden" — dat was althans
de betekenisomschrijving van zo'n
kwarteeuw geleden. Reinsma vermeldt ook de spelling kwis.
Het bijbehorende werkwoord
quizzen moet snel ingeburgerd zijn
geraakt, want Verschueren en Van
Dale nemen het in respectievelijk
1979 en 1984 op, maar dan wel in
de spellingvariant kwissen. In 1995
verdwijnt die echter als de spelling
kwis niet wordt opgenomen in het
Groene Boekje. Daarmee blijft alleen quizzen over, maar dit werkwoord komt in de woordenlijst niet
voor. Vervelend, want ik twijfel
over de vervoeging. Volgens mij
moet het zijn: quis - quiste - gequist. Is dat zo?

beginsel steeds op dezelfde manier geschreven. Het grondwoord is quiz, en de z blijft in
alle gevallen behouden.
Dit is althans zo als quizzen
met een [z] wordt uitgesproken, maar in de praktijk klinkt
er veelal een [s] . Dan wordt de
uitgang van de verleden en de
voltooide tijd -t(e). Het is logisch om voor de s-variant de
geheel vernederlandste vorm te
gebruiken: kwis - kwiste - gekwist. Ook Van Dale kiest daarvoor. Kwis als zelfstandig
naamwoord ontbreekt in het
woordenboek, maar bij het
werkwoord quizzen wordt als
"vormvariant" wel kwissen vermeld.
S
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ONNE MAN EN ON VAODER
P. BI - Zeist

GeslachtsafhankeIijke vormen van het
lidwoord een in de
jaren dertig van de
vorige eeuw.
Uit: Once taaltuin, december
1 937

cactus en zijn stekels'. Overigens
teeds minder Nederlanders voelen aan wat het
geldt hetzelfde voor bezittelijke
geslacht is van de-woor- voornaamwoorden. Het is mon
vrouw en (j)ouw vrouw, maar
den: moet je nu zeggen
monne man/cactus en jouwe
`de cactus en zijn stekels' of `de
cactus en haar stekels'? Zelf heb ik man/cactus.
Maar helemaal feilloos is het
er niet zo veel moeite mee. Dat
systeem niet. Er
is namelijk een
categorie die
zich aan deze
regelmaat onttrekt: de mannelijke verwantschapsnamen.
Je zou verwachten dat een
vader in het
Herwijnens
onne vaoder
zou zijn, maar
vreemd genoeg
is dat on vaoder. En zo is
het ook met on
bruur (`een
broer'), on neef
(`een neef') en on oeem (`een
komt doordat ik mijn jeugd heb
oom') . Overigens hebben wij het
doorgebracht in Herwijnen, een
wel weer over `onne zoon'. Ik heb
dorpje in het zuiden van Gelderme altij d afgevraagd waarom het
land, waar ik uitsluitend dialect
mannelijk kenmerk bij de mannesprak. En in dit dialect is het heel
gemakkelijk om na te gaan of een lijke verwantschapsnamen ontbreekt.
woord mannelijk of vrouwelijk is.
Je hoeft namelijk alleen maar naar
Naschrift Marc van Oostendorp de vorm van het lidwoord een te
onderzoeker Meertens Instituut,
kijken. Een vrouw is in het HerwijAmsterdam
nens bijvoorbeeld on vrouw en een
Voor literatuur over dit onderman is onne man. Doordat ik in het
werp moeten we tamelijk ver
Herwijnens `onne cactus' zeg, weet
teruggaan, namelijk naar 1937.
ik dat ik het in het StandaardneToen verscheen in Onze taaltuin
derlands moet hebben over `de

ADRESGEGEVENS ONZE TAAL
Secretariaat Onze Taal

O

nze Taal gaat over op een nieuw systeem voor zijn adressenbeheer. Daartoe zijn de laatste maanden met de hand alle
naam- en adresgegevens -van leden omgezet en aangepast. Het resultaat ziet u op de adresdrager van uw tijdschrift.
Wij willen 11 vriendelijk vragen de aanhef (`de heer', `mevrouw'),
tenaamstelling en adressering te controleren en eventuele correcties
daarop aan ons door te geven. U kunt dat doen door de adresdrager
met correcties in een envelop terug te sturen naar het secretariaat
(Raamweg ia, 2596 HL Den Haag), door onjuistheden per a-mail te melden (a ' ' tratie@onzetaal.nl) of door ons te bellen: 070 - 356 12 20.
Bij voorbaat onze dank voor de moeite die u neemt.
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het artikel `De vormen en de
verbuiging der pronomina in de
Nederlandsche dialecten' van P.
Peters. Uit dit stuk blijkt dat in
ieder geval in de jaren dertig inderdaad dit soort uitzonderingen gevonden werden in vrijwel
heel Noord-Brabant en — vooral
ook — zuidelijker. Over WestNoord-Brabant zegt Peters bijvoorbeeld:
Toch is ook hier weer een
aparte verbuiging voor
verwantschapsnamen: terwijl namelijk het geheele
gebied (...) verbuigt: m'ne
stoel, m'n taofel, -me stoeleke,
en er dus voor het genus
weer onderscheid wordt
gemaakt tusschen mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig, treffen wij hier overal mijn aan
voor die verwantschapsnamen.
Ook in Oost-Noord-Brabant
vond Peters dit. Mensen zeiden
bijvoorbeeld `ons vader': "Onze
vadder geldt in Helmond voor
boersch." De enige verklaring
die Peters geeft, is:
Als men deze woorden goed
beschouwt, blijken ze allemaal tot een heel intieme
sfeer te behooren, en het is
dus best te begrijpen, dat
deze niet onder de uniformering vielen.
Wat was dat voor uniformering?
Volgens Peters (die zich beroept
op de Mittelniederldndische
Grammatik van Franck) werden
de bezittelijke voornaamwoorden in het Oudnederlands helemaal niet verbogen; pas in de
loop van de tijd pasten ze zich
in die verbuiging aan de bijvoeglijke naamwoorden aan. De
uitgangen van het bezittelijk en
bijvoeglijk naamwoord werden
dus `geiiniformeerd'. Alleen
sommige woorden uit 'de heel
intieme sfeer werden op deze
manier kennelijk niet aangetast.
Waarom precies deze woorden
zijn overgeslagen, is echter onduidelijk.
•
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"JIJ ZOEKT EEN NIEUWE UITDAGING?"
Verborgen leeftijdseisen in personeelsadvertenties

Leonie Hage- bedrijfsjournalist, Leiden

Soms zieje een leukebaanin de krant, maardan blijkt uit de advertentie
dat je er te jong voor bent, ofjuist te oud. Momenteelwordt er eenwet
voorbereid die dergelijke leeftijdseisen in personeelsadvertenties verbiedt. Intussen speuren bedrijven naarsluiproutes.

eb je goede contactuele vaardigheden, ervaring in het MKB en ben je
niet ouder dan 35 jaar, neem dan
contact met ons op." Personeelsadvertenties als deze, waarin harde
leeftijdseisen worden gesteld, zijn niet bepaald een
uitzondering. Werkgevers kunnen ermee aangeven
dat ze op zoek zijn naar een jonge en dus goedkope
kracht, of juist naar een oudere en waarschijnlijk ervaren werknemer.

Maar binnenkort mag dit misschien niet meer. Momenteelligt er bij de Tweede Kamer een wet ter behandeling die leeftijdseisen in personeelsadvertenties
verbiedt. Volgens die wet mag een bedrijf niet meer
eisen dat de gezochte 'jong' is of 'tussen de dertig en
de veertig'. Hetzelfde geldt voor ogenschijnlijk neutrale functie-eisen, zoals 'minstens tien jaar ervaring'
of 'net afgestudeerd', tenzij aangetoond kan worden
dat zulke eisen echt noodzakelijk zijn om een functie
goed te kunnen vervullen.
"Lekker werken"

Toch blijft het voor bedrijven mogelijk om in hun personeelsadvertenties duidelijk te maken welke leeftijdsgroep ze in gedachten hebben. Want hoeveel ouderen zullen er bijvoorbeeld reageren op een tekst
als: "Lekker werken van half negen tot half vijf, prima
opleidingsmogelijkheden, goed verdienen, auto van
de zaak" - zeker als daar ook nog eens met vette letters boven staat: "Wij zoeken docenten die IT hebben!" Ook een campagne van het Ministerie van
VWS, met vlot taalgebruik en veel korte zinnen, zal
vooral jongeren aanspreken: "Er wordt hier constant
kennis en expertise gedeeld. Door collega's onderling,
maar ook met klanten. Op een hele natuurlijke manier. Die manier van werken hoort bij ons."
Een andere manier om indirect aan te geven naar
wat voor persoon een bedrijf op zoek is, is de gezochte aanspreken met u of juist metje enjij:
- Wat vragen wij van jou?
- Vind je het leuk om informatie zorgvuldig te ordenen en te stroomlijnen?
- Jij zoekt een nieuwe uitdaging?
- Wat voeg je toe aan de smakelijkste werkgever van
Nederland?
- Gajij voor de buitenkant ofvoor de inhoud?
- Word jij onze nieuwe collega in de Randstad?
- Jij zorgt ervoor dat ons netwerk ook alle nieuwe
ontwikkelingen kan bijbenen.
Heb jij genoeg power om je stempel op onze organisatie te drukken?
- Je bent leergierig, betrokken en gedreven.
De oudere lezer zal bij het lezen van dit soort advertenties al snel denken dat de vacature niet voor hem
of haar bedoeld is. Overigens kan het gebruik vanje
ook op iets anders duiden: een informele bedrijfscultuur. Jan Erik Grezel in zijn artikel 'U ofjij: wat moet

"[onqe handen" in
persaneelsadvertenties: binnenkart verbaden?
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je nou?' (Onze Taal oktober 2002) : " Ook op het werk
is het veelal je en jij, hoe de hierarchie ook is." Dat
geldt in ieder geval voor verzekeringsmaatschappij
Agens, die in een personeelsadvertentie laat weten:
"Deje-vorm in deze advertentie is een afspiegeling
van onze bedrijfscultuur. Graag nodigen we mensen
van alle leeftijden uit om te reageren."

met werken of interesse hebt in een carriere bij Achmea
•
Pensioenen, je bent van harte welkom."
Dit artikel is gebaseerd op de doctoraalscriptie van Leonie Hage, Ge-

zocht: directeur van 27. Een analyse van uitsluiting van lee ftijdsgroepen in
personeelsadvertenties, begeleid door Korrie Korevaart, Universiteit
Leiden (naar aanleiding van een verzoek van het LBL, expertisecentrum Ieeftijd en maatschappij). Informatie over het wetsvoorstel is te

"Jong en dynamisch"

Maar daarmee zijn de mogelijkheden om indirect te
sturen op leeftijd nog niet uitgeput. Een bedrijf kan
het ook zoeken in het beeld dat het in de advertentie
van zichzelf schetst. Soms stelt een bedrijf zichzelf
voor als `Jong':
- een informele, jonge en snelgroeiende onderneming
- ons jonge en enthousiaste bedrijf
- een hecht en jong, actief team
- de huidige, overwegend jonge en flexibele staf
- een jonge, dynamische en gedreven organisatie
- jong, klein en creatief team
Bij zo'n jonge organisatie werken vast ook veel jonge
mensen, en men is vast op zoek naar nog meer jonge
mensen, zo zullen ouderen al snel redeneren. Doordat
kwalificaties als dynamisch en creatief vaak in een

vinden op www.Ieeftijd.nl (onder `Wet en recht').

ANTWOORDEN TAALTEST (zie paging
A. Spelling
1. b/c. A4'tje/A-viertje (beide juist)
2. C. bruuskeren
3. C. karameliseren
4. C. licentie
5. b. recensie
6. c. syfilis
B. Woordenschat
onderschepping
2. a. bemiddeling
3. b. doorsnijding
4. d. tussenruimte

dynamische racefPets (een onverbogen en een verbogen bijvoeglijk naamwoord kunnen nietworden samengetrokken).
2. nadat hil ... was gestopt, wijdden
(media is meervoud), manoeuvres.
N.B.: artikels is juist, maar artikelen
is gebruiketijker.
D. Extra

1. C.

a. Achterbaks betekent letterl i j k
`achterde rug'.
(Deze vraag is ontleend aan

het boek Pierewaaien, samenC. Zoek de fouten
1.

Doordat kwalificaties als
dynamisch en creatief
vaak in een adem met jong
genoemd worden, h"ken ze
er bijna een synoniem van
to worden.

157)

een van de, beroemdste, aller
trjden, komma na aller tyden, een
aerodynamisch pak en een aero-

gesteld door de Taaladviesdienst van het Genootschap
Onze Taal. Den Haag, Sdu,
2001.)

(advertentie)

adem met jong genoemd worden, lijken ze er bijna
een synoniem van te worden. Ook woorden als gedreven, enthousiast, flexibel, actief en informeel ademen
een `jonge' sfeer.
Van harte welkom

Ook door te strooien met termen als pensioenregelingen, een auto/telefoon van de zaak, kinderopvang, ouderschapsverlof of loopbaanmogelijkheden kun je op
leeftijd selecteren. Net als door een slim gebruik van
typografie: jongeren zullen zich meer dan ouderen
aangetrokken voelen tot een advertentie met knallende kleuren, verschillende lettertypes en een foto van
bijvoorbeeld frisgeknipte jonge mensen.
De Commissie Gelijke Behandeling zal toezien op
de naleving van de wet om leeftijdsdiscriminatie te
voorkomen, net zoals zij dit nu al doet voor onder
meer sekse- en rassendiscriminatie. Of de bedrijven
inderdaad op een slimme manier de wet zullen kunnen omzeilen of dat het toch ook verboden zal worden om bijvoorbeeld over een `Jong bedrijf' to reppen,
dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Sommige bedrijven kiezen sowieso voor een andere politiek. Achmea Pensioenen bijvoorbeeld: "Of je nu net van
school komt, al een tijdje werkt, weer wil beginnen
ONZE TAAL 2003
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IAMTAM
Redactie Onze Taal

Nederlandse kinderen goede lezers
r wordt hoe langer hoe meer geklaagd
E
over ontlezing. En uit onderzoek blijkt
dat Nederlandse kinderen almaar minder
lezen; ze besteden hun tijd liever aan bijvoorbeeld tv-kijken. Je zou daardoor kunnen denken dat kinderen steeds slechter
worden in lezen, maar dat blijkt niet te
kloppen. Nederlandse kinderen zijn namelijk bijna de beste lezers van de wereld;
alleen Zweedse kinderen doen het beter.
Engeland en Bulgarije komen op de derde
en vierde plaats. Dit blijkt uit de Progress
in International Reading Literacy Study
(PIRLS), een groot vergelijkend onderzoek

in 35 landen naar het tekstbegrip van negenen tienjarige kinderen.
In 1991 was de uitkomst van het onderzoek minder positief; toen stond Nederland
nog op de 21ste plaats. Dit slechte resultaat
vormde voor de overheid aanleiding om
meer geld vrij te maken voor het taalonderwijs, en in het onderwijsbeleid is er in het
laatste decennium steeds meer aandacht gekomen voor taal — kennelijk met succes.
Volgens PIRLS heeft de tv overigens juist
een positieve invloed. Hoe meer uren per
dag kinderen tv-keken, hoe beter ze bleken
bij de leestoets.
Bron: Katholieke Universiteit Nijmegen

Agressie. Recent onderzoek wijst uit
dat gewelddadige teksten van liedjes
tot agressieve gedachten leiden,
aldus een artikel in Journal of Personality and Social Psychology. (ABC)
Niet vloeken. Sinds 24 april is het in
de gemeente Tholen verboden om te
vloeken. De gemeenteraad nam toen
een vloekverbod op in de Algemene
Plaatselijke Verordening. De politie
kan vloekers overigens niet bekeuren:
dat zou in strijd zijn met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.

(Haagsche Courant, BN/De Stem)
Oudste schrifttabletten geroofd.
Onder de 170.000 kunstschatten die
tijdens de plunderingen in Bagdad uit
het archeologisch museum geroofd
werden, bevonden zich ook enkele
van de oudste schrifttabletten ter wereld (zo'n 5000 jaar oud). Assyrioloog
Wilfred van Sott van de Universiteit
Leiden vreest dat ze nu nooit meer

De Britse berg
Snowdon — of moet
het Yr Wyddfa zijn?
[170]
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vertaald kunnen worden: "Het ligt
meer voor de hand dat ze verdwijnen
in de kluizen van rijke verzamelaars."

(New Scientist, BN/De Stem)
Taaltechnologie. Volgens een rapport van de Europese Commissie
lopen Duitsland, Groot-Brittannie en
Nederland voorop op het gebied van
taaltechnologie, en bevinden Griekenland, Italia, Portugal en Oostenrijk zich in de achterhoede. (HLT Central)
Berg. De bekendste berg van GrootBrittannie, Snowdon, moetvolgens
een Welshe taalgroep zijn originele
Welshe naam, Yr Wyddfa ('de voorname hoge grafplaats'), terugkrijgen.
In andere landen zijn ervergelijkbare
initiatieven: aboriginals pleiten voor
de.aboriginalnaam Uluru voor Ayers
Rock, en Tibetanen willen dat de
Mount Everest weer Qomolangma
zal gaan heten. (BBC)

Nederlands in Australia. Uit de recentste Australische volkstelling
blijkt dat 63% van de Nederlandse
immigranten thuis geen Nederlands
meer spreekt, maar Engels. In het algemeen blijkt dat hoe meer de moedertaal van het Engels verschilt, hoe
meer die bij immigranten thuis gesproken wordt. Van de Vietnamezen
bijvoorbeeld spreekt maar z% thuis
Engels. (The Age)
Zomervakanties. Inspecteur-generaal Kete Kervezee van de Onderwijsinspectie vindt dat scholen te lange
zomervakanties hebben. Zij zei dat
onlangs in het tv-programma Buitenhof. Kinderen van buitenlandse afkomst zijn volgens haar dan te tang
in het buitenland, en dat gaat ten
koste van hun Nederlands. (Nu.nl)
`Drents sterft uit.' Onderzoekers
van de Rijksuniversiteit Groningen
denken dat het Drents binnenkort
verdwijnt doordat het opleidingsniveau in Drenthe snel stijgt, en juist
hogeropgeleiden het dialect vaak
niet beheersen. (Dagblad van het

Noorden)
Latijn. Kennis van het Latijn blijkt
niet zo nuttig voor het leren van andere talen als altijd is gedacht. Uit
een Duits onderzoek is naar voren
gekomen datje beter Frans kunt
leren dan Latijn als voorbereiding
op bijvoorbeeld een studie Spaans.

(NRC Handelsblad) 0
Koppelingen naar de originele berichten
staan op de internetpagina www.onzetaal.nl/tamtam; let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website
staat iedere dag vers taalnieuws.

[£()lOCo F K
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MEER NEDERLANDSTALIGE
WETENSCHAP
net als bij gesprekken sluiten ook
bij geschreven taal zender en ontvanger impliciet een contractje of
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht. Taalkundige Frank waarin ze afspreken om elkaar zo
Jansen behandelt maandelijks zo'n kwestie. goed mogelijk te begrijpen en
samen te werken. De taal die de
Hij steekt daarbij zijn elgen mening niet
meeste lezers het best begrijpen, is
onder stoelen of banken, en eindigt telkens
dus de geschiktste taal.
met een stelling, waarop u kunt reageren.
Ste!, een wetenschapper heeft
iets nieuws gevonden. Dan zijn er
oeten geestesweten- in ieder geval twee groepen menschappelijke publi- sen die daar belangstelling voor
caties vaker in het hebben. Ten eerste is er soms een
Nederlands worden algemeen publiek dat het nieuws
gesteld? De Koninklijke Nederlandse interessant en leuk vindt om te
weten. Ten tweede zijn er mensen
Akademie van Wetenschappen
(KNAW) vindt van wel, blijkens het die de nieuwe vondst kunnen geonlangs verschenen rapport Neder- bruiken in hun werk. Zo maken bij
lands, tenzij... (zie ook de aprilafle- voorbeeld tekstschrijvers gebruik
van onderzoek naar tekstadviezen.
vering van de rubriek `Tamtam') .
Beide soorten publiek zullen een
Ik vind dat goed. De KNAW beNederlandstalige publicatie zeker
steedt alleen zo veel aandacht aan
op prijs stellen.
algemeen-culturele argumenten
voor dit standpunt dat de hoofdzaak
een beetje onderbelicht blijft. Waar Maar er is nog een derde publiek.
het om gaat is dat wetenschappelijk Dat wordt gevormd door collegapubliceren contact zoeken is met an- wetenschappers. Hun taak is te
deren, net zoals in een gesprek. En controleren of het onderzoek
deugt. In dat geval ligt Engels meer
voor
de hand. Er zijn toch zeker
UITSLAG VORIGE STEMMING
veel meer wetenschappers die wel
De gemiddelde lezer van Onze Taal stelt veel prijs op zijn rust.
Engels maar geen Nederlands kenIn de trein bijvoorbeeld wil hij niet gestoord worden door telenen dan wetenschappers voor wie
fonerende medereizigers. Dat vaIt of to leiden uit de duidelijke
het omgekeerde geldt? Dat is niet
uitslag van de stemming van de vorige keer: de groep voorrelevant. Zinvolle toetsing is pas
standers van een telefoneerverbod was met 300 (6g,1%) ruim
mogelijk door het nieuws tegen de
twee keer zo groot als de groep tegenstanders van zo'n verjuiste achtergrond te plaatsen. En
bod:134 (30,9%). Het probleem gaat ons duidelijk wel aan het
bij geesteswetenschappen vormen
hart. Hoe moeten we anders het feit verklaren dat het aantal
de Nederlandse taal en cultuur die
Frank Jansen

inzenders maar liefst drie keer zo groot was als de vorige keer?

achtergrond. Zo ben ik nauwelijks
geinteresseerd in opinies over mijn

onderzoek naar beleefde brieven als
die opinies komen van collega's die
denken dat we hier op klompen tussen ijsberen vertoeven.
Ik ga nog een stapje verder: dat
een artikel in het Nederlands gesteld is, kan voor de lezers juist een
signaal zijn dat de inhoud vooral
voor Nederlanders relevant is. Zo
wordt de kans iets groter dat het artikel opgemerkt words. Of, malicieuzer gezegd, een artikel dat zonder
goede reden in een Engelstalig blad
verschijnt, is waarschijnlijk voor
niemand interessant.
Daarom luidt de stelling deze keer:
Geesteswetenschappers moeten gestimuleerd worden om hun
wetenschappelijk werk
I" in het Nederlands te
publiceren.
Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 30 juni
uw stem uit op onze website:
www.onzetaal.nl. U kunt ook per
post reageren; stuur een briefkaart met `Wetenschappelijke publicaties in het Nederlands' of
`Wetenschappelijke publicaties
niet per se in het Nederlands'
naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg ia, 2596 HL Den Haag.

In de volgende aflevering de uit0
slag van de stemming.
Op onze website staan verwijzingen naar
achtergrondinformatie over deze kwestie.

(advertentie)

EEN FLES WIJN OF ONZE TAAL?
`1k wil gelezen worden'
Multaculi .

Wordt uw volgende cadeau weer een fles wijn? Hij zal vast
met een beleefde glimlach in ontvangst worden genomen, bij
alle andere flessen terechtkomen en uiteindelijk nog weleens
opgedronken worden ook. Maar het kan origineler.
Met een cadeau-abonnement op Onze Tao/ geeft u
niet alleen eens lets anders, maar ook lets persoonlijks.'
U benadrukt ermee wat u gemeen hebt met de ontvan-'`` :.
ger: beiden houdt u van taal. En voor de prijs van €:ig,=
bent u als gever elke maand aanwezig.
Geef de naam en het adres van de ontvanger op aan Onze
Taal en wij sturen hem^haar een jaar lang het tijdschrift toe. 1
U ontvangt van ons de acceptgiro van €1g.-. Bel (oho -35612 io),
e-mail (administratie@onzetaal.nl) of schrijf ons (Raamweg ia,
2596 HL Den Haag) en wij verzorgen een jaar lang uw cadeautje.
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KARL HENDRICKX: TAAL VAN DE WET
Marc van Oostendorp

De Belgische Raad
van State in Brussel.

Bouwmaatschappij omkaderen

Hendrickx onderzocht de taalopmerkingen die de Belgische Raad
van State in de jaren tachtig en neechtsgeleerden waren
gentig maakte bij in totaal tweeer niet in de ideale samenleving waarover de duizend wetsontwerpen. De Raad
van State is in Belgie de belangngelse schrijver Thorijkste raadgever als het om de formas More in zijn boek Utopia
mulering van wetten gaat. Bij de
(1516) fantaseerde. More noemt
tweeduizend adviezen die Henzulke lieden "het soort mensen
wier beroep het is om zaken te ver- drickx bekeek, waren er maar liefst
vijftienhonderd die opmerkingen
hullen". In Utopia is iedereen
bevatten over het taalgebruik van
"goed bekend met de wet, omdat
de wet. Waar gingen die opmerkinhij slechts een heel korte studie
gen over? Hendrickx maakte onvereist, aangezien de woorden in
derscheid tussen vier niveaus van
de wet altijd de meest voor de
taalkritiek: opmerkingen op
hand liggende betekenis hebben.
woordniveau, op zinsniveau, op
tekstniveau en op het niveau van
typografie en andere taalconventies, zoals spelling.
Op woordniveau gaan veel opmerkingen over inconsequent gebruikte termen. In een normale,
vlot lezende prozatekst is het gebruikelijk om af en toe synoniemen te gebruiken: als je het net
over een 'schip' hebt gehad, schrijf
je twee zinnen later liever `boot'.
In wetteksten is zoiets taboe,
omdat het verwarring kan zaaien:
hetzelfde ding poem je het liefst
elke keer hetzelfde. Regelmatig
geeft de Raad van State dan ook
adviezen als: "In de Nederlandse
(...) Want het is precies hetzelfde
tekst van dit artikel vervange men
om helemaal geen wet te hebben,
als om hem in zulke termen op te
schrijven dat niemand de betekeVIJF TIPS VOOR EEN
nis ervan kan achterhalen behalve
BETERE WETTEKST
met een snel verstand en jaren van
Aan het eind van zijn proefschrift forstudie."
muleert Hendrickx vijf taalkundige
Dat er altijd zo veel geklaagd is
aanbevelingen voor het schrijven van
over de taal van de wetten, komt
onder andere doordat mensen er
een goede wettekst. In het kort:
veel verschillende, en soms tegengestelde, eisen aan stellen. Een
1. Maak de tekst doorzichtig door inideale wettekst moet aan de ene
houdelijk verwante bepalingen bij
kant voor iedereen onmiddellijk
elkaar to zetten.
begrijpelijk zijn. Tegelijkertijd
2. Schrijf geconcentreerd: vermijd
moet hij ook op niet te veel manieherhalingen en parafrases.
ren kunnen worden uitgelegd, en
3. Schrijf eenvormig: gebruik altijd
dus zo precies mogelijk zijn. Maar
hetzelfde woord voor hetzelfde bevaak geldt: hoe preciezer een tekst
grip.
wordt, des te moeilijker die voor
4. Schrijf correct: vermijd onnodige
de leek te doorgronden is.
leenwoorden, cliches en stoplapDe overheid doet haar best om
pen.
hiertussen het juiste midden te
5. Volg de formules uit de wetgevinden, en het taalgebruik in de
vingstechniek: zorg ervoor dat uw
wetten te verbeteren. Hoe dat in
wet zo veel mogelijk op dezelfde
z'n werk gaat, is het onderwerp
manier is opgebouwd als al bevan het proefschrift van de Leustaande wetten.
vense taalkundige Karl Hendrickx.
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het woord misdrijven door strafbarefeiten." In het Belgische recht
zijn misdrijven en strafbarefeiten
alternatieve beschrijvingen voor
dezelfde handelingen.
Op het niveau van de individuele zin blijkt de raad regelmatig
kritiek te hebben op de vage manier van formuleren. "De Raad van
State [is] er niet in geslaagd",
schrijven de ambtenaren dan, "te
weten te komen wat moet worden
verstaan onder `de bouwmaatschappij tot nut van het algemeen
omkaderen in bun beheer'." Als
het gaat om de wettekst als geheel,
hameren de deskundigen vaak op
het gebruik van een vast stramien,
zodat in elke wettekst ondubbelzinnig vaststaat wie er precies wat
moet doen.
Elementaire missers

Ook over de gebruikte typografische en andere conventies heeft de
raad af en toe nog opmerkingen.
Zelfs de spelling van aangeleverde
wetteksten blijkt niet altijd vlekkeloos: Hendrickx vond in zijn onderzoeksmateriaal onder andere
opmerkingen over gehandhaaftt en
ontwerp verslag. Het is verbazingwekkend dat dit soort vrij elementaire missers zijn blijven staan in
teksten die toch al door heel veel
mensen gezien zijn. Het gaat soms
overigens om wetten van de federale Belgische overheid, zodat er
misschien ambtenaren bij de opstelling betrokken zijn geweest die
het Nederlands niet als moedertaal
hebben.
Toen Hendrickx' proefschrift
verscheen, stonden er in sommige
Belgische kranten berichten over
de bedroevende kwaliteit van de
Belgische wetstaal. Wie het proefschrift leest, ziet dat dit nog wel
meevalt. De Raad van State maakte wel veel opmerkingen, maar
veel van deze opmerkingen werden in de definitieve wet ook verwerkt. Het is de taak van de raad
de wetten te verbeteren. Kennelijk
wordt die taak serieus genomen. 0
Karl Hendrickx. Taal- en formuleringsproblemen in de regelgeving: de taalopmerkingen in de adviezen van de Raad van State.
Onuitgegeven proefschrift, Katholieke
Universiteit Leuven,

2002.

lBIJ W JZE VAN ZEG

..J

Riemer Reinsma

GROOTS EN MEESLEPEND WIL IK ...

je vingers gekruist houden betekent:
1

e zegswijze groots en meeslepend wil ik leven
is flunk aan slijtage onderhevig. Zo schreef
het blad Delta (z7 november 1994) over studenten die door de week "groots en meeslepend" in
de trein zitten (dat waren de "ware studenten, van
het goeie soort", in tegenstelling tot degenen die alleen een weekendkaart bezitten) . Toch zien we de
uitdrukking ook geregeld in volle glorie. Bekend is de
regel van Ronald Giphart: "groots en meeslepend wil
ik neuken".
De uitdrukking wordt nog weleens toegeschreven
aan de dichter Willem Kloos, maar ze komt in werkelijkheid uit het gedicht `De grijsaard en de jongeling'
(1930) van Hendrik Marsman. De tekst begint met
een uitroep van de jongeling:

Bescherming

306

2 Oke. Goed

45

3 Vriendschap verbreken
4 Vriendschap

43
28

5 Een eed zweren

22

6 Copulatie

21

7 Anders

46

8 Niet gebruikt

68g

(Gebaseerd op reacties van 1200
informanten op 40 locaties.)
Uit: Desmond Morris, Gestures. Their origins and
distribution, 1979

Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
Vervolgens geeft de grijsaard een drie strofen lang
advies, dat ongeveer valt samen te vatten als: ga niet
ver van huis en wantrouw alles wat groot en dramatisch is. Maar het is aan dovemansoren gezegd:
de jongen kijkt door de geopende ramen
waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden
stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.
No de Wijs verving de levensles van de grijsaard door
een geheel andere:
Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
Mijn vrouw zegt altijd: stil maar even
Wat jij moet hebben is een Aspro Bruis.

Desmond Morris (Gestures. Their origins and distribution, 1979) kunnen lezen. Zo zou het gebaar afgeleid
zijn van de oude christelijke zegening, waarbij de
hand wordt opgeheven met de duim, wijsvinger en
middelvinger omhoog; de drie opgestoken vingers
symboliseren de drie-eenheid. Maar omdat de vingers
hierbij niet gekruist zijn, en omdat de Engelse uitdrukking het woord crossed bevat, geeft Morris de
voorkeur aan de verklaring dat het gebaar een verwijzing is naar het kruisteken.
Dat de uitdrukkingje vingers gekruist houden ook
in het Nederlands werkelijk wortel heeft geschoten, is
duidelijk: in de Krantenbank (met recente jaargangen
van de landelijke dagbladen) komt de uitdrukking
niet minder dan 64 keer voor. Iemand met vliegangst
verzuchtte in 2002 bijvoorbeeld: "Neem bijvoorbeeld
het reizen met vliegtuigen. Dan zit je de hele reis met
0
je vingers gekruist."

JE VINGERS GEKRUIST HOUDEN
e grote Van Dale weet het blijkbaar nog niet,
maar we zijn recentelijk een aardige uitdrukking rijker geworden: je vingers gekruist
houden. Betekenis: `hopen op succes of op een goede
afloop'. Je vingers gekruist houden komt dus, wat de
betekenis aangaat, dicht in de buurt van ons goede
oude duimen, een gebaar waarbij je (volgens Van
Dale) "de duim van de ene en de wijsvinger van de
andere hand afwisselend tegen elkaar" drukt. Maar
degene die duimt, maakt een ander gebaar dan degene die zijn vingers gekruist houdt, zoals de tekening
op deze bladzijde laat zien.
De uitdrukkingje vingers gekruist houden komt uit
het Engels, maar ook in die taal is het van vrij recente

MOEILIJK
Hugo Klooster - Den Haag

ijn dochter van zestien gebruikt moeilijk
in de betekenis `erg,
bijzonder'. Zo vindt ze een of
ander hitje "moeilijk gaaf" en het
verkeer op weg naar school
"moeilijk druk". Laatst kwam ze

Naschrift redactie
Er zijn nog enkele woorden die recentelijk bij de jeugd een opvallende betekenisverschuiving hebben
ondergaan. Saai betekent nu ook
`slecht', `lelijk' en hetzelfde geldt
voor vaag. Kent u meer van zulke

datum, namelijk uit 1924 — althans als we afgaan op

opgewekt thuis: "Papa, dat proef-

worden? Stuur ze naar de redactie

de grote Oxford English Dictionary ( OED) . Hoewel de
OED de herkomst niet nader toelicht, zijn er diverse
verklaringen geopperd — naar we bij gebarenspecialist

werk was moeilijk makkelijk." Ze
moest zelf lachen om deze wonderlijke combinatie.

van Onze Taal via
administratie@onzetaal.nl, of via
Raamweg ia, 2596 HL Den Haag. S
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II NZICHT
Raymond Noe
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 lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

termen bijeengebracht, van acid tot
zydeco, en van accordeon tot Zilveren
Harp. Het boek verklaart niet alleen
termen en begrippen, maar geeft ook
beschrijvingen van personen, tijdschriften, festivals, enzovoort, en dan
vooral van die uit de Lage Landen. Een
bijlage biedt lijstjes van Belgische en
Nederlandse nummer--I-hits en winnaars van allerlei popprijzen.

Geschiedenis van het Vlaams

Popmuziek. Ruim woo begrippen van A tot

n 1993 verscheen Het verhaal van
een taal, een geschiedenis van het
Nederlands die door haar opzet
veel aspecten van het Vlaams onderbelicht of onvermeld moest laten. Een
van de schrijvers van het boek, Roland
Willemyns, heeft die lacunes nu aangevuld in het uitvoerige Het verhaal
van het Vlaams. Dit rijk geillustreerde
boek beschrijft de rol die het Vlaams
speelde in de politieke, sociaal-economische en culturele geschiedenis van
Belgie, vanaf de Middeleeuwen tot
aan het heden. Aan bod komen
(onder veel meer) de ontwikkeling
van het Oud- en Middelnederlands,
de Bourgondische periode, de verwijdering van het Noord-Nederlands in
de zeventiende eeuw, de overheersing van het Frans, het Verenigd Koninkrijk, de opkomst van het Vlaams
en de Vlaamse beweging in de negentiende eeuw, en de ontwikkelingen
van de laatste honderd jaar, tot aan
het verkavelings-Vlaams toe. Aan
Brussel en het Brussels is een apart
hoofdstuk gewijd, en het boek sluit of
met een blik in de toekomst.
Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis
van het Nederlands in de Zuidel eke Nederlanden van Roland Willemyns en Wim
Daniels (redactie) is een uitgave van
Standaard Uitgeverij en Het Spectrum en
kost € 26,95 (gebonden, met stofomsiag,
399 blz.). ISBN go 712 0643 2

Zvan Jan van der Plas en Mike Schepers is
een uitgave van Het Spectrum en kost
€12,50 (gelijmd, 215 blz.).
ISBN go 274 7 624 1

Inferenties
anneer we met iemand praten, luisteren we niet alleen
naar zijn woorden, maar ook
naar wat hij juist niet zegt, maar impliciet meedeelt. De gevolgtrekkingen
die we zo maken, worden inferenties
(letterlijk: `conclusies') genoemd, en

W

n de zomer van 2000 lanceerde de
Nederlandse Taalunie het Taalunieversum (www.taalunieversum.org),
een portaalwebsite voor de Nederlandse taal en literatuur, waar iedereen die behoefte had aan informatie
over deze onderwerpen zijn zoektocht kon beginners. Aanvankelijk viel
dat nogal tegen, want behalve een
verzameling van 1200 taaladviezen de integrale Taaladviesbank die in de
jaren daarvoor door de Taalunie was
opgezet - was er niet veel to vinden
op deze website; de informatie werd
niet vaak aangevuld of ververst. Maar
de laatste tijd is er serieus werk gemaakt van de voornemens uit 2000.
Er is een nieuwsafdeling die bijna da-

1

gelijks geactualiseerd wordt, en ook
de agenda wordt bijgehouden. Bij de
afdeling `Taaladvies on line' kan de
bezoeker bestaande taaladviezen
doornemen en per e -mail zijn eigen
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teren is een uitgave van Acco en kost
€ 22,— (ingenaaid, 174 blz.).
ISBN go 334 5 074 7

Frans leren
%van alle Fransewoorden
lijkt sprekend op het Nederlandse equivalent, en
daarom is het Frans veel makkelijker
dan de meeste mensen denken, aldus
Hans Ekkel en Aart van Zoest. In hun
Frans leren zonderstuderen sommen ze
naar schatting drieduizend van dit
soort "vriend-woorden" op, van aanklikken ('cliquer') totzuiden ('le sud'),
waarbij sommige woorden ook een
korte toelichting krijgen. De lijst
wordt gevolgd door een overzicht van
"valse vrienden" (die lijken op een Nederlands woord, maar iets anders be-

25

Taalunieversum

e popmuziek heeft een eigen
vocabulaire, met veel Engelse
woorden. In het lexicon Popmuziekzijn maar liefst duizend pop[1741

Zwfjgen is niet alt4d toestemmen. De rol van
inferenties by het interpreteren en argumen-

[WEB
II NZICHTt

Popwoorden

D

ze worden bestudeerd in de pragmalinguistiek, een richting in de taalkunde die zich, aldus Van Dale, bezighoudt met "de invloed van de context
op de betekenis". In Zwijgen is niet
altyd toestemmen geeft de Leuvense
hoogleraar Nederlandse taalkunde
William Van Belle een introductie (op
universitair niveau) op "het pragmalinguistische onderzoek naar de verschillende types inferenties die in het
interpretatieproces en in het argumenteren een rol spelen".

cifIIII^ 111111
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vraag voorleggen. Oude berichten
worden niet van de site verwijderd,
zodat deze afdelingen ook een archieffunctie hebben. Behalve de al
genoemde taaladviezen en een verzameling wetenswaardigheden over het
Nederlands bevat het sobere maar
doelmatig vormgegeven Taalunieversum een vrij uitgebreide afdeling met
koppelingen naar andere sites. De
koppelingen zijn overzichtelijk geordend in rubrieken (taal, letteren, onderwijs en organisaties) en subrubrieken. Hier en daar doet de keuze wat
willekeurig aan, maar in de meeste
sub- en subsubrubrieken (zo'n zeven-

tig in totaal) worden de sites die ertoe
doen wel genoemd. En daarmee begint het Taalunieversum de aanspraak
op het predikaat `portaalsite' nu toch
41
waarte maken.

Hans FldeLnk

Frans leen
fonder sbuiddepirep-ana
!

`woorden maken', `woorden raden',
spellen, woordspelingen, dichten en
anagramspellen; ze zijn in alfabetische volgorde in het boek opgenomen.

Opnieuw uitgegeven

Het Spectrum en kost €12,75 (gelijmd,

• Van het in 1997 verschenen St lboek
van de Belgische krant De Standaard is
onlangs een geactualiseerde editie
verschenen, die ten opzichte van de
vorige in omvang verdubbeld is. Het
boek wil zowel een leerboek als een
naslagwerk zijn. Het behandelt eerst
dejournalistieke genres (nieuwsbericht, reportage, interview), waarbij
nu ook aandacht wordt geschonken
aan het schrijven voor personeels- en
bedrijfsbladen. Vervolgens gaat het in
op schrijfstijl, vormgeving en typografie. Maar het grootste deel van het
boek bestaat uit taaladviezen (spelling, woordgebruik en zinsbouw) en
een lange alfabetische lijst waarin
probleemwoorden (moeilijke woorden, leenwoorden) een korte toelichting krijgen. De terminologiellisten uit
de vorige editie zijn uit het boek verdwenen; ze kunnen nu worden geraadpleegd op de website van De
Standaard: www.standaard.be/stijlboek.

Houtwoordenboek

M

aanring, dode kwast, kienhout,
wankantige ribbe: de houtver-

Frans leren zonderstuderen is een uitgave
van BZZToH en kost €13,50 (gelijmd,192

de Franse, Duitse, Engelse en Zweed-

blz.). ISBN 90 453 0 35 2 3

se vertaling ervan. Het overgrote deel
van de lemma's wordt met een illustratie verduidelijkt. Het woordenboek is gebaseerd op de Europese en
Nederlandse normen voor de "termen
en definities voor rondhout en gezaagd hout".

Indische leenwoorden
et uitvoerigste en diepgravendste overzicht van Indische
leenwoorden in het Nederlands werd eind negentiende eeuw
gepubliceerd door P.J. Veth, onder de
titel Uit Oost en West. Dit werk is nu
opnieuw uitgegeven. Het werd hertaald door Nicoline van der Sijs en
aangevuld met bijdragen van de
hoogleraar Sanskriet H. Kern en de
lexicograaf F.P.H. Prick van Wely; de
heruitgave beschrijft in totaal zo'n
duizend woorden. Zie ook de aanbieding op blz. 162.

H

Houtwoordenboek. Termen en definities
voor rondhout en gezaagd hout volgens
NEN-EN 844 is een uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut en kost
€ 99,— (ingenaaid, ioo blz.).
ISBN 90 5 2 54 0 97 7

kost € 25,— (gebonden, met stofomslag,
534 blz.). ISBN 90 5466 5017

Uit Oost en West. Verklaring van i000 woorL.J. Veen en kost € 22,50 (gelijmd, 285
_:•

Taalspelletjes
pelen met woorden bevat twee-

S

honderd taalspelletjes; het is gebaseerd op The Oxford Guide to
Word Games van Tony Augarde. De
spelletjes, waarbij men meestal niet
meer dan pen en papier nodig heeft
(en soms zelfs dat niet), zijn onderverdeeld in twaalf categorieen, zoals

• De meeste boekjes uit de achtdelige reeks `Logikos gidsen' behandelen
in kort bestek talige onderwerpen uit
de kantoorpraktijk, zoals vergaderen,
brieven schrijven en debatteren. Van
het deeltje over spreken is onlangs
een herziene druk verschenen. Het

Van Dale pockets

bevat "praktische adviezen voor het

an Dale heeft een nieuwe serie
pocketwoordenboeken op de
markt gebracht, die vooral gericht zijn op het voortgezet onderwijs.
De lemma's in de woordenboeken
geven bondige informatie over betekenis, klemtoon en uitspraak, en bij
de keuze van de trefwoorden is rekening gehouden met de belevingswereld en het spraakgebruik van de doelgroep — zodat ook leerweg, studiehuis
en effe dimmen in de boeken terug te
vinden zijn. De inhoud van ieder
woordenboek is ook opgenomen op
een gratis bijgeleverde mini-cd-rom,
die ook verbogen en vervoegde vormen geeft, en die in veel gevallen foutief ingevoerde woorden corrigeert.
De serie bestaat uit een woordenboek
Nederlands en vier sets vertaalwoor-

spreken en presenteren tijdens lezingen, vergaderingen, onderhandelingen en redevoeringen".

V
P.J. Veth

St^lboek De standaard van Ludo Permentier is een uitgave van Roularta books en

den uit Nederlands-Indie is een uitgave van
blz.). ISBN 90 204 0273 4

deel (gelijmd, circa 45o blz.).

Paul van Vliet en is een uitgave van

werkende industrie heeft een
geheel eigen jargon om allerlei kenmerken van bewerkt en onbewerkt
hout te beschrijven. Het Houtwoordenboek geeft voor zo'n driehonderd
van zulke termen een definitie, plus

tekenen) en een verzameling van
Franse uitdrukkingen die ook in het
Nederlands gebruikt worden.

De Van Dale pocketwoordenboeken van
Van Dale Lexicografie kosten € 9,95 per

Spelen met woorden werd vertaald door

223 blz.). ISBN go 27479542

h i.

denboeken, voor de talen Engels,
Frans, Duits en Spaans.

Als u begrjpt wat ik bedoel. Kleine gids voor

desprekervan Jack Diekstra is een uitgave
van Logikos en kost € 5,— (ingenaaid, 54
blz.). Het is te bestellen bij de uitgever;
tel.: 024 - 388 89 o6, e-mail: info@uitgeverij-logikos.nl. ISBN go 74734189

• Het nieuwe cryptowoordenboek va n
Jan Meulendijks en Bart Schuil is een
afgeslankte versie van hun Hetgrote
cryptowoordenboek. Het boek bevat
alfabetische en retrograde lijsten van
woorden van drie tot en met twintig
letters die in cryptogrammen kunnen
voorkomen.
Het nieuwe cryptowoordenboek is een uitgave van Tirion en kost €12,50 (gelijmd,
400 blz.). ISBN 90 439 0 477 5 0
ONZE TAAL 2003-6
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RUGGESPRAAK
Wilt u wel gebruik maken van de
bibliotheek, maar kunt u de bibliotheek
niet zelf bezoeken? Dan kunt u gebruik
maken van de dienst: Boek aan huffs.
Vraag ernaar in de bibliotheek.
openhare• bibl+utheek Dir;xpe•itoo
W(,h%ite
,

Voor de pauze is dat de Notenkrakersuite
en na de pauze kri jgt u fragmenten van
bekende operaties te Tien en te horen.
4Ik i' aii or . o , nduq

In de acme wijk Broekhoven in Tilburg wonen
voornamelijk weduwen. Van hen is 85 procent vrouw.
s„^

van It Hek. Daar
fan ik smakeloos om lachen.

Ardest.* Yo

1.1.- \tocI ,

Meer mannen
willen alleen seks

De voorman van de LPF heeft

In de relatie
AMSTERDAM - In tegenstelling tot de vrouw
grijpt een groeiend aantal
mannen terug naar de
traditionele normen en
waarden als het gaat om
seks. De man hervindt
zijn veiligheid en zekerheid in de schoot van de

relatie.

LC,,. SL . PEN DOE ,;, VA%
"P K h h't i I M'' OU %
if'

o de overvolle
het niet makkelijk
1 op
publieke tribune. Ver weg van de
televisiecamera's zit hij ingeklemd
tussen de muur en een dikke dame
op leeftijd, in een net sets te korte
zomerjurk.

Actvo Rei tie ire
,

lMERKEN WORDEN
[2]
ij
toe w WOORDEN
:

Ideolog'18sche kloof met PvdA von^
ens partijtopto g root

"Mennen die daar kippen houden
en in de tuin hebben lopen, ook al
zijn het hobbyisten, lopen het
risico dat ze ook geruimd moeten
worden."
Dr YW h wvpusr
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Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

te lefoo n: 070 - 356 12 20

Pepij n Hendriks

fax: 070 - 392 49 08

Rutger Kiezebrin k

e-ma il : onzetaal@onzetaal.nl

Wo ute r van Wi nger den

Taalad viesdi enst : 0900 - 345 45 85,

Vaste adviseurs

van 10.00-12.00 en 14.00-16.00

Lexicog rafie en wo ordgeschiedenis: Ton den

(€ 0,60 per minuut)

Boon , Ewoud Sanders: ta alverand ering : JOoP van

e- m ail : taaladvies@onzetaal .nl

der Hor st: et ymo log ie: Marlies Philipp a, Nico line
van der Sijs: woo rdenboeken en idioom : Riem er

Onze Taal op int ern et :

Reinsma

www.o nzet aal.nl
(webredacteur: Marc van Ooste ndorp)

Het genoo tschap werkt samen met de univer-

Taalpost (i.s.m . Van Dale Lexicografie)

Groningen, Leiden, Nijm egen. Oldenbu rg

zie: www.taalpost.nl

(BRD), Tilburg en Utr echt . de Fryske Akaderny,

Het Genootschap Onze Taal (o pger icht in 1931)

het Meertens Inst it uut.

sitei te n van Ams terdam . Delft . Eindhoven.

het Inst it uut voo r Nederlandse Lexicolog ie en
ste lt zich ten doe l het verantwoorde gebruik
van de Nederland se taal te bevorderen en aan

Bestuur Genootschap Onze Taal

hen die haar gebr uiken meer begrip en kennis

mr. F.W. Kist, voorzi tte r

daarvan bij t e brengen. Het m aandb lad Onze

mevr. m r. eM . Ie Clercq-Me ijer, secret aris

Taal (oplage 40 .000) w il op prettig leesbare en

drs. J. van der Stee n RA, pennin gm eester

taa lk undig verantwoorde wijze inzicht geven in

mevr. prof. dr. F. Balk-Smit Duyzent kunst,

aile zaken die het taalgeb ruik bet reffen . Niet

vice-voorzitter

aileen de deskund ige is aan het woord in Onze

dr, J.A, Brandenbarg. e N.F. van Dit shuizen.

Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in

d rs. S. Gaaikerna, mevr . drs. V.M .E. Kerremans.

welke hoedanigheid ook .

lie. L. Permen tie r, m evr. P.M. Veltman-Laseur

De bij dragen in het t ijdschrift wee rspiegelen
niet noodzakelij k de mening van de redacti e.

Onze Taal verschij nt ti enma al per jaar, met een

Voor het overnemen van arti kelen is toe stem -

dubbelnummer in februar i/m aart en ju li/au gus-

ming van de redact ie nodig.

tu s. Prijs los numm er € 3.50.

De redactie betracht altijd de groo t st m ogelij ke

Nederland, Belqie , Suriname , Aru ba en de Ne-

zorgvu ldigheid bij het regelen van overnarne -

derland se Anti llen € 19,- per jaar; buitenland

Lidm aat schap (inclus ief abonn em ent ) voo r

rechten van illustr at ies e.d. W ie desond anks

binn en Euro pa € 27.50 (per luchtpost € 29,50):

meent zekere aanspraken te kunn en rnaken,

buite nland buit en Europa € 35,- per jaar.

verzoeken wij cont act op te nem en m et de

Op groepsabonnem ent en wo rdt kort ing ver-

redact ie.

leend. Inlicht ingen hierover bij het secret ariaat .
Opzegging van het Iidm aatschap dient t e ge-

Redact ie

schieden v66 r 1 novemb er: het eindigt dan o p

Peter Smulder s, secret aris

31 december.

Peter-Arno Coppen

Prijs voor CJ P-houders € 15.- per jaar: opgave

[aap de jonq

voor CJP'ers ultslulten d aan St icht ing CJP. Post -

Keesvan der Zwan

bus 3572. 1001 AJAm sterdam.

Saskia Aukerna, redact iemedewe rker
Raymond Noe, redact iem edewerker

Voo r mensen m et een leeshandicap is Onze Taal
ook op cassette en in elektron ische vor m be-

Vaste medewerkers

schikbaar . Inlicht ing en bij Federati e van Neder -

Rene Appe l, Ton den Boon. Peter Burger. Harry

landse Blindenbibliotheken: 0486 - 486 486 .

Cohen, Jan Erik Grezel, Hans Heestermans,

Onze Taal word t in elekt ronisc he vorm voor

l oop van der Horst, Frank Jansen. Liesbeth

brailleschri ft beschik baar gest eld door de CBB.

Koenen, Hein de Kort , Guus Middag, Marc van

Inli cht ingen: 0341- 56 54 7J.

Oostendorp. Riem er Reinsma, Ewoud Sanders,
Nicoli ne van der Sijs, Matthijs Sluiter, Jean-Marc

Vormgeving: Ad van der Kouwe (Man ifesta.

van Tol

Rotterda m)

Secret ari aat

Druk: Hoonte Bosch & Keuning, Utr echt

Omslagillustratie: Frank Dam
drs. P.H.M. Sm ulders, dir ect eur
mevr. H.M .). van der Laan
mevr. H. Bakker
Elly Molier
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Ooit hebben we een huurder
gehad die zijn huur niet wilde
betalen maar ook niet wilde
opstappen. Die was in een uur
vertrokken toen ik zei: "Zullen
mijn zoons en ik u een handje
helpen met de verhuizing?"

Deze maand in Onze Taal (biz.

200)

TAAlMYTHE
180 Riemer Reinsma

NATUURLIJKE
VERSCHUIVINGEN

Enverder

Woorden hebben geen vaste, onaantastbare betekenis
183 Congres Onze Taal
183 HedendaagsondenNij~argon
186 219 andere woorden voor running gag/Anderwoord voor ...

outlet
190 Oproep: mooieenlelijke
woorden
193 Oproep: leeftijdsaanduidingen
194 Aanbiedingen voor lezers
202 Taalkunde voor kinderen [4]:
maak je eigen taal
209 Taalcrypto

188 Rene Appel

ERICA TERPSTRA TROUWT
ZWEMKAMPIOEN
De taal van 'de bladen'

Rubrieken

191

Marc van Oostendorp

C, E, E, I, L, N, S, T1 STENCILEI
Een zomers scrabbletoernooi
198 FrankJansen

NEDERLANDS ONTWAPENDI
Geweldloze communicatie als antwoord op agressief taalgebruik

184 Readies: Lutjebroek; kiyulkyO;
Tiendeweg; eien ij;uitglijder;
evolutie vantalen; spreektempo; at smakelijk
185 Taal in beeld
187 Vraag en antwoord: spatie bij
gradenteken; kaperen: Burge-

meester van/Van Haarenstraat;
persoonsvorm bij of, Iicentieren/
licenseren
196 Etymologlca: achttiendeeeuwse volkstaal
200 Taaltest
201 Overboeken: blauwe woorden,
slechte scheids
203 Hom of kuit: taalfouten in
internet-ontboezemingenzijn
nleterg
204 Woordenboekvan de poezie:

weggeling
206 Liesbeth Koenen

VERLIEFD OP HET HEERLENS
NEDERLANDS
Interviewmet taalkundige Leonie Cornips

205 Gesehiedenls op straat: Rave-

lijn
208 Tamtam: Engels op de basisschool. enandertaalnieuws
210 InZieht: overnleuwe boeken,
conqressen enlezingen
212

Ruggespraak

TAALMYTHEN
Er bestaan opvattingen over taal die zo hardnekkig zijn dat het

mythen' onderwerpen we dergelijke veelgehoorde opvattingen

lijkt alsof ze niet meer bewezen hoeven te worden. `Vreemde

aan een nadere beschouwing. Ditmaal gaat het om:'Woorden -

woorden bedreigen het Nederlands' is er een. of: `Het Neder-

hebben een vaste betekenis, waaraan niet mag worden

lands wordt almaar slordiger uitgesproken: in de serie `Taal-

getornd: Riemer Reinsma heeft er een duidelijke mening over.

NATUURLIJKE VERSCHUIVINGEN
Woorden hebben geen vaste, onaantastbare betekenis

Riemer Reinsma

Mag je iemand die nooit met lood werkt nog wel een `loodgieter' noemen? En kan het woord uniek verwijzen naar meer dan

een exemplaar? Veel taalgebruikers klagen erover dat de oorspronkelijke betekenis van woorden uit het zicht verdwijnt.
Die klachten zijn misschien begrijpelijk, maar terecht zijn
ze zeker niet.

n het begin betekende het
woord hand alleen `elk van de
beide lichaamsdelen aan de uiteinden van de armen'. Later
kwam daar `manier van schrijven' bij, en 'kruk aan gereedschappen',
en nog meer. Dat woorden er weleens een betekenis
bij krijgen, is niets nieuws. En het is ook niets uitzonderlijks. Sla het woordenboek op een willekeurige
pagina open en het is in een oogopslag duidelijk dat
veel woorden meer dan den betekenis hebben, sommige zelfs veel meer. Zo beslaat het lemma hand in
de grate Van Dale ruim drie dichtbedrukte pagina's,
waarop maar liefst twaalf betekenissen aan de orde
komen. En dat is langzamerhand zo gegroeid.
Rood waas
Toch blijken veel mensen op gezette tijden een rood
waas voor hun ogen te krijgen als ze zich realiseren
dat een bepaald woord een nieuwe betekenis heeft
gekregen. Ze spreken dan wel van `verloedering'. Enkelen van hen — ze vormen ongetwijfeld het topje van
een ijsberg — schrijven naar Onze Taal. In 1997 luchtte
[180]
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een lezer in een brief zijn hart
over het feit dat het woord ijskas t zo vaak "misbruikt" wordt.
Want ijskasten — het woord zegt
het al — dateren uit de tijd dat de
apparaten nog niet op elektra
werkten; het woord ijskast is
voor het eerst in 1897 aangetroffen. Om de ijskast koel te houden, gebruikte men destijds een
zogeheten ijsbrood. En, zo vond
die lezer, het gaat niet aan dit
woord te gebruiken voor kasten
die met koelvloeistof koelen —
koelkast is daarvoor de
enige juiste aanduiding.
Het ijskast-voorbeeld
laat zien dat dergelijke
taalgeschillen soms decennia aanslepen. Zelf heb ik de tijd niet meegemaakt
dat er nog 'echte' ijskasten bestonden, maar ik herinner me dat mensen meer dan Bens hebben gemeend
mij te moeten corrigeren wanneer ik mijn koelinstallatie een ijskast noemde: `Dat heet een kaelkast.' Dat
het zo simpel niet ligt, kunnen we constateren als we
de internetzoekmachine Google aan het werk zetten:
naast de bo.000 treffers voor koelkast zijn er nog altijd 9000 treffers voor ijskast — waarmee niet verwezen wordt naar de honderdjarige, met ijsbroden gevulde variant
"2

unieke villa's"

Veel van dit soort ergernissen hebben betrekking op
woorden die van huis uit een vastomlijnde betekenis
hadden, maar daarnaast ook naar iets vagers zijn
gaan verwij zen. Neem het woord uniek. Een lezer van
Onze Taal zag een advertentie waarin "2 unieke vnij-

staande villa's" werden aangeboden, en dat schoot
hem in het verkeerde keelgat. Dat is een contradictio
in terminis, oordeelde de lezer: zodra er meer dan
een exemplaar van iets is, is het per definitie niet
uniek meer. Een ander voorbeeld van betekenisvervaging is verschillende. Iemand schreef dat het - hem
was opgevallen dat dit woord vaak wordt gebruikt als
synoniem voor `een paar, enkele', zonder dat -er van
enig verschil sprake hoeft te zijn.
Niet Ole betekenisveranderingen roepen weerzin
op, integendeel. Heel wat nieuwe betekenissen sluipen de taal binnen zonder dat iemand er schande van
spreekt. Neem de nieuwe betekenis van box. Sinds
2001, toen het nieuwe belastingsysteem werd ingevoerd, is een box niet meer (alleen) een `door een hek
afgesloten ruimte waarbinnen een klein kind kan
leren lopen en spelen' of een `berging onder in een
flatgebouw' (om maar een paar van de al bestaande
betekenissen te noemen), maar ook `elk van de drie
categorieen inkomsten waarvoor specifieke regels Belden'. Voorzover ik weet heeft nog niemand ertegen
geprotesteerd dat box in deze nieuwe betekenis words
gebruikt. Misschien komt dat doordat de betekenissen
`afgesloten ruimte voor kinderen' en `berging' voor
ons gevoel mijlenver afstaan van de betekenis 'fiscale
categorie', terwijl het oude en het nieuwe ijskast verwijzen naar twee voorwerpen die weliswaar volgens
totaal verschillende principes werken, maar wel precies hetzelfde doel dienen.
Een op een

Toch lijkt meestal de overheersende gedachte te zijn
dat een woord slechts een betekenis mag hebben.
Daar is ook wel iets voor te zeggen. Als de relatie tussen worm en betekenis altijd een op een zou zijn, zijn
we gevrijwaard van dubbelzinnigheden. De taalfilosoof Wilhelm von Humboldt (1767-1835) was er dan
ook van overtuigd dat er in de taal een algemeen — zij
het veelal onbewust — streven bestaat naar zulke eenop-eenrelaties, en daar had hij tot op zekere hoogte
ook wel gelijk in. Zo hebben we het niet gauw over
`een bloeiende vinger'-Toch zou bloeiende (in plaats
van bloedende) doodnormaal kunnen zijn, want we
gebruiken bijvoorbeeld ook goeie in plaats van goede
en moeie in plaats van moede. We vermijden bloeiende
vinger omdat we geen zogenaamd grappige reacties
willen (`Neel water gegeven zeker?') . Nog een voorbeeld: er heeft vroeger een woord engels bestaan dat
`van een engel' betekende. Anna Bijns heeft ooit geschreven: "Onder dEngelsche Vorsten in hemelrijcke
Was groote blijschap". Het valt aan te nemen dat
engels in deze ' betekenis uit de taal verdwenen is
doordat de verwarring met Engels ('van Engeland')
te veel op de loer lag.
Toch zijn er gemakkelijk voorbeelden te vinden
waaruit blijkt dat het principe - van Von Humboldt
soms niet werkt. We hebben het eigenlijk al geconstateerd bij het woord hand met zijn twaalf betekenissen, maar we zien het ook bijvoorbeeld bij hij en hei.
Deze twee woorden worden identiek uitgesproken
maar kunnen heel verschillende betekenissen hebben
(zoals: `plant', 'terrein waarop die plant voorkomt',
`werktuig om te heien', 'werkwoordsvorm van heien',
`persoonlijk voornaamwoord') . In de praktijk blijkt
het gevaar van verwarring echter lang niet zo groot
als het lijkt. Bijna altijd zorgt de context of de gebruikssituatie ervoor dat we de juiste betekenis van
-

-

zo'n meerduidig woord feilloos
selecteren.

Zed of vloerbedekking?
Stel nu eens dat we Von Humboldt zijn zin zouden geven.
Dan stuiten we op enorme problemen. Een woordenschat
waarvan elk woord maar een
betekenis zou mogen hebben,
zou als praktisch bezwaar met
zich meebrengen dat we allemaal vele duizenden woorden
extra moeten leren. In het
geval van ijskast hadden onze
voorouders het makkelijk: ze
konden, zodra het ijs als koelmiddel had afgedaan, het
(toen al bestaande) woord
koelkast gebruiken. Koelkast
lag als vervangend woord dus al klaar. Maar dat is
een uitzondering. Meestal is er niet zo een-twee-drie
een geschikt vervangend woord voorhanden, en dan
wordt het een stuk lastiger. Dat blijkt uit het volgende
voorbeeld. Onze Taal ontving een brief van een lezer
die bij het woord zeil altijd aan een schip placht te
denken, en het daarom storend vond dat we met dit
woord ook een soort vloerbedekking kunnen aanduiden. De briefschrijver stelde voor dat we zeil voortaan
niet meer in deze laatste betekenis gebruiken en
voortaan consequent vervangen door vloerbedekking.
Maar dat is wel wat kort door de bocht: vloerbedekking gebruiken we immers al in een overkoepelende
betekenis, waaronder bijvoorbeeld ook mat of tapijt
valt. Geven we vloerbedekking nu plotseling een specifiekere betekenis, dan creeren we meteen twee nieuwe problemen. Ten eerste moet iedereen de nieuwe,
specifieke betekenis van vloerbedekking aanleren, ten
tweede moeten we driftig op zoek naar een nieuw,
algemeen woord dat vloerbedekking in zijn oude betekenis kan vervangen.
Samenstellingen

Moeite hebben sommige mensen ook met het verschijnsel dat de betekenis van woorden verandert —
dus zonder dat er een echt nieuwe betekenis ontstaat.
Het gaat hier waarschijnlijk vooral om samengestelde
woorden. Een lezer merkte bijvoorbeeld terecht op
dat een loodgieter allang niet meer iemand is die
lood giet, en dat de melkboer, anders dan voorheen,
heel wat meer verkoopt dan alleen melk. Maar de
lezer verbond hieraan de nogal drastische conclusie
dat de woorden loodgieter en melkboer zo snel mogelijk moeten worden afgeschaft en vervangen door
installateur in sanitair en zuivelhandelaar.
Het probleem is hier waarschijnlijk dat sommigen
ervan uitgaan dat de woordenschat logisch en rechtlijnig is. Ze hebben er moeite mee dat samenstellingen niet 'doorzichtig' zijn: een loodgieter moet lood
gieten, een melkboer moet een boer zijn en voornamelijk melk verkopen. En anders moeten zulke woorden ... eh, ja, inderdaad, afgeschaft worden. Maar
ook hier kunnen we grote problemen verwachten als
we aan de woordenschat zouden gaan sleutelen. Het
is immers duidelijk dat ook de zuivelhandelaar al
heel wat meer dan alleen zuivel verkoopt — misschien
heeft hij ook wel bloemen in zijn assortiment — en ►
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Kan het woord uniek
verwijzen naar meer
dan een exemplaar?

Taalkundige Ferdinand de Saussure
(links): woorden zijn
willekeurige kiankcombinaties.
Taalfilosoof Wilhelm
von Humboldt
(rechts): taalgebruikers streven naar een
betekenis per woord.

dan zou ook het woord zuivelhandelaar er dus aan
moeten geloven. Onze samenleving is dynamisch,
woorden veranderen voortdurend van betekenis, en
we zouden dus non-stop onze woordenschat moeten
verversen. Nee, dan lijkt het toch heel wat handiger
om de bestaande woorden een nieuwe betekenis te
geven. Dan hoeven we alleen die, nieuwe lietekenis te
leren, en niet ook nog eens een nieuw woord. Dit is
ook precies wat er voortdurend plaatsvindt' — het is
een continu proces van natuurlijke verschuivingen.
Loszingen

Is het echt zo hinderlijk als een woord niet (meer)
transparant is? Een mooi voorbeeld van zo'n woord is
Walvis. Hierin zit een oud woord wal, dat ooit afzonderlijk werd gebruikt als aanduiding voor de walvis
(zoals nu bijvoorbeeld nog in het Engels gebeurt:
whale), maar op den duur niet meer goed begrepen
werd en ter verduidelijking de toevoeging -vis kreeg.
Inmiddels weten we al meer dan anderhalve eeuw
dat walvissen geen vissen zijn maar zoogdieren, en
toch zijn we dat woord steeds blijven gebruiken.
Voorzover mij bekend heeft dat nooit tot problemen
geleid. Je hoort nooit iemand klagen dat het een misleidend woord is, dat mensen op het verkeerde been
zet. Niemand denkt dat walvissen koudbloedig zijn
en kieuwen hebben. Nog nooit heeft iemand geroepen dat er zo snel mogelijk een nieuw woord voor
Walvis moet komen. Conclusie: het is helemaal niet
erg als een woord sporen van het verleden draagt.
Sterker nog: het blijkt eigenlijk helemaal niet zo belangrijk te zijn welke vorm een woord precies heeft.
Als we bij een bepaald woord een nieuwe betekenis
moeten leren, hebben we blijkbaar totaal geen last
van het feit dat het woord niet langer transparant is.
Iedereen snapt toch wel wat ermee bedoeld wordt.
Woorden blijken in staat zich los te zingen van hun
oorspronkelijke betekenissen. Onze hersenen controleren niet eerst of een walvis een vis is, maar koppelen meteen door naar de actuele betekenis waarin we
het woord hebben opgeslagen, volgens de inzichten
van de moderne wetenschap: `een groot, in zee levend zoogdier'. En laten we daar maar blij mee zijn,
want het bespaart ons de ellende steeds nieuwe — wel
transparante — woorden te moeten creeren en aanleren.
Alternatieven

Bovendien is het nog maar de vraag of dat allemaal
inderdaad zou lukken. Zouden we de hele woordenschat voortdurend transparant willen houden, dan
[182]
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wordt hij buitengewoon instabiel — er verandert constant wel iets. Ook maakt het voorbeeld van zeil en de
gesuggereerde opvolger vloerbedekking duidelijk dat
we geneigd zijn dit soort problemen te onderschatten. Veel suggesties zijn discutabel, en een goede oplossing zal vaak moeilijk te vinden zijn. Een ander
probleem zou zijn dat een mega-operatie als deze zou
staan of vallen met de bereidheid van alle Nederlandstaligen om aan al die richtlijnen mee te werken.
Dat is vrijwel onvoorstelbaar.
Hoe moeilijk-het taalgebruik van de gemeenschap
van overheidswege te sturen is, blijkt uit de ervaringen in Frankrijk. Daar stellen commissies Franse alternatieven voor Engelse woorden voor, maar de resultaten zijn zeer wisselend. Een van de leden van
zo'n terminologiecommissie, Benedicte Madinier, vertelde in de Volkskrant (i6 maart 2002) dat het succes
van een nieuw Frans woord "onvoorspelbaar" was.
Soms was er sprake van "een groot succes", zoals ordinateur ('computer') en toile ('internet'). Bij deze uitspraak valt overigens wel een kleine kanttekening te
maken. De suggestie dat ordinateur het heeft gewonnen van computer is geheel juist, maar dat wil nog
niet zeggen dat het woord computer in Frankrijk nooit
meer gebruikt wordt. Google meldt voor computer
niet minder dan 390.000 treffers op het Franstalige
deel van internet (naast 792.000 voor ordinateur);
het Engelse woord is dus bepaald niet verdreven. En
toile, het andere "grote succes"? Dat legt het met
182.000 treffers roemloos of tegen de grote concurrent internet (2.930.000).
Momentopname
Hoe zou het trouwens komen dat sommigen zich er
zo druk over maken, over die nieuwe betekenissen of
die veranderde betekenissen? Als ze in de praktijk
geen probleem vormen, waarom ergeren we ons er
dan zo aan? Misschien ligt de verklaring voor een
deel in het feit dat we in onze jeugd al die woorden
en de bijbehorende betekenissen, met al hun nuances,
min of meer moeizaam hebben moeten aanleren. We
kregen een soort momentopname van hoe het hoorde: je mocht verschillende niet gebruiken in de betekenis `enkele', en slechts een iets of iemand kon uniek
zijn. Regelmatig en geregeld mocht je niet door elkaar
gebruiken, net zomin als destijds en indertijd. Uit onderzoek is gebleken dat onze woordenschat rond ons
twintigste jaar min of meer voltooid is, en aan de
taalnormen die we op dat moment hanteren, zullen
we voor een groot deel in de rest van ons leven blijven vasthouden. Worden we ouder, en zien we om
ons heen de taal veranderen, dan krijgen we het nare
gevoel dat we een vergeefse investering hebben gedaan. 'Tegenwoordig mag alles maar!' In dat opzicht
verschillen taalnormen heel duidelijk van kledingnormen: over nieuwe kledingmodes lijkt bijna niemand
zich op te winden. Logisch, want in kennis over Meding hebben we nauwelijks tijd en energie hoeven te
investeren, in onze kennis van de woordenschat des
te meer.
-

Het `wezen' van een woord

Onze taalergernissen komen dus voort uit de `momentopname' die we ooit maakten toen we jong
waren. Hoe tijdgebonden zo'n momentopname is,
blijkt wel uit het feit dat er taalergernissen hebben
gespeeld waar we nu totaal geen weet meer van heb-

ben. In 1933 werd er bijvoorbeeld in Onze Taal op gewezen dat leuk weliswaar "allang wordt gebezigd in
den zin van aardig", maar dat dit toch "foutief" is:
"de eigenlijke beteekenis is: oolijk-bedaard, ook wel:
zich van den domme houdend".
Misschien speelt er bij al dit soort ergernissen ook
nog iets anders mee, wat ermee verwant is. Mensen
zijn geneigd te denken dat de oudste betekenis van
een woord het `wezen' van het woord benadert. Maar
een woord heeft geen `wezen'. Woorden zijn voor het
overgrote deel volstrekt willekeurige klankcombinaties, zoals de taalkundige Ferdinand de Saussure een
eeuw geleden heeft betoogd (klanknabootsingen,
zoals koekoek, tjilpen en blaffen, vormen de uitzondering). Neem het woord paard. Er is niets aan dit
woord waardoor je weet op welk dier het precies
slaat; het woord lijkt bijvoorbeeld in de verste verte
niet op het gehinnik van het desbetreffende dier. Dat
zo'n woord inderdaad willekeurig is, blijkt ook uit het
feit dat er 4000 verschillende talen zijn. En eenzelfde
betekenis — bijvoorbeeld die van paard — kan zich dus
in de ene taal aan een heel andere klankcombinatie
hechten dan in de andere taal (horse, cheval) .
Uit dit alles valt maar een conclusie te trekken: er is
niks bijzonders aan zo'n `oorspronkelijke' betekenis.
Oorspronkelijke betekenissen zijn net zo belangrijk of
•
onbelangrijk als alle andere.

TAALCONGRES
ON:ZE TAAL
O NOVEMBER
et genootschap houdt dit jaar zijn tweejaarlijkse taalcongres op zaterdag 8: november in
het Nieuwe Luxor Theater te Rotterdam. Het
thema is deze keer `tin en onzin van jargon'.
Tot de - sprekers behoren Midas Dekkers, Jeltje van
Nieuwenhoven en Jan Kuitenbrouwer. Behalve lezingen zijn er diverse cabatetoptredens (van under anderen Erik van Mrs
), words er een `poetry slam'
gepresenteerd, zullen Pokke en Sukke de hele dag
commenter geen op de inhoud van .de dag, en is er
een boekeninarkt en een boekpresentatie.
U kunt u aanmelden voor het congres met een antwoordkaart die meegeniet zal zijn in het septembernummer van Qnze Tao.!. .De toegangsprij s bedraagt
€12,—. Op de kaart kunt u aangeven of u voor £ 7,50
een lunchdoos wilt reserveren. In het Luxor Theater is
ook een dagrestaurant gevestigd.
.

Sinds 1997 is De Doelen in Rotterdam de 'locatie
geweest voor de taalcongressen van Onze Taal. Wegens de ontoereikende geluidskwaliteit 'van het gesprvken woord in de grate (concert)zaal van De Doelen is nu voor het Luxor Theater gekozen. Ook het
Luxor -- gelegen op de architectonisch indrukwekkende 'Kop van Zuid' — is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Deelnemers ontvangen een routebesduijJ
-.
Noteert u zaterdag 8 november alvast in uw agenda?
•
-

HEDENDAAGS
ONDERWIJS=
JARGON
Op 8 november a.s. wordt het tweejaarlijkse publiekscongres van
het Genootschap Onze Taal gehouden. Thema dit keer: zin en
onzin van jargon, de vaak zo ondoordringbare geheimtaal van
vakbroeders en zielsverwanten. Ook in het onderwijs blijkt men
er wel raad mee te weten.

Hugo Klooster - Den Haag

1 meer dan tien jaar ben ik werkzaam in het .
middelbaar beroepsonderwijs, en telkens weer
word ik getroffen door het toenemende gebruik van allerlei onderwijsjargon in nota's en
vergaderstukken. Ik heb het ambtelijk proza van mijn
ROC (Regionaal Opleidingen Centrum), waarvan 'ik
elke dag een paar centimeter in mijn postvak aantref,
op deze nieuwe termen uitgevlooid en er een gedeelte
van op een nj gezet, in alfabetische volgorde, zonder
op de betekenis in te gaan. Bij het doornemen van de
lijst treedt al snel een vervreemdingseffect op: in welk
beroep ben ik in 's hemelsnaam terechtgekomen?
activerende werkvormen
afstromer
aftoetsen
beta ngstel I i ngsgesprek
beroepspraktijkvorming
bespreekgeval
bezemleerling
burgerschapscompetentie
competentieleren
contacturen
contractleerling
coordinatorenleerlijn
culturele valkuil
cultuurgesprek
deelcompetentie
deel kwa I if icatiestructu u r
deelnemer ('leerling')
deelnemervolgsysteem
diagnostische toets
digitale deelnemersmarkt
digitale Ieeromgevingen
digitale toetsagenda
dola ('docent op Ioopafstand')
dola-uur
doorstroomprofiel
eindtermendocumenten
i nta ketoets
intercollegiale consultatie
interculturaliseren
jaartaakbrief
kaderberoepsgericht
kerndocent
klankbordgesprek
kiokuren
kwaliteitengesprek
leer- en groepsklimaat
leerbedrijfoverstijgend
leerinhouden
leerlijn
leermiddelenbank
leervakoverstijgend
leerweg
lesinhouden
-
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locatiemanager
loopbaanbeleid
managementlaag
mededeelnemer (`medeleerling')
moduulcijfer
moduulweging
normjaartaak
nulmetingsgesprek
omgevingssensitiviteit
onderwijsleersituatie
onderwijssalon
ontwikkelingsgesprek
open leercentrum
opleidingsunit
peercoaching
pilotvrij
praktijkopleider
probleemleerling
productafspraak
professioneel welbevinden
reflectie-interview
scholingsbeleid
school organisatorisch
signaleringsdoel
skillslab
sleutelvaardigheid
sta rtkwa I if icatiebewi js
taakbelasting
talentenbank
talige valkuil
teamjaarplan
toeleiding
toetscode
toetsconstructeur
toetsvolgformulier
trajectdenken
trendrapportage
tutoruur
uitstromer
vaardigheidseindtermen
vakspecificiteit
verzuimbegeleidingsgesprek
zij-instromer
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tREAC
CTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw reactie indien mogelijk per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl,
of anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg Ia, 2596 HL 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 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, adres 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.

Lutjebroek
Frans Erens - leraar kunstgeschiedenis en
tekenen, Utrecht

et artikel van Ewoud Sanders
over de "rurale reputatie°die
de plaatsnaam Lutjebroek in het
Nederlands geniet (Onze Taal februari/maart), heb ik met belangstelling
gelezen. Maar een belangrijk facet dat
aan de bekendheid van Lutjebroek
heeft bijgedragen ziet Sanders over
het hoofd.
In het midden van de negentiende
eeuw trachtte koning Victor Emanuel

H

Zoeaaf P.J. bong uit
Lutjebroek.
Foto: Nederlands Zouavenmuseum, Oudenbosch

de heerschappij over heel Italie te verkrijgen. Een van zijn medestanders
was Giuseppe Garibaldi, die met zijn
leger vanuit het zuiden oprukte naar
Rome en de pauselijke staat bedreigde. Paus Pius IX riep vervolgens jonge
mannen uit heel Europa op om dit erfgoed te verdedigen. Deze pauselijke
strijders werden zoeaven genoemd,
en onder de eerste zoeaven waren
veel Nederlandsejongens. De bekendste van hen was Pieter Jong uit
Lutjebroek. Voor zijn heldhaftige gedrag kreeg hi] niet alleen een pauselijke onderscheiding, maar ook werd hij
(gekleed in zoeavenuniform voorzien
van decoraties) afgebeeld in verschillende tijdschriften. En het was door
deze afbeelding - een staalgravure dat Lutjebroek zijn bekendheid kreeg.
Onze zoeaven zijn we vergeten, maar
Lutjebroek heeft kennelijk indruk gemaa kt.

Kiyu/kyu
Anne Sey - Nijmegen

n `Taaltest' van novemberjl. stelt
de Taaladviesdienst dat het japanse
woord kiyu `judograad' betekent.
Vervolgens schrijft Ad van der Nat
(`Reacties', januari) dat `budograad'
een betere omschrijving voor kiyu zou
zijn, en Marc de
Gunst voegt er in
de aprilaflevering
van dezelfde rubriek aan toe dat
kiyu- maar dan
gespeld als kyu ook in Japanse
denksporten een
deskundigheidsof bekwaamheidsaanduiding
is. Hoe At het nu
met datkiyu en

kyu?
Het japans
kent het woord
kiyu niet in de bovengenoemde
betekenis. Het
eenlettergrepige
kyu (uit te spreken als [kjoe],
met een korte
oe) komt qua
spelling wel aardig in de buurt,
maar in het Japans bestaat het
niet. Correct is

[184]
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kyu - met een lange oe. Het japans
kent overigens meer dan vijftig karakters (en daarmee betekenissen) die als
[kjoe] - met een lange oe - worden
uitgesproken.
Het kyu waar het hier om gaat, betekent heel algemeen `rang', `graad'
of 'schoolklas'. In de vecht- en den.ksporten - maar ook bij het bloemschikken en haikuschrijven - wordt
het gebruikt om bereikte formele graden van deskundigheid of bekwaamheid aan te duiden.

Tiendeweg
Wouter Bakker en Jeroen van de Berg De Bilt

iemer Reinsma behandelt in zijn
rubriek `Geschiedenis op straat'
(Onze Taal februari/maart) de
straatnaam Tiendeweg. Tiend(e)wegen zijn wegen waaraan de tiend
(een belasting in natura) werd klaargezet, zodat de tiendgaarder deze
kon ophalen, schrijft Reinsma. Deze
verklaring wordt algemeen aangehangen maar is niet erg waarschijnlijk.
Zou men in vroeger eeuwen werkelijk
de opbrengst van het land zomaar
aan de kant van de weg hebben
gezet? En zou men hier werkelijk speciale wegen voor hebben aangelegd?
Verder valt het op dat tiendwegen
vrijwel nooit verhard zijn, en dat men
ze vrijwel uitsluitend langs de grote
rivieren aantreft. Dat wijst op een
andere verklaring. Die is te vinden in
(onder meer) het proefschrift De ge-

R

nese van het landschap in het zuiden
van de provincie Utrecht van H.J.A. Berendsen, uit 1982. Volgens Berendsen
zijn tiendwegen kwelkaden, die door
de dijk sijpelend rivierwater opvangen
en zo snel mogelijk (via zogenoemde
tiendweteringen) stroomafwaarts afvoeren. Hetwoord tiend zou dan afgeleid zijn van tien, 'trekken, zijgen, zuigen', dat vergelijkbaar is met het
Duitse ziehen.

Ei en ij: overeenkomsten met
het Zweeds
Dick Thoenes - Dwingeloo

icoline van der Sijs schrijft in de
mei-aflevering van haar rubriek
`Etymologica' over het ontstaan van de ei en de q, twee lettercombinaties die dezelfde uitspraak
maar een verschillende oorsprong
hebben. Dit laatste lijkt nog eens be-

I 1

-

vestigd te worden door een vergelijking van het Nederlands met het
Zweeds. Waar Nederlandse woorden
een ij hebben, hebben verwante
Zweedse woorden vrijwel zonder uitzondering een i, en staat er in het Nederlands een ei, dan hebben deverwante Zweedse woorden een e. Voorbeelden: ijs - is, pijl - pit, pyp - pipa, mijn
- min, wijn - vin, tijd - tid, lijden - lida en
schrijven - skriva - en voorts elk - ek, fell
- fel, heide - hed, eigen - egen en leiden leda. In dit verband zijn vooral de
woordparen lUden - lida en leiden - leda
interessant.
-

El en ij in dialecten
E. jongerden - Breukelen

et artikel `De korte ei en de
lange q' van Nicotine van der
Sijs (Onze Taal mei) had mijn
bijzondere belangstelling. Het deed
me denken aan zo'n zestig jaar geleden, toen een Groningse onderwijzer
die lesgaf op de mulo in Bussum vertelde dat een Groninger de ij altijd uitspreekt als [iel (dus niet [dijk] maar
[diek]). Voor mij als dialectsprekende
Huizerwas dat aanleiding om eens na
te gaan hoe we in het Huizens dialect
die ij en die ei uitspraken. Ik kwam tot
de verrassende ontdekking dat we de
lange ij ook werkelijk als [ei] uitspraken, maar de korte ei consequent als
[ai]. Voor mijn klasgenoten uit
Bussum was het niet altijd duidelijk
of je beitel met een korte ei of een
lange ij schreef, maar voor ons Huizers was dit geen probleem. We
schreven automatisch een ei, want
we noemden zo'n werktuig immers
een [baitel].

H

Uitglijder
E.L. Kruyne - Gouda

n de rubriek `Vraag en antwoord' in
het meinummer spreekt de Taaladviesdienst zijn voorkeur uit voor de
spelling uitglijer boven uitglijder, omdat het woord "een vrij informeel karakter" heeft. Wat daar precies mee
bedoeld wordt, is mij niet duidelijk.
Er zijn tal van woorden waarin de d
tussen klinkers als j wordt uitgesproken. Van welke van al die woorden bijrijer? motorrijer? verraaier? - zou
naar het oordeel van de Taaladviesdienst de spelvariant zonder d dan in
de woordenboek opgenomen moeten worden?

Naschrift Taaladviesdienst
Met "woorden met een informeel
of spreektalig karakter" - waarvan
we in `Vraag en antwoord' als
voorbeelden al teringlijer, de goeie
ouwe tijd en een dooie boel gaven bedoelen we woorden die vooral in
de informele omgangstaal voorkomen en niet of nauwelijks in formele teksten. De woorden b4rijder/bijrjer, motorrjder/motorrjer en verrader/verraaier hebben geen (louter)
informeel karakter: ze kunnen zonder problemen in bijvoorbeeld een
ambtelijk stuk worden gebruikt,
maar teringlijer, goeie ouwe tijd,
dooie boel en uitglijerzuI je daar ook in de `formele' spelling teringlijder, dode boel, etc. - niet snel in
aantreffen. Vandaar.

Evolutie van talen
Martien Stam - Veldhoven

r,,, Inds enkele jaren ben ik een trou-

we lezer van Onze Taal. Telkens
als het blad op de deurmat valt,
krijgt het bij mij meteen voorrang en
moet al het andere even de pas inhouden. Het blad is voor mij in veel
opzichten tot `lering en vermaak'.
Maar het lezen van de tweede aflevering van Marc van Oostendorps 'Taalkunde voor kinderen', in het meinummer, bezorgde mij geen lering en ook
geen vermaak. De evolutietheorie van
Darwin, waarop de auteur zich baseert, is niets meer dan een theorie en bovendien een die aan alle kanten
rammelt. Stel dat het Openbaar Ministerie strafzaken met zo veel aannamen en zo veel vooronderstellingen
voor de rechter zou brengen. De gevangenissen zouden dan kunnen worden afgebroken omdat iedereen vrijspraak zou krijgen vanwege gebrek
aan bewijs. Er is heel wat meer `geloof' nodig om deze theorie te accepteren dan een eenvoudig aanvaarden
van het bestaan van een Hogere
Macht die Zich in de bijbel als `God de
Schepper van alles' openbaart.

elf uur iedere seconde een woord,
zonder enige pauze. Dat zal (hopelijk)
toch niet waarzijn?
Naschrift Marc van Oostendorp
In de vakliteratuur wordt uitgegaan van veertigduizend woorden
per dag. Dat aantal wordt trouwens al een stuk aannemelijker als
je bedenkt dat een mens per seconde wel meer dan een woord
kan zeggen.

At smakelijk
Peter Risseeuw - Badhoevedorp

et artikel van professor Van
den Toorn over de gebiedende
wigs in de verleden tijd (Onze
Taal mei) Ham me mee terug naar
mijn studentenflatbestaan in Rotterdam, 25 jaar geleden. Als mijn buurman annex studiemakker JaapPrins
thuiskwam terwijl de (half)lege bordenvan de vroege eters nog op tafel
stonden, placht hi] betrokkenen "at
smakelijk°toe te wensen. Een welsprekend bewijs dat een creatieve verledentijdsvorm ook nog eens functioneel kan zijn.

H

Spreektempo
Henk van Linde - Haren (Gr.)

arc van Oostendorp beweert
in de eerste aflevering van
'Taalkunde voor kinderen'
(Onze Taal april) dat een mens elke
dag ongeveerveertigduizend woorden zegt. Dat is dus gedurende ruim

M
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219 ANDERE WOORDEN VOOR RUNNING GAG
Taaladviesdienst

wee maanden geleden vroegen we de lezers van Onze
Taal een Nederlands woord
te bedenken voor running
gag. 104 lezers reageerden op die
oproep; samen droegen zij maar
liefst 219 alternatieven aan.
Een running gag is een uitspraak of situatie die steeds terugkeert en daardoor grappig wordt.
In het meinummer noemden we
Debiteuren, crediteuren en 'Allo
'Allo als voorbeelden van tv-series
die bol stonden van de running
gags. We benadrukten daarbij dat
een running gag niet altijd een uitspraak hoeft te zijn; ook een steeds
terugkerende situatie of gebeurte-

Neerlands Hoop, uit de jaren zeventig. Verder droeg Jules Hellendoorn twee mooie woorden aan,
die weliswaar de lading van running gag niet dekken maar wel een
vermelding verdienen: circulatiesituatie en knipoogkreet.
Maar wat is dan wel een geschikt alternatief voor running gag?
In het meinummer noemden we repeteergrap, het equivalent dat de
Stichting Nederlands voorstelt in
haar woordenlijst 1200 x liever Nederlands. Volgens ons moest er een
beter alternatief voor running gag
te vinden zijn dan de letterlijke
vertaling repeteergrap. Een running

nis kan een running gag genoemd

maar iets wat door herhaling grappig wordt. Toch blijken de meeste
inzenders een running gag als een
grap te zien: van de 219 alternatie-

worden. In sommige van de ingezonden alternatieven ontbrak dit
laatste betekeniselement. Samenstellingen met het woord mop bijvoorbeeld verwijzen vooral naar
een verbale grap of een anekdote.
Vondsten als doorloopmop (3x ingezonden) en rolmop (4x ingezonden) zijn daarom eigenlijk te beperkt om running gag te kunnen

vervangen.
Veel inzenders zagen in het komische karakter van running gag
aanleiding tot het bedenken van
een woordgrap, zoals herhaaldeleuk, herhaha, rolgrol en — jawel —
wordtgrap. En Carry Lindenberg
stelde de verrassende aanduiding
kanariegele daf voor: een running
gag uit een cabaretprogramma van

doorrolgrap (ix)
echograp (2x)
kringloopgrap (2x)
sneeuwbalgrap (2x)

In het meinummer schreven we uit
te kijken naar een wat speelser alternatief dan repeteergrap. Van deze
elf suggesties zijn herhaalgrap,
doorloopgrap, terugkeergrap en
doorrolgrap wat ons betreft niet
speelser dan repeteergrap. Boemeranggrap, draaideurgrap, jojograp,
echograp en kringloopgrap zijn wel
een stuk luchtiger en hebben ook
duidelijk het betekeniselement
`steeds terugkerend' (het Engelse
gag is immers op zichzelf geen grap running) in zich. Ze zouden daarom

ven hadden er 84 het woord grap in
zich. En bij nader inzien is dat in
feite ook wel juist; een running gag
is een grap, alleen in de beginfase
nog niet. Maar dat is juist de essen-

tie van een running gag.
Van de samenstellingen met grap
werden de volgende elf het vaakst
aangedragen:
groeigrap (15x)

herhaalgrap (6x)
doorloopgrap (5x)
boemeranggrap (3x)
draaideurgrap (3x)
jojograp (3x)
terugkeergrap (3x)

goede vervangers kunnen zijn van
running gag. Maar onze voorkeur
gaat uit naar groeigrap en sneeuwbalgrap, omdat deze woorden een
`cumulatief element' bezitten: de
woorddelen groei en sneeuwbal duiden niet alleen op een herhaling,
maar ook op een toename. En dat is
heel toepasselijk.
Uiteindelijk hebben we besloten
groeigrap tot beste alternatief uit
te roepen, omdat het door veel
meer lezers ingezonden is dan
sneeuwbalgrap en bovendien door
de alliteratie mooi klinkt. De eerste die groeigrap aandroeg, was
Jan Beuving uit Zeist. Hij ontvangt
de boekenbon van de Stichting

LOUT (Let Op Uw Taal). We danken alle inzenders hartelijk voor
0
hun reactie.

ANDER WOORD VOOR ... OUTLET
e laatste jaren duikt in
het Nederlandse winkelstraatbeeld steeds vaker
het woord outlet op. Nederland heeft zelfs een heel outletdorp: Batavia Stad in Lelystad.
Outlet betekent letterlijk `verkooppunt'. Maar wat houdt het begrip
precies in? De Volkskrant van 2 juni
jl. over outlet shopping: "In de VS
en Engeland is outlet shopping al
een populair fenomeen; een con -

centratie van vooral kledingwinkels in een toeristische omgeving,
waar fabrikanten merkartikelen
met korting direct aan de consument aanbieden. Het gaat hierbij
vooral om restpartijen, retourzen[186]

dingen of overproductie van bekende merkkleding of andere artikelen."
Batavia Stad en de in de Volkskrant beschreven centra zijn plaatsen waar verschillende outletzaken zich geconcentreerd hebben.
Maar dergelijke winkels komen
ook steeds vaker op zichzelf voor.
Zo heeft menige dure kledingzaak
tegenwoordig een afzonderlijk outlet - filiaal. Overigens is outlet niet
alleen van toepassing op kleding;
ook cd's, dvd's en zelfs meubels
worden via outlets aan de man ge-

bracht.
Kort gezegd houdt outlet dus in
dat restpartijen met korting ver-
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kocht worden. Dit gebeurt
direct vanuit de fabriek; er ""i^^%---^%%
komt dus geen detailhan- - :-- .- "
del aan te pas. Wij vragen ons of of het verschijnsel
outlet aan te duiden is met
,.
een eenduidig Nederlands
woord. Hebt u een suggestie, stuur die dan voor 25
augustus naar de Taaladviesdienst, Raamweg ia,
2596 HL Den Haag. E-

mailen kan ook: taaladvies@onzetaal.nl. De inzender van het beste alternatief
wordt beloond met een boekenbon
van € 25,—, beschikbaar gesteld
door de Stichting LOUT.
S

Batavia Stad in
Lelystad: een cornpleet outlet dorp.
Foto: Ad van der Kouwe
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Taaladviesdienst

Spatie bij gradenteken
Komt er een spatie voor of na het
• gradenteken: 28 °C, 28°C, 28° C?

7

I Bij de weergave van temperaturen
• komt er een spatie voor het gradenteken, bijvoorbeeld 28 °C en 85 °F.
Graden Celsius en graden Fahrenheit
worden in dat geval als eenheid beschouwd, en de symbolen °C en OF
daarom ook. Staat er geen C of F (of
een andere temperatuurschaal) achter het gradenteken - bijvoorbeeld bij
de weergave van een hoek, of van
lengte- en breedtegraden - dan staat
er geen spatie tussen het getal en het
gradenteken: go°, iio° N.B.
Niet bij alle temperatuurschalen
wordt overigens het gradenteken gebruikt; bij kelvin bijvoorbeeld wordt
hetweggelaten. Kelvin is de eenheid
(symbool: K), niet graden kelvin, en
daarom is de gangbare notatie 273 K,
niet 273 °K.

Kaperen

7 "AI die willen te kaap'ren varen
• moeten mannen met baarden
zijn", zo begint een bekend liedje.*
Wat betekent kaap'ren?
Het werkwoord kaperen komt vol• gens Van Dale (iggg) alleen nog
voor in de oude verbinding te kaperen
varen, een synoniem van kapen ('sche-

i

schepen aanvallen om ze buit to
maken'. En tegenwoordig betekent
kapen voornamelijk `onder bedreiging
overmeesteren' (denk aan trein- en
vliegtuigkapingen).
Kaperen is ontleend aan het Duitse
werkwoord kapern, dat zelf weer is afgeleid van het Nederlandse zelfstandig naamwoord kaper. Volgens het

Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT, deel VII,I,1926) was kaperen "in
de oorlogsjaren na 1914, met name in
de dagbladen, lang nietongewoon".
Het WNT oordeelde niet mild over dit
woord: "In 't Ndl. is kaperen (...) een
plomp en onvergeeflijk germanisme."
Inmiddels is het woord uit de omgangstaal verdwenen; het komt alleen
in het liedje nog voor.

Burgemeester van/Van Haarenstraat
Op het naambordje van een
• straat bid mid in de buurt staat
"Burgemeester van Haarenstraat".
Moet van niet met een hoofdletter?

I,

V

groep Fungus had in
1974 een hit met hun
versie van `Kaap'ren
varen'.

pen veroveren'). Een ander synoniem,
dat vroeger vaker werd gebruikt, is
te(r) kaap varen. Kapen was in de zeventiende eeuw een officiele bezigheid: in oorlogstijd kon men een
machtiging van de overheid (een kaperbrief of commissiebrief) krijgen
om vijanden op zee aan te vallen en
hun schepen buit to maken. Later
kreeg kapen ook de betekenis `als zeerover (dus zonder zo'n machtiging)

7s woord afleiden (met de betekenis'licentie verlenen (aan)')? En
schrijf je dat dan als licenseren of als

Het kan echter zo zijn dat degenen
die de naam van de straat hebben
vastgesteld - normaal gesproken is
dat de gemeenteraad - voor een klei-

IGeen enkel hedendaagswoorden• boek kent een werkwoord dat bij
licentie hoort. Alleen de Spellingwijzer
Onze Taal (zoos) noemt licentieren. Die
spelling ligt meer voor de hand dan
licenseren, omdat er in licentie zelf ook
een tzit; vergelijk dif ferentieren (van
differentie),
ferentie), potentieren verhogen,
versterken'; van potentie) en substantieren (van substantie). Ook in licentiaat, een andere afleiding van licentie,
komt de t uit het grondwoord terug.
De vorm licenseren zou correct kun-

ne letter hebben gekozen. In dat geval

nen zijn als de grondvorm niet licentie

ligt de naam op die manier vast. Maar
het zou omwille van de eenheid wenselijk zijn als ook straatnaamcommissies zich door de spellingvoorschriften
zouden laten leiden.

maar licensie was; vergelijk ook recenseren bij recensie. Licensie bestaat echter niet. Dat de spelling licenseren in de

Persoonsvorm bij of

baarden. Folkrock-

Licentferen/licenseren
Kun je van licentie een werk-

licentléren?
a, dat zou hier eigenlijk wel moe• ten. Volgens het Groene Boekje
krijgt het voorzetsel of lidwoord in
een achternaam een hoofdletter als er
geen naam of voorletter aan voorafgaat. Dat betekent dat er ook een
hoofdletter moet worden geschreven
als er een functieaanduiding als burgemeester aan voorafgaat: Burgemeester

Van Haarenstraat.

Mannen met

eenvoudig. Het onderwerp van de zin
is ik o f onze adviseur; dat is een zogeheten nevenschikking. Bij een nevenschikking met o f waarvan de onderdelen een verschillende persoonsvorm
vereisen, is het nietaltlid duidellik
welke het best gebruikt kan worden.
De Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS,1997) geeft een aantal problematische voorbeelden: 'Hij of ik
heeft/heb de prijs gewonnen', 'De
chef heeft gezegd dat jij of ik wel contact opneemt/opneem/opnemen.' De
ANS adviseert in zulke gevallen de nevenschikking te splitsen ('Hij heeft de
prijs gewonnen of ik') of een andere
constructie te gebruiken (bijovoorbeeld: 'De chef heeft gezegd dat een
van ons tweeen wel contact opneemt').

7`B(nnenkort neem(t) ik of onze
• adviseur contact met u op.' Moet
hier neem of neemt worden gebruikt?

I In deze zin klinkt neem het best,
• omdat de persoonsvorm dicht bij ik
staat. Zou de persoonsvorm dichter
bij onze adviseur staan, dan was neemt
een betere keus geweest ('Binnenkort
neemt onze adviseur of ik contact
met u op'). Maar de kwestie is niet

.

(6

praktijk vaak voorkomt, is waarschijnlijk te wijten aan invloed van het
Engels, dat het werkwoord to license
kent.
Licentieren bestond in ouder Nederlands overigens ook, zij het met een
andere betekenis. Het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (WNT, deel
VIII,I,1816) vermeldt het werkwoord
licentieeren, met als belangrijkste betekenis "iemand verlof, toestemming
geven voor een bepaalde zaak". Een
voorbeeldcitaat dat hierbij gegeven
wordt is "De Gouverneur ... (zal) gelicentieerd wezen, en vry staan, den gemelden debiteur te doen opzoeken"
0
(1628).
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ERICA TERPSTRA TROUWT
ZWEMKAMPIOEN
De taal van We bladen'

Rend Appel

"Wordt PIA DIJKSTRA ziek van eigen programma?", "Geen mens ziet de
tranen die Maxima eenzaam huilt", "Het drama is van het gezicht van
LUCIANO PAVAROTTI of te lezen." Roddeljournalisten werpen ook allerlei
talige middelen in de strijd om hun doorgaans flinterdunne verhalen wat
aan te dikken. Exclusieve onthullingen over Story-stiji en Prive-proza.

egin dit jaar kopte een weekblad: "Onze
Maxima wordt al een echte Oranje".
Vooral door dat "onze" is meteen duidelijk om wat voor weekblad het ging:
een uit het segment van de zogenoemde roddelbladen, ook wel kortweg `de bladen' genoemd. Met schreeuwerige koppen brengen ze
nieuws en vooral ook pseudo-nieuws over publieke

Prive, n r.14,
29

maart 2003.

Story, n r.14,
1 april 2003.

persoonlijkheden, met name film- en tv-sterren, leden
van de koninklijke familie en andere (B)BN'ers, dat
wil zeggen (Beetje) Bekende Nederlanders. Daarom
staan de artikelen ook barstensvol met namen — in
hoofdletters afgedrukt, dus niet te missen — die vaak
volkomen onbekend zijn voor wie de gebeurtenissen
in deze kringen niet op de voet volgt. Een foto van
een 'champagnekransje' van modeontwerper Ronald
Kolk gaat bijvoorbeeld vergezeld van het onderschrift:
L1 88I
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"Wat doet zo'n pakje nou?" vroeg GUURTJE
BUDDENBERG, levensgezellin van filmproducent
MATTHIJS VAN HEIJNINGEN. Ook MARY
ROST ONNES en MARIELISE d'HOLLOSYVAN
RAPPARD waren nieuwsgierig.

Prive afficheert zichzelf als "Nederlands grootste
weekblad". Of dat klopt, weet ik niet, maar zeker is
dat `de bladen' zeer veel gelezen worden. Voor sommige mensen vormen ze misschien zelfs hun enige
lectuur, naast de ondertitels van buitenlandse televisieseries natuurlijk. Alleen al om die reden lijkt het
interessant om enig zicht te krijgen op kenmerken
van het taalgebruik in die bladen. Daartoe heb ik
Story en Prive van week 14 van dit jaar aan een onderzoekje onderworpen.

Als eerste valt op dat er enorm veel specifieke leestekens worden gebruikt, zoals vraagtekens, vooral in
de koppen en intro's bij de artikelen: "Wordt PIA
DIJKSTRA ziek van eigen programma?", "Zou het
echt zover zijn? Is prinses MAXIMA toch zwanger?"
en "Wie sloeg Madonna?" De uitroeptekendichtheid is
ook bijzonder groot. Veel flinterdunne en vederlichte
berichten moeten door een uitroepteken lets belangrijks of heftigs krijgen: "Bridget valt op vrouwen,
maar niet op Katja!", "Vanessa is het zat!" en "Hillary
Clinton draagt omajurk!"
De bladen zijn verder gek op suggestief puntjepuntje-puntjeproza, zoals in deze passage over de
Margarita-kwestie: "Niet mis te verstane taal waaruit
nog maar weinig liefde en zeker geen vergevingsgezindheid spreekt ..." Om in de koninklijke sfeer te
blijven: "Geen mens ziet immers de tranen die Maxima eenzaam huilt ..." Dit citaat is meteen een aardige
illustratie van de volstrekt onzinnige of uit de lucht
gegrepen inhoud. Niemand ziet de tranen, de kroonprinses is eenzaam, maar toch weet Story dat ze huilt.
Beschouwende of opinierende teksten ontbreken
vrijwel geheel in de bladen. Verreweg de meeste artikelen, die over het algemeen zeer kort zijn, zijn doorspekt met citaten. In een stukje onder de angstaanjagende kop "Verlaat Henny Huisman Nederland?"
staat bijvoorbeeld het volgende:
Het ziet er dan ook naar uit dat hij ons landje de
rug gaat toekeren, want de presentator heeft op
Bonaire een groot stuk grond gekocht met [let op

het accentteken op de e — RA] een prive-strand I "Ik
heb PIET BOON, een bekende architect, in de arm
genomen om iets moois te ontwerpen," vertelt
Henny. "Ik wil daar echt mijn droomhuis laten
bouwen."

Een aanklacht is altijd een "keiharde
aanklacht", een zoen een "hartstochtelijke
kus", een conflict een "drama".

Zo'n citaat zegt ook iets over de woordkeuze, want
Henny Huisman laat niet zomaar een huis of een villa
bouwen, nee, het is meteen een "droomhuis". De bladen hebben een sterke voorkeur voor woorden met
een stevige emotiewaarde. Natuurlijk onthullen ze
"geheimen", ook nog "exclusief", een aanklacht is a1tijd een "keiharde aanklacht", een zoen een "hartstochtelijke kus", een conflict een "drama", een vrouw
is "beeldschoon", en een nieuwe geliefde ontpopt zich
als een "droomman". Sommige passages zijn zwaar
sentimenteel gekleurd: "Een grauw, grijs gelaat, donkere kringen onder zijn ogen en een intens verdrietige
uitdrukking. Het drama is van het gezicht van LUCIANO PAVAROTTI of te lezen." En ook van dit proza.
Gewoon verdrietig? Nee, "intens verdrietig".

eigen medische programma Vinger aan de pots, heeft
daarmee at impliciet vastgesteld dat de presentatrice
inderdaad ziek is. Merkwaardig is dan weer dat het
stukje eindigt met: "Voor de goede orde: volgens de
artsen moet Pia in topconditie zjn." Het zijn dan
weer wel "arisen", terwijl een normaal mens een
huisarts heeft. Zou er dan toch iets aan de hand zijn?
Om suggesties op te roepen wordt er ook veel gebruikgemaakt van de zogenoemde zou-stijl, bijvoorbeeld in de volgende passage. "Zo maken de Duitsers
zich zorgen over de manier waarop Alex zijn prinses
behandelt. Volgens de oosterburen zou hij haar, door
alle huidige verwikkelingen aan het hof, te weinig
aandacht geven." Nog een voorbeeld, opnieuw naar aanleiding
Ons kent ons
van de `romance' (de door
Overdrijving is gebruikelijk, zoals in een stuk met de
Story gebruikte aanhatitel `Liefde Jamai en Dewi gedoemd te MISLUKKEN?' lingstekens om dit
Cook het werkwoord kreeg hier hoofdletters) . Daarin
woord zijn
is onder meer het volgende te lezen: "Zelfs nu hun
weer veelbeteliefde inmiddels is bevestigd en de hele vaderlandse
kenend) tussen de
pers er bovenop zit, worden we weinig wijzer van
twee `Idols' Jamai en
hun verhaal." Bedenk wet: "de hele vaderlandse
Dewi: "Volgens vader
pers", dus van Nova tot Vrij Nederland en van Trouw
Joop zou manager
tot het NOS-Journaal. Overigens miste ik in de door
Edwin Jansen Jamai
mij geraadpleegde nummers het woord liefdesbaby,
en Dewi hebben
een gepatenteerde bijdrage aan de Nederlandse
verboden met
woordenschat van Henk van der Meyden, de oervahun liefde
der van de Nederlandse roddeljournalistiek. Dat komt naar buiten
ongetwijfeld doordat het woord een aantal jaren gele- te treden. Janden min of meer in de ban is gedaan. "Het roze rand- sen ontkent dat
je eromheen is verdwenen", vertelde toenmalig Prive echter ..." Die drie
hoofdredacteur Wilma Nanninga in 1997 in Onze Taal. puntjes aan het eind staan er weer niet voor niets. Hij
De bladen creeren graag een sfeer van wij met z'n
mag het dan wet ontkennen, maar ...
alien, ons kent ons, sterren en lezers als een grote familie, vandaar natuurlijk ook "onze Maxima", en
Gemanipuleerd
daarom is Henny Huisman simpelweg "Henny". Daar- Verder vallen redacteuren heel vaak terug op anoniebij hoort ook het gebruik van verkleinwoorden. Neme zegslieden, van wie zelfs het bestaan niet vastderland is "ons landje", mensen vormen niet een
staat. Dat leidt tot frases als de volgende:
gezin, maar een "gezinnetje", en een (veronderstelde)
kleinzoon van prinses Irene — een "vergeten Oranje- Een ingewij de meldt dat (... )
prinsje" volgens Prive — heeft "pretoogjes" en is een
- Insiders vermoeden dat (...)
"heerlijk ventje", maar net zo goed een "stoer binkie". - Voor intimi is het geen geheim meer.
- C...) vertelt een vriendin ...
Suggestief
- (...) als we de Duitse pers mogen geloven heeft
De Story-en-Prive stijl kenmerkt zich verder door een
Maxima gezondheidsklachten.
ruimhartig gebruik van cliches, vooral van uitdrukkingen, zoals de volgende voorbeelden laten zien.
Het laatste voorbeeld is typerend: "de Duitse pers",
"De spanning gaat hem niet in de kouwe kleren zitterwijl het mogelijk om niet meer dan een roddelten", "De stoppen moeten bij hem doorgeslagen zijn"
krantje gaat.
en "Toen kwam de aap uit de mouw en moest hij met
Een enkele. keer worden lezers echt gemanipuleerd
de billen bloot." Die laatste zin, met de koppeling van via het taalgebruik, maar mogelijk is er soms ook
twee uitdrukkingen, is natuurlijk de mooiste. Welke
sprake van een grap. Zo meldt Story op het omslag:
lezer denkt hierbij niet aan twee majestueuze bavia"Erica trouwt zwemkampioen", met daarbij een foto
nenbillen?
van een zoals altijd hartelijk lachende Erica Terpstra
Het meest karakteristieke van het taalgebruik van
en een man in overduidelijk trouwkostuum, plus de
de bladen is wel dat ze voornamelijk suggereren en
vet gezette tekst "In het geheim". De nieuwsgierige
weinig waarmaken of met feiten onderbouwen. Het
lezer ('Wat? Erica Terpstra getrouwd? De wonderen
frequent gebruik van vraagtekens is al veelzeggend.
zijn de wereld nog niet uit!') grist het blad uit de
Wie de vraag stelt of Pia Dijkstra ziek wordt van haar schappen, rent naar huis, begint het bijbehorende ar- n
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MOMENTS OF TRUTH

I
j

In 1997 bracht het bedrijf Pink Elephant eenwei heel bijzonder
jaarverslag ult, onderdetitelMoments oftruth, dat nauwelijks
te onderscheiden wasvaneendoorsneenummer vanStory of .
Prive. Aan alles wasgedacht: devagesnapshots, de schreeuwerige Vormgeving. heternotloneel geladen taalgebrulk en
natuurlijk de suggestieve koppen, ·Vrijage wreed ten eindestonder bijvoorbeeld boven eenartikel overde splitsing van
twee afdelingen. En hetverslag over personeelswerying waste
vinden onderde leap -Machteld's successtory: 'Ikontvlng 3600
reactles op mijn annonces'.·

tikel te lezen en wat blijkt? De VVD-politica heeft als
tijdelijk ambtenaar van de burgerlijke stand twee
zwemkampioenen in de echt verbonden. In de kop
van het artikel wordt in tegensteIling tot op het omslag het meervoud "zwemkampioenen" gebruikt.
Hamerende stijl

De bladen blijken kortere zinnen te bezigen dan andere, serieuze weekbladen. Ik heb een klein vergelijkend onderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren
dat de zinnen in Story" en Prive gemiddeld ongeveer
drie woorden minder telden dan die in Vrij Nederland
en Elsevier - waar het gemiddelde negentien woorden
per zin was. (De citaten van geinterviewden liet ik
buiten beschouwing.) Dat duidt op een geringere
complexiteit van de zinsbouw, en dat heeft onder andere te maken met een af en toe wat korte, hamerende stijl. Neem nu het artikel over kennelijke huwe-

i

lijksproblemen van Ron en Yvonne Brandsteder, een
ernstige zaak, die tot op heden ook aan mijn aandacht was ontsnapt:
Hun twee zonen zijn de levende herinnering aan
de tijd dat het goed ging. Vrienden houden hun
hart vast voor de komende zomer. Dan zit Ron
weer in de tuin en Yvonne oak. Hij in Marbella.
Zij aan de Vecht.
Veel zinnen beginnen met en. Een citaat uit dezeIfde
bijdrage: "De Iaatste jaren is al veel geschreven over
Ron. En ook over Yvonne."
Wie zich door een paar exemplaren van de bladen
heeft geworsteld, krijgt de neiging om zelf eens iets
in die stijl te produceren, maar dan weI op het eigen
vakgebied. Het volgende is niet meer dan een poging
en zeker geen verkapte sollicitatie naar een vacature
op de redactie van Story of Prive.

EXCLUSIEFI
Hun hebben

verplicht
in Nijmegen?

, 10Igens ingewijden heeft de ambitieuze taalprofesY sor ROELAND VAN HOUT het bestuur van zijn
universiteit ONDER DRUKgezet ... Hij zou eisen dat
ze hebben op de universiteit wordt verboden. En zij
hebben ook. AIleen nog maar het verschrikkelijke hun
hebben! Intimi laten weten dat Van Hout op een fanatieke manier zijn VOLGZAME STUDENTEN hiervoor
inzet. "Hun moeten het doen", zou de kleine professor in een geheime notitie hebben beweerd. "Ia," verOproep: mooie en lelijke woorden
klaarden enkele studenten, "we moeten weI meewerken, anders krijgen we een VETTE ONVOLDOENDE
mooi bijvoorbeeld stekk.er, oktober- voor onze tentamens!" Van Hout schijnt in zijn doorRedactie Onze Taal
gaud en heftigworden gevonden.
geschoten ideeen te worden gesteund door de halve
oorden wekken wrevel.
Vlaming KOEN JASPAER~ die naar wordt vemomen
Als dat ergens goed te
Hoewel onze lezers dus Diet aarze- een RIANTAPPARTEMENT aan het Lange Voorhout
merken is, dan is het op
len ons op de hoogte te brengen
bezit, waat hij ook bezoek ontvangt van verschillende
de redactie van Onze Taal. Dagevan hun voor- en afkeuren, willen
charmante vrouwelijke taalkundigen ... Deze
lijks ontvangen we brieven van
we die graag toch iets systematiJaspaert, die misschien beter de spelling van zijn
mensen die zich tot schuimbekkens scher in kaart brengen. We zijn
naam eens onder handen kan nemen, is directeur van
toe ergeren aan bepaalde woorden van plan volgend jaar januari in
de Nederlandse Taalunie, dus zo'n beetje de almachtiof uitdrukkingen. Vaak richt die ir- Onse Taal twee top-tiens te publige baas van het Nederlands (en het Vlaams)! Andere
ritatie zich op nieuwe taaluitingen, ceren: een van mooie en een van
taalprofessors in Nijmegen, de jobhoppende PIETER
die dan worden weggezet ais 'molelijke woorden. Vandaar onze
MUYSKEN en de beeldschone ANNEKE NEI~ willen
dieus' en - dus - nietszeggend en
vraag: aan welke woorden en uitmaar liever geen commentaar geven ... Het gerucht
.lelijk, maar Diet zelden ook op wat drukkingen hebt u zich het afgelo- . gaat dat Pieter bang is voor emstig verstoorde verhoudingen. Na een duistere, met grote ruzies omgeaIlang ingeburgerd is geraakt. Vepenjaar gestoord? En welke vond
yen periode in het mooie en rustieke Leiden, werkt
:len storen zich nog steeds enorm
u juist opvallend mooi? Graag behij nog maar kort aan de katholieke universiteit, teraan dan hebik zaiets van, dat tach
nadrukken we dat het Diet alleen
wijl hij zelf niet eens katholiek is! Anneke is de diep
gaat om woorden en uitdrukkinal zo'n 25 jaar meegaat.
Gelukkig merken we ook het
ingrijpende, PERSOONLIJKE CRISISrond de tussengen die er de laatste tijd bij geko.omgekeerde: dat mensen ons laten men zijn. We zijn geinteresseerd in letter n nog maar nauwelijks te boven. Ze kan geen
.weten hoe ingenomen ze zijn met
a1 uw talige wrevel en vervoering.
pannenkoek meer zien, laat staan eten! In universitaire kringen loopt ook het door velen bevestigde vereen manier van zeggen - of dat nu
haal dat professor KEES DE BOT vanwege dit dramaI een opvallend toepasselijke uitReagereo kao tot eind 00tisch conflict een DROOMBAAN heeft aangenomen
I drukking is, een rake metafoor of
vember, via ooze website
op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zou Kees
(www.oozetaal.nl) of per
gewoon een prachtig klinkend .
van
mening zijn dat Roeland nu zijn RUG op kan? In
.woord. En ook hier geldt dat het
post: Redaetie Ooze Taal,
ieder geval vragen velen zich af wat er met ons mooie
:Diet aIleen om nieuwigheden gaat, Raamweg la, 2596 HL
crt
,Zo kregen we onlangs te horen hoe Den Haag.
e· taaltje gebeurt, met ons dierbare Nederlands.
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C, E, E, I, L, N, S, T1 STENCILEI
fen zomers scrabbletoernooi

Marcvan Oostendorp

Wie denktdat taal- enspelfanaten zich aileen te buiten gaan aanallerlei
dictees, heefthet mis. Erwordt in Nederland en Belgie ookverwoed
gescrabbeld, thuis en in verenigingsverband. MarcvanOostendorp
bezocht eenscrabblewedstrijd en bericht overduplicate-scrabble,
'solo's' enongehoorde woorden. "Zweden isals ik het me goed herinner
eenvormvanleerbewerking."

e inwoners van Veldhoven zijn op
deze broeierige zaterdagmiddag naar
een strandje bij de plas gegaan, maar
in een zaaltje in dorpshuis D'n Bond
zitten ongeveer zeventig scrabbleliefhebbers ingespannen over een rekje met zeven letters gebogen. De gordijnen van het lokaal zijn aIlemaal gesloten om de zon buiten te sluiten, en juryvoorzitter Jan de Ridder heeft een natte doek in zijn
nek gelegd om zijn hoofd koel te houden.
Aile zeventig deelnemers hebben dezelfde letters
- a, d, m, n, 0, t en v - voor zich liggen, en een zelf
meegebracht groot kartonnen scrabblebord, of een
plastic reissetje. Op aIle borden ligt hetzelfde woord:
opgeil. De deelnemers hebben tweeenhalve minuut de
tijd om daar een eigen woord bij te leggen. Het aanOpgeil is het woord
waarmee de deelnemersaanhet
scrabbletoernooiin
Veldhoven moesten
beginnen.
Foto:Marcvan Oostendorp

tal punten dat dit woord oplevert, wordt bij hun totaal gevoegd en het woord met de hoogste score legt
iedereen uiteindelijk op zijn bordo Wie het hoogste
puntenaantal heeft als alle stenen op zijn, is de winnaar. Verschillende deelnemers vinden de combinatie
die de meeste punten oplevert: door de l van opgeil
leggen zij ontvlamd: aIle zeven letters kunnen ze zo
kwijt en daarvoor krijgen ze vijftig extra punten.
Deze variant van het scrabblespel heet duplicatescrabble en is onder Vlaamse scrabbelaars heel populair. Ook in Nederland begint hij aan populariteit te
winnen. Toen de enkele jaren geleden opgerichte
Veldhovense scrabbleclub De Aanlegstijger ('hoe meer
stenen je aanlegt, des te hoger stijgt je puntental')
zich met dertig leden sterk genoeg voelde om eens
een toernooi te organiseren, koos het bestuur dan ook
voor precies deze vorm.
De leeuw van het scrabble
Er worden nog twee andere varianten gespeeld, het
puntenscrabble en het wedstrijdscrabble. Bij deze
twee soorten scrabble speelt iedereen een aantal spelletjes tegen telkens een tegenstander. Het doel van
het puntenscrabble is om in al die spelletjes zo veel
mogelijk punten te behalen - zodat het beter kan zijn
te verliezen met veel punten dan te winnen met weinig punten - en dat van het wedstrijdscrabble om zo
veel mogelijk partijen te winnen. Volgens de aanhangers van het duplicate-scrabble is hun variant de eerlijkste: geen enkele speler wordt bevoordeeld doordat
hij toevallig steeds goed bruikbare stenen trekt; het
komt zuiver aan op woordkennis en strategisch inzicht.
De juryvoorzitter bezit vanmiddag waarschijnlijk al
de vereiste talenten in de ruimste mate. Door de
. Veldhovense organisatoren wordt Jan de Ridder "de
leeuw van het scrabble" genoemd, en "de grootste
man van het Europese scrabble". Hij lacht er verlegen
om. "De grootste van Europa ben ik zeker niet, he. In
Frankrijk is men veel sterker." De Ridder - die ook in
het Frans meescrabbelt - steekt elke week vele uren
in zijn sport: hij speelt wedstrijden, stelt woordenlijsten samen en schreef de computerprogramma's waarmee de ingewikkelde administratie van een duplicatewedstrijd in een handomdraai kan worden gedaan. In
de tijd die hem nog overblijft, lost hij kruiswoordraadsels en cryptogrammen op en spelt hij alle tijdschriften over taal.
Het verbluffendst is De Ridders woordenkennis. ~
o
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Worden de letters c, e, e, i,1, n en s getrokken terwijl
er al ergens een t op het bord ligt? De Ridder ziet
zonder een seconde na te denken dat er stencile gelegd kan worden: "De aanvoegende wijs van stencilen.
Sommige mensen zullen misschien denken dat dit
met een dubbele 1 geschreven wordt, maar die i is
dof, dus dit is net zo'n geval als perziken en monniken." Komt er iemand met het woord zwedend? De
Ridder begint te glimmen: "Zweden is als ik het me
goed herinner een vorm van leerbewerking." En als er
later iemand het woord zerper invult, schudt De Ridder zijn hoofd: "Nee, de trappen van vergelijking van
het bijvoeglijk naamwoord zerp ontbreken in Van
Dale. Ik weet niet waarom." Woorden die hij niet
kent, kan De Ridder opzoeken in de elektronische
versie van de officiele scrabblewoordenlijst, maar tijdens de hele vier uur durende wedstrijd zie ik hem
dat niet een keer doen.

SCRABBLE IN HET NEDERLANDSE
TAALGEBIED
De Nederlandstalige scrabblewereld is goed georganiseerd.
Scrabbelaars in Nederland zijn aangesloten bij de Scrabble
Bond Nederland (SBNL, Postbus 66, 7480 AB Haaksbergen, telefoon: 074 - 357 58 i6, e-mail: info@scrabblebond.nt) en die in
Vlaanderen bij het Nederlandstalig Scrabbleverbond (NTSV,
Graaf d'Ursellaan 16/31, 8301 Knokke-Heist, 050 - 51 16 37,
e-mail: bertrand@debouvere.be). SBNL en NTSV werken
samen bij het samenstellen van woordenlijsten en het organiseren van toernooien. In veel plaatsen zijn lokale scrabbleclubs,
die meestal zijn aangesloten bij de overkoepelende organisaties. De woordenlijst van de twee verenigingen is uitgegeven
door Van Dale (Scrabblewoordenlijst. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 2002; ISBN go 6648 g8g 8; prijs: € 1 4.95).
Op internet is heel veel informatie te vinden over scrabble. Een goed beginpunt is http://scrabble.pagina.ni.

Rampokkertjes

De grote Van Dale geldt als de absolute norm in het
Nederlandstalige scrabble. Van dit woordenboek hebben de scrabbelaars in samenwerking met de uitgever
van Van Dale de officiele Scrabblewoordenlijst afge-

"Laatst speelde ik tegen een Vlaamse
die alle woorden met x, y en z op een
bandje had ingesproken, en dat steeds
had afgedraaid op hoar Walkman."

leid, waarin ook alle toegestane afgeleide woorden
zijn opgenomen (behalve spelen ook speelde, speelden,
gespeeld, enzovoort). Een woord dat niet in deze lijst
staat, is geen goed woord. Dat betekent dat een gevorderde scrabbelaar ook moet onthouden welke
woorden niet in dit woordenboek staan. Fietsbel staat
Zeventig scrabbelaars traden op 7 juni bijvoorbeeld niet in de laatste druk van Van Dale of in
in Veidhoven met el- de woordenlijst, en words bij wedstrijden dus afgekaar in het strijdperk. keurd.
Omgekeerd komen scrabblespelers soms tot ontFoto: Marcvan oostendorp
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dekkingen over hun moedertaal. "Iemand legde laatst
het woord rampok", zegt Cees Bakkers van De Aanlegstijger in de pauze van het toernooi. Het tiende
woord is gelegd en de scrabbelaars eten een kommetje soep op het pleintje voor het dorpshuis. "Daar had
ik nog nooit van gehoord, maar het blijkt een Indonesisch woord te zijn voor `het roven en plunderen'. Als
echte scrabbelaar kun je daar verder mee. Een kleine
persoon die rampokt, is een rampokkertje. Als je er
daar een paar van hebt, zijn het rampokkertjes."
Voor Bakkers begon de liefhebberij toen hij enkele
jaren geleden met de VUT ging. "Mijn zus zei toen: ga
eens mee naar het scrabble. Eerst leek mij er niet zo
veel aan, maar ik begon er al snel aardigheid in te
krijgen. Ik vind het leuk om met woordjes bezig te
zijn, maar ik ben niet zo fanatiek dat ik het woordenboek uit mijn hoofd ga leren. Laatst speelde ik tegen
een Vlaamse die alle woorden met x, y en z op een
bandje had ingesproken, en dat steeds had afgedraaid
op haar walkman. Zoiets gaat mij te ver, het moet wel
leuk blijven."
Spiekboekjes

Er worden ook vanmiddag wel wat bijzondere woorden gelegd. Na de pauze valt er een `solo', een woord
met een hoge score dat slechts door een deelnemer
gevonden wordt. Dat woord is tjankt, volgens Van
Dale een `gewestelijke' variant van jankt. "Van Dale
staat vol met gewestelijkheden", vertelt Jan de Bidder. Dat maakt het soms ook moeilijk voor de deelnemers. "Het woord moeien had ik wel gezien, maar
durfde ik niet te leggen", zegt Cees Bakkers beteuterd. "Ik dacht dat het een Brabants dialectwoord
was."
Een mevrouw uit Knegsel komt na de pauze even
in de zaal kijken. "Zoals die mensen bier zitten, lijkt
het wel of ze aan het kienen zijn", zegt ze. "Ik las in
de krant dat er vanmiddag een toernooi was, en ik
wilde dat weleens zien", legt ze uit als ze na een
kwartiertje de zaal weer uit komt. "Mijn man en ik
scrabbelen altijd. Ik vind het leuk om met lettertjes
bezig te zijn, mijn andere hobby is kalligrafie. Maar
bier ligt het niveau wel heel hoog. Zo'n woord als
obex, dat ken ik helemaal niet." Een lid van De Aanlegstijger probeert haar over te halen toch eens langs
te komen op de club: "Ik kende dat woord ook niet,
boor. We kunnen u helpen, en u kunt bij ons spiek-

ACTIEVE PLUSSER
OF STERFGEVAL?

'TEt2 NAGED^AU-ITENt5
VAn1 PE LAITViP ER,

SP LEN wiJ ALLSOR%I
MAAP EN6ELSEVIEZEWCCPPENSCRA8&t. E.

Oproep: leeftijdsaanduldingen
Redactie Onze Taal
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UITVINDER VAN HET SCRABBLE
Alfred Mosher Butts (1899-1993), de uitvindervan het scrabble, was een
man met een brede belangstelling. Van beroep was hij architect, maar in
zijn vrije tijd schreef en schilderde hij graag, en sneed hij houten puzzels.
Toen hij aan het begin van de jaren dertig vanwege de recessie ontslagen
werd, ging hij niet bij de pakken neerzitten. In tijden van economische crisis
konden mensen wel wat afleiding gebruiken, dacht hij, en hij meende een
gat in de markt to zien op het gebied van woordspelletjes.
Hoeveel talenten Butts ook had, een voor zakendoen was daar niet bij.
Twintig jaar heeft hij vergeefs met verschiIlende versies van zijn spel geleurd, tot in 1952 ineens de grote doorbraak kwam. De fabrikant van het
spel, die eerder slechts tweehonderd spellen per week verkocht, kwam in

die zomervan een weekje vakantie terug en vond vijfentwintighonderd orders op de mat. Een week later waren er daar nog drieduizend bij gekomen.

HetverhaaI wiI dat de baas van de grote Amerikaanse winkelketen Macy's
het spel tijdens zijn vakantie ontdekt had en in zijn winkels wilde verkopen.
Binnen enkele jaren werd de fabrikant steenrijk van Butts' spel. De uitvinder zelf was echter te weinig zakelijk geweest om een goed contract te re-

gelen. Hoewel er wereldwijd tientallen miljoenen dozen scrabble over de
toonbank zijn gegaan, heeft hij nooit van de opbrengsten kunnen leven.
Butts wekte overigens nietde indruk hier erg onder gebukt te gaan, bleef aIs
architect werken en puzzels maken voor zijn kinderen en kleinkinderen. Met

zijn vrouw speelde hij af en toe een spelletje scrabble, dat hij meestal verIoor, omdat "iij veel meer woorden kent en beter kan spellen dan ik".

boekjes en andere hulpmiddelen kopen." Maar de
vrouw twijfelt nog: "Ik heb het ook veel te druk."
De wedstrijd loopt intussen op zijn eind. Nadat in
de negentiende beurt het woord woonerf gelegd is,
blijven er nog maar zes letters over in het zakje van
de voorzitter. Dat zijn er niet genoeg voor een voiledig plankje (van zeven letters). De prijswinnaars krijgen een kleine bokaal en een scrabblespel of een
woordenboek. De eerste prijs gaat naar de dertiger
Ronny Heylen, die ook al de solo had gemaakt en
enigszins verlegen lijkt met de aandacht die hem nu
ineens ten deel valt. De tweede prijs is gewonnen
door de vriendin van juryvoorzitter Jan de Ridder.
"Zo'n beker hadden jullie zeker nog niet!", roept
iemand in het publiek spottend.
De voorzitter zit zelf in een oververhitte jurykamer
de partij nog eens na te spelen. "Het is eigenlijk geen
weer om achter de computer te zitten, maar ik moet
nog even kijken of ze een woord gemist hebben. Ze
hadden exoniem kunnen leggen, maar dat heeft zelfs
Ronny niet gezien. Spijtig." 0

oe noem J e 5o hissers?
ouderen
het
P
meest voor de hand, maar als het jets omfloerster moet, kun je ook denken aan 'senioren!, of
misschien wel aan `plussers', en zelfs aan "actieve
plussers", zoals de organisatie van de jaarlijkse '50+
Beurs & Festival' (deze herfst weer in de Jaarbeurs in
Utrecht) haar doelgroep omschrijft.
Zulke eufemismen steken schriil af bij de kwalificaties die jongeren wel gebruiken voor ouderen. Sterf
geval is er een, en je hoeft er zelfs niet eens zo heel
oud voor te zijn. Volgens een boekje van Wim Daniels
over jongerentaal verwijst het naar
"iemand van
boven de
veertig". Nog
ontluisterender is opgewarmd lijk.
Daarbij vergeleken is de
aanduiding
voor de Rolling Stones —
actieve plussers bij uitstek — eigenlijk heel
Rolling Stones: rimpeirock
goedaardig :
opa's van de
rock-'n-roll, zich bezighoudend met het voortbrengen

van `rlmpehrock'.
Maar ook ouderen laten zich niet onbetuigd. Voor
jongeren hebben zij minder heftige maar toch ook
niet erg vleiende benamingen ter beschikking als
snotaap, rotjoch, melkmuil, en zo zijn er vast nog veal
meer.
We zijn van plan in Onze Taal uitvoerig stil te staan
bij de aanduidingen die er zoal zijn voor baby's, kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen, middelbaren,
ouderen en stokouden. Daarbij willen we uw hulp inroepen. Welke woorden gebruikt u voor al deze groepen? Het gaat dan zowei om positieve als om negatieve aanduidingen — en niet te vergeten ook om de
meer neutrale. Laat het ons weten, en voorzie ons
van zo veel mogelijk begeleidende informatie: voor
Welke leefdjd gebruikt u de uitdrukking (en) precies?
Hoe oud (of jong) bent u zelf — en hoe jong (of oud)
was u toen u de uitdrukking ging gebruiken?
Reageren loan tot begin oktober, via onze
website (www.onzetaal.n) of per post:
Redactie Onze Taal, Raamweg i a, 2596 HL
Den Haag.
0
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Hedendaags Nederlands
et Groot woordenboek hedendaags Nederlands van Van Dale beschrijft de
moderne Nederlandse woordenschat.
Eind vorig jaar verscheen de derde druk van
dit compacte broertje van de grate Van Dale
(66n deel van 1740 bladzijden met 90.000
trefwoorden), die in verschillende opzichten
verbeterd is. De lemma's zijn uitgebreid met
informatie over synoniemen, antoniemen en
spreekwoorden, er wordt meer aandacht geschonken aan het
Belgisch Nederlands, en uiteraard staan er ook nieuwe trefwoorden in — een kleine vierduizend. Geheel nieuw zijn de
kaderteksten met grammaticale en encydopedische informatie. Een andere opvallende verandering betreft de typografie:
de indeling van de lemma's is overzichtelijker gemaakt, onder
meer door de hoofdbetekenissen en verwij zingswoorden in
blauw of te drukken. Er is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van het boek — niet voor niets is het gekozen tot een
van de best verzorgde boeken van 2002.

H

€12,-

korting voor lezers van Onze Taal

Woorden uit Nederlandsmindie

A

Iligator, amok, amper, ananas: het Nederlands heeft

door de eeuwen heen nogal wat woorden aan de koloniale tijd in Oost- en West -indie overgehouden. Het uitvoerigste en diepgravendste overzicht van deze leenwoorden
werd eind negentiende eeuw samengesteld door P.J. Veth, een
van de eerste hoogleraren indologie. Over
iedere door hem gevonden term schreef hij
een aparte tekst; daarin gaat hij niet alleen
in op de oorsprong en het gebruik van de
woorden, maar ook op allerlei Indische. gebruiken en gewoonten. Veth schreef er met
groot enthousiasme over, met oog voor detail en een onmiskenbaar humoristische inslag. Zijn miniaturen werden in 1899 gebundeld in Uit Oost en West. Dit boek is nu
opnieuw uitgegeven, met aanvullingen van de hoogleraar
Sanskriet H. Kern en de lexicograaf F.P.H. Prick van Wely. De
heruitgave beschrijft in totaal zo'n duizend worden. De tekst
is hertaald door Nicoline van der Sijs.
€ 4,- kortinq voor lezers van Onze Taal

Het Groot woordenboek hedendaags Nederlands van Van Dale Lexicografe
kost in de boekhandel € 8o,-, bij Onze Taal nu € 68,-. Maak dit bedrag

Uit Rost en West. Verkiaring van woo woorden uit Nederlands -indie (pa perback, 288 blz., uitgeverij Contact) kost in de boekhandel € 22,50, bij

over op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. 'VDHN', en

Onze Taal nu €18,50. Maak dit bedrag over op rekening 4265go2 van

u ontvangt het boek na enkele weken zonder verdere kosten thuis. Ver
meld bij de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling
vanuit Belgie: € 68,- op postrekening 000 1635566-49. Dit aanbod
geldt tot 31 -8 ook in de boekhandel op vertoon van deze advertentie.

weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie: € zi,- op postrekening 00016355 66-49.

Onze Taal te Den Haag o.v.v. `Veth', en u ontvangt het boek na enkele

WNT opnieuw op cdwrom besch*kbaa'r
et Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter
wereld, biedt een historisch-wetenschappelijke beschrijving van het Nederlands
van 15oo tot 1976. De samenstelling van dit monumentale werk heeft bijna anderhalve eeuw geduurd; in 1998 werd het voltooid. Het bestond toen uit veertig dikke
banden, die in 2001 zijn aangevuld met drie delen die het twintigste-eeuwse Nederlands beschrijven. In het WNT kan men de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden vinden, zowel jonge als zeer oude woorden. De betekenissen worden
gewustreerd met citaten uit zeer gevarieerde bronnen.
De papieren versie van het WNT is uitverkocht en wordt voorlopig niet herdrukt.
oak de cd-rom is, door faillissement van de uitgever, enkele jaren niet leverbaar geweest. Maar dit najaar brengt Sdu Uitgevers het woordenboek opnieuw op cd-ram uit, inclusief de drie delen aanvullingen die
op de vorige cd-rom nog ontbraken. Daarmee is het WNT voor het eerst in zijn geheel elektronisch raadpleegbaar. Uiteraard
bevat de ed-ram uitgebreide zoekmogelijkheden; zo kunt u behalve de trefwoordenlijst ook de volledige tekst doorzoeken.
€30,— korting voor lezers van Onze Taal bij voorintekening
De winkelprijs van het WNT is € 245,--: Leaers van Onze Taal ontvangen bij voorintekening - door betaling vaor 1 september - € 30,- korting; zij betalen
dan slechts € zi5,--. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal te Den Haag o.v.v. `WNT'. De cd-ram zal dan na verschijnen (in oktober)
direct en zonder verdere kosten worden verzonden. Vermeld bij de overboeking uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie: € aig,5o
op postrekening 000-1635566-49. De cd-rom wordt voor Belgie aangetekend verzonden.
Bezitters van een oude versie van het WNT op cd-rom (uitgegeven door AND) ontvangen tegen inlevering van het oude exemplaar nog eens € 30,korting en betalen €X85,-- (voor Belgie: €18g,5o). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het genootschap: 070 - 356 12 20.
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Etymologisch woordenboek
van het Afrikaans verschenen

EWN: nieuw etymologisch
standaardwerk

n 1652 landde de V.O.C. op Kaap de Goede Hoop. De taal
van Jan van Riebeeck en zijn gevolg heeft zich in de eeuwen daama ontwikkeld tot wat nu het Afrikaans heet,
een taal met een eigen gramm a tics en woordenschat. Wat is
er sedert die tijd in het multiculturele
Zuid-Af ika met het Nederlands gebeurd, en welke woorden heeft die
taal er op eigen kracht bij gekregen?
Vanaf '995 is met geld uit Nederland en met deskundigheid van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie gewerkt aan een nieuw etymologisch woordenboek van het AMkaans. Het is een boeiend en onderhoudend woordenboek, "vir die bree
intellektuele Iekepubliek", dus voor
elke taalliethebber die meer over de herkomst van Afrikaanse woorden wil weten. In het Etimologiewoordeboek van
Afrikaans (EWA) is er vooral veel aandacht voor betekenisontwikkeling en opmerkelijke etymologieen. In de meer dan
8000 lemma's is onder meer te vinden hoe afval 'ook een
gerecht werd, wat de reden was voor de naamvmpoppie
('majorette'), lawaaiwater ('sterkedrank') en gentoe ('prostituee'), en wat de basis is voor leenvertalingen zoals kroeg
vlieg, . kreuner ('smartlapzanger') en prikkelpop (`pin-upgirl') .

egm jaren negentig began de Kiliaanstichting met de
voorbereidingen voor een nieuw etymologisch standaardwerk: het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
(EWN), dat naar verwachting uit vier delen zal bestaan. Dit
zeer uitgebreide en vernieuwende woordenboek herleidt de
oorsprong en de ontwikkeling van circa 14.500 Nederlandse en
Belgisch-Nederlandse woorden. Het eerste deel (A t/m E) is inmiddels voltooid en zal op 8 november tijdens het congres van

-

Onze Taal gepresenteerd warden; de andere delen verschijnen
in de periode 2005-2009.
De etymolagieen in het EWN zijn gebaseerd op de allemieuwste wetenschappelijke inzichten en op speciaal voor deze
uitgave verricht onderzoek. Het boek onderscheidt zich verder doordat niet alleen
de oudste dateringen van een wooth worden vermeld, maar ook welke betekenisveranderingen het heeft doorgemaakt, indusief dateringen, en welke culturele, historische en taalkundige ontwikkelingen
hierop van invloed zijn geweest. Alle
dateringen zijn voorzien van bronaanduidingen.
Het EWN staat onder hoofdredactie van dr. -Marlies Philippa
met dr. M. Frans •Debrabandere en dr. Arend Quak.
€10,- voordeel voor lezers van Onze Taal

€ 29,50 voor lezers van Onze Taal
Het Etimologiewoordeboek van A frikaans telt 612 bladzijden. U krijgt het

boek zonder verdere kosten toegestuurd door Onze Taal als u € 29,50
overmaakt op rekening 4265902 van Genootschap Onze Taal in Den
Haag ondervermelding van 'EWA' en uw lidnummer of adres. De
Ievertijd kan twee maanden zijn, doordat de boeken via zeepost
uit Zuid-Afrika komen. Prijs voor BeIgie: € 31,75 op postrekening
000 - 1 6 35566-49.

€ 24,-

Vanaf ongeveer half September kunt'u het EWA voor
afhalen bij het secretarlaat van Onze Taal.

Deel Ivan het EWN (gebonden, circa 800 bladzijden) zal in de boekhandel
€ 55,- gaan kosten. U kunt dit boek tot x oktober bestellen voor € s-;
daarna geldt er tot i januari nog een beperkte introductiekorting van
€ 5,50. Onze Taal zal uw recht bevestigen op intekenkorting voor de volgende delen, die voor een vergelijkbare prijs zullen verschijnen.
Maak voor i november € 45,- over op rekening 4265902 van Onze Taal in
Den Haag en u ontvangt in november deel I van het EWN zonderverdere
kosten thuis. Vermeld daarbij `EWN' en uw lidnummer of adres. Bestelling
en betaling vanuit Belgie: € 47,25 op postrekening 000 -x635566 49.

Tegen het verval van de retorica
Tijdloze dialoog over actuele thema's
e Romeinse redenaar en geschiedschrijver Tacitus (s6-iig) is -vooral beroemd vanwege zijn Historien en zijn Annalen — meerdelige werken waarin hij de Romeinse geschiedenis van de eerste
eeuw na Christus. beschrijft. Maar ook het kleine meesterwerk Dialogus de oratoribus heeft hem
veel roem verschaft. In deze tot nadenken stemm
dialoog stelt hiji'J de vraag aan de orde waarom
dialog
zijn tijd verstoken is van talentvolle redenaars. Is het verval van de retorica te wijten aan het slechte
onderwijs, de onverschilligheid in de opvoeding, de hang naar vermaak en het verval van waarden en
normen? Is het zo dat sociale en politieke rust niet bevorderlijk zijn voor de welsprekendheid? Zoekend
naar de antwoorden raakt Tacitus aan -thema's die niets aan belang hebben ingeboet en die nu misschien wel actueler zijn dan ooit. De veelgeprezen Dialogus is door Vincent Hunink in het Nederlands
yertaald, onder de titel Tegen het verval van de retor ica. Piet Gerbrandy schreef er een uitvoerige in eiding bij, waarin hij veal verduidelijkt over de Romeinse retorica, de persoon Tacitus, en de Dialogus zelf.

TEG E r
VERVA
ERE T
TACI

.

H1STORISCHI

€3,5o korting voor lezers van Onze Taal
Tegen het vervo! van de retorrca (gebonden,116 bladzijden) is een uitgave van Historische Uitgeverij. De winkelprijs is € 22,50; bij Onze Taal kost het €1g,-.
Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal in Den Haag en u ontvangt het boek binnen enkele weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld
bij de overboeking'Tacitus' en uw Iidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie: € ig,-- op postrekening 00016 35566-49.
;
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ACHTTIENDE=EEUWSE VOLKSTAAL
Nicoline van der Sijs
Wat is er bijzonder aan de woorden brekebeen en verknollen? Het
zijn twee van de woorden die all in 1708 werden beschouwd als
volkstaal. Die volkstaalwoorden staan centraal in deze aflevering
van `Etymologica'.

egin achttiende eeuw gaven woordenboekschrijvers voor het eerst aan tot welk stijlregister een trefwoord behoorde — huiselijk
gezegd of het bijvoorbeeld `netjes' was of
niet. Een van de eersten die dat deden, was Willem
Sewel (of William Sewel, Amsterdam 1654 -1720) in
zijn Groot woordenboek der Engelsche en Nederduytsche
taalen (17o8) . Door middel van een verticale streep
met twee dwarsstreepjes markeerde hij "een boertig,
plomp of straattalig woord" — wij zouden spreken van
volkstaal.
Welke woorden en uitdrukkingen rekende Sewel
afspoelen alle hoot met een' goeden dronken afspoelen `haatgevoelens met een borrel wegspoelen'.
aschbeer `vuilnisman'; van as, `verbrandingsrest', en beer, waarschijnlijk in de
betekenis `drek'.
baig wyn-balgh `dronkaard'; Ietterlijk `wijnzak'.

daartoe? Ik heb een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt. Sewel heeft slechts een kleine honderd
woorden als volkstaal gemarkeerd. Hieronder worden
ze opgesomd. De volledige lijst met toelichting staat
op de website van Onze Taal (en is ook bij het secretariaat verkrijgbaar).
In sommige gevallen geeft Sewel in het Nederlands
een betekenisaanduiding — dat lijkt erop te wijzen dat
hij het woord niet als algemeen bekend veronderstelt.
Achter de trefwoorden heb ik de betekenis van het
woord toegevoegd, gebaseerd op de Engelse vertaling
die Sewel van het trefwoord geeft (en wanneer deze
dubbelzinnig is: op de Nederlandse vertaling hiervan
in het Engels-Nederlandse deel van het woordenboek) .
Na een puntkomma geef ik vervolgens korte etymologische uitleg, voornamelijk gebaseerd op het Etymologisch woordenboek van Van Dale en het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (WNT) .

hanggat `smeerpoets'; iemand wiens kleren door de modder slepen.
hennep door een hennepe venter kyken
`opgehangen worden'.
kabassen `wegnemen, stelen'; van kabas
`korf', ontleend aan het Franse cobas.

-

begaaijen Sewel: "bevuilen"; van gode `gelijke', dus: `gelijkmaken, in een bepaalde
(slechte) toestand brengen'.
begorden Sewel: "bezwangeren"; eigenlijk: `met een gordel omgeven', vergelijk
het Franse enceinte `zwanger', opgevat als
afleiding van enceindre `omgorden'.
breekebeen `slechte arbeider/schrijver/
dichter'.

kak hebben `moeten poepen'; Sewel
voegt hieraan toe dat deze uitdrukking
heel vaak onder of tegen kinderen wordt
gebruikt, maar als zeer grof wordt beschouwd wanneer ze tegen volwassenen
wordt gezegd.
kakhiel 'zere hiel, winterhiel'; met kakhielen loopen `last hebben van pijnlijke hielen',
ook `er berooid bij lopen'; kakals negatief
voorvoegsel.

knip krygen `slaag krijgen'.
kraaken zyn wyfbegint te krooken 'zijnn
vrouw toont de voortekenen van de naderende bevalling, heeft barensweeen'; het
WNT merkt hierover op: "Het beeld is blijkbaar ontleend aan een omhulsel dat dreigt
te barsten omdat het den inhoud niet
meer kan bevatten", denk aan een uitkomend ei.
linker `slinkse vent'; van link `leep', verwant met links en slinks.
meesteren wie heeft datglas gemeesterd?
Vie heeft dat glas gebroken?'; schertsend
gebruik van meesteren, dat eigenlijk `meesterworden, geneeskundig behandelen'
betekent.
morlen `in het donker werken, peuteren';
de moderne vorm is morrelen `roeren, peuteren', afgeleid van morren.

drasbroek `iemand die in zijn broek plast';
dras is hetzelfde als drassig.

kalf een kol f moaken Sewel: "braken"; kolven `braken' - de beeldspraak bestond ook
in het Duits: het verouderde kalbern betekende zowel `een kalf baren' als `braken'.

dryten `poepen'; een oud Germaans
woord; het gewone Nederlandse woord
was in die tijd schUten.

kamerkat Sewel: "gekamerde hoer", dat
wil zeggen een bijzit die door een man in
een gehuurde kamerwordt onderhouden.

duymkruyd Sewel: "geld".

kap de kap trekken `gekheid maken, lastig
zijn'; iemand de kap vullen `iemand iets
wijsmaken'.

opzaagen `vioolspelen'.

haagendeveld 'voortreffelijk'; naar de
naam van de hoofdpersoon in De Gestrafte

kelderkoorts `katterigheid'; namelijk
koorts of ziekte die uit de (wijn)kelder
komt, die haar oorsprong in de (wijn)kelder heeft.

paai een oude pool `een oude vent'; paoi is
door zeelui ontleend aan het Portugese poi
`vader'.

Ontschaking, of Zeegha fte Herstelling von
denjongen Haegaenveld door S. van Hoog-

kladdegat `slons'; van kladden `bevlekken'.

gerieflyk een gerieflyke veyster `hoertje', oftewel een vrouw die een man gerieft, ten
dienste staat.

straten (Amsterdam 1668), die door dapperheid uitmuntte. De naam Haag-oonveldwerd eerst een algemene benaming
voor een moedig iemand, en vervolgens
bij uitbreiding voor een voortreffelijke persoon of zaak.
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klaphout verkoopen `veel en druk praten'; klaphoutwas `gekloofd eikenhout',
maar de uitdrukking is een woordspeling
met Happen 'praten, babbelen'.

muyzemaaltyd een muyzemooltyd doen
`eten zonder erbij te drinken'.
opdokken `geven'; dokken is ontleend aan
het Romani oftewel de zigeunertaal.

oyevaars beenen Sewel: "spillebenen".

pakje een pakje loozen `bevaIlen van een
kind'.
poepen `een wind laten'; klanknabootsend, de huidige betekenis is pas in de
negentiende eeuw genoteerd.

pooijen Sewel: "zuipen"; een afleiding van
pool `rivier', dat is ontleend aan het Romani. Van pooien `zuipen' is pooier `souteneur'
afgeleid.
quikbil Sewel: "loopster", oftewel `een
uithuizige vrouw'; van kwikken `zich vlug
bewegen', dat ook zit in bijvoorbeeld kwik-

staart.
roeijen uyt roeUen gaan Sewel: "een kind
helpen halen"; hiermee wordt verwezen
naar de oude volksvoorstelling dat kinderen op een schuit in deze wereld komen.
rotting-ohi 'stokslagen'; olie past bij woorden als veeg en smeer, die beide eveneens
voor `klap' worden gebruikt. Het WNT
geeft een citaat uit1762: "hoe dezelve (...),
zeer beschonken zynde, op de publieke
straat zeeker Onderkoopman braaf met
Rotting-Oly smeerde".
schaer door hangt de schaer uyt Sewel:
"daar wordt men lustig gesneeden", oftewel: `daar wordt men afgezet'.

smeerig alle ampten zyn smeerig'alle baantjes leveren wel iets op'; smerig in de betekenis van `vet, voordeel opleverend'.
stoepjes `ordebewaarders'; stoepjes was
een spotnaam voor de stadssoldaten die
als ordebewaarders dienstdeden in Amsterdam, Leiden en Utrecht; volgens het
WNT wordt ermee bedoeld: "iemand die
nooit van zijn stoep komt, hetzij uit gemakzucht, hetzij uit lafhartigheid".
stooten lets uyt zyne kruyn stooten `sprookjes vertellen'.
streen Sewel: "streng (garen)"; verwant
met striem.

vuystlook Sewel: "muylpeeren": by kreeg
wakker vuystlook; volgens het WNT wordt
met lookverwezen naar een plantengeslacht en de daaruit bereide saus; het
schertsende vuistlook staat dan voor:
"slaag, zooveel als: vuistsaus".
wikof wak Sewel: "zus en zo"; volgens het
WNT een alliterende uitdrukking te vergelijken met kriskras of boe of ba.
zeur `kleinigheid'; de herkomst is onduidelijk.
zilverschoon Sewel: "geldeloos", dus
`platzak'; letterlijk: `vrij van zilvergeld'.

tafelbeezem Sewel: "panlikker", dus een
tafelschuimer of klaploper.
touwen (aftouwen) `afranselen'; eigenlijk
`leer bereiden'. De betekenis `afranselen'
ontstond via de uitdrukking iemand de huid
touwen.
uyl hyis een rechte uyl `hij is onnozel'.

schenziek zyne schenzieke pooten aan lets
slaan `met zijn vernielzuchtige handen aan
iets zitten'; van schenden.
schotbeest `hoertje'; met schot wordt bedoeld 'afgeschoten ruimte'.
schroeven Sewel: "pronken"; misschien
heeft de betekenis zich ontwikkeld van `als
een schroef ronddraaien' via 'pierewaaien'
naar `pronken', maar er kan ook sprake zijn
van een verkorting van opschroeven.
slip krygen, slip vangen `bot vangen'; slip
is een afleiding van slippen `wegslippen,
ontslippen'.
slypen straat slyper `leegloper'; iemand die
zo veel over de straat loopt dat deze er
glad van wordt.

vensterziek `een beetje ziek', waarbij
Sewel nader verklaart: in zo'n toestand dat
men of en toe uit het venster kan kijken; by
is vensterziek, moor niet deurziek `hij is ziek,
maar niet heel erg'; de woordspeling At in
het woord deurziek, want deur is een variant voor door (dus: door en door ziek), en
verwijst ook naar deur, zoals vensterziek
verwijst naar venster.
verhakstukken Sewel: "verhandelen", dus
`doen, verrichten'; van hakstuk `hielstuk',
dus eigenlijk: `nieuwe hielstukken opzetten, repareren', tegenwoordig verbasterd
tot verhapstukken.
verknollen Sewel: "verhoetelen", wat een
verouderd woord voor `verknoeien' is; van

knot `aardkluit, iets van weinig waarde'.

De overige woorden of uitdrukkingen die Willem
Sewel bestempelde als volkstaal (zie voor een toelichting de volledige lijst op de website van Onze Taal),
zijn: daar valt niet te bikken, brouwen, droes, drommel,
jou, kykje, maakelaar in 't warme vlees, mammen,
meyd als een meulen paerd, mors, muylpeer, men kan
hem 's morgens niet uyt zyn nest krygen, pekelzonden,
pennelikker, ligte pluvier, pofzak, proesten, pruylpot,
scheerje van hier, snater, soebatten, spooken, stroojonker, het haair met trapjes scheeren, zy trommelde hem
wakker op den bek, uylskuyken, ik weet uw vangst, verkallen, verzuypen, vochtel, veypost, paerde-vygen, oorvyg, zakkertje, zemelknooper en zeyk.
Opvallend is het grote aantal woorden, in totaal ongeveer vijftien, die een persoonsnaam aanduiden en
die zijn samengesteld uit twee woorden waarvan het
laatste buiten de samenstelling niet slaat op een per-

soon, zoals aschbeer, drasbroek, kladdegat en quikbil.
Wat kunnen we van deze woorden leren? In ieder
geval dat volkstaal ook in het verleden in hoge mate
was gebaseerd op beeldspraak, zie duymkruyd, tafelbeezem, wyn-balgh. Maar wat mij vooral opviel, is
hoeveel van deze woorden na drie eeuwen nog steeds
begrijpelijk zijn en hoeveel er bovendien nog steeds
worden gebruikt, sommige nog steeds in de spreektaal (bijvoorbeeld bikken, niet uit zijn nest krijgen, verzuipen), maar een groter aantal is het volkstaalkarakter inmiddels ontstegen (denk aan brekebeen en verknollen) De woorden die niet voorkomen in de standaardtaal, bestaan bovendien vaak nog in de dialecten. Volkstaal is kennelijk een lang leven beschoren. 0
.

Met dank aan Piet Verhoeff.
De volledige lijst vindt u op www.onzetaal.nl/2003/78/
volkstaal.html. Ook verkrijgbaar bij het secretariaat.
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Titelprent van
Willem Sewel, Groot

woordenboek der
Engelsche en Nederduytsche taalen
(1708).

NEDERLANDS ONTWAPEND!
Geweldloze communicatie als antwoord op agressief taalgebruik

Frank Hansen

dat van de man. Een preciezere, en ook meer beschrijvende aanduiding, zoals `tot 19.30 uur, dus twee
uur later dan we hadden afgesproken' had veel meer
aanknopingspunten voor een discussie geboden. Ten
tweede stelt de vrouw iets als zeker voor wat alleen
maar een vermoeden is: dat van die kroeg en dat
haar man het daar gezelliger vindt. En ten slotte probeert ze het schuldgevoel van haar partner te vergroten door te suggereren dat zij tegen haar zin — en uitsluitend voor de ander — kookt.
De kans is groat dat i de opening is van een ruzie
waar beiden onbevredigd op terugkijken. Had ze niet
beter zo kunnen beginnen?

Bij taalfouten denken we al snel aan spelfouten of kromme zinnen,
maar er kan bij taalgebruik nog veel meer misgaan. Een gesprek kan
bljvoorbeeld helemaal mislukken doordat de toon te agrMief is, met
alle gevolgen van dien. Het Centrum Geweldloze Communicatie wil de
betrekkingen tussen mensen verbeteren door hun taalgebruik te
'ontwapenen'. Hoe gaat dat? En zal het werken?

Is we allemaal het goede willen, waar
om is het dan toch zo'n rotzooi in de
wereld? Velen verwijzen voor het antwoord naar de duivel, de politiek of
het grate geld, maar er zijn er ook die
het taalgebruik als bron van alle kwaad beschouwen. Zij hebben zich verenigd in de
beweging voor geweldloze communicatie,
in Nederland vertegenwoordigd door het
Centrum Geweldloze Communicatie in
Den Haag.
Het belangrijkste idee achter deze beweging is dat onze
dagelijkse gesprekken vol zitten
met kenmerken die kunnen leiden tot agressie bij de ander,
waardoor het gesprek makkelijk
ontspoort. Om uit te leggen hoe
het werkt, eerst een — lekker clichematig — voorbeeld.
Een man zet op enigszins onvaste
wijze zijn vast over de thuisdrempel
om 19.30 uur, terwijl hij zijn vrouw had
beloofd om '7.30 uur thuis te komen. Zij
reageert als volgt:
-

Je bent zeker weer zo lang in de kroeg blijven hangen omdat het hier niet gezellig is! En ik maar altijd voor jou kokeni
Als opening van de echtelijke gedachtewisseling is
deze bijdrage niet geslaagd, zo zal men bij geweldloze communicatie vinden. Er staan ten minste drie
taalgebruiksfouten in. De uiting is vaag. "Zo lang" is
alleen zinvol in het denkkader van de vrouw, niet in
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Je hebt de afgelopen twee uur waarschijnlijk een
leuke tijd gehad, en daar ben ik voor jou blij om.
Aan de andere kant wil ik niet verhelen dat je
thuiskomst op een tijdstip dat twee uur later is dan
we hadden afgesproken, voor mij onaangenaam is.
ik word dan bezorgd en het eten verpietert. Hoe
kunnen we in de toekomst betere afspraken
maken, waar we ons allebei aan houden?
In z doet de vrouw recht aan haar eigen standpunt,
zonder dat ze de agressie van de man nodeloos opwekt. Er is een kans dat ze met hun beidjes tot betere
afspraken komen. Voordat u nu geirriteerd raakt over
deze idylle en ophoudt met lezen: u zult moeten toe-

geven dat die kans bij 2 in ieder geval grater is dan
bij i.
Vierstappenmodel
De methode van geweldloze communicatie kunnen

we eenvoudig leren door problematisch taalgebruik
aan te pakken volgens het vierstappenmodel van
Rosenberg, de Amerikaanse psychiater die aan de
wieg staat van de beweging voor geweldloze communicatie:
- waarneming van de ander: wat zegt en doet de
ander precies?
- zelfonderzoek: welke onaangename gevoelens
brengt dat bij je teweeg?
- onderkenning van de eigen behoeften: wat wil ik
zelf van de ander?
- formulering van een verzoek aan de ander.
Maar zo makkelijk als hier geschetst gaat het helaas
niet. Bij elke stap gapen er namelijk grate valkuilen

voor de geweldloze communicant. Zijn waarneming
kan worden vertroebeld door een verborgen oordeel.
`De ander heeft een onvaste tied? Dan is hij (weer
eens) dronken, dus heeft hij (natuurlijk) in de kroeg
gezeten.' Deze redenering staat of valt met de interpretatie van de wijze van lopen, en niet met de waarneming zelf. De man kan ook alleen maar last hebben
van zijn nieuwe schoenen.
Bang

Een goed onderzoek van de eigen gevoelens, de volgende stap, is alleen mogelijk als dat eerlijk gebeurt.
Dat houdt onder meer in dat je niet probeert stiekem
de ander direct verantwoordelijk te verklaren voor die
gevoelens. Dus niet zeggen: `Ik voel me bedreigd',
maar: Als jij zo schreeuwt, word ik daar bang van.'
De clichevrouw in het voorbeeld heeft het gevoel veronachtzaamd te worden. Dat is haar eigen gevoel en
dat moet ze eerlijk verwoorden. Dus niet: Als je laat
thuiskomt, maakt me dat boos' maar wel Als je je niet
aan de afspraken houdt, voel ik me niet serieus genomen.' Het zal duidelijk zijn dat het niet iedereen gegeven is om deze stap gewetensvol uit te voeren. Wie
(m/v, maar vooral m) wil bijvoorbeeld graag toegeven bang te zijn voor zijn/haar partner?
Een goede analyse van de eigen behoeften, stap
nummer drie, is lastig omdat we — en hier wordt het
model enigszins therapeuterig — de neiging hebben
onze echte behoeften, zoals veiligheid en gezelligheid, te verwarren met de middelen om die behoeften
te bereiken. Als je doel is jezelf geborgen te weten in
een gezellige relatie, is dan het enige goede middel
daartoe dat je precies om 17.30 uur in de aardappels
prikt? Kun je diezelfde mooie gevoelens niet net zo
goed bereiken met een gezellig avondje uit (in haar
favoriete kroeg bijvoorbeeld) ?
Bij het formuleren van het verzoek ten slotte is de
valkuil dat het verzoek niet kaal en neutraal gedaan
wordt, maar verstopt zit in een kluwen van andere
taalhandelingen, zoals dreigementen. `Je moet natuurlijk zelf weten wat je doet, maar als je morgen
niet om halfzes thuis bent, heb ik alles zelf opgegeten
en ben ik weg.'
Voetbalsupporters
Wat moeten we hier nu van denken? Ik heb geen eenduidig antwoord. Het volgende is dus geen afgerond
betoog voor of tegen geweldloze communicatie, maar
een vorm van schriftelijk `blurpen', de term die geweldloos communicerenden gebruiken voor hardop
denken.
De belangrijkste positieve kant van het analysemodel en de oefeningen vind ik dat een ontsporend
gesprek niet als een soort natuurgeweld wordt gezien
dat buiten ons om gebeurt, maar als iets waarvoor de
deelnemers zelf verantwoordelijk zijn. Mijn bedenkingen hebben te maken met de reikwijdte ervan: op
welke gesprekspartners en situaties is het toepasbaar?
Dan heb ik niet eens het oog op contacten met
veelplegers, maar in de eerste plaats op gesprekken
met gelegenheidsagressors: dronken, "joden!, joden!"
roepende dertigers bijvoorbeeld, die om historische
redenen voetbalsupporters genoemd worden. Ste!,
een dergelijk groepje stapt in de tram met het uit
woord en daad duidelijk blijkende oogmerk deze tijdens de rit te verbouwen. Wat gebeurt er als de trambestuurder het stappenplan toepast en als volgt de

dialoog aangaat: `Ik maak uit wat u tegen elkaar zegt
op dat u van plan bent de tram te vernietigen. Ik begrijp dat u behoefte hebt aan een uitlaatklep, maar
als u de tram vernietigt, is dat onaangenaam voor de
andere passagiers en mijzelf. Daarom stel ik voor dat
we tezamen het clublied aanheffen.' De kans lijkt me
groot dat de bestuurder de laatste zin niet haalt, en
misschien wel voor altijd het zwijgen ertoe moet
doen. In zulke omstandigheden biedt het model een
vals gevoel van veiligheid.
Kopje koffie
Meer in het algemeen mis ik in het model van geweldloze communicatie een erkenning van het feit

`Ik maak uit wat u tegen elkaar zegt
op dat u van plan bent de dram te
vernietigen, Ik begryp dad u behoefte
hebt aan een urtlaatklep, maar als u de
tram vernietigt, is dot onaangenaam
voor de andere passagiers en mijzel f '

dat veel gesprekssituaties dubbelzinnig zijn — en dat
de deelnemers die dubbelzinnigheid niet alleen accepteren maar zelfs wensen. In een reclame voor telefoontjes die in het voorjaar van 2003 vaak te zien
was, zien we een meisje dat keurig door haar vriendje
tot bij de deur wordt thuisgebracht. De deur gaat
dicht, het vriendje druipt mismoedig af. Er had meer
in gezeten. Dat vindt het meisje ook. Ze stuurt met
ONZE TAAL 2003
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Emoties besotee« je niet,

we onze gesprekspartners onder druk zetten. Ooit
hebben we een huurder gehad die zijn huur niet
wilde betalen maar ook niet wilde opstappen. Die
was in een uur vertrokken toen ik zei: "Zullen mijn
zoons en ik u een handje helpen met de verhuizing?"
Mijninschatting is dat de kracht van het effectjuist
voortkomt uit het doorkruisen van verschillende stappen in het model.

die toon je. Ze hebben in ieder
geval aileen het maximale effect
als ze getoond worden.
haar mobiele telefoon een plaatje van een kopje koffie naar het vriendje, en alles komt toch nog goed. Is
dat plaatje zuivere koffie? Nee, kopjes koffie zijn weleens geen kopjes koffie. Zijnhet dan leugens? Ook
niet. Het kopje koffie fungeert hier als vluchtheuvel
op de oversteek tussen het veilige maar saaie 'nee', en
het riskante maar aantrekkelijke ]a'.
Toch staat een dergelijke vorm van indirect taalgebruik, dat beide gesprekspartners de mogelijkheid
biedt nog even in het midden te laten wat er te gebeuren staat, haaks op de eis van het eerlijk formuleren van gevoelens en behoeften bij geweldloze communicatie. Die veronderstelt zowel een uitgerijpte
relatie tussen de gesprekpartners als een tamelijk
robuust zelfbeeld. Zo bezien is geweldloze communicatie juist niet het weekmakende ritueel voor softies
dat het op het eerste gezicht lijkt.
Vandubbelzinnigheid maken we ook gebruik als

TAALTEST
Taaladviesdienst

woordenschat

spellingkennis
1.

a.
b.
c.
d.

2.

a. accuut
b. acuut
c. akuut

3. a.
b.
c.
d.

abrubt
abrupt
aprubt
aprupt

debacle
debacle
debacle
debacle

1.

bromarbas
a. chaotische
toestand
b. iemand diebluft
c. zeer lagestem

2.

defenestreren
a. uit het raam
gooien
b. verdedigen
c. verwoesten

1.

Deontaardde vader
was - onderdrukvan
een accordeonnist
dietot een van zijn
beste vrienden
behoorde - uit de
school geklapt.

2.

Hij onthulde narnellik
dat hij aljaren lang
in een neerwaardse
spiraal zatenzich
niet meerin zijn
eigen levensonderhoudkonvoorzien,
waarna hij vol
schoot.

Naar adem happen

3. rondoor

4. a. s'Hertogenbosch
b. 's Hertogenbosch
c. 's-Hertogenbosch
5. a.
b.
c.
d.

C. Zoekde fouten

B. Vergroot uw

A. Testuw

a. kampeerhut
b. muziekstuk
c. soortolifant

4. zucchino
a. courgette
b.oudemunt
c. zoete koffie

taifoen
tifoon
tyfoon
typhoon

6. a. yahtzeeen
b. yahtzeen
c. yathzeeen
d. yathzeen

D. Extra
Deuitdrukking heren
deriseen ..•
a. allocatie
b. collocatie
c. connotatie
Deantwoorden vindt u
op pagina 210 van dit
nummer.

e
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Redelijl<heid

Toch is er nog een heel algemene reden waarom het
stappenplan niet altijd werkt. Het berust op redelijkheid. De stappen zijn bedoeld om zo lang mogelijk
kalm en redelijkte blijven. Zo kunnen aanhangers
van geweldloze communicatie bijvoorbeeld zeggen
dat ze gevoelensvan boosheid bij zichzelf onderkennen. Maar bestaat zo'n emotie weI als die aIleen benoemd of aangeduid wordt? Ik denk het niet. Emoties
bespreekje niet, die toonje. Ze hebben in ieder geval
aIleen het maximale effect als ze getoond worden.
Dat hebben mijn kinderen me geleerd. Pas als je echt
kwaad bent en aIle uiterlijke tekenen van echte
woede toont, gaan ze hun kamer opruimen.
En als je erover nadenkt, is dat eigenlijk ook weI
redelijk. Conflicten, en dus ook twistgesprekken,
komen voort uit belangentegenstellingen. Alsje eigen
belangen echt fundamenteel verschillen van die van
de ander ('Lekker zitten in een mooie tram' versus
'Geinig met zijn allen de zittingen uit de tram slopen'), dan leidt dat tot een aantasting van je zelfbeeld. Het gevolgis echte woede, die de ander zal
herkennen.
En dit brengt me bij mijn laatste bedenking. Hoe
zal de ander reageren op die redelijkheid in onredelijke situaties? Het is mogelijkdat dit goede voorbeeld
juist overkomt als een arrogant vertoon van superioriteit, dat tot een nog grotere agressie van de ander
leidt. In dat geval valt te vrezen dat de geweldloze
communicant dezelfde behandeling moet ondergaan
als automaten en pratende computers. Die worden
ook gemolesteerd door hun gebruikers omdat ze via
hun dialoogvenstertjes altijd redelijk blijven communiceren.

3- 7
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Kortom, geweldloze communicatie is waarschijnlijk
vooral geschikt om het samenleven van hen die het
toch al redelijkgoed samen kunnen vinden nog verder te verbeteren. Daarover was ik aan het blurpen,
terwijl ik door de binnenstad van Utrecht naar mijn
werkliep ...
... als opeens in volle vaart een zilverkleurig VW Golfje (prollenwagen!) van achter me langs een halve
meter voor me de stoep op rijdt en gierend tot stilstand komt. De donkerhuidige chauffeur (buitenlander!) stapt kwiek uit. Ik verloochen mijn ware aard,
pas het model toe (eerlijk gezegd aanzienlijk geholpen door het feit dat ik toch naar adem moet happen)
en vraag: "Weetu hoe erg u mij hebt doen schrikken?"
Dan gebeurt het. De man legt zijn arm om mijn
schouders en zegt: "Dat spijt me vreselijk. Ik dacht
e
dat u me gezien had."
Centrum Geweldloze Communicatie, Postbus 17102, 2502 CC
DenHaag; www.geweldlozecommunicatie.nl.

IHET PROEFSCHRiFT
VA ...
~VER
BOEKEN ~~~~~~~~_

BLAUWE WOORDEN, SLECHTE SCHEIDS
Liesbeth Koenen
In de rubriek `InZicht' geven we maandelijks een zo volledig en zo
zakelijk mogelijk overzicht van pas verschenen taalboeken. Tweemaandelijks doet taalkundige Liesbeth Koenen daaruit een greep,
en geeft ze haar persoonlijke mening.

'N

at een extra
kleurtje al niet
kan doen. Licht
maar goed leesbaar blauw in dit geval. Als je de
nieuwe editie van Van Dales Groot
woordenboek hedendaags Nederlands onder ogen hebt gehad, begrijp je ineens niet meer dat nog
geen woordenboekenmaker erop
gekomen was om verschillende
kleuren te gebruiken.
Het werkt zo. Bij de meeste van
de ongeveer 90.000 ingangen die
erin staan, is het kernwoord van
de betekenisomschrijving blauw.
Een simpel voorbeeld is scharlaken. Daarachter staat "zeer helder rood", en daarin is het woordje
rood dan blauw gedrukt. Maar ook
het belangrijkste woord in de
`vaste verbindingen', waarvan het
woordenboek er veel geeft, is
blauw. Kijkje bijvoorbeeld naar
het lemma schande, dan springen
onder meer de woorden schade
(van door schade en schande wijs
worden), spreken (schande spreken
van iets) en te (iemand te schande
maken) er op die manier meteen
uit. Zeker bij langere ingangen is
dat blauw een aangename gids.
Ruizig varken

Overigens kan de gebruiker van dit
onlangs terecht tot een van de Best
Verzorgde Boeken 2002 uitgeroepen werk voor het woord scharlaken en voor tachtig andere kleuren
ook terecht aan de binnenkant van
het omslag. Daar staan rijen rondjes in allemaal een andere kleur,
met daarnaast telkens hoe die
heet. Wederom: een goed idee.
Maar er zijn nog meer extratjes. Door het hele boek heen zijn
kadertjes te vinden. Soms zijn die
echt `talig' van aard, leggen taalkundige begrippen uit, of kunnen
je helpen een woord te vinden
waar je niet op kunt komen, of dat
je niet kent. Neem de lange lij st
dieren, die bij het lemma dier
staat. Die loopt van aap tot zeekoe,
en geeft — voorzover ze bestaan —

de woorden voor het mannetje (al
dan niet gecastreerd), het vrouwtje
en het jong, vertelt de benaming
voor hun verblijf, geslachtsdrift en
groep, en wat ze roepen. Zo kun je
erachter komen dat de mens geil
maar het varken ruizig is, dat een
jong haasje 'lamprei' en een jonge
luis 'neet' genoemd wordt, en dat
walvissen zingen.
Andere kaders zijn vrijwel puur
encyclopedisch. Dat brengt een zekere willekeur met zich mee. Waarom wel een kader gewijd aan het
edele schaakspel (met onder meer
de namen van de stukken, hun relatieve waarde en hun loop) maar
moet het toch net iets populairdere
voetbalspel het doen met de weinig informatieve omschrijving
"balsport voor twee ploegen waar-

Maar Van Dales Synoniemenwoordenboek is dat wel. En dat
krijgt u er zomaar zo ongeveer bij
in deze derde druk van de hedendaagse Van Dale. Werkelijk handig.
Het materiaal uit het synoniemenboek is als volgt terug te vinden.
Een driehoekje naar rechts in de
lemmata geeft aan dat er een betekenisverwant woord volgt (dier beest), eentje naar links kondigt
een tegenovergesteld woord aan
(lekker - vies), overkoepelende termen staan achter een driehoekje
omhoog (bij gladmaken geven ze
bewerken), en eentje omlaag verwijst naar `ondersoorten' (bij haring onder meer bokking, maatjesharing, kipper en rolmops) . De wereld op die manier onderverdelen
loopt weliswaar altijd ergens
spaak, maar wie wil varieren in
wat hij schrijft, vindt zo toch een
hoop.
Stijlkwestie

bij de bal met de voeten wordt gespeeld"? Maar goed, wie benieuwd
is naar de schoolsystemen in Nederland en Belgic, of de boeken
van de bijbel, of alle typen subatomaire deeltjes, kan hier terecht.
Handig

Die encyclopedischer aanpak doet
denken aan de concurrent die de
grote hedendaagse Van Dale bij
zijn eerste editie, halverwege de
jaren tachtig kreeg: de erg prettige
`Grote Koenen', van ongeveer dezelfde omvang, en ook een poging
al het gangbare Nederlands van nu
te vangen. Tegenwoordig zijn Van
Dale en Koenen in een uitgevershand, en het levenswerk van wijlen J.B. Drewes, die zijn lexicografische werk nog met behulp van
schoenendozen vol knipsels deed,
is niet meer in de handel.
ONZE TAAL

Teleurgesteld ben ik vooralsnog alleen over deze Van Dale als pleitbeslechter. U moet weten, ik lig
overhoop met de redactie van
Onze Taal. Die kuist deze stukjes.
Ik mag geen je kan' schrijven,
want dat raadt de Taaladviesdienst
altij d af. Het is spreektaal, vindt
men, het hoort op schrift je kunt te
zijn. Mijn stelling is: inderdaad, je
kan is wat informeler, dus een stijlkwestie, maar het is zeker niet fout
en soms zelfs de enige juiste mogelijkheid.
Wat zegt de hedendaagse Van
Dale? Erg weinig. Gek genoeg ontbreken in het boek zelfs de complete rijtjes van onregelmatige
werkwoorden zoals zijn en kunnen.
Mijn gelijk krijg ik op zijn best indirect. Bij de voorbeelden en uitdrukkingen bij kunnen trof ik namelijk daar kan je het mee doen en
van de wind kan je niet leven. Maar
daar stonden dan weer je kunt me
wat en dat kun je niet maken tegenover, beide stukken beter met
kan volgens mij. Jammer, slechte
0
scheids.
Groot woordenboek hedendaags Nederlands. Door prof. dr. Piet van Sterkenburg.
3de druk. Utrecht (etc.), Van Dale Lexicografie, 2002. 1740 blz. Gebonden € 8o,ISBN go 66 48 1 44 7. (Zie ook blz.194.)
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TAALKUNDE VOOR KINDEREN
MAAK JE EIGEN TAAL
Op school heb je bijna ledere dag taal. Dan schrljf 3e een spannend verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar wat je niet hoort,
Is waarom alleen mensen praten, en dieren niet. Of hoe je je
elgen teal kunt maken. Marc van Oostendorp vertelt je er in de
Berle `Taalkunde voor kinderen' alles over.
Marc van Oostendorp

uk ej tid nezel? Als je
genoeg puzzelt, kun
je vast zien wat bier
staat: lees alle woorden maar eens achterstevoren. En
als je goed oefent, kun je zo heel
snel met je vriendjes en vriendinnetjes praten. Dat is reuzehandig,
bijvoorbeeld om in de bus ongehoord grappen te kunnen maken
over het kale hoofd van de man
voor je, of om met je zusje over de
belachelijke jas van je moeder te

Vorig jaar verscheen er bij uitgeverij Cantecieer een heel
boek over
geheimtaal,

bedoeld voor kinderen tot l2 jaar.

Waal Is die man'
Een taal bestaat uit twee stukken:
een woordenlijst en een grammatica. In de woordenlijst kunnen
mensen opzoeken hoe ze allerlei
dingen moeten noemen in jouw
taal. In de grammatica kunnen ze
vinden hoe ze van de woorden zinnen moeten maken. Er is daarbij
maar
regel: zet de woorden in
de volgorde die je leuk vindt. `Die
man is kaal', `Kaal is die man',
`Kaal die is man', `Die is man kaal',
het is allemaal goed in je nieuwe
taal.
De woordenlijst is het meeste
werk. Je moet eerst goed bedenken waarover je in je taal wilt kunnen praten. In ons geval zijn dat
de lichaamsdelen en de kledingstukken van grote mensen. Je
moet daarom woorden hebben
voor al die voorwerpen: oor, mond, pukkeI,
jas, spijkerbroek, wrat,
vetbobbel en bril. Kies
woorden die niet al te
veel op elkaar lijken.
Als je een mond een
`boesj' genoemd hebt,
noem dan een neus
geen `biesj'. Dan raak je
vast in de war als je
tegen je vriendje zegt
dat zijn moeder een
grote mond heeft, en
hij denkt dat je bedoelt
dat ze een grote neus
heeft.
Behalve woorden
voor lichaamsdelen
heb je nog twee andere
soorten woorden
nodig. Allereerst zijn
dat woorden waarmee
je kunt zeggen wat die
lichaamsdelen doers, bijvoorbeeld
grimmer, stinken, druipen en uitsteken. Op de tweede plaats heb je
woorden nodig die uitdrukken wat
die lichaamsdelen zijn, bijvoorbeeld Ielijk, afschuwel jk, knalgroen, piepklein en goedkoop.

een

kunnen praten zonder dat ze
kwaad wordt.
Toch weet je nog niet helemaal
zeker of dat wel goed gaat. Misschien heeft je moeder ook achterstevoren leren praten toen ze nog
een meisje was. Misschien is die
kale man wel heel slim, en kan hij
alles wat je zegt verstaan. Het is
Naden In je broek
dan dus veiliger om je eigen taal te Als je die drie lijstjes met woorden
maken, die echt nog niemand
hebt — woorden voor lichaamskent. Je hebt daar niet veel meer
delen, woorden voor wat de livoor nodig dan een pen, een leeg
chaamsdelen doen en woorden
schrift en veel vrije tijd. Het leukst voor wat die lichaamsdelen zijn —
is het om de taal met een vriendje ben je al een heel eind. Wel moet
je nog wat kleine woordjes verzinof vriendinnetje te maken.
[202]
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nen, waarmee je woorden uit de
drie belangrijke groepen aan elkaar kunt plakken. Je moet daarbij denken aan woordjes zoals
een, twee, drie, de, is (zodatje
kunt zeggen `De neus is piepklein'), heeft, op (voor de pukkel
op de neus), in, met, van, ik, jrj,
hij, xij, wrj, jutiie, en, niet. Die
woorden zijn als de draadjes in de
naden in je broek: je ziet ze bijna
niet, maar als ze er niet waren,
viel de boel uit elkaar.
Je taal kan makkelijker zijn
dan het Nederlands. In het Neder•
lands zeggen we bijvoorbeeld. `de
jongen' en `het meisje'. Die woord.
jes de en het zijn lastig. Een buitenlander moet altijd uit zijn
hoofd leren of het nu de neus is of
het neus. Dat hoeft in jouw eigen
taal niet. Je bedenkt gewoon een
woord dat zowel de als het kan
betekenen; bijvoorbeeld la.
Er is nog een punt waarop je
taal makkelijker kan. In het Nederlands zeg je `ik gil', jij gilt', `wi
glllen'. Gillen heeft daarin elke
keer een andere vorm. Je zou net
zo goed elke keer dezelfde vorm
kunnen gebruiken: 1k stinken, jij
sunken, wrj stinken. Als je dat in
het Nederlands doet, vindt iedereen het raar, maar in je eigen taal
mag je doen wat je wilt.
Niet kwaad
Als je met je taal gaat oefenen,
zul je merken dat je nog allerlei•
woorden mist. Die kun je er dan
nog altijd bij verzinnen. Je kunt
natuuriijk ook best of en toe een
Nederlands woord gebruiken. Het
leukst is wel als je iemand hebt
met wie je kunt praten.
Zo'n taal maken is alles bij elkaar een heel gedoe. Het kan ook
nog makkelijker. Bij jou in de klas,
of ergens anders op school, zit
vast iemand die een taal spreekt
die veel andere mensen niet verstaan. Somalisch bijvoorbeeld, of
1brks. Je kunt hem of haar ook
vragen hoe al die lichaamsdelen
heten, wat ze doen en hoe ze zijn
in die vreemde taal. En later kun
je misschien een keer met vakantie gaan naar het land waar je
vriendjes vandaan komen en dan
praten over hoe de mensen eruitzien. Moet je wel uitkijken dat je
ze niet kwaad maakt. 0
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TAALFOUTEN IN INTERNET=
ONTBOEZEMINGEN ZIJN NIET ERG
FrankJansen

taatssecretaris Nijs van
Onderwijs onderhoudt
een dagboek op haar
website (www.annettenijs.nl), waarin zinnen voorkomen
als: "De keizer heeft het [een
goede regering — FJ] verdient" en
"Ik zal mijn beste beentje voordoen." Dat ontdekt de oplettende
Volkskrant-lezer Care! Jansen, die
haar daarover kapittelt. De staats-

Staatssecretaris Nijs
van Onderwijs: "Ik
zal mijn beste beentje voordoen."

secretaris kruipt in haar schulp en
belooft voortaan meer te letten
op haar taalgebruik. Incident gesloten.
Mijn leraarshelft juicht over
deze afloop, want een staatssecretaris die een potje maakt van de
elementaria van onze taal, maakt
het me niet gemakkelijker om mijn
beroep uit te oefenen. Maar mijn
politiek geinteresseerde helft is een
beetje bedroefd. Vooral om het
commentaar van de ambtenaren
-

van haar ministerie: de staatssecretaris schrijft helemaal zelf, en nog
heel snel ook. "Dat kan slordigheid
in de hand werken" (de Volkskrant
11 -6-2003). Nou, dan weet ik wel
wat er gebeuren zal. Maar zou u
het persoonlijke dagboek nog
lezen als u weet dat er zeventien
ambtenaren over de tekst heen zijn
gegaan? Dan wordt die tekst toch
even saai als haar nota's (die u
niet leest) of haar antwoorden op
Kamervragen (die u ook niet
leest)? Het is toch veel interessanter om te zien wat en hoe de
boven ons geplaatsten werkelijk
schrijven?
Toch is het mijn derde helft, die
van taalliefhebber, die pas echt
huilt. Door het directe taalgebruik
op internet schuift de geschreven
taal wat op in de richting van gesproken taal. Daar kakelen we allemaal een eind weg en trekken we
ons nets aan van geknor over
Poldernederlandse ai's. Het gevolg: een enorme variatie aan
soorten Nederlands die ik voor
geen goud zou willen missen en
die de echte schat van onze taal
vormen.
Het elektronische schrijven (niet
alleen chatten en weblogs, maar
natuurlijk vooral ook a-mail) heeft
de geschreven taal bevrijd van de
ketenen. Men schrijft — en leest —
veel meer dan vroeger. En ook hier
is de variatie groot. Dat kan haast
niet anders bij zo veel schrijvers,
zo veel schrijfdoelen en zo veel

verschillende relaties tussen schrij
vers en lezers. En ook hier is die
variatie een groot goed. Natuurlijk
lokken sommige vormen ook weer
kritiek uit van mensen die de
schoolse normen geldig achten
voor alle vormen van geschreven
taal. Mijns inziens ten onrechte.
Laten we net zoals bij onze gesproken taal die normen alleen — maar
dan ook echt strak — van toepassing verklaren voor formeel taalgebruik.
Daarom luidt de stelling deze keer:
In persoonlijke

ontboezemingen
op Internet is de
afwijking van
schri^ftaalnormen
niet erg.

I II

Bent u het eens of oneens
met deze stelling? Breng
voor 18 augustus uw stem
uit op onze website:
www.onzetaal.nl. U kunt ook
per post reageren; stuur een
briefkaart met "In persoonlij
ke ontboezemingen op internet is de afwijking van
schrijftaalnormen niet erg'
of "In persoonlijke ontboezemingen op internet its de afwijking van schrijftaalnormen wdl erg' naar de redactie van Onze Taal, Raamweg
la, 2596 HL Den Haag. In de
volgende afevering de ultslag van de stemming.
41

UITSLAG VORIGE STEMMING

EEN CD-BON OF ONZETAAL?

Langzamerhand worden steeds meer wetenschappelijke
boeken en artikelen op het gebied van bijvoorbeeld taaIkunde,
letterkunde of geschiedenis (de zogenoemde geestesweten-

Wordt uw volgende cadeau weer een cd-bon? Hij zal vast
met een beleefde glimlach in ontvangst worden genoi
bij alle andere bonnen terechtkomen en uiteindelijk nc
weleens ingewisseld worden ook. Maar het kan origin€

schappen) in het Engels geschreven, ook als er Nederlandse
onderwerpen in behandeld worden. Dat kan heel contraproductief uitpakken, vond de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen. Ik sloot me daarbij aan en ook u bleek het er
in overgrote meerderheid mee eens. 82% (184 stemmen) van
de respondenten zou graag zien dat geesteswetenschappers
voortaan gestimuleerd worden om hun wetenschappelijke
werk in het Nederlands te publiceren. Slechts 18% (41 stemmen) is daartegen.

Met een cadeau-abonnement op Onze Taal geeft u
niet alleen eens lets anders, maar ook lets persoonlijks. U benadrukt ermee wat u gemeen hebt met de
ontvanger: beiden houdt u van taal. En voor de prijs
van €19,- bent u als gever elke maand aanwezig.
Geef de naam en het adres van de ontvanger op aan
Onze Taal en wij sturen hemlhaar een jaar lang het tijdsch
toe. U ontvangt van ons de acceptgiro van €1g,-.
Bel (070 - 356 12 20), e-mail (administratie@onzetaal.nl)
of schrijf ons (Raamweg ia, 2596 HL Den Haag) en wij ver;
een jaar lang uw cadeautje.
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iWOORDENROEK VAN DE PO

WEGGELING
Guus Middag

n een van haar zes dagboekbladen uit de bundel Vhf
vuurstenen (1974) vertelt Ida
Gerhardt (1905-1997) hoe zij
eens in het voorjaar 's ochtends
vroeg op weg ging en onderweg in
gesprek raakte met een vogel. Het
was een winterkoninkje ergens in
een heg, dat net als de dichteres
wel zin had in een matineuze babbel. "Goede morgen, winterkoning: / 'k Zie u, kleintje in de
heg!", zo begroet de dichteres de
vogel. Die antwoordt: "'k Zie u
reiziger op weg!" Het kleine beestje heeft er wel plezier in de vroege
wandelaar na te praten en in 'de
herhaling een lichte variatie aan te

Ida Gerhardt
(1 9 0 5 -1 997)
Foto: Jan Holvast

Winterkoning
Foto: Kina

brengen, door middel van een
rijm. Na de begroeting informeert
de dichteres maar eens naar het
kroost: "Telt gij ze wel, winterkoning, / het stel j ongen in het
nest?" De vogel antwoordt opnieuw met een rijmwoord: "Negen
in het nest is best!"
De twee dichters krijgen zo wel
schik in het gesprek en beginnen
elkaar nu Licht spottend uit te
dagen. "Staartje als een boterspaantje ! ", voegt Gerhardt de
ander toe. Volgens het vogelhandboek is een winterkoning een
"klein, rond vogeltje met een opgewipt staartje". Gerhardt moet bij
het zien ervan denken aan een
kleine boterspaan, en dat is volgens weer een ander handboek
(Van Dale) een "platte spanen
lepel om boter uit te spitten". De
vogel vat die vergelijking op als
een lichte belediging en steekt onmiddellijk terug: "Waaikuif als een
legervaantje!" Die kan Gerhardt
dan weer in haar zak steken: zij is
inderdaad altijd gezegend geweest
[204]
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met een dik en stevig borstelkapsel, voorzien van een krachtige
kuif als een stijve, niet door de
wind te beroeren vaan. Daarop
bindt Gerhardt weer wat in: "Had
ik het niet mogen vragen?" En de
vogel, vriendelijker gestemd, antwoordt, opnieuw met een kleine
rijmvariatie: "Had ik u niet mogen
plagen?"
Poetry slam

Gerhardt besluit het gesprek over
de negen kinderen in het nest
voort te zetten. "Negev jongen,
negen honger", veronderstelt zij.
Maar daar denkt de vogel anders
over: "Zonder kinderen honderd
hinderen." De dialoog krijgt nu
ook trekken van een dichtwedstrijd, waarin de vogel de leiding
lijkt te nemen: "Zonder kinderen
honderd hinderers" (twee volrijmen) is rijmtechnisch wel iets
knapper dan "Negev jongen,
negen honger" (een rijk rijm en
een halfrijm). Misschien heeft het
vogeltje met zijn sterke antwoord
een psychologisch voordeel geboekt. Of heeft hij de dichteres,
zelf kinderloos, op een gevoelige
plek getroffen? "Au, uw spreuk is
bar en boos ...", kan zij alleen nog
uitbrengen, weinig dichterlijk. Ook
nu antwoordt de vogel weer meteen, en opgewekt, en met een uitroepteken: "Win een roos!" Ik zie
nog niet goed waarom dit nu zo'n
briljant antwoord is: leuke toespeling op "Ben je boos, pluk een
roos", leuke toespeling op iets of
iemand midden in de roos raken?
De dichteres ziet het wel, en besluit op dat moment te capituleren: "Koninkje, gij hebt gewonnen!"
Pas op dat moment durft het
brutale vogeltje zijn spotzieke air
te laten varen en de waarheid te
spreken. Hij mag deze `poetry
slam' dan wel gewonnen hebben,
hij weet ook wel dat winst zelden
beklijft. Van de negen jongen in
het nest zijn er al zeven een proof
voor de poes geworden: "Zo gewonnen zo geronnen: / negen —
zeven voor de kat." De dichteres
betuigt dan haar deelneming: "Tranen — als 'k ze had gehad." Het is
wel aardig dat aan het eind de rol!en zijn omgedraaid. De winterko-

ning heeft nu de leiding en het is
Gerhardt die nu een rijmwoord
moet verzinnen. Zij begon, in de
eerste regel, het gesprek. Zij
dwong de vogel om "weg" te laten
rijmen op "heg". Nu is het de vogel
die als eerste afscheid neemt en
haar dwingt om "heg" op "weg" te
laten rijmen. "God zij met u, weggeling!", zingt het winterkoninkje.
En de dichteres, verslagen, kan er
in de slotregel dan alleen nog
maar een flauwe echo op laten volgen: "God zij met u, heggeling!"
Leraar

Zo is dit gedicht niet alleen in onderdelen gebouwd op het principe
van klank en echo, eerste en tweede stem, woord en rijmwoord,
maar ook in het groot: het slot is
een echo van het begin. Aardig is
ook dat het niet de dichteres is,
maar juist het napratende vogeltje
dat in de slotregels met een nieuw
woord voor de dag mag komen:
weggeling. Het woord is in geen
enkel woordenboek te vinden. Dat
geldt ook voor het instant-neologisme dat Gerhardt er, door de
nood gedwongen, dan maar op
laat volgen: heggeling. Toch zullen
vermoedelijk weinig lezers moeite
hebben met deze nieuwvormingen. Ze zien- er vertrouwd uit, lijken te gehoorzamen aan de regels
voor de woordvorming in het Nederlands, en over de betekenis is
waarschijnlijk niet veel discussie
mogelijk. Een weggeling zal wel
zoiets zijn als een weggebruiker,
iemand die zich al dan niet beroepshalve min of meer regelmatig
Tangs de weg begeeft, een reiziger.
(Misschien klinkt er nog iets denigrerends in door, vanwege de overeenkomst met andere woorden op
-cling met minder gunstige betekenissen: ellendeling, mislukkeling,
stommeling, beginneling?) En met
een heggeling zal een hegbewonend fluitvogeltje bedoeld zijn,
een hegkruiper, een haagzanger.
Over de herkomst van deze
twee nieuwe woorden zou men
zich verder niet het hoofd hoeven
te breken. Ze lagen als het 'ware al
klaar om gebruikt te worden, zeker
voor Ida Gerhardt, die in haar idioom altijd al een lichte voorkeur
lijkt te hebben gehad voor dit type

woorden (zwerveling, hemeling,
banling, nieteling) . Zou deze voorkeur misschien karakteristiek zijn
voor dichters met een opleiding in
de klassieke talen? Gerhardt, classica, hechtte eraan om in een aantekening bij dit gedicht te vermelden dat weggeling niet een vondst
van haarzelf was, maar van haar
leraar klassieke talen, de dichter
J.H. Leopold: "weggeling: letterlijke vertaling (gemunt door Leopold) van het Griekse woord
obirns = die langs de weg gaat."
De formulering van Gerhardt is
wat slordig. Letterlijke vertalingen
bestaan eigenlijk niet. Als je in dit
geval al een letterlijke vertaling
zou willen geven, dan zou dat wegganger of langsdewegganger moeten zijn, waarin de woorden obos
(`weg') en itvai (`gaan') uit het
Griekse origineel gehonoreerd
worden. Gerhardt zal wel bedoeld
hebben dat Leopold bij zijn vertaling niet wenste te kiezen voor

reiziger, zoals de woordenboeken
doen, maar voor een woord waarin het oorspronkelijke element weg
bewaard was gebleven: weggeling.
Magische verbinding

Er valt nog wel iets meer te zeggen
over de keuze van Gerhardt voor
juist dit woord. Ida Gerhardt deelde met Leopold een dichterlijk geloof in de oorsprongen van de taal,
"om daar in al zijn veronderstelde
kracht op te zoeken wat in de vermoeid geworden taal verloren was
geraakt". Zo omschreef Dick van
Halsema het, in een lezing over
beide dichters, opgenomen in het
tijdschrift Nederlandse letterkunde
van augustus 2002. "Ze delen het
gevoel voor de magische verbinding die de juiste woorden met elkaar kunnen aangaan, en ze delen
de overtuiging dat de mens, als die
verbinding tot stand wordt gebracht, voor even deel heeft aan
een getransformeerde wereld van

zuiverder makelij." Ida Gerhardt
zal weggeling zeker als een zuiverder woord hebben opgevat dan bijvoorbeeld reiziger. En ze zal met
het gebruik ervan even een stille
groet hebben willen brengen aan
haar leermeester in de klassieke
talen en de poezie, in wiens voetsporen ze nu even mag treden
door op zijn vondst weggeling de
echo heggeling te laten volgen.
Even zou je nog kunnen denken
dat in deze tweespraak tussen winterkoning en wandelaar nog een
herinnering zit opgenomen aan
vroegere wandelingen en gesprekken met de bewonderde dichter en
leraar, maar daar is eerlijk gezegd
geen hard bewijs voor te vinden.
Noteren wij daarom in het
Woordenboek van de poezie: "weggeling, reiziger, inzonderheid indien voorzien van legervaangelijkende waaikuif." En: "heggeling,
hegvogel (herkenbaar aan boterspaanvormig opstaand staartje)."S

iWOORDENROEK VAN DE PO

RAVELIJN
Riemer Reinsma

Op deze kaart van
Willemstad, uit 1749,
wordt het ravelijn
aangeduid met de
letter H.
Uit: N. de Royvan Zuydewijn,
Neerlands veste. Longs vestingsteden, forten, linies en stellingen. Den Haag, Sdu Uitgevers.
1988

avelijn komt in zeventien woord is ontleend aan het Frans
steden als straatnaam
(raveline), dat het op zijn beurt
voor (bijvoorbeeld in
heeft ontleend aan het Italiaans
(ravellino of rivellino). Dit laatste
Bergen op Zoom) — en
dan tel ik de Ravelijnstraten en
is een verkleinvorm van het Italiaanse riva, dat zich ontwikkeld
wat dies meer zij nog niet eens
heeft uit het Latijnse ripa, dat
mee. Een ravelijn was een veelvoorkomend onderdeel van de ver- `oever' betekent.
dedigingswerken random een stad.
De oude stadswallen mochten
Deze verdedigingswerken hadden
dan hoog en steil zijn en op de
tijdgenoot een vreeswekkende inelk een eigen naam. Three ravelijdruk maken, ze hadden meestal
nen in Goes Leven nog voort in de
een belangrijk nadeel: er waren
straatnamen Ravelijn de Grenadier
dode hoeken waar het eigen geen Ravelijn de Groene Jager. Het
schut niet kon komen. Maar de
vestingbouwers waren niet voor
een gat te vangen en hadden een
oplossing: je bouwt buiten de vestinggracht een vooruitgeschoven
versterking. Van daaruit bestrijk je
dan de gedeelten van de stadswal
die niet vanuit de bastions of de
stadspoort te verdedigen zijn. "De
hedendaegsche Ingenieurs verstercken den buytensten boort van
de graft [ = vestinggracht] met ravelijns en halve maenen", schreef
de Amsterdamse kapitein (en ingenieur) Henrick Ruse in 1654.
De bemanning op de ravelijnen
was soms behoorlijk groot. "Op de
ravelijnen, en Halve-Manen, welke
de Vyanden willen bespringen,

moet men ioo. 150. en selfs tot
200. mannen onderhouden, wanneer sy groot zijn", lezen we in
een standaardwerk over vestingbouw dat in 1672 uit het Frans vertaald werd. Vanuit de stad kon
men het ravelijn in komen door
een onderaardse, gemetselde
gang.
Uit de lucht gezien had het ravelijn de vorm van een drie- of
vijfhoek, of van een halve maan.
Een van de ravelijnen die nog
intact zijn, is het Ravelijn op den
Zoom in Bergen op Zoom: een vijfhoekig eilandje in de stadsgracht
(of wat daarvan nog over is) . Bergen op Zoom had in verband met
zijn strategische ligging aan de
Schelde een groot garnizoen, en
wist in de Tachtigjarige Oorlog diverse belegeringen te doorstaan.
Aan de reputatie van onneembaarheid kwam in 1747 een eind toen
de Fransen erin slaagden de stad
te veroveren. In een verslag uit die
tijd kunnen we onder meer lezen
hoe "hunne Mineurs [ = soldaten
die ondergrondse gangen groeven]
(...) het Ravelyn Dedem met ondermynen tragteden te beschadigen". Dat is blijkbaar goed gelukt:
ravelijn Dedem is niet meer. 0
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VERLIEFD OP HET HEERLENS
NEDERLANDS
Interview met Watkundige Leonie Cornips

Liesbeth Koenen

In Heerlen wordt naast het dialect en het Nederlands nog een taalvarieteit gesproken: Heerlens Nederlands. Het ontstond begin vorige eeuw,
toen mijnwerkers uit alle windstreken elkaar moesten zien te begrijpen. Leonie Cornips schreef een boek over dit `steenkolen-Nederlands'.

Leonie Cornips: "Wat
ik zo fantastisch
vind, is dat het Heer-

ijfentwintig jaar woont Leonie Cornips
nu in Amsterdam, maar dat ze geboren werd in het Limburgse Heerlen
klinkt nog steeds door in alles wat ze
zegt. Ook haar geboortejaar, 196o,
heeft sporen nagelaten in haar taalgebruik. "Ik denk
weleens: ik zou ermee moeten ophouden, maar ik zeg
nog steeds `te gek"', lacht ze. Met die kreet verraadt
ze een kind van de jaren zeventig te zijn, toen was
het namelijk jongerentaal, zoals ooit
mieters dat was, en vet cool het nu is.
Regio en leeftijd zijn maar twee
van de dingen die zo hun eigen invloed hebben op hoe iemand precies
praat. Sekse, sociaal-economische
klasse, etnische herkomst en opleiding zijn er nog een paar. Regionale
verschillen in taalgebruik zijn al heel
lang het terrein van dialectologen,
van recenter datum zijn de sociolinguisten, onder wie Leonie Cornips,•
die sociale variatie bestuderen. Op
het Amsterdamse Meertens Instituut
— sinds het succes van Voskuils ellenlange romancyclus beter bekend als
`Het Bureau' — waar Cornips werkt,
noemen ze het samen `variatielinguistiek'. Het mes snijdt bij dat vak
als het ware aan twee kanten: taalvariatie kan veel duidelijk maken over het taalsysteem,
en tegelijk geeft hoe en wanneer het optreedt inzicht
in de sociale organisatie van de samenleving.

lens Nederlands
na 1930 de moedertaal werd van al die
immigrantenkinderen."
Foto: Hans van den Bogaard

Steenkoolindustrie
Dat geldt ook voor het 'Heerlens Nederlands', een
taalvarieteit waarover Cornips niet uitgepraat raakt.
Het is haar moedertaal, ze is erop gepromoveerd, en
zopas is er over hetzelfde onderwerp een boekje van
haar hand verschenen in de nu vijftiendelige reeks
`Taal in stad en land', waarin voor een wat breder pu206
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bliek stads- en andere dialecten beschreven worden.
Het deeltje van Cornips valt onder meer op door de
hoeveelheid aandacht die ze geeft aan zinsbouw —
syntaxis is haar specialiteit — en vanwege het feit dat
het nu eens niet om het dialect van een stad gaat. Al
bestaat dat wel, getuige ook een onmiddellijk in het
oog springend `leesplenksje va 't heelesj plat' dat aan
de muur van Cornips' werkkamer hangt. Haar ouders
spraken echter geen dialect met hun dochter, maar
Heerlens Nederlands, de Heerlense variant van het
ABN, zou je kunnen zeggen. Dat is de taal waarop
Cornips nog steeds verliefd is, constateert ze in de
loop van het gesprek.
Er zit een heel verhaal achter. De geschiedenis van
Heerlen is bijzonder, en dat komt door de steenkoolindustrie. Cornips vertelt in hoog tempo: "In 1 899
kwam de eerste mijn, en binnen tien jaar waren het
er elf. Ze waren in handen van particulieren. In het
begin werd het werk door ingehuurde kompels gedaan, die met hun gezinnen rondtrokken. Die kwamen vanuit het Ruhrgebied, of Belgie. De mobiliteit
was heel hoog. Het waren Joegoslaven, Polen, Hongaren, Wit-Russen, echt van alles."
"En het hoger en technisch personeel, de zogeheten beambten, kwam uit het westen van Nederland.
Op den duur, zo tussen 1910 en 1930, werden de
Heerlenaren een minderheid in hun eigen stad. Voor
die tijd was de samenstelling heel homogeen, nu
kwamen er bijvoorbeeld ineens ook protestanten. En
ik zat dus in de klas met allemaal kinderen met uitheemse achternamen, wat me vroeger trouwens helemaal niet opviel."
Gissen naar de taal

"De omstandigheden hadden unieke gevolgen voor de
taal. Het Nederlands wordt de omgangstaal van al die
groepen. Vanaf 1910, 1920 verdwijnt in Heerlen het
dialect uit de raadzaal en de gemeenteraad. Dat is
heel bijzonder, dit was echt de eerste plek in het
diepe dialectdeel van Limburg waar dat gebeurde. In
een tijd dat er geen radio en geen tv was. Maar er
was dus ook heel weinig voorbeeld van wat Nederlands was."
"Standaardnederlands werd maar door zo'n tien
procent van de inwoners gesproken, voornamelijk de
beambten die uit het westen kwamen. Aileen de
Heerlense elite, die zelf dialect sprak, kwam daar
rechtstreeks mee in contact. De Heerlense bevolkingsgroepen leefden erg gescheiden van elkaar. Je had

Noord-Heerlen en het chique Zuid-Heerlen, en er
waren bovengronders en ondergronders. De mijnwerkers woonden in de kolonies, met de klemtoon op de
laatste lettergreep, waar ze onder meer hun eigen
winkel hadden. Wat ze er kochten werd afgetrokken
van hun loon, het was ook omheind met prikkeldraad, en de gemeentepolitie kwam er niet. De mijnpolitie bewaarde de orde. Er is niets meer van over,
maar de architectuur was heel aardig: ieder zijn eigen
huisje met zijn eigen lapje grond, om groente op te
verbouwen en duiven te houden. De eerste doorzonwoningen van het land."
"Die beambten hadden een hoog prestige, dus hun
Nederlands ook. Maar de gewone Heerlenaren moesten deels gissen naar die taal, omdat ze er door die
gescheiden leefwerelden vooral zijdelings of via via
contact mee hadden. In hun hoofden ontstond een
model van wat volgens hen het Nederlands moest
zijn, maar dat leek erg veel op het dialect. Dat hebben ze zelf niet doorgehad. Wat ik zo fantastisch vind,
is dat dat Heerlens Nederlands na 193o de moedertaal werd van al die immigrantenkinderen. En nog
steeds, tot op de dag van vandaag, zitten er veel Limburgse elementen in."

Taalvariatie is een snort natuurverschijnsel, waarvan
de eigen identiteit, en vaak ook het inzetten van creativiteit de achtergrond vormen.
"Het ergert me bijvoorbeeld ook zeer dat allochtonen van de tweede generatie als tweedetaalverwervers van het Nederlands worden gezien", zegt ze.
"Om to beginnen: hoezo allochtoon? Het Nederlands
is wel degelijk hun moedertaal, ook als ze een jets afwijkende variant spreken, en ook als ze daarnaast een
andere taal van huis uit hebben meegekregen. We
zeggen toch ook niet hetzelfde van alle dialectsprekers in Nederland?"
"Er bestaan zo veel variaties van het Standaardnederlands, waarin iemands regio, leeftijd, herkomst,
wat al niet doorklinken. Die kun je wel allemaal fout
noemen, maar dat is onzin. Ik moet eerlijk gezed altijd een beetje lachen om het commentaar op allerlei
taalgebruik van mensen die plat Amsterdams spreken,
en geloof ik denken dat dat de standaard is. Je ziet
steeds dat er oordelen worden vastgehangen aan taal,
terwijl het in werkelijkheid gaat om het beoordelen
van de sprekers. Het boekje over het Heerlens Nederlands vind ik daarom ook heerlijk voor al die kindjes
op school die generatie na generatie voorgehouden
krijgen dat alles wat ze zeggen fout is."

`Hij drinkt zich een biertje'

Cornips keek onder andere heel uitvoerig naar het gebruik van zich. Het is een bekend grammaticaal verschijnsel in Limburgse dialecten, dat vaker doordruppelt in het Nederlands van Limburgers: veel meer
werkwoorden zijn wederkerend te gebruiken. " `De
stad breidt zich uit', `Het lost zich op', `Het gordijn beweegt zich', dat is allemaal min of meer goed in het
Nederlands,"le
uit "maar in het Limburgss Ne
legtze
g
derlands gaat het veel verder door en zeg je ook `De
boter bederft zich', of `... smelt zich' en `Het weer verandert zich.' Maar niet alle gebruik van zich valt
onder dezelfde noemer te brengen. Je hebt ook een
`consumptief zich', waarin bovendien besloten zit dat
de handeling voltooid zal worden. Een voorbeeld is
`Hij drinkt zich een biertje.' Wat weer niet kan is `Hij
drinkt zich biertjes.' Dat consumptieve zich is heel
populair
lair n
o derJong eren En al meer dan
a honderd
e
jaar in opkomst zijn zinnen als `Die schoenen lopen
zich lekker."
Cornips vond dat het gebruik van de verschillende
soorten zich afhangt van leeftijd en taalachtergrond,
opleiding en beroep. Dat ze heeft kunnen vaststellen
dat een combinatie van puur taalkundige en sociale
factoren bepaalt of iemand een bepaald type zinnen
wel of niet maakt, doet haar sociolinguistische hart
sneller kloppen. Net als het feit dat de Heerlenaren er
bij het gebruik van zich exact dezelfde grammatica
opna blijken te houden als de Spanjaarden en de
Fransen. Het gaat dus gewoon om een ander, en zelfs
welbekend grammaticaal systeem.
Fout

Opvallend is dat nu iedereen allang wel dagelijks
Standaardnederlands hoort en leest, de dialectverschijnselen in het Heerlens Nederlands niet verdwijnen, maar zelfs toenemen. "Je zou verwachten dat
het uitsterft", zegt Cornips, "maar de behoefte aan
een eigen identiteit wint het blijkbaar."
Het zijn dingen waar ze zichtbaar van geniet. Dat
er vaak zo neer'gekeken wordt op alles wat niet Standaardnederlands is, is haar een doom in het nog.

Smullen

De gedachte dat `afwijkend' hetzelfde is als `fout' is
taai. Voor een taalkundige kan een taalvarieteit die
een eigen grammaticaal systeem heeft onmogelijk
fout zijn. Anderen met dezelfde bril laten kijken, valt
nog niet mee, merkte ook Cornips weer in de weken
nadat Heerlens Nederlands uitgekomen was. "Er is in
Heerlen echt onrust
ontstaan vertelt ze ';fi^^.'j
.f =t: =Y: }:,
: s . ^.":s:
Het be on er al mee
dat bi• de presentatie
•.
r
in een Heerlense boek- n_ _ =,
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handel de wethouder
van Cultuur het allemaal prachtig vond,
maar toch over fout
Nedrland
Ned
sp
r k En
andsa.
. ..^. . ^..
de dialectye rentgi n g
=
Veldeke wass wee
e e r benauwd dat het Heerlens Nederlands ten koste van het dialect gaat. Een
journalist van het Limburgs Dagblad heeft de Heerlense elite om commentaar gevraagd, inclusief leraren
Nederlands. Eigenlijk zeggen ze allemaal: het bestaat
niet, en als het al bestaat dan wordt het alleen gebruikt om de Heerlenaren mee te bespotten."
"Er lopen nu. hele discussies, ik ben bijna elke week
in Heerlen voor een interview of een talkshow. Dan
probeer ik duidelijk te maken dat het Heerlens Neder
lands geen sociolect is, zoals het plat Amsterdams of
Haags, dat alleen door een bepaalde laag in de bevolking gebruikt wordt, maar dat in Heerlen juist alle
lagen dat Heerlens Nederlands in meerdere of mindere mate spreken. Voor mij als sociolinguist is het
smullen om te zien dat de maatschappelijke elite het
bestaan ontkent van een taalvarieteit die door ieder0
een gesproken wordt."
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Heerlens Nederlands door Leonie Cornips. Den Haag, Sdu Uitgevers,
2003. (Taal in stad en land; 15).12o blz. Ingenaaid. €12,50.
ISBN go 12 ogoi6 4
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De Oranje Nassaumijn omstreeks igoo
Foto: collectie Theo Arets
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tannledoorbijna aile driejarigen
wordtbezocht, basisvaardigheden als
spreken en luisteren willaten bijbrengen. (Daily Telegraph)

Engels op de basisschool;
allochtone talen verdwijnen

n

ertien openbare basisscholenin Rotterdam worden tweetalig. Het is de bedoeling dat de leerlingen van die scholen aan
het eind van groep 8 net zo goed Engels
spreken als Nederlands. Omdat kinderen
een vreemde taal het best oppikken als ze
nog heel jong zijn, krijgen de kleuters in
groep 1 en 2 de meeste lessen Engels- weI
vijf tot zes uur per week. Later neemt dat af
tot ongeveer anderhalf uur per week. Twee
Rotterdamsebasisscholen (Andries van der
Vlerken Eduard van Beinum) beginnen
komend schooljaar met een Engelstalig programma. De andere elf scholen volgen uiterlijk in 2005.
Het is voor het eerst dat basisschoolkinderen op zo grote schaal en zo intensief in
het Engels onderwezen gaan worden. In het
basisonderwijs is Engelseles aIleen verplicht
in de hoogste groep. In het voortgezet onderwijs zijn wel al 55 scholen tweetalig.
Daar wordt ongeveer de he1ft van de lessen
Nederlands-Chinees. In Peking ishet
eerstewoordenboek Nederlands-Chineesgepubliceerd, gebaseerd op het
Van Dale Groot woordenboek EngelsNederlands. (Van Dale)

in een andere taal gegeven, doorgaans het
Minderheidstalenin Europese
grondwet. Eind mei iser een amenEngels.
Het is een opvallend initiatief, zeker in
dementover minderheidstalen aan
een tijd dat de regering aIle pijlen in het ba- het ontwerpvande Europese grondsisonderwijs op het Nederlands lijkt te rich- wettoegevoegd: "Deunie zal haar
ten. Zo haalde onderwijsministerVan der
taalkundige en culturele verscheidenHoeven onlangs nog fel uit naar twee Rotheid respecteren, en zal ervoor zorterdamse basisscholen die onder schooltijd
gen dat het culturele erfgoed be'lurks wilden aanbieden aan 'Iurkse kleuters. waakten gestimuleerd wordt."
En het Onderwijs in Allochtone Levende
(Eurolang)
Talen (OALT) gaat komend schooljaarwaarschijnlijk zijn laatste jaar in. Diverse bonden Taal beperkt creativiteit. Een kunprobeerden onlangs de afschaffing ervan
stenares met vroegtijdige dementie
nog via de rechter aan te vechten om zo het bleek creatiever te worden inhaar
ontslag van de ongeveer 1400 betrokken do- werk naarmate haartaalvaardigheid
centen te voorkomen. De rechter stelde de
afnam. Onderzoekers vermoeden nu
bonden in het ongelijken daarmee lijkt de
dat doortaal gedomineerde denkpaafschaffing van OALT op 1 augustus 2004
tronende creativiteit belemmeren.
onafwendbaar.
(Science Blog, Dr. Koop, The New
Zealand Herald)
Bronnen: deVolkskrant, 30-5-2003, NRC Handelsblad,

7-6-2003,Van Dale Taalweb

goed,en beheersen vaak geen lopend
schrift. De oorzaak isde opmars van
het toetsenbord en de lage waardering voorschoonschrijven. (CNN)
De'Balkenende-

Dyslexie. HetMinisterie vanVWS
maakte onlangs bekend dat het de
diagnose en behandeling vandyslexie
nietzal gaanvergoeden. Balans, de
belangenvereniging vooroudersvan
kinderen met leerstoornissen, vreest
dat veel dyslectische kinderen hierdoor buiten de bootzullen vallen, en
isdaarom een brievenactie begonnen.(Balans)
Woordherkenning. Wetenschappers
vermoedden het allanger, maaruit
hersenscans ishet nuduidelijk gebleken: ervaren lezers schakelen het visueledeelvan de rechterhersenhelft uit
tijdens het lezen. Zo wordtde woordherkenning nietgestoord door het
'plaatje' van de individuele letters.
Woordblindheid wordtmisschien veroorzaakt dooreen onvermogen om

praatgenerator':
www.davidrietveld.
nl/balkenendepraat.html

Verjanpeterd. Wouter Bos isnaar
eigen zeggen driemaanden "verjanpeterd" geweest: "lkhoorde mezelf
zelfs een zin beginnen met 'alshet
gaat om ..." ledereen diewil weten
hoe Bos zich daaronder gevoeld moet
hebben, kan terecht op de website
vanDavid Rietveld. Daar iseen computerprogramma te vinden dat eindeloos nieuwe Balkenende-achtige citaten genereert. (Onlijn, David Rietveld)

momenteel
de populairste voornamen in Amsterdam.Andere gewilde namen zijn Max,
Thomas, Samuel en Tim voorjongetjes,en Anna, Luna, Sophie en Yasmine
voormeisjes. De invloed van het tvprogramma Idols isduidelijk merkbaar: ineen maand tijdwerden 25 jongetjes Jamai genoemd. (Nu.nl)

Brabbelkleuters. Door een tev.eel aan
tv en eentekortaangezinscommuni-

Denaam jama; isde
afgelopen maanden

catie zijn Brltse peuters en kleuters te-

flinkpopulairder

Schoonschrijven. Amerikaanse scho- genwoordig zoslechtintaal(zie ook
lieren schrijven volgens veel oudersen 'Tamtam' mei) dat de Britse regering
onderwijskundigen steeds minder
zealop de creche, dieinGroot-Brit-
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Moedertaal in baarmoeder. De hartslag vanfoetussen versnelt alshun
moederpraat,maarvertraagtals
vreemden aan het woord zijn, zo blijkt
uitrecentonderzoek onderzestig
zwangere vrouwen. Conclusie: waarschijnlijk zijn baby's alvoorhungeboorte bezig hunmoedertaal te
leren. (Rotterdams Dagblad)
Mohammed en Sarah zijn

een bepaald hersendeel tijdelijk uit te

schakelen. (Persbericht Georgetown
University)

Spreekkamergesprekken. Neuropsycholoog Roy Kessels van de Universiteit Utrecht onderzocht gesprekken tussenartsenen patlenten, Daar
blijkt het nodige aante schorten. 80%
vande informatie diewordtmeegedeeld inde spreekkamer, wordtonmiddellijk vergeten. En vande 20% die
wei wordtonthouden, herinneren
mensen zich de helftverkeerd.
(Taalunieversum)

0 N Z ETA A l

2 0 0

3- 7

I8

geworden.

•

Koppelingen naarde origineleberkhten
staan opdeinternetpagina www.onzetaal.nl/tamtam; let wei: internetkoppelingenverouderen snel.Oponzewebsite
staatiederedagverstaalnieuws.

AALCRYPTO
Gineke van der Putten

Horizontaal
4 Het langer maken van een verklaring. (6)
8 Aansporing om te dichten. (3)
io Hij volgt met herhalingen. (9)
14 Dik boek dat gaandeweg dunner
wordt. (15)
17 Eerlijke verzekeringskrant? (6)
i8 Verlichtingssterkte die zo te horen
weinig waarde heeft. (3)
19 Onverteerbare materie. (g)
zo Herinneringsbrief. (4)
23 In die staat was men vroeger vol
van de pers. (4)
25 Oude mop. (g)
27 Briefje dat je op je bestemming
brengt. (3)
28 Het geven van een andere naam,
ofjuist niet. (io)
33 Uitvindersvermogen. (4)
35 Opeenvolgende zinnen die tangs
elkaar heen gaan. (7)
36 Communicatie die werkt. (21)
37 En meer klank die over de lippen
komt. (z)
38 Onderwijsfusie. (12)
39 Leervan de mannelijke komma?
(5)
40 Schrijf iets wat raak is. (3)
42 Komt ervoor, maar spreekt het
tegen. (2)

43 Noten gedeelte van een kachel?
(4)
46 Tijd dat men scherpzinnig is? (5)
47 Freudiaanse benadering van een
geschrift. (12)

5o De versiering van een klinker in
verhalend proza. (5)
51 Reinigend drankje. (4)
52 Reinigend drietal. (3)
53 Fantastisch enkelvoudig. (4)
55 Drankje tegen depressie. (z)
56 Inkorter. (8)
57 Punt met een duidelijk snijdend
accent. (5)
Verticaal
1 Klap die zo klinkt. (4)
2 Vrij om te groeten. (g)
3 Nieuws en ster. (4)
4 Daar leidt men uit of of men al dan
niet mag tutoyeren7 (8)
5 Deel van een boomstructuur? (7)
6 Niet Hader genoemd palindroom.
(3)
7 Lettergrootte die wordt opge-

klopt? (io)
8 Spelhouding. (io)
9 Blikopening. (3)
11 Zich niet beperkend tot een geslacht. (2)
12 Hij heeft berouw van zijn grensoverschrijdend gedrag. (12)

15 Plaats waar de nadruk niet ligt. (2)
i6 Zwarte taal? (5)
17 Ironie die aan de man wordt gebracht. (12)
21 Weifelwoordje. (z)
22 Zwart-witmens. (5)
24 Overeenkomst in taal binnen de
families (i4)
26 Buitenaardse taal van een postorderbedrijf? (9)
29 Letters in spijkerschrift7 (9)
3o Geen houtvrij papier. (g)
31 Wat een omslag met zo'n computer! (3)
32 Antwoord waarmee men niet instemt. (3)
33 Het smalle kader van de retirade.

Uw oplossing kunt u voor ii augustus
sturen naar Onze Taal, Raamweg ia,
2596 HL Den Haag, e-mail: administratie@onzetaal.nl, onder vermelding van 'taalcrypto'. Onder de inzenders van de goede oplossing wordt
een boekenbon van € 25,- verloot.
De uitslag zal gepubliceerd worden in
het oktobernummer.
0

(advertentie)

(9)
34 Werkwoord waarbij geleden

wordt. (io)
41 Leesteken dat wordt omgedraaid.

(8)
44 Lijnen ter beperking. (7)
45 Begroeting na tienen op een feest.
(5)
48 Ooit zal er geen conflict meer zijn

49 Ornamenten op een pleisterplaats. (4)
54 Ben jij vormelijk of Vlaams7 (2)
ONZE TAAL 2003
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II NZICHT
Raymond Noe
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 lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Vlaamse woorden

H

et Vlaams-Nederlands woordenboek geeft een omschrijving

van woorden die in het Vlaams
(vrij) algemeen zijn en die in Nederland een andere betekenis hebben
(zoals rijmen, lippen en schepen) of er
onbekend zijn (zoals fluwij*n, foefelaar
en foorkramer). De naar schatting vijfduizend lemma's geven informatie
over de betekenis van de woorden, en
over woordgeslacht, meervoud en
eventueel vervoeging. Bovendien
wordt iedere betekenis verduidelijkt
met een citaat. In de inleiding wordt
kort ingegaan op de Vlaamse taalsituatie en hoe die van de Nederlandse
versch i lt.
Vlaams-Nederlands woordenboek. Van ambetanterik totzwanzervan Peter Bakema
e.a. is een uitgave van Standaard Uitgeverij
en Het Spectrum en kost €16,95 (gelijmd,
395 blz.). ISBN go 712 0662 9

Friese voornamen
n 1951 verscheen Fryske foarnammen, een alfabetische lijst van
Friese voornamen. Dit vaak herdrukte boekje was al enigejaren niet meer
leverbaar, maar is onlangs in een herziene en flunk uitgebreide editie opnieuw uitgegeven. De namenlijsten

ANTWOORDEN TAALTEST (zie paging mo)
A. Spelling

2. jarenlang, neerwaartse,

1. b. abrupt
z. b. acuut

zich moet weg,. vo!schoot.

3. a. debacle
4. C. 's - Hertogenbosch

D. Extra

5. a./c. taifoen/tyfoon
6. a. yahtzeeen

b. Her en dens een collocatie. Een collocatie is
een vaste idiomatische
verbinding. Andere bekende voorbeelden:

B. Woordenschat
1. b. lemand die bluft

2. a. uit het raam gooien
3. C. soort olifant

horde feiten, kommer en
kwel, to pas en te onpas,

4. a. courgette

een veeg teken. (De
woorden in een collocatie komen soms (vrij.010
wel) alln in die verbinding voor.)

C. Zoek de fouten
1. ontaarde, had i.p.v. was,
accordeonist, een van

moetweg.
[210]

ONZE TAAL 2003-7/8

zijn aangevuld met informatie over de
herkomst van de namen en er is een inleiding toegevoegd over onder meer
koos- en bijnamen, achtervoegsels,
populariteit van voornamen (fan is in
Friesland onveranderd de populairste
jongensnaam) en naamwetgeving. Het
boek is geheel tweetalig, maar de Nederlandstalige voornamenlijst bevat
niet de verkleinvormen en afleidingen
uit de Friestalige lijst.
Fryske foarnammen/Friese voornamen van
Rienk de Haan is een uitgave van de Friese
Pers en kost €15,— (gelijmd,159 blz.).
ISBN go 33011506

Russisch leren
n 1971 verscheen Russisch leer je zo
van Q.L.I. Fennell, een boek waarmee
de lezer zich op eigen houtje (en
zondervoorkennis) een aardig mondje
Russisch eigen kon maken. Het is nu ingrijpend geactualiseerd (en ontdaan
van de nadrukkelijke sovjetcontext) en
opnieuw uitgegeven onder de titel Russisch voorzelfstudie. Het boek bevat
dertig hoofdstukken, die alle volgens
een vast stramien zijn opgebouwd:
woordenlijst, grammaticale uitleg,
leestekst(en) en oefeningen. Voor het
oefenen van de uitspraak zijn twee
audio-cd's toegevoegd, waarop alle
leesoefeningen worden voorgelezen.

Redekunst
e Romein Tacitus (56-119) was
voor hij zich terugtrok om zich
aan de geschiedschrijving te
wijden een beroemd redenaar. In die
hoedanigheid schreef hij Dialogus de
oratoribus, een dialoog waarin hij ingaat op de vraag of de teruglopende
kwaliteit van de retorica misschien samenhangt met de verminderde aandacht voor onderwijs en opvoeding, en
het verval van waarden en normen.
Het werk is nu door Vincent Hunink in
het Nederlands vertaald, onder de titel
Tegen het verval van de retorica, en Piet
Gerbrandy schreef er een uitvoerige inleiding bij. Zie ook de lezersaanbiedingen op bladzijde 195.
. Tegen het verval van de retorica is een uitgave van Historische Uitgeverij en kost
€ 22,50 (gebonden, ii5 blz.).
ISBN go 6 554 35 2 X

Basiswoordenboek Frans

H

et Prisma Basiswoordenboek
Frans is gericht op gebruik in het

voortgezet onderwijs en bij beginnerscursussen. Het geeft de vertaling van negenduizend Nederlandse
en negenduizend Franse woorden, plus•
(bij de Franse woorden) informatie
over de uitspraak en het woordgeslacht. In een deel van de lemma's
Russisch voorzel fstudie van J.L.I. Fennell, Maar- wordt het gebruik verduidelijkt door
ten Tengbergen en Irina Michajlova is een
voorbeeldzinnen. Het boek bevat ook
uitgave van Het Spectrum en kost € z4,95
kaderteksten over typisch Franse on(gelijmd, 300 blz.).
derwerpen, zoals kaas, `le metro' en de
ISBN go 274 8083 4
Parijse catacomben.
Prisma Basiswoordenboek Frans van Spec-

Milieueffectrapporten schrijven
oor grote, milieubelastende
bouwprojecten wordt pas een
vergunning gegeven als de te
verwachten gevolgen in beeld zijn gebracht in een milieueffectrapport
(MER). Deze (vaak lijvige) rapporten
gaan doorgaans over nogal technische
zaken, die op een voor leken begrijpelijke manier gepresenteerd moeten
worden. In Hetschrijven van milieueffectrapporten wordt in kort bestek
uitgelegd met welke MER-specifieke
zaken de opsteller van zo'n rapport
rekening moet houden. Onderwerpen
die aan bod komen, zijn de organisatie
van het schrijfproces, de opbouw, de
leesbaarheid en de presentatie.

V

trum lexicografie en Andre Abeling is een
uitgave van Het Spectrum en kost € »,(gelijmd, 622 blz.). ISBN go 7120 6gi z

Projectcommunicatie

Hetschrgven van milieueffectrapporten van

n het hbo krijgen studenten steeds
vaker te maken met projectonderwijs — het zelfstandig uitvoeren van
projectopdrachten. Communicatie in de
praktijkwil de studenten daarbij behulpzaam zijn door ze de communicatieve vaardigheden bij te brengen die
voor projectmatig werken nodig zijn.
Het boek gaat in op de kenmerken van
(doelmatige) communicatie, mondelinge vaardigheden (presentaties en
gesprekken), schriftelijk communiceren (brieven, rapporten, handleidingen
en notulen) en het schrijven van beeld-

Rinke Berkenbosch en Willem Koetsenrui-

schermteksten.

ter is een uitgave van IEneas en kost € 12,50

Communicatie in de prakt^kvan A.H. van

(ingenaaid, 48 blz.). Het kan per fax besteld

der Lei, I. Knol en B. Moojen is een uitgave

worden bij de uitgever: 0411 - 65 00 80.

van HB Uitgevers en kost € ig,— (gelijmd,

ISBN 9 0 753 6 5 6o 8

1 44

blz.). ISBN go 55743909

Achtervoegsels in straatnamen

Zakenbrieven

p basis van een bestand met
alle straatnamen van Nederland stelde emeritus hoogleraar sociale geografie A.O. Kouwenhoven een lijst samen met de achtervoegsels (zoals straat, kade en plein)
die in deze namen gebruikt worden.
Het zijn er ruim vierhonderd, van oak
tot zwin, en in Tussen straat en weg
worden de (vaak historische) achtergronden ervan toegelicht. In de inleiding gaat Kouwenhoven in op verschillende aspecten van de vroegere en de
hedendaagse straatnaamgeving.

n de verzorgd ogende reeks `Prakti jkgidsen' van Van Dale zijn twee
nieuwe delen verschenen, een over
afkortingen (zie hieronder) en een
over zakenbrieven. Dit laatstgenoemde boek bevat achttien voorbeeldbrieven over veelvoorkomende onderwerpen (klachten, excuses, bestelling,
enzovoort) in zeven talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Spaans en Zweeds). ledere brief is van
een korte toelichting voorzien, en
voor iedere taal wordt een inleiding
gegeven waarin de specifieke kenmerken van zakenbrieven in die taal
besproken worden.

I I

Tussen straat en weg: een inventarisatie van
achtervoegsels en simplicia in straat en wegnamen is een uitgave van Discom Boeken

Van Dale Zakenbrieven in 7 talen van prof.

en kost €12,50 (gelijmd, 75 blz.). Het kan

dr. Mike Hannay is een uitgave van Van

besteld worden bij de uitgever, e-mail:

Dale Lexicografie en kost € i9,go (gebon-

koudis@tiscali.nl; fax: 030 - 693 3 6 41 .

den, halflinhen, 337 blz.).

ISBN go 73971306

ISBN go 66489936

an Dale A f kortingen bevat zo'n
16.000 afkortingen, die voor de
V helft niet terug te vinden zijn in
de woordenboeken van Van Dale. De
alfabetische lijst bestaat uit symbolen
(F, Fe, FEB), acroniemen (VRT, NOS,
VARA), verkortingen (horeca, botox,
Aldi) en afkortingen (bqv., d.w.z.,
Z.K.H.). De lemma's geven informatie
over betekenis, uitspraak, lidwoord en
(eventueel) vervoeging (bij sms'en bijvoorbeeld). Daarnaast is vaak aanvullende encyclopedische informatie
toegevoegd. Omdat de spelling van
afkortingen nauwelijks geregeld is,
wordt er in een uitgebreide inleiding
ingegaan op de door de auteurs gehanteerde spellingregels.

ISBN 9o12ogoi64

Nederlandse les voor Engelstaligen

D

e universiteiten van Leuven en

Tilburg hebben samen een multimediale, Engelstalige cursus
Nederlands op cd-rom ontwikkeld, be
doeld voor hogeropgeleide anderstalige beginners. Door de afwisseling van
beeldfragmenten en oefeningen doet
de cursus denken aan taalcursussen
zoals die op tv te zien zijn. Met de ruim
zevenhonderd interactieve idioom-,
uitspraak- en grammaticaoefeningen
kunnen cursisten zich zodanig in het
Nederlands bekwamen dat ze zich in
alledaagse situaties vlot kunnen uitdrukken. De cd-rom kan alleen afgespeeld worden op een redelijk geavanceerde multimedia-pc.
Go Dutch!A language course on cd-rom is
een uitgave van Coutinho en kost € 30,—.
ISBN go 62833594

NASLAGWERKEN
GEEPT U INFORMATIE OVER:
ALGEMENE ENCYCLOPEDIEEN
Winkler Prins, Oosthoek, Britannica e.a.
(ook supplementenraarboeken en losse delen).

GESPECIALISEERDE ENCYCI,OPEDIEEN
• Geschiedenis • GeografieWTopografiie • Kunst • Literatuur
• Muziek • Judaica • Mantlem • Medisch • Fauna • Horn enz.
BIJZONDERE WERKEN

acv £N Kim oast-INDI

e serie `Taal in stad en land' is
uitgebreid met een deel over
het Heerlens Nederlands, een
mengtaal die begin vorige eeuw ontstaan is. Het boek gaat in op het ontstaan van deze taal, en op de uitspraak, woordvorming en zinsbouw
ervan. Bovendien bevat het een lijstje
met specifiek Heerlense woorden en
uitdrukkingen. Zie ook het interview
met de auteur, Leonie Cornips, op
bladzijde 2o6 van dit nummer.
Sdu Uitgevers en kost €12,50 (ingenaaid,

FRISO BOEK

f

Afkortingen

120 blz.).

(advertenties)

ixvbee

Heerlens Nederlands

Heerlens Nederlands is een uitgave van

inwoners van een land (Mozambikaan,
Eritreeer) moeten worden aangeduid.
Een geactualiseerde versie van de lijst
is Binds kort in haar geheel te raadplegen op de website Taalunieversum
van de Nederlandse Taalunie:
www.taalunieversum.org/taal/
aardrijkskundige_namen.
S

HET standaardwerk over de V.O.C.
8 delen, waarvan inmiddels 4 verschenen zijn.

FRISO BOEK
Postbus 20

7665 ZG Albergen

Lexicografie en kost € i9,go (gebonden,

halflinnen, 338 biz.).
ISBN go 6648 991 X

Buitenlandse aardrijkskundige
namen
s het Congo of Kongo? Azerbeidjan
of Azerbeidzjan? Er zijn geen regels
voor de spelling van buitenlandse

geografische namen, maar een ge

www.frlso.nl

Pieter Steinz

: r.tn..r
vmn...iai...
:

Van Dale A fkortingen van Theo de Boer en
Marc de Smit is een uitgave van Van Dale

Tel. 0546 - 860 984
Fax 0 546 - 861 700
E-mail: info@friso.nl

: . .

Waast Oil.

A- ^#^auoo^rd
An.-andere
,schoQlse rijtjes en.

ezelsbruggetjes

-

zaghebbende publicatie hierover is de
onder auspicien van de Nederlandse
Taalunie verschenen lijst Buitenlandse
aardrijkskundige namen in het Nederlands (1996). De lijst geeft per land de
spelling van de Nederlandse en de inheemse namen van de belangrijkste
steden, rivieren, bergen, enzovoort.
Bovendien wordt aangegeven hoe de
ONZE TAAL 2003-7/8
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Nederland
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op de perrons geen
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Omroepbericht Utrecht Centraal

Deksel5upertafelmargarine

Geachte beer,
U heeftt gesolliciteerd op de vacature `Scholenbezoeker'
binnen onze organisotie.
Hartel►gk dank voor uw interesse.

Blanken in hoofdredactie DvhN
GRONIINGEN. De hoofdredactie van Dagblad pan het Noorden wordt ver.sterkt met een nieuwe adjunct hoofdredacteur. Het is HenkBlanken (43)
die nu nog als nachtchef bij de volkskrant werkt

Helaas moet ik u mededelen dat u wordt uitgenodigd
voor een gesprek.
Brief EDG Distributie & Media

fln hind van

hor N,v..rb.,.

Kapper Ach ,'i lle Lauro opgepakt
Noodslachtplaats voor padvinders

'

De afdeling leek van Scouting Nederland krJdt var de gemeente Leek de beschikking over de oude' noodslachtplaats aan de Oude Zuiderweg`in Leek.

•.Uitkeringsgerechtigden en ambtenaren zullen 0,75
a 1 procent koopkracht inleveren. Werkenden
zullen er waarschijniijk netto jets op vooruitgaan.

:

Nieuwsbiad vari het Noorden • •

Re formatorrsch Dagblad
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Retorische middelen in slagzinnen

Dialectoloog Jan Stroop over uitspraak
Hoe werkt de spellingcorrector?
`Zin en onzin van jargon': congres Onze Taal
Nieuw: column van Henk Span, en
serie over merknamen

TAAL IN EUROPA:
GESPREK MET EU-COMMISSARIS
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Taaladviesdienst

2596 HL Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 - 356 12 20

Pepijn Hendr iks

fax: 070 - 392 49 08

Rut ger Kiezebrink

e-mail: onzetaal@onzetaal.nl

Wouter van Wingerden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85 .

Vaste adviseurs

van 10. 0 0-12.0 0 en 14.00-16.00

lexicografie en woordgeschiedenis: Ton den

(€ 0.60 per minuut)

Boon. Ewoud Sanders: taalverandering : joo p van

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

der Horst ; etymologie: Marlies Philippa , Nicoline
van der Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer

Onze Taal op internet:

Reinsma

www.onzetaal.nl
(webredacteur: Marcvan Oostendorp)

Het genoo tschap werkt samen met de univer-

Taalpost (i.s.rn. Van Dale Lexicografie)

Groningen, leiden, Nijmegen, Oldenburg

zie: www.taalpost.n l

(BRD). Tilburg en Utrecht. de Fryske Akademy.

siteiten van Amsterdam, Delft, Eindhoven ,

het Instituut voor Nederlandse lexicologie en
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931)

het Meertens Instituut.

stelt zich ten doe l het verantwoorde gebruik
van de Nederlandse taal te bevo rdere n en aan

Bestuur Genootschap Onze Taal

hen die haar geb ruiken meer begrip en kennis

m r. F.W. Kist , voorz itter

daarvan bij te brengen. Het maand blad Onze

mevr. m r. CM. Ie Clercq-Me ijer, secreta ris

Tool (op lage 40 .000) wi l op prettig leesbare en

drs. j . van der Steen RA, penningm eest er

t aalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in

mev r. prof. dr. F.Balk-Sm it Duyzent kunst,

aile zaken die het taalgebruik bet reffe n. Niet

vice-voorz it ter

aileen de deskundige is aan het woord in Onze

dr. JA Brandenb arg, CN.F . van Dit shuizen,

Tool, maar ook en voora l de taalgebruiker in

drs. S. Gaaikema, mevr. drs. V.M.E. Kerremans.

welke hoe danigheid ook.

lie. l. Permentier, mevr . P.M. Veltman-lase ur

In de jaren dertig heeft koningin
Wilhelmina nog eens in
de Troonrede gezegd dat
een verzorgde uitspraak van
het Nederlands een zorg is voor
de regering. Als koningin Beatrix
dat nu in de Troonrede zou
zeggen, wordt ze uitgelachen.

De bijdragen in het tijdsch rift weerspiegelen
niet noodzakelijk de mening van de redactie.

Onze Toolverschijnt tienmaal per jaar, met een

Voor het overnemen van artikelen is toestem-

dubbelnummer in februari /maart en juli/augus-

ming van de redactie nodig .

tus, Prijs los nummer € 3.50.
Lidmaatschap (inclusief abonnement) voor

De redactie betracht altijd de grootst mogel ijke

Nederland. Belqie, Suriname. Aruba en de Ne-

zorgvuldigheid bij het regelen van overname-

derlandse Ant illen € 19,- per jaar ; buitenland

rechten van illustraties e.d. Wie desondanks

binnen Europa € 27,50 (per luchtpost € 29.50 );

meent zekere aanspraken te kunnen maken,

buitenland buiten Europa € 35,- per [aar,

verzoeken wij contact op te nemen met de

Op groepsabonnementen wordt korting ver-

redactie .

leend. Inlichtingen hierover bij het secretariaat.
Opzegg ing van het Iidmaat schap die nt te ge-

Redactie

schieden v66 r 1 november; het eindigt dan op

Peter Smulders, secretaris

31 december.

Peter-Arno Coppen

Prijs voo r CJP-houders € 15,- per jaar ; opgave

jaap de jong

voo r CjP'e rs uit slult end aan Sticht ing CjP, Post-

Keesvan der Zwan

bus 3572, 1001 Aj Amsterda m.

Saskia Aukema, redact iem edewerker
Raymond Noe, redact ieme dewer ker

Voor m ensen met een leeshandicap is Onze Tool
ook op cassette en in elektronische vor m be-

Vast e medewerkers

schikbaar. Inlicht ingen bij Federatie van Neder -

Rene Appel, Ton den Boon , Peter Burger, Harr y

landse Blindenbibliotheken: 0486 - 486 486.

Cohen. Jan Erik Grezel, Hans Heestermans ,

Onze Tool wordt in elekt ronische vorm voor

loop van der Horst, Frank jansen, Liesbeth

brailleschrift beschikbaar gesteld door de CBB.

Koenen, Hein de Kort, Guus Middag. Marc van

Inlichtingen: 0341 - 56 5477-

Oostendorp, Riemer Reinsma, Ewoud Sanders,
Nicoline van der Sijs, Matthijs Sluiter. jean-Marc'
van Tol

Vormgeving: Ad van der Kouwe (Manifesta,
Rotterdam)
Omslagillustratie: Frank Dam

Secre tariaat
drs. P,H,M, Smulders, directeur
mevr . H.M.j. van der laan
mevr . H. Bakker
Elly Molier

Druk: Hoonte Bosch & Keuning , Utrecht
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"ZE HADDEN HET LATIJN
NOOIT MOETEN LATEN GRAN"
Europees commissaris Neil Kinnock over de talige uitbreiding
van Europa
224

Luuk Lagerwerf

WAST EEN BERG, KOST
EEN BEETJE
Retorische middelen in slagzinnen

En verder
219 Congres Onze Taal: 'Zin en

onzin van jargon'
227 De taalanalyses van de IND
228 Taalpost noteert tienduizendste

abonnee
229 Oproep: Ieeftijdsaanduidingen
229 Oproep: mooie en Ielijke
23o
235
239
244

woorden
Aanbiedingen voor lezers

Graag
Kanons

Kort verslag jaarvergadering
Onze Taal
245 NIEUWE SERIE: `Merken
worden woorden': Bounty's in
het paradijs op aarde
247 Brel-herdenking alleen in het
Frans

Rubrieken
ago Reacties: oorlogswoorden;
sterke en zwakke werkwoorden;
afbreekfouten; kamertje honderd;
232

Jan Erik Grezel

"DE UITSPRAAK VAN HET
NEDERLANDS K GT VEEL
TE WEINIG AAND CHT"
Vraaggesprek met dialectoloog Jan Stroop

terugzucht; ((ifs goed;je vingers
gekruist houden; evolutie van
talen; uitspraak ij
223 Vraag en antwoord: hee ft/is

opgetreden; hoax; kostwinner/
kostwinnaar,, geslachtssymbolen; hoist van de nacht
227 Taal in beeld
239 Taaltest
239 NIEUWE COLUMN

van Henk Spaan

236 Theo van den Heuvel

DE SPELLING ONDER
CONTROLE?

24o Tamtam: nieuwe naamwet in

Belgie, en andertaalnieuws
241 Bij wijze van zeggen: de iange

mars door de instituties; iemand
(of iets) node missen
242 Het proefschrift van ... Margit

Waarom de spellingcorrector niet altijd doet wat we willen

Rem: hoe schreven de kierken?
243 Horn of kuit: alleen naar schrijf-

cursussen met een aangetoond
effect
246 InZicht: over nieuwe boeken,
congressen en lezingen
246 Tijdschrift: Calamus
248 Ruggespraak

"ZE HADDEN HET LATIJN NOOIT
MOETEN LATEN GAAN"
Europees commissaris Neil Kinnock over de talige uitbreiding van Europa

Marc van Oostendorp

Volgend jaar treden tien nieuwe landen toe tot de Europese Unie. De Brit
Neil Kinnock is er als Europees commissaris verantwoordelijk voor dat de

zijn dus op korte termijn meer dan drie keer zo veel
vertalers nodig, die bijvoorbeeld van het Tsjechisch
naar het Fins kunnen vertalen, of van het Grieks naar
het Estisch.

tolken en vertalers van de Europese Commissle met de nieuwe talen kunBelasting op langdradigheid
nen werken. Hoe zal het gaan in een Europa van twintig officiele talen?
Lopen de kosten niet uit de hand? En hoe zorgen we ervoor dat minderheden ook kunnen deelnemen aan het debat in Europa?

' '

k heb een tip voor dictators", zegt de Britse socialist Neil Kinnock, Europees commissaris in
Brussel. "Neem het yolk nooit het recht of de
eigen taal te gebruiken. Ze zullen veel verdragen, maar dat niet."
Kinnock is verantwoordelijk voor het werk van
de tolk- en vertaaldiensten van de Europese
Unie, en die diensten zullen
de komende tijd grate veranderingen ondergaan.
Volgend jaar wordt de EU
sterk uitgebreid: er zullen
naar alle waarschijnlijkheid tien landen toetreden, waarmee het
aantal officiele talen
stijgt van elf naar
twintig. Kinnock zegt
dat hij wil blijven vasthouden aan de officiele
taalpolitiek van de Europese Unie, die voorschrij ft dat alle officiele
talen van de aangesloten
landen ook in het officiele Europa gebruikt
kunnen worden.
De uitbreiding van
de Europese Unie is
ongekend grootschalig.
Met de huidige elf talen zijn
er i i o verschillende vertalingen
mogelijk — van elk van de elf talen
naar elk van de tien andere talen. Met twintig talen
stijgt dat aantal naar 380 (twintig keer negentien). Er
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Kinnock wil graag vertellen hoe optiniistisch hij is
over de uitbreiding. "We staan klaar voor de start",
zegt hij. "We zijn ook al begin jaren negentig mensen
gaan opleiden, bijvoorbeeld op universiteiten in kandidaat-lidstaten. In 2007 zal de tolkendienst van de
Europese Unie met ongeveer 350 tolken zijn uitgebreid: dat zijn er ongeveer veertig per nieuwe taal. In
mei 2004 is de vertaaldienst al klaar, en veel belangrijke Europese documenten worden nu al in de nieuwe talen omgezet."
Zo'n operatie is volgens sommigen te duur, maar
Kinnock is het daar niet mee Bens. "Die financiele
druk valt wel mee. ledere Europese burger betaalt per
jaar ongeveer twee euro belasting voor de tolk- en
vertaaldiensten van de Europese instellingen",
rekent hij voor. "Bovendien words er
alles aan gedaan om het werk zo
efficient mogelijk uit te voeren.
We willen bijvoorbeeld diensten
die om vertalingen vragen,
Eper vertaalde pagina laten
a betalen. Er komt dan een
belasting op langdradigheid:
mensen worden aangemoedigd hun teksten eerst zelf
te redigeren voor ze ze ter
vertaling aanbieden. Nu werken onze vertalers nog te vaak
als verkapte redacteurs."
Taal als pak
Volgens Kinnock hebben de oprichters van de Europese Gemeenschap indertijd een verstandige keuze gemaakt door
ervoor te kiezen alle landstalen
tot officiele werktalen te maken.
Maar we moeten vooral de Luxemburgers dankbaar zijn, omdat zij besloten dat hun taal, het Luxemburgs, een
dergelij ke status niet hoefde te krijgen,
omdat zij zich wel in het Frans en het Duits konden
redden. 'Ads zij die keuze toen niet hadden gemaakt,

dat het Nederlands langzaam maar zeker zal verdwijnen. "Het Nederlands is niet in gevaar. Een taal kan
alleen in gevaar komen als ze zich te veel isoleert,
zich afkeert van alle vreemde invloeden. De Nederlanders hebben zich nooit van de rest van de wereld
afgekeerd. Ik kan me nog herinneren hoe verbaasd ik
was toen ik in 1957, als veertienjarige jongeling, voor
het eerst naar Nederland kwam en tienjarige kinderen mij in vloeiend Engels de weg wezen."
Als taal met plunje te vergelijken is, wat heeft Kinnock dan zelf in de kast hangen? "Dat is in de eerste
plaats een Brits pak. Maar met een Welshe broek, en
een Franse stropdas." De politicus is trots op zijn afkomst. Hij komt uit Wales — "mijn moeder kreeg nog

"Talen zijn net als honden.
Je kunt een en dezelfde
hond opvoeden tot
een blindengeleidehond of
tot een vechtjas."

Neil Kinnock:

was het heel moeilijk geweest om te voorkomen dat
bij de toetreding van Groot-Brittannie en Ierland de
sprekers van respectievelijk het Welsh en het Iers
ook op hun strepen waren gaan staan. Of neem het
Catalaans, met zes miljoen sprekers in Spanje en
Frankrijk toch een omvangrijke taal. Als al die minderheidstalen ook waren erkend, was het pas echt
moeilijk geworden de Europese taalpolitiek op peil
te houden."
Maar waarom hebben sprekers van minderheidstalen niet dezelfde rechten als sprekers van officiele
talen? "We moeten pragmatisch zijn. Catalaanse kinderen leren ook allemaal van jongs of aan Spaans
spreken. Kinderen met een minderheidstaal als eerste taal kunnen zich uitstekend uitdrukken in de
landstaal. Talen kun je zien als pakken: je hebt een
pak voor op je werk, een ander pak om Kerstmis in
te vieren, en weer een ander stel kleren om in te tuinieren."
Nederlands in gevaar?
Als dat waar is voor grote minderheidstalen, is dat
toch ook waar voor kleinere officiele talen als het Nederlands? Hadden de Nederlanders indertijd niet net
zo pragmatisch moeten zijn als de Luxemburgers, en
hun taal moeten afzweren? "Nee, het Nederlands
was in de jaren vijftig nog de taal van een grote handelsnatie, die in verscheidene delen van de wereld
gesproken werd." Toch zijn veel Nederlandstaligen
nu bezorgd over de status van hun taal. Zij zijn bang

"We staan klaarvoor
de start."
Foto: Mediatheek van de
Europese Commissie

straf als ze op school betrapt werd op het spreken van
Welsh" — maar ergert zich aan de nationalistische
toon die sommige politici in zijn geboorteland de
laatste tijd aanslaan als ze zich verzetten tegen een te
grote - toevloed aan immigranten. "Ik ben tegen elk
nationalisme. Je hoeft geen kwezel te zijn om van je
land te houden. Het verdwijnen van het Welsh is niet
het gevolg van Engels imperialisme. In de negentiende eeuw leerden Ierse nieuwkomers nog Welsh. Het
was vooral het idee van de mensen zelf dat ze Engels
moesten leren om vooruit te komen in de wereld, dat
het Welsh veel schade heeft berokkend. De laatste
jaren gaat het trouwens beter dan ooit. De taal wordt
onderwezen op school en gebruikt op tv."
Het zijn volgens Kinnock ook nooit de talen die
agressief of imperialistisch zijn. Het zijn altijd de
sprekers: "Talen zijn net als honden. Je kunt een en
dezelfde hond opvoeden tot een blindengeleidehond
of tot een vechtjas."
►

NEIL KINNOCK
Neil Kinnock is geboren op a8 maart 1842 in het plaatsje Tredegar in Wales. in de jaren
zeventig maakte hij carriere In de Britse Labour Party, die hij van 1983't0t 1992 leidde.
Hoewel veel van zijn partijgenaten verwachtten dat hij de nieuwe premier van Groot
Brtttannie zou warden, bleek hij uiteindelijk niet opgewassen tegen het electorate
succes van zijn tegenspeelster Margaret Thatcher. Wet wordt hij atom beschouwd als
degene die veel van de henrornningen in zijn partij heeft doorgevoerd die het latere
succes van Tony Blair mogelijk maakten.
In 1995 wordt Kinnock Europees commissaris. Zijn belangrijkste portefeuille is
Verkeer, maar ook de tolken en vertalers van de Europese Commissie vallen onder
zijn verantwoordelijkheid. Sinds lggg is hij ook vice-voorzitter van de commissie.
In 2001 zorgde'Kinnock voor een rel door voor te stellen bepaalde documenten
niet meer te vertalen om zo de kosten to drukken. Omdat de meeste documenten in
het Engels gesteld zijn, zagen sommigen dit als een opzet om de roi van die taal verder te versterken. journalist Marc Roche van Le Monde noemde het bijvoorbeeld een
"doortrapt Brits plan om de EU in een soort Engelstalig gebied te transformeren", en
voorzitter Prodi moest eraan te pas komen om de gemoederen te bedaren.
-
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Geel: Iidstaten van
de Europese Unie.
Blauw: landen die in
2004

toetreden tot

de Europese Unie.
Roze: kandidaat
lidstaten.
De landsnamen
staan vermeld in de
officiele taal (of
talen) van het land.
IBustratie: Europese Commissie

Geworteld

Of er nu sprake is van taalkundig imperialisme of
niet, veel mensen zijn bang dat Wales het voorland is
van grote delen van Europa en dat Europese instellingen langzaam maar zeker zullen overgaan op het Engels als enige werkelijke voertaal, ook al blijven ' ze in
naam veeltalig. Sommige europarlementariers zien
dit zelfs als een gewenste ontwikkeling (zie het kader
op deze pagina) .
Neil Kinnock houdt zich op de vlakte: "Hoe meer
talen we in Europa krijgen, des te nuttiger wordt het
om een paar `kerntalen' te hebben. Nu al is meer dan
de helft van de eerste versies van officiele stukken in
het Engels. Dat is niet zo georganiseerd, er zit niet
een beleid achter die ontwikkeling, maar het is een
gevolg van hoe de dingen nu eenmaal gaan. We moeten proberen een vorm te vinden waarbij we de voordelen van het werken met bijvoorbeeld drie werktalen combineren met de voordelen van het werken met
alle officiele talen." In het verleden is Kinnock er overigens weleens van beschuldigd dat hij het Engels te
veel zou bevoordelen (zie kader vorige pagina) .
Sommigen zien een oplossing in het gebruik van
bedachte talen als het Esperanto, die als voordeel
hebben dat ze `van niemand' zijn en dus ook niemand
bevoordelen. De Belgische europarlementarier Dirk
Sterckx van de Europese Liberale en Democratische
Partij stelt bijvoorbeeld dat het zinnig zou zijn om
een objectief onderzoek te doen naar de mogelijkheden die zo'n taal biedt. Kinnock ziet niks in deze suggestie: "Het Latijn was ooit een goede oplossing. Ze
hadden die taal nooit moeten laten gaan! Maar nu dit
eenmaal gebeurd is, kan de Europese Commissie niet
van bovenaf een taal aanwij zen om verder te gebruiken. De talen van de Europese Unie moeten geworteld zijn in de Europese samenleving, en dat zijn dit
soort talen niet."
implantaten
Veel meer vertrouwen heeft Kinnock in de techniek.
"In de acht jaar dat ik commissaris ben, heb ik
SYSTRAN [het eigen vertaalsysteem van de Europese
Unie, dat onder andere vertalingen van het Frans
[218]
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naar het Engels maakt, en omgekeerd MvO] beter
zien worden. Natuurlijk zijn de teksten lang niet perfect, maar ze geven wel een heel goede indruk waarover de oorspronkelijke tekst handelt. Ik denk dat
SYSTRAN over vijf jaar in staat is zelfstandig heel
goede vertalingen te maken. Dat wil zeggen: als de
aangeleverde teksten goed genoeg zijn, en er niet al
te veel redactiewerk nodig is. Daarvoor zullen altijd
mensen nodig blijven."
Ook voor de Europese taalkundige minderheid die
misschien wel het meest van alle benadeeld wordt
door het huidige beleid om alleen officiele talen toe
te staan: de dovengemeenschap, ligt volgens Kinnock
een technologische oplossing in het verschiet: 'Als leider van de Labour Party heb ik de gebarentaaltolk op
onze congressen ingevoerd. Maar gebarentalen zullen
misschien niet lang meer nodig zijn: het is wonderbaarlijk wat men nu al kan bereiken met bijvoorbeeld
implantaten. We zullen dove kinderen over niet al te
lange tijd kunnen helpen om op alle manieren deel te
nemen aan de maatschappij."
In het algemeen is de Europees commissaris optimistisch over de jeugd: "Kinderen leren zo gemakkelijk vreemde talen. Ik kom ook nog weleens in het
westen van Londen en zie dan hoe kinderen daar
moeiteloos Punjabi afwisselen met Engels. Dat zijn de
Europese burgers van de toekomst. Mijn eigen zoon
woont hier in Brussel en is getrouwd met een Deenstalige en mijn kleinkinderen zijn moeiteloos drietalig."
.
De citaten van europarlementariers zijn verzameld door Reindert
Brongers.

TAAL EN DEMOCRATIE
Ook in het Europees Parlement zijn de talige consequenties
van de uitbreiding van Europa het onderwerp van discussie.
Sommigen willen of van de huidige politiek. Kathalijne Buitenweg van de fractie van GroenLinks pleit er bijvoorbeeld
voor om op termijn het Engels als voertaal in te voeren,
"maar dan wet met het recht op een vertaling voor iedereen".
Buitenweg vindt het "principieel juist" dat alle debatten worden vertaald, maar het is volgens haar "goed voor het debat
aIs je elkaar direct kunt aanspreken, in plaats van op de toiken
te moeten wachten. De debatten moeten levendiger worden.
Documenten moeten nu soms al twee maanden voordat ze in
het Europees Parlement ter sprake komen, worden vertaald.
De amendementen moeten vervolgens ook nog allemaal
worden vertaald en pas dan komt de eindtekst naar buiten."
Een antler argument Is de taalkundige democratle: "Een
werktaal betekent zo min mogelijk rangschikking: slechts ddn
taal wordt bevoordeeld."
Maria Martens van de CDA-fractie is het niet met Buitenweg eens. Zij verwoordt (vooralsnog) het standpunt van de
meerderheid van het Europees Parlement: "Ik denk dat het in
het belang van een goed functionerende democratie is dat
ledereen zijn eigen taal kan blijven spreken en in zijn eigen
taal officiele teksten kan lezen. Het gaat in de Europese Unie
om wetgeving: nuances maken'daarbij een groot verschil.
Velen hebben bovendien Frans of Duits als tweede taal en
spreken nauwelijks Engels. Er heerst een psychologische
weerzin tegen het Engels als voertaal omdat Groot Brittannie
sceptisch over de Europese Unie is. Velen gunnen dat land het
taalvoordeel niet."

CONGRES ONZE TAAL 2003:
`ZIN EN ONZIN VAN JARGON'
Zaterdag 8 november, Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam
Techniek en wetenschap, juristen en medici, politiek en sport, -logen en -gogen -- in allerlei contacten en op allerlei gebieden
worden we geconfronteerd met jargon. Wat is jargon precies? Wanneer is het nuttig en wanneer dikdoenerij? Wat is eigenhjk
de functie ervan? En hoe words jargon gebruikt om niet-ingewijden buiten te sluiten of om jezelf te profileren? Aan het thema
`jargon' wijdt het Genootschap Onze Taal zijn taalcongres van zaterdag 8 november in het Nieuwe Luxor Theater te Rotterdam.
Het bestuur van Onze Taal nodigt iedereen van harte uit om de dag bij te wonen.
Het Nieuwe Luxor Theater bevindt zich op de Kop van Zuid en is met een goede metroverbinding in zeven minuten te bereiken vanaf Rotterdam Centraal. Deelnemers ontvangen bij de toegangskaart een routebeschrijving voor auto en openbaar
vervoer.
Het congres begirt om 10.15 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

Programme
10.15-10.20

10.20-10.45

Welkomstwoord door de voorzitter van het genootschap, mr. Floor Kist, en inleiding door congrespresentator
drs. Jacobine Gee!, onder meer tv-presentatrice en programmamaakster bij de IKON.
LEZING
prof, dr. Tbon Hagen, taalkundige, over de functie en de taalkundige aard van jargon

10.45-11.10

1EZING

Jan Kuitenbrouwer, publicist, over verschijningsvormen van jargon

11.10-11.25

oPTREDEN

cabaret van Sanne Wallis de Vries

11.25 11.55

KOFFIEPAUZE

11.55-12.20

LEZING

12.20 -12.45

Uitreiking Groenman-taalprijs (van de Stichting LOUT) aan een bekende radioof tv persoonlijkheid
12.20-12.25
LOUT-voorzitter dr. Hans Heestermans
12.25-12.30
juryrapport Groenman-taalprijs
12.30 -12.45
prijsuitreildng en reactie prijswinnaar

12.45-14.00

LUNCHPAUZE

-

Jeltje van Nieuwenhoven, politicus, over jargon in de politiek

14.00 -14.25

LEZING

Midas Dekkers, publicist en bioloog, over de rol van jargon

14.25-14.50

LEZING

Relinildlis van Ditzhuyzen, publiciste, over jargon van
royalty en etiquette

14.50-I5•10

o PTREDEN

cabaret van Erik van Muiswinkel

15.I0-15.45

THEEPAUZE

15.45-16.10

LEZING

Rik Van Walleghem, sportverslaggever, over wielerjargon

16.10-i&.30

o PT R E D E N

poetry slam met `De Woorddansers', Sven Ariaans,
Rijn Vogelaar en veejay Phonotronic

15.30

SLUITING

In de pauze vinden er onder meer presentaties plaats en worden er boeken verkocht. Fokke en Sukke zullen in cartoonvorm
doorlopend hun visie geven op het onderwerp van de dag.
AANMELDING VOOR DEELNAME
De aanmeldingskaart vindt u in het hart van deze aflevering van Onze Taal. Wilt u aan het taalcongres deelnemen, stuur dan
de ingevulde kaart zo spoedig mvgelijk near het genootschap, in elk geval vddr vrijdag 24 oktober. De toegangsprijs voor het
congres bedraagt €12,--.
Lunch
U kunt u met de aanmeldingskaart tevens opgeven voor de lunch. Op grond van reacties bij vorige congressen is gekozen voor
een individuele 'lunchtas'. Daarin vindt u drie belegde broodjes, fruityoghurt, jus d'orange en fruit. De lunchtas kost € 7,50.
U kunt ook een plaats reserveren in dagrestaurant Leipzig (maximaal 200 personen), dat binnen het Luxor is gehuisvest:
telefoon oio - 484 33 33/290 80 ao of via info@leipzig.nl.
Betaling
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op girorekening 115040 van het Genootschap Onze Taal te Den Haag (o.v.v. `taalcongres') volgt eind oktober toezending van de bestelde kaart(en) en lunchbon(nen). De betaling dient uiterlijk 24 oktober bij
Onze Taal te zijn. Voor Belgie: €12,-- op postrekening 000 1535566-49•
-

Het taalcongres words financieel gesteund door het VSB Fonds, de Van den Berch van Heemstede Stichting, de M.A.O.C.
Gravin van Bylandt Stichting en het Ministerie van Gnderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
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tREAC
CTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw reactie indien mogelijk per a-mail naar: redactie@onzetaal.nl,
ofanders naar: Redactie OnzeTaal, Raamweg ia, 2596 HI Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:

zich bezighoudt met `d jihad', beide
inmiddels ook bekende termen in
Nederland. Tot zover deze minicursus
Arabisch.

voorkwam), verliesde en ontvangde. Ik
vraag me of of anderen ook al met dit
verschijnsel te maken hebben gehad.

• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan

250 woorden).
• Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel 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, adres en (eventueel) functie. De redactie kan buiten medeweten van de auteur
inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in readies,
en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur.
Readies kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden
na het nummer waarop u reageert. Niet geplaatste readies worden
doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

Oorlogswoorden [i]: Tweede

Naschrift Ton den Boon
Fedaji betekent van oorsprong `ie-

Sterke en zwakke werkwoorden [z]: taal verandert

mand die bereid is zich op te offeren voor zijn geboorteland', een
martelaar dus, zoals de heer Eijkman schrijft, maar de betekenis
lijkt inmiddels te zijn verschoven.
Tegenwoordig gebruiken de kranten het voor `strijder'.
Het woord letterlijk had ik bij
nader inzien beter kunnen vermijden. Als ik de mogelijke verwarring
had voorzien, zou ik een andere
formulering hebben gekozen.

Ingmar Roerdinkholder - Duiven

Gol foorlog
Bart Vanwittenbergh - Brussel

Oorlogswoorden [3]: martelaar
on den Boon noemt in het juninummer de recentste oorlog in
Irak "de Tweede Golfoorlog",
maar eigenlijk is het de derde. Vanuit
ons westerse standpunt tellen we gemakshalve vaak de bloedigste Golfoorlog, die tussen Iran en Irak, niet
mee. Ik kan mij voorstellen dat dit bij
Iraniers en Irakezen een wrang gevoel
oproept: een oorlog telt enkel als er
westerlingen in meevechten.

Naschrift Ton den Boon
De recentste oorlog in Irak wordt
inderdaad soms als `de Derde Golfoorlog' aangeduid. In de krant is
die aanduiding echter veel minder
frequent dan de Tweede Golfoorlog.
Hoewel ik over de aanduiding getwijfeld heb, heb ik er uiteindelijk
voor gekozen aan te sluiten bij de
frequentste aanduiding in de
media.

Oorlogswoorden [z]: fedaf

A.W.A.P. Bouman - Alphen aan den Rijn

H

et oorlogslexicon van Ton den
Boon in hetjuninummer kreeg
de titel `Van A-day tot zel fmoordstrijder', en dat laatste woord
zou betekenen: "iemand die een martelaarsactie onderneemt". Wat mij
daarin verontrust, is dat een zelfmoordactie kennelijk gelijkgesteld
wordt aan een martelaarsactie. Hier
heeft Den Boon dan de uitleg overgenomen die fanatieke moslims aan het
begrip marte/aartoekennen. Volgens
mijn begrip maakt een martelaar
geen slachtoffers; hooguit is hij het,
en hij neemt geen anderen mee in zijn
daad.

Sterke en zwakke werkwoorden [1]: verliesde
Femke Simonis - docente Erasmushogeschool, Brussel

oop van der Horst citeert in zijn
artikel 'Hebben we binnenkort afscheidgeneemd?' (Onze Taal juni)
C.B. van Haeringen. Die schreef in
1940 over de jongste generatie, die
rammelt "aan de zware ketenen der
traditie" door `slaapte' to zeggen in
plaats van `sliep', en `zingde' in plaats
van 'zong'. Het oudere geslacht staat
"gereed om te verbeteren". Dit verbeteren zal in de toekomst volgens
mij steeds mindervanzelfsprekend
worden.
Ik denk dat ook deze eeuw de
spreektaal op grammaticaal gebied
sterk zal veranderen, dat wil zeggen
vereenvoudigen, en wel door het
grote aantal mensen die het Nederlands als tweede taal leren of de taal
leren van ouders met een andere
moedertaal. Zeker als men het percentage allochtonejongeren in de
Randstad in ogenschouw neemt, is
zo'n vereenvoudiging bijna onvermijdelijk. Ten eerste zal het onderscheid
tussen de en het, die en dat in hun
spreektaal verdwijnen (Tie je de
meisje die dat heeft gezegd?') en verder zullen de meeste sterke werkwoorden verzwakken.
Ik verwacht dat dit door de autochtone bevolking wordt overgenomen. Eerst alleen in de spreektaal,
maar uiteindelijk zal vast ook de
schrijftaal overstag gaan. Of we dit
erg moeten vinden is een ander verhaal. Zo gaat dat met de ontwikkeling
van talen nu eenmaal.

J

k heb een paar opmerkingen bij het
overigens lezenswaardige artikel
`Van A-day tot zel fmoordstrijder' van
Ton den Boon (Onze Taal juni). Ik ben
geen arabist, maar fedali ( meervoud:
fedalen) betekent zeker niet letterlijk
`strijder', zoals Den Boon schrijft. Het

et artikel over het zwak worden
van sterke werkwoorden - en
andersom - van joop van der
Horst (Onze Taa/juni) kwam voor mij
als een geschenk uit de hemel. Het
was een welkome aanvulling op een
vaststelling waartoe mijn collega Jose
Tummers van de KU Leuven en ik zijn
gekomen nadat we de examens van
de eerstejaarsstudenten Toegepaste

betekent `opofferingsgezinde, vrijwil-

taalkunde hadden nagekeken.

woorden die zowel sterk als zwak zijn

liger' (van feda `offer, opoffering'), dus
het verwijst naar iemand die bereid is
zijn leven op te offeren. Een strijder is
een `moedjahed' (in het Nederlands
vooral bekend in het meervoud en
dan gespeld als moedjahedien), die

Voor het eerst sinds ig8o, toen ik
begon met Nederlands doceren, blijken studenten hun vervoeging van
sterke werkwoorden niet meer te kennen. Zo maakte ik kennis met leesde
(een vorm die maar liefst drie keer

soms een verschillend gebruik hebben. Neem nu het werkwoord jagen.
Joeg heeft voor mij meer de betekenis
van `opjagen, wegjagen', bijvoorbeeld
van een vijand of achter een bai aan.
jaagde is voor mij het letterlijke `op

Mark Eijkman - Leiden
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H

Sterke en zwakke werkwoorden [31:jagen en scheren
P. van Weenen - Dalfsen

E

en kleine aanvulling op het artikel van joop van der Horst over
sterke en zwakke werkwoorden.
In mijn taalbeleving kunnen werk-

jacht zijn'. Nog een voorbeeld, waarbij mijn intuitie overigens wordt bevestigd door de grote Van Dale: scheren. Het is: `Het vliegtuig scheerde
over het veld', maar: 'Ik schoor mij.'

Afbreekfouten [i]: Ventura
Publisher
Jan Blokker - Wormer

et interesse heb ik het stukje
van Harry Cohen over de afbreekfouten in NRCHandelsblad gelezen (Onze Taal juni). Ik verbaas me al jaren over die merkwaardige afbrekingen in kranten en dergelijke. Al heel tang maak ik gebruik van
een opmaakprogramma dat Nederlandse teksten vrijwel feilloos verwerkt: Ventura Publisher, waarvan
helaas geen Nederlandse versie meer
wordt gemaakt. Ik gebruik dan ook
nog steeds een zeer oude versie, 3.1.
Ik heb de woorden in het lijstje bij het
artikel allemaal geprobeerd, maar
Ventura gaat niet een keer de mist in!

M

kan bij de vormgever fractioneel
anders uitvallen. Dit leidt soms tot
curieuze fouten.
Verder is het redactionele systeem relatief oud. Om de rekentijd
te beperken kreeg het geen vocabulaire mee, maar alleen afbreekregels gebaseerd op lettergroepen.
Waar het systeem faalt - vooral bij
samenstellingen, verkleinwoorden
en eigennamen - corrigeren we
handmatig, hoewel dit onder tijdsdruk wel eens onvoldoende adequaat gebeurt.
Afbreekfouten die toch in de
krant verschijnen, worden door
een van onze eindredacteuren verzameld. Hij laat de desbetreffende
woorden met correcte afbrekingen
geregeld aan de woordenschat van
de computer toevoegen. Inmiddels kent het redactionele systeem
er 3216.
NRC Handelsblad voert eind volgend jaar een gecombineerd computersysteem voor tekst en vormgeving in. Dat moet een eind
maken aan veel van de beschreven
feilen.

Afbreekfouten [z]: aanpassen
programma
Kees Rijnierse - Eindhoven

H

Naschrift Hans Wammes, eindredactie NRC Handelsblad
Afbreekfouten in NRC Handelsblad
hebben de voortd u rende zorg van
de redactie. Dat ze blijven voorkomen, heeft twee belangrijke oorzaken. De krant wordt gemaakt op
computersystemen die gebaseerd
zijn op verschillende rekenmodellen: een voor tekstverwerking en
een voor vormgeving. Een door
een redacteur `uitgevulde' en op
afbrekingen gecontroleerde tekst

Terugzucht
Rob van den Berg - Nijmegen

uus Middag bespreekt in de februari/maartaflevering van zijn
rubriek `Woordenboek van de
poezie' de woorden heimwee, uit wee
en toekomstzeer. In een recensie van
Steven de Jongs film De schippers van
de Kameleon door Ronald Ockhuysen
(de Volkskrant, 26 juni 2003) trof ik
een aardige aanvulling aan: "De bongs
terugzucht heeft ook het tempo en
de toon geinfecteerd."
Mijn woordenboeken kennen dit
woord niet. Ik vermoed dat het een
nieuwvorming is met de betekenis
`verlangen naar het verleden'.

G

kis goed
Ingmar Roerdinkholder - Duiven

Kamertje honderd [ii: loo
Henk Harmsen - Stokkum (GId.)

arty Cohen verbaast zich in `Afbreken met de computer' over
de afbreekfouten die de computervan NRCHandels6lad maakt
(Onze Taal juni). Niet het aantal fouten
vind ik schokkend (minder dan drie
per NRC-editie), maar wel het felt dat
van 35 woorden de juiste afbreking
letterlijk in het Groene Boekje staat.
Het minste watje als computerprogrammeur kunt doen, is het hele
Groene Boekje letterlijk invoeren.
Verder kunnen een aantal afbreekfouten worden vermeden door afgeleide vormen aan die woordenlijst toe
te voegen: hert staat bijvoorbeeld wel
in het Groene Boekje, hertje niet.

herinnert aan de ouderwetse dubbele
plee, een plank met twee ronde openingen". Ik heb zelf nog nooit zo'n
`plee' gezien, maar om daar nummer
honderd van te maken, heb je niet
veel fantasie nodig.

olgens de Taaladviesdienst
komt de aanduiding kamertje
honderd (`toilet') van het Franse
numero cent (`nummer honderd', met
een woordspeling op sentir `ruiken';
Onze Taal juni). Ik heb een aardige
aanvulling op deze verklaring. Er gaat
namelijk ook het verhaal dat nummer
honderd in Engeland ontstaan is.
Openbare mannentoiletten werden in
de negentiende eeuw - bij wijze van
volkshumor - wel voorzien van het
opschrift `Waterloo'. Hieruit ontstond
in de volksmond het woord !oo voor
waterplaats. Dit woord !oo op de toiletdeuren werd, nadat de associatie
met Waterloo was verdwenen, aangezien voor het getal ioo.

V

van Donselaar reageert in het
juninummer van Onze Taal op
• de - schijnbaar erg irritante mode-uitdrukking M
ills goed, die afkomstig zou zijn uit het SurinaamsNederlands.
Zoals bekend, hebben veel creooltalen in die regio invloed ondervonden van het Portugees. Dat geldt ook
voor het Sranantongo, dat een groot

J

Kamertje honderd [a]: twee
ronde openingen
Irmgard Schmetz - Arnhem

e Taaladviesdienst verklaart in
dejuni-aflevering van de rubriek `Vraag en antwoord' de
herkomst van kamertje honderd. In het
boek Wat woorden weten van Frans
Debrabandere staat: "numero honderd

D

Een `dubbele plee' in East Anglia, Groot Brittannie
Uit: Lucinda Lambton. Temples of convenience. Londen, Fraser.1978.
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stempel heeft gedrukt op het Surinaams-Nederlands. Nu viel mij in Portugal op dat daar de uitdrukking 'tááá
born! heel populair is. Deze verkorting
van esta born (Ietterlijk: `(het) is
goed') heeft dezelfde intonatie als (Ills
goed en is vooral te horen tijdens gesprekken per mobiele telefoon. De
grootste gebruikers ervan zijn - als
mijn indruk juist is - de talrijke Lissabonners van Afrikaanse afkomst
(Kaapverdianen, Angolezen, Mozambikanen, etc.) die hun voorouders
met'onze' Surinamers en Antillianen
delen.

je vingers gekruist houden
Monique Janssens - Utrecht

et gekruist houden van je vingers heeft vele betekenissen
(onder meer `bescherming',
`oke, goed' en `vriendschap verbreken'), zo blijkt uit de juni-aflevering
van Riemer Reinsma's rubriek `Bij
wijze van zeggen'. Ik miste
daarbij de betekenis die veel
kinderen van
verschillende
generaties
eraan geven:
wat je met gekruiste vingers
zegt, is ongeldig. Onlangs
nog moest ik
bemiddelen in een ruzie waarbij dit
teken een rol speelde. Een buurjongen
had mijn zoon beloofd dat hij een
Poke'mon-kaart zou krijgen als hij een
bal uit de bosjes zou halen. Mijn zoon
had de bal gepakt, maar niets ontvangen. De buurjongen vond dat volkomen terecht: hij had de belofte gedaan met achter zijn rug gekruiste
vingers.

H

Foto: Onze Taal

Evolutie van talen
Jan van der Gaag - Vianen

n de reactie 'Evolutie van talen' van
Martien Stam (Onze Tao! juli Jaugustus) wordt de evolutietheorie weer
eens aangevallen vanuit religieuze
hoek. Alsof de bijbel, of welk ander reIigieus boek dan ook, een natuurwetenscha ppel i j k werk is.
Rammelt de evolutietheorie van
Darwin echt? Volgens Stam kent deze
theorie een groot gebrek aan bewijs.
Niets is minder waar. Om maar een
voorbeeld te noemen: de ontwikkeling van reptiel naar zoogdier is nage[222]
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noeg in z'n geheel te volgen doordat
en in de fossielen tientallen tussenvormen bekend zijn.
Volgens Stam zou iedereen worden vrijgesproken als het Openbaar
Ministerie strafzaken met net zo veel
vooronderstellingen aan de man zou
brengen als Darwin deed met zijn
evolutietheorie. Maar dat argument
kun je ook omdraaien: je beroepen op
een `hogere macht' zou in de rechtszaal juist niet geaccepteerd worden,
tenzij je bewijsstukken kunt overleggen. Bovendien wordt iedere theorie
aangepast of vervangen als er to veel
wordt waargenomen wat er niet meer
mee verklaard kan worden. Wetenschappers stellen hun theorieen bij
aan de hand van nieuwe feiten. Dat
heet voortschrijdend inzicht.
Kom daar maar eens om bij creationisten! Zij klampen zich vast aan
een bepaald idee (het bijbelboek'Genesis' is letterlijk waar) en alles wordt
zo omgebogen dat het in dat idee
past. De feiten worden aan de hypothese aangepast. Want nooit zal de
uitkomst voor een creationist kunnen
zijn: wat er in de bijbel staat, is niet altijdwaar.
Wat vergt nu meer geloof: de evolutietheorie gebaseerd op bekende
natuurwetten of een hogere macht
buiten de natuurwetten?
Naschrift redactie
De evolutietheorie en de ontkenning ervan roepen nog altijd heftige reacties op, zo bleek uit de brieven die wij hierover ontvingen. We
willen het graag bij deze reactie en
die in het juli/augustusnummer
laten, en beschouwen de discussie
als gesloten.

Uitspraak ij [1]: `aai' of 'ai'?
Lau Kanen - Veldhoven

ok ik heb - noodgedwongen oor gekregen voor het Poldernederlands en lees dus met
belangstelling wat `ontdekker' Jan
Stroop en anderen hierover te berde
brengen. Zo ook de stukken in het juninummervan Onze Taal van Loulou
Edelman en Jan Stroop himself. Wat
mij echter steeds weer verbaast, is dat
laatstgenoemde in de Poldernederlandse voornaamwoorden steeds de
lange klank [aai] hoort, terwijl ik
meen een kort uitgesproken [ai] te
beluisteren. [Aai] vind ik ook enigszins
onwaarschijnlijk, omdat de fonetische
afstand tussen [je]/[jei] - kort uitgesproken klankenl - en [jaai] groter is
dan die tussen [je]/[jei] en [jai]. Ik voel

O

mij in mijn waarneming gesteund
door wat Loulou Edelman in een van
de laatste zinnen van haar artikel tussen haakjes zet: "dat de vrouwen de ei
daadwerkelijk als (een korte) aai uitspreken". Kortom, laat jan Stroop de
appel niet te ver van de boom vallen?
Naschrift Loulou Edelman
De klanken [aai] en [ai] verschillen in
lengte, maar ook in klankkleur.Om
dejuiste klankkleur aan te duiden,
heb ik, in navolging van Jan Stroop,
de Poldernederlandse uitspraak van
de ei weergegeven met [aai]. Daarmee wil ik niet zeggen dat die [aai]
langer is dan de traditionele [ei].
Ook bij een sprekervan het Poldernederlands nemen de woorden b
en hei iets minder spreektijd in beslag dan 6aai en haai.

Uitspraakij [z]: platte uitspraak
Mr. M. Smulders - Verbier, Zwitserland

e onderzoeken van Jan Stroop
en Loulou Edelman over de uitspraak van ij en ei als [aai] (Onze
Taa/ juni) gaan meer over de verloedering of verslonzing van het Nederlands
dan over een nieuw accent dat "de
norm voor de standaardtaal aan het
worden" is, zoals de heer Stroop `plat
praten' eufemistisch beschrijft. Reeds
eerder, bij de 'ontkrachting' van de
taalmythe `Het Nederlands wordt niet
almaar slordiger uitgesproken', werd
een platte uitspraak in Onze Tao! vergoelijkt (juni 2002). Ik vroeg mij destijds of waarom het verschijnsel niet
bij zijn naam werd genoemd door gewoon van `plat praten' to reppen. De
[aai]-klank is makkelijker voort te
brengen dan de [ei]-klank. De mens
is derhalve van nature tot de eerste
geneigd. Aangezien niet meer wordt
aangeleerd natuurlijke neigingen te
weerstreven, grijpt de verwaarlozing
van de taal om zich heen.
Onze ouders corrigeerden onswanneer wij de ei of de uitspraken met
een zweem van [aai]. Hetzelfde gold
voor de lange o, waarvoor wij de [oow]
([roowt] voor rood) van school mee
naar huis namen. Het betreffende
woord vijfmaal met de correcte uitspraak herhalen, was onverbiddelijk
ons loon. Met onze eigen kinderen
deden mijn vrouw en ik hetzelfde. Zij
spreken derhalve Algemeen Beschaafd
Nederlands. Een "anachronisme",
zoals de heer Stroop dat noemt, is dit
nog allerminst. Bij bijvoorbeeld prins
Constantijn zult u niet anders horen en
hetzelfde geldt voor mevrouw Femke
Halsema.
0

D

we
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Taaladviesdienst

Hee ft/is opgetreden
7'De buurt vindt dat de politie
• niet hard genoeg heeft opgetreden': is dat een goede zin, of
moet het is opgetreden zijn?
In de betekenis'ingrijpen, zich
• doen gelden' heeft is opgetreden
de voorkeur; heeft opgetreden is in
die betekenis nog niet ingeburgerd.
Als optreden `op het podium staan,
een uitvoering/concert geven' betekent, is heeftt opgetreden wel de gewone vorm. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) en de Schrij f-

wyzer (2002) keuren zinnen als
'Deze band heeft opgetreden' goed,
maar `De politie heeft opgetreden'
niet.
Het hulpwerkwoord bij optreden
is dus - afhankelijk van de betekenis
- zyn of hebben. Bij de oorspronkelijke betekenis van optreden, `omhoogtreden', hoorde het hulpwerkwoord zy*n. Ook in de afgeleide betekenissen was lange tijd alleen is opgetreden mogelijk. De verandering
naar heeft opgetreden is waarschijnlijk enkele decennia geleden begonnen. In 1886 is die combinatie voor
het eerst in een woordenboek opgenomen, namelijk in de Grote Koenen. Later volgden Verschueren en
Van Dale Hedendaags Nederlands. De
grote Van Dale (1999), Kramers
(2002) en Hetgroene woordenboek
(2002) noemen nog steeds is opgetreden als enige mogelijkheid - hoewel `Deze band is opgetreden' voor
veel mensen ronduit vreemd zal

klinken.
Hoax
1 Laatst kreeg ik een mailtje met
•. een vrij dreigende viruswaarschuwing. Volgens een kennis had
ik echter te maken met "een
hoax". Wat is een hoax?
I Het Engelse leenwoord hoax - uit• spraak: [hooks] - duidt op een
valse waarschuwing voor een computervirus, in het bijzonder een
e-mailbericht met zo'n waarschuwing. Van Dale Hedendaags Nederlands (2002), het enige algemene
woordenboek dat hoaxopneemt,
omschrijft het als "e-mail met een
onterechte viruswaarschuwing".
Het ICT Woordenboek2003 van Hein
van Steenis schrijft bij hoax: "nepbe-

richt, vals alarm (...): meldingen van
virussen die niet bestaan, geruchten
die verspreid worden en al die andere nepberichten, meestal bedoeld
als grap (...)". Hoaxes worden vaak
eindeloos doorgestuurd, waardoor
ze bijna hetzelfde effect hebben als
virussen.
Hoax bestaat in het Engels al
langer - volgens The New Oxford
Dictionary (zoos) sinds het eind van
de achttiende eeuw. Het heeft in die
taal de algemenere betekenissen
`bedotterij, grap', 'vervalsing', `vals
alarm' en (als werkwoord) `beetnemen'.

Kostwinner/kostwinnaar
7 I het kost winner of

• kostwinnaar?
De juiste vorm is kostwinner; kost
• winnaarwordt niet in de naslagwerken vermeld. loch komt deze
vorm in de praktijk weleens voor,
ongetwijfeld onder invloed van het
woord winnaar. Daar heeft kostwinner echter niets mee te maken: winnaar is afgeleid van winnen in de betekenis `de overwinning behalen',
terwijl kostwinner gevormd is van de
kost winnen: `de kost verdienen'. Ook
bij woorden als broodwinner, goudwinner en zandwinner gaat het om
winnen in de betekenis 'verdienen,
verkrijgen, verwerven'; prijswinnaar
en bekerwinnaar zi j n daarentegen
weer afgeleid van de overwinningsbetekenis.
Qua vorm is winnaar overigens
een uitzondering (net als minnaar,
dienaar, leraar en (be)oordelaar). Om
van een werkwoord een zelfstandig
naamwoord of to leiden dat een persoon aanduidt, wordt doorgaans het
achtervoegsel -er gebruikt: lopen loper, uitblinken - uitblinker. De variant -aar doet zich in principe alleen
voor bij werkwoorden die op -elen,
-eren of -even eindigen (met twee
toonloze e's): wandelen - wandelaar,
tekenen - tekenaar. Volgens deze 'regels' zou het winner moeten zijn, en
dat is ook de oorspronkelijke vorm.
Later is ook winnaar ingeburgerd geraakt, hoewel het volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel
XXVI, 1993) "voor 1gzi minder fre quent dan winner" was. Tegenwoordig is winnaar het gebruikelijkst,
maar winner bestaat ook nog steeds.

Geslachtssymbolen
^Waar komen de symbolen
. d (`man') en 2 ('vrouw') van-

daan7
verschillende bronnen op
I Volgens
Internet (onder meer de website
www.symbols.com en de nieuwsgroepen alt.astroHomy en sci.astro.
amateur) zijn deze
geslachtssymbolen afkomstig uit
de Griekse mythologie. Hetvrouwelijke symbool 9
stelt een handspiegel voor en
wordt geassocieerd met Aphrodite,degodinvan
de schoonheid en
de liefde (bij de
Romeinen was dit
Venus). Het mannelijke symbool d
staat voor een
Speer en schild en

houdt verband
met de god van de
oorlog, Ares (Mars bij de Romeinen).
De oorspronkelijke tekens zouden er
zo hebben uitgezien: Qf' (Ares) en
of (Aphrodite).
De symbolen d en 9 staan ook
voor de planeten Mars en Venus; dat
was in het oude Griekenland al het
geval. Daarnaastwordt d wel gebruikt als symbool voor ijzer en 9
voor koper.

'P

Hoist van de nacht
I,Waarom staat het woord hoist
• niet in de grote Van Dale? je kunt
toch zeggen "in het hoist van de
nacht'?
I De u itd ru kki ng in het hoist van de
• nacht is in Van Dale - en in de andere woordenboeken - opgenomen
onder het bijvoeglijk naamwoord hol.
Hoist is namelijk geen zelfstandig
naamwoord maar de (zelfstandig gebruikte) overtreffende trap van hol;
het betekent zoveel als 'diepst, duisterst'. Vroeger gebruikte men ook wel
in het holste van de nacht en in het holle
van de nacht. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel VI,1912) noemt
verder nog de varianten in de holle
nacht en in 't holle donker.
S
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Aphrodite met handspiegel. Fresco in het
Palazzo della Ragione in Padua, Italie.

WAST EEN BERG, KOST EEN BEETJE
Retorische middelen in slagzinnen

Luuk Lagerwerf - Vrije Universiteit, Amsterdam

Wat is het geheim van een goede slagzin? Je kunt die vraag afdoen met
dooddoeners als 'een goede grap moet je niet uitleggen' en 'over smaak

verkeerde kant uit associeert, is het mogelijk dat de
boodschap niet goed begrepen wordt.
Een elliptische vorm die veel voorkomt in reclameboodschappen is de 'vraag-met-antwoord':

valt niet te twisten'. Maar onderzoek naar retorische middelen in slagzinnen leert dat er wel degelijk iets over kan worden gezegd. Waarom de ene
vondst beter werkt dan de andere.

N

et als gedichten onderscheiden slagzinnen zich van dagelijks taalgebruik
doordat de schrijvers ervan - in dit
geval copywriters - extra hebben
gelet op rijm, ritme en klank. Dat
doen die copywriters niet omdat ze liever dichter
hadden willen worden, maar omdat slagzinnen met
ritme en rijm makkelijker onthouden worden. Bovendien zijn ze overtuigender: uit onderzoek van de psycholoog Matthew McGlone bleek dat proefpersonen
bijvoorbeeld 'Wealth makes health' geloofwaardiger
vonden klinken dan niet-rijmende formuleringen van
deze boodschap.
Behalve rijm, ritme en klank zijn er ook andere retorische middelen die gebruikt kunnen worden om de
aandacht van de toehoorder of lezer te vangen. In onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit van
Tilburg, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de
Vrije Universiteit in Amsterdam proberen we te bepalen welke toepassingen van stijlmiddelen in slagzinnen werkelijk effectief zijn. Uit dit onderzoek blijkt
dat in doeltreffende reclame-uitingen vaak gebruik
wordt gemaakt van twee retorische middelen: dubbele bodems en typische zinsvormen.
Elliptische vragen

Slagzinnen dienen kort te zijn, en daarom worden
overbodige woorden zo veel mogelijk geschrapt, net
als bij krantenkoppen en titels van films en boeken.
Dat levert dan een zogenoemde elliptische zin op,
zoals 'Vermiste toeristen terecht' of 'Uskoud de zachtste'. Juist doordat erin geschrapt is, lijken elliptische
zinnen vaak een onuitgesproken, extra betekenis te
hebben. Copywriters gebruiken ze graag, want hiermee wordt het associatievermogen van de lezer geprikkeld en gaat deze zelf op zoek naar die betekenis.
Dat kan overigens ook een nadeel zijn. Als de lezer de
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- Meer weten? Postbus 51, Den Haag.
- Heerlijk relaxed? Bel het gratis informatienummer over lekker slapen.
- Trein gemist? Vloek niet!
Deze vorm, waarbij de vraag met een simpel 'ja' of
'nee' te beantwoorden moet zijn, is alleen effectief als
er een verband wordt gelegd tussen een doel en een
middel, of tussen een probleem en een oplossing. In
het eerste voorbeeld gebeurt dat ook. 'Meer weten' is
een doel, en betrekt lezers dus bij het middel 'Postbus
51'. Maar het gaat fout bij 'Heerlijk relaxed?', want in

niet heus'; pay-off is reclamejargon voor `een wervend
slot') . De of-vraag sorteert een subtiel effect: de lezer
Slagzinnen moeten zeer zorgvuIdig worden opgesteld, want
of luisteraar zal hierbij namelijk onbewust aannemen
als je niet oppast, kun je er een ongewenste dubbele bodem
dat de spreker of schrijver een voorkeur heeft
in aanbrengen. Bij de slagzin 'HaaI het beste uit je haar' bevoor het tweede deel, zoals in het voorstel
doelde de copywriter dat je haar door het gebru1k van Pantene
`Vijftig pop of een envelop?' In bijvoorbeeld
Pro -V-shampoo de beste verzorging krijgt en er op zijn
`GroenLinks of laten we het zo?' is dit Prinmooist uitziet. Maar als we de zin Ietterlijk nemen, komt er
cipe niet toegepast, en deze slagzin maakt
een (onbedoelde) negatieve interpretatie naar voren: je verdan ook een wat slappe indruk.
liest het beste uit je haar bij gebruik van dit product. in een
De maar-pay-off geeft een contrastereactie op deze kritiek schreef bedenker Otto Hoizhaus, een
rend commentaar op de voorafbekend copywriter, dat deze laatste interpretatie te vergegaande context, zoals in het telezocht is. Het publiek zou dat nooit doen. Dat geldt dan in
visiespotje van Dommelsch:
ieder gevaI niet voor de lezers van Onze Tao!, want deze slag`... maar wij hebben DomAin verscheen ooit in de rubriek `Ruggespraak'.
melsch'. En in de antirookspotjes waarin jongeren
asociaal gedrag vertonen en tot besluit
deze formulering is het doel eigenlijk al bereikt. Heer- "... maar ik rook
lijk relaxte lezers zullen waarschijnlijk ook lekker sla- niet" zeggen,
pen. Bij het derde voorbeeld, `T'rein gemist?', ontwordt het bebreekt j uist een geschikte oplossing: door niet te vloe- doelde conken komt de trein niet terug, en kun je ook je gemoed trast niet
niet luchten.
correct
Illustratie: Matthijs Sluiter
Opvallend bij de elliptische vraag-met-antwoordaangeconstructie is dat het antwoord vaak de vorm heeft
bracht, wat
van een gebiedende wijs, als directe aansporing om
in dat geval juist iets geestigs heeft. Misschien vertot handelen over te gaan. Die gebiedende wijs kom
klaart dat het succes van de spotjes.
je in veel slagzinnen tegen, net zoals elliptische vorKenmerkend voor alle bovengenoemde voorbeelmen waarin met het hele werkwoord een snort bevel
den is dat het associatievermogen van de lezer gewordt uitgedrukt, zoals `Even Apeldoorn bellen ...'
prikkeld wordt. Hierdoor wordt het mogelijk met een
Als aansporing kan het effectief zijn, maar het kan
slagzin niet alleen een boodschap over te brengen,
ook onbeleefd overkomen (vandaar dat verzachtende maar ook een abstracte waarde op te roepen. 'Douwe
even) .
Egberts koffie. Lekkere koffie' benadrukt niet alleen
een producteigenschap, maar roept ook de waarde
Ritmische paren
`gezelligheid' op. Het is vooral dit aspect — het oproeElliptisch taalgebruik komt vooral ook voor in slagpen van positieve gevoelens — waar copywriters aanzinnen die zijn opgebouwd uit zogenoemde ritmische dacht aan besteden bij het bedenken en beoordelen
paren, zoals 'Breek de dag, tik een eitje' en `Nieuwe
van slagzinnen.
normen. Nieuwe Revu'. Hierin worden de beide delen
als gelijkwaardig naast elkaar gezet. Dat kan door ze
Dubbele bodems
allebei dezelfde strekking te geven ('Stem tegen, stem Een ander middel dat copywriters graag gebruiken, is
SP' of `Stem voor, stem SP'), of juist een tegengestelde dubbele bodem. Hierbij is er bijna altijd sprake
de strekking (`Three halen, een betalen'; `Wass een
van een wisselwerking met de context van de slagzin.
berg, kost een beetje'). Het zijn geschikte slagzinnen:
De aandacht van de lezer wordt getrokken door een
ze blijven goed in het geheugen hangen en bovendien ongerijmdheid, die hij in eerste instantie niet snapt.
ligt de betekenisrelatie tussen de delen niet vast,
Bijvoorbeeld: op een reclamebord met een afbeelding
waardoor het associatievermogen van de lezer wordt
van Freddie Mercury, de overleden zanger van de
geprikkeld. Ritmische paren bieden overigens meer
popgroep Queen, staat de slagzin 'Beter te laat dan
n
toepassingen dan alleen herhaling of contrast. Bij
`Glaasje op, laat je rijden' is er sprake van een 'probleem-met-oplossing', in `Je klikt het, je maakt het',
EVEN APELDOORN BELLEN
een slagzin voor het kinderspeelgoed Knex, gaat het
om een `actie-met-resultaat', en bij `teen woning,
Aad Muntz, de bedenker van `Even Apeldoorn bellen ...', heeft ooit beschreven hoegeen kroning', de roemruchte slagzin bij de krakersveel moeite het kostte deze slagzin erdoor te drukken bij de directie van Centraal Berellen van 1980, is het eerste deel een voorwaarde
heer. Het bijbehorende spotje viel bij de heren in de smaak, maar de slagzin was volvoor het tweede.
gens hen niet goed: kianten moesten Centraal Beheer benaderen, niet de gemeente
Hoewel ritmische paren zeer geschikt zijn voor
Apeldoorn. En: was bellen wel de juiste communicatievorm?
slagzinnen, worden er toch ook minder geslaagde
Deze anekdote doet het voorkomen alsof de formulering van de slagzin doorslagvondsten bedacht. goals `Komi tijd, komt Grolsch', die
gevend was voor het succes van de campagne -- maar ik waag dat te betwijfelen. De
op het eerste gezicht helemaal geen interpretatie toeslagzin is er een van het type `ongewone zinsvorm', in de vorm van een oproep. Daar
laat --- of het moet zijn dat je lang moet wachten op je
is op zichzelf niets mis mee, maar hij levert geen sterke effecten op. De spotjes daarbiertje.
entegen waren en zijn zonder slagzin ook al ijzersterk. Het bewijs daarvoor wordt nu
geleverd door de na-apers: de spotjes van de concurrent die eindigen met de slagzin
Of en maar
`... zeker Delta Lloyd' zijn net zo leuk als de Centraal Beheer-spotjes, terwiji de slagzin
Andere veelgebruikte vormen zijn de of-vraag (a la
anders is (en ook niet geniaal).
`quitte of dubbel?') en de maar-pay-off (a la `maar

HAAL HET BESTE UITJE HAAR
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nooit'. De aandacht van de lezer wordt getrokken
door het woordje te, want dat hoort niet thuis in het
gezegde beter laatdan nooit. En als hij Freddie Mercury herkent, zal hij zichvervolgens verbaasd afvragen wat de betekenisvan de slagzinis: is men soms
blij met het overlijden van het popidool? De lezer
kijktnog eens goed en ontdekt dan de kleine lettertjes onderaan, die het probleemoplossen: "Zolang het
virus actief is, zijn wij het ook. AIDS Fonds giro
8957." Met steun voor het AIDS Fonds help je het zoeken naar een geneesmiddel. Voor Freddie komt het te
laat, maar voor anderen kan het nog op tijd zijn. Het
vinden van die juiste interpretatie levert oak een zekere voldoeningOpe Als de slagzinwerkt en de boodschap overkomt, dan zal de lezer de slagzinwaarderen vanwege de spitsvondigheid, en zal hij ook een
beetje trots op zichzelfzijn omdat hij de dubbele
bodem doorzien heeft.
Het risico is natuurlijk dat iemand de dubbelzinnigheid niet ziet en daardoor de boodschap niet vat.
Voor een experimentbedachten wij de slagzin'Een
mooi boeket. Geschikt voor elk moment'. De dubbele
bodem is dat de bloemistelk moment klaarstaat om
de bloemente schikken. Slechts 25% van de ondervraagden herkende die dubbele betekenis. Ookis het
mogelijk dat men weI ziet dat er wat aan de hand is
met een zin, maar er niet in slaagt om de dubbele
bodem te doorzien en de boodschapte begrijpen. De
intrigerende titel van het toneelstuk Haar leven, haar
doden, bijvoorbeeld, roept weIvragen op, maar geeft
geen antwoorden, en is dan ook geen geschikte reclameslagzin.
Sterke effecten

Dubbele bodems prikkelen zowelhet interpretatievermogen als het associatievermogen van de lezer, en

hebben daarom vaak een sterker effect. Maar dat sterkere effectkan zich ook tegen de slagzinkeren. Bijvoorbeeld als de dubbelzinnigheid niet ter zake doet.
'De accountant die meetelt' is op een leuke manier
dubbelzinnig, maar 'De consultant die meetelt' is dat
niet. Een ander gevaar is dat de lezer ongeamuseerd
de schouders ophaalt, omdat de slagzingezochtis,
zoals 'Geweldig(e) (ge)noten' (in een reclame voor
notenkaas), of oubollig overkomt, zoals 'Gazelle(f)
fietsen'.
Met sarcasme en ironie in dubbelzinnige slagzinnen is het oppassen geblazen. Sarcasme kan (te) hard
overkomen, zoals het gevalwas op een kerstkaart van
de Dierenbescherming, uit 2002. Daaropstond Maria
afgebeeld met in haar armen een geslachtkonijnin
plaats van met het kindekeJezus. De slagzinluidde
'Zaligkerstfeest'. Uit het contrast met de afbeelding
moest dan een tegenovergestelde interpretatie afgeleid worden ('... maar niet voor de konijnen', of iets
dergelijks). Maar het opgeroepenbeeld is voor veel
mensen te hard.
Ironie, ten slotte, kan te subtiel zijn waardoor de
dubbele bodem niet gezienwordt. Zo riep de slagzin
'Weg met Skoda', waarbij we uit de afbeeldingmoesten begrijpendat je in een Skodagoed op vakantie
kunt, veel protest op bij Skod~-rijders die alleen de
negatievebetekenislazen.
Succes vanslagzinnen

Het maken van een goede slagzinis, kortom, nog niet
zo eenvoudig. En het maken van een goede reclamecampagnenog minder, want het is zeker niet zo dar
een goede slagzinin z'n eentje het succes ervan bepaalt (hoeweleen verkeerde slagzineen campagne
weI kan schaden). 'Heerlijk helder Heineken' wordt
weI geniaal genoemd, maar is toch niet meer dan een
goedlopende, allitererende drieslag, die goed in het
geheugen ligt en goed bij het product past. Als aIle
onderdelenvan een reclamecampagne goed zijn, is
het het belangrijkst dat de slagzin- geniaal of niet e
daar goed bij aansluit.
Opwww.onzetaaLnl/2oo3/9/slagzinnen.htmlvindt u enkele verwijzingen naarIiteratuuroverdit onderwerp.
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DE TAALANALYSES VAN DE IND:
ONVERMOGEN EN WILLEKEUR
Jacques Arends - opleiding Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

orig j aar november
wijdde Marc van Oostendorp in Onze Taal
een artikel aan het Bureau Taalanalyse, een afdeling van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) . In dit stuk ('Hoe
spreekt een vrouw uit Kirkuk? Bureau Taalanalyse achterhaalt de
herkomst van asielzoekers') geeft
directeur Geor Hintzen hoog op van
de kwaliteit van de door zijn dienst
geleverde taalanalyses, waarmee
het land of de streek van herkomst
van asielzoekers bepaald wordt.
Maar Hintzens loftuitingen corresponderen in elk geval niet met mijn
eigen ervaringen. Via advocaten die
op zoek waren naar contra-experts
op - het gebied van het Krio, een
creooltaal uit Sierra Leone, ben ik,
als creolist, met het verschijnsel
taalanalyse in contact gekomen. De
rapporten die ik toen onder ogen
heb gekregen waren niet meer dan
impressionistische observaties van
goedwillende amateurs.
Onthutsend

Het voorbeeld van de `vrouw uit
Kirkuk' uit de titel van het stuk lijkt
kenmerkend voor de werkwijze van
het bureau. De vrouw beweerde uit
Kirkuk (Noord-Irak) te komen,
maar wist niet "wie de president
van Irak was, niet wat voor geld ze
daar hadden, niets". Op grond hiervan zou ze ongetwijfeld zijn uitgewezen, maar ze had geluk: de taalanalist die haar zaak behandelde,
kwam stomtoevallig zelf ook uit
Kirkuk en herkende haar dialect.
Deze casus wordt voorgesteld als
een sterk staaltje van wat taalanalyse al niet vermag, maar het is
eerder een — tamelijk onthutsende
— illustratie van het toeval en de
willekeur waaraan asielzoekers onderworpen zijn. Hintzens enthousiasme over de vermeende successen van zijn bureau is dan ook allerminst op zijn plaats, en ook zijn
bewering dat het in meer dan negentig procent van de gevallen lukt
om te bepalen waar de geinter-

die 'plaatsing' niet onafhankelijk
getoetst wordt. Hetzelfde geldt
voor de bewering dat in meer dan
zestig procent van de gevallen die
het bureau behandelt, de persoon
uit een ander land blijkt te komen
dan hij beweerde. Wat is het onaf.
hankelijke criterium op grond
waarvan bepaald is of die analisten het bij het rechte eind hebben?
Fantasiespelling

Hintzens taalanalisten hebben als
voornaamste kwalificatie dat ze
"uit hetzelfde land als de asielzoeker komen" en dat ze de plaatselijke talen en dialecten goed kennen
— hetgeen niet impliceert dat deze
mensen ook maar enige taalkundige scholing hebben. Dit beeld
wordt bevestigd door de taalanalyses die ik heb kunnen inzien. In
deze rapporten moet de taalanalist
de overwegingen waarop hij zijn
oordeel baseert, onderverdelen in
de rubrieken `uitspraak', 'woordkeuze', `uitdrukkingen' en 'grammatica'. In de taalanalyses die ik
heb gezien, werd er zonder uitzondering mee volstaan per rubriek
een of twee voorbeelden te geven,
zonder enige nadere toelichting:
geen.argumentatie, geen analyse,
helemaal niets.
Naar mijn ervaring wordt in de
IND-beoordelingen niet voldaan
aan de minimale eisen van taalkundige analyse. Zo werden voorbeelden in de rubriek `uitspraak'
weergegeven in fantasiespellingen
van de analist in plaats van het algemeen aanvaarde International
Phonetic Alphabet, waardoor het
volkomen onduidelijk was om
welke fonetische aspecten het precies ging. Voorbeelden in de rubriek 'grammatica' gingen niet vergezeld van welke grammaticale
analyse dan ook; de analist had
zich beperkt tot het (niet zelden
foutief) citeren van een of twee
door de asielzoeker geuite zinnen.
En deze moet dan maar raden op
grond van welke kenmerken zijn
taalgebruik is geldentificeerd als
behorend bij een andere taal dan
hij zelf aangeeft te spreken.

tegen het oordeel van zo'n analist
te verweren. Mocht hij er niettemin toe willen overgaan een contra-expertise te laten uitvoeren,
dan moet hij er wel voor zorgen
dat hij zelf zo'n expert vindt, dat
hij hem kan betalen, en dat de
contra-expertise binnen vier weken
bij het Bureau Taalanalyse binnen
is, iets wat bij een enigszins serieuze analyse volstrekt onmogelijk is.
Kortom, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat niet de door
Hintzen gepropageerde kwaliteit
het hoogste doel is van het Bureau
Taalanalyse, maar eerder de kwantiteit — omdat er zo veel mogelijk
asielaanvragen moeten worden af0
gewezen.
Noot redactie
We hebben de IND gelegenheid geboden
in een naschrift te reageren, maar die verkoos daar geen gebruik van te maken.

Afwijzen

viewde vandaan komt, blijft vol-

Dat maakt het voor een asielzoe-

strekt loos zolang de juistheid van

ker natuurlijk wel erg lastig zich
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VERS NIEUWS EN BONDIGE TIPS
Taalpost noteert tienduizendste abonnee

Vorig jaar april begonnen Van Dale en Onze Taal met

Taalpost, een e-mailnieuwsbrief over taal. Onlangs
kon de tienduizendste abonnee worden bijgeschreven.
Een interview met redacteur Marc van Oostendorp.

Kees van der Zwan

' '

De twee redacteuren

k ben alweer een paar weken
geabonneerd op Taalpost. Dit
is een `must have' voor taalliefhebbers die snel en goed
geinformeerd willen worden over
taalactualiteiten." Aan het woord
is Kees Hiemstra uit Meerkerk, en
zijn aanbeveling is te lezen op zijn
website. Hiemstra is niet de enige
die te spreken is over Taalpost, een
gratis elektronische nieuwsbrief
over taal, die wordt uitgegeven
door het Genootschap Onze Taal
en Van Dale Lexicografie. Zonder
al te veel zoeken zijn er nog wel
meer van zulke aanprijzingen te
vinden. En wat misschien veelzeggender is: deze zomer kon de tienduizendste Taalpost- abonnee worden genoteerd.
A4'tje

Sinds vorig jaar april komt Taalpost drie keer per week. in de
van Oostendorp (I.)
en Ludo Permentier. e-mailbox van de abonnees. Elke
aflevering begint met een keuze
Foto: Ooze Taal
van Taalpost: Marc

uit het jongste taalnieuws. Op
maandag wordt dat gevolgd door
een taaltip van de Taaladviesdienst
van Onze Taal, op woensdag door
het woord van de week (van Van
Dale) en op vrijdag door iets wisselends: een opmerkelijk citaat,
een overzicht van nieuwe taalboeken, een taalwetenswaardigheid of
een tekstuele uitglijder. Ten slotte
is er iedere keer een extraatje: een
oproep, een aankondiging, een
verwijzing naar een interessante
website en wat al niet. Taalpost
heeft een overzichtelijk formaat; in
uitgeprinte vorm is het in principe
niet langer dan een M'tje. Het
staat onder redactie van Ludo Permentier en Marc van Oostendorp,
die om de week zorg dragen voor
de samenstelling.
Tienduizend abonnees in anderhalf jaar lijkt heel veel — ook voor
een gratis bulletin — maar is het
dat ook? Marc van Oostendorp
(ook de beheerder van de website
van Onze Taal, en als taalkundige
verbonden aan het Meertens Instituut) vindt het moeilijk er iets met
enige zekerheid over te zeggen.
"De gratis nieuwsbrief Neder-L
heeft ruim 150o abonnees, maar
die is echt gericht op neerlandici;
Taalpost is er uitdrukkelijk voor
alle geinteresseerden. De e-mailnieuwsbrief kriQ (ook kosteloos)
heeft bijna net zo veel lezers als
Taalpost, maar ook in dit geval is
vergelijken lastig. KriQ biedt elke
werkdag alleen een moeilijk
woord, met betekenisomschrijving
en een actueel citaat."
Belgie

Het is opmerkelijk dat Taalpost
onstuimig groeit en het aantal
abonnees op het — papieren —
maandblad Onze Taal lichtjes
daalt. Zou daar een verband tussen zijn? Van Oostendorp: "Hooguit indirect. De mensen die het
blad opzeggen, doen dat meestal
wegens tijdgebrek, en dat heeft
vast ook te maken met de almaar
toenemende hoeveelheid informatie die beschikbaar is via andere
kanalen — denk alleen maar aan
internet. Daar houdt volgens mij
[228]
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de malaise in de tijdschriftenwereld verband mee. Als Taalpost er
niet was geweest, dan zou Onze
Taal vast ook met een daling van
het ledenaantal te maken hebben
gekregen. Maar als er geen internet was geweest, dan weet ik het
nog zo net niet. Bij dit alles moet
natuurlijk ook bedacht worden dat
Taalpost en Onze Taal totaal verschillend van aard zijn. Het blad is
er voor de beschouwende stukken
van wat langere adem, Taalpost
voor het verse nieuws en de bondige tips."
Maar er zijn nog meer verschillen tussen Taalpost en Onze Taal.
Het blad heeft nog steeds betrekkelijk weinig Belgische lezers
(hooguit een procent of vijf), terwijl het abonneebestand van Taalpost naar schatting voor een derde
deel uit Belgen bestaat. Gerelateerd aan het aantal inwoners betekent dat ongeveer een fifty-fiftyverhouding. Hoe zou dat komen?
Volgens Van Oostendorp is het
zeker niet ondenkbaar dat dit louter op het conto komt van zijn collega Ludo Permentier. "Permentier
is in Vlaanderen heel bekend en
gezaghebbend, als taaljournalist
van De Standaard, maar hij verschijnt ook geregeld in de overige
media. Vooral in de tijd van de
spellingwijziging heeft hij erg van
zich doen spreken."
Respons

"Een van de aardige kanten van
Taalpost is dat je direct zicht hebt
op wat de lezers interesseert en
wat juist niet", vindt Van Oostendorp. "De nieuwsberichten bevatten allemaal een link ' naar de
bron, bijvoorbeeld de krant waar
het nieuws vandaan komt. Het is
heel eenvoudig te zien hoe vaak er
op zo'n koppeling wordt doorgeklikt." Verreweg de meest bezochte link blijkt de elektronische ANS
(Algemene Nederlandse Spraakkunst) te zijn, waarover op io
januari dit jaar een bericht verscheen. Ook populair zijn bijvoorbeeld de lijst van aardrijkskundige
namen van de Taalunie (28 mei
jl.) en de `Balkenende-praatgene-

rator' (4 juni). Opvallend weinig
wordt er doorgeklikt in berichten
over taalpolitieke kwesties die al
min of meer afgerood zijn en verder weinigvragen oproepen zoals het bericht over een Vlaamse
overheidscampagne tegen onverdraagzaamheid (29 januari).
Zo'n directe responsmeting is
onmogelijk bij bijvoorbeeld de
taaltips, want daar kan niet doorgekliktworden. "Maarde taaltips
ontlokkenjuist weer veel brieven
en e-mails. Mensen zijn het nu
eenmaal niet altijd eens met taaladviezen, en kunnen het maar
moeilijk laten daar dan over te
corresponderen."
Doorgeefluik

Het taalnieuws biedt elke afIevering werkelijk een waaier van onderwerpen, van nieuwe wetenschappelijke inzichten over het
strottenhoofd tot scheldwoorden
op het schoolplein, van de taal van
Star Trek tot de Duitse spelling, en
van Friesin het provinciehuis tot
gebarentaal in Europa. Het is ook
niet zelden rijp en groen door elkaar. En daar is weleens kritiek Ope
Onlangsgispte een taalkundige de
media (waaronder Taalpost) die
klakkeloos Maxima citeerden toen
ze verklaarde moeite te hebben
Plukvan de Petteflet uit te spreken,
wat er volgens de prinses op zou
wijzen dat haar Nederlands nog
niet zo goed is. Onzin, luidde de
terechtwijzing van de taalkundige,
want ook hier geboren Nederlanders krijgendie boektitelvaak niet
goed uit hun mood. Vond Van
Oostendorp niet dat hij deze informatie even aan het bericht had
moeten toevoegen? Stellig: "Nee,
helemaal niet. Nogeven los van
de vraag of ik het eens ben met
die taalkundige: wij zijn een doorgeefluik. We willen een objectief
beeld geven van het vele eo het
uiteenlopende wat er op internet
te vinden is over taal, zonder de
lezer te belasten met onze mening
daarover. Ookogenschijnlijk oppervlakkige berichten nemen we
zonder meer over - al was het
maar om ze onder de aandacht
te brengen van taalkundigen, die
ze vervolgens desgewenst kunnen
bekritiseren. Watwij doen is: signaleren."
En dat wordt op prijs gesteld,
door Kees Hiemstraen nog 9999
anderen.
e
Aanmelden kan via www.taalpost.nl.

ACTIEVE PLUSSER OF
STERFGEVAL?
Oproep: leeftijdsaanduidingen
tuigd. Voor jongeren hebben zij minder heftige maar toch ook niet erg vleiendebenamingen ter beschikking als snotaap, rotjoch,
oe noem je so-plussers? 'Ouderen'ligt melkmuil, en zo zijn er vast nog veel meer.
het meest voor de hand, maar ais het
iets omfloerstermoet, kun je ook den- We zijnvan plan in Onze Taal uitvoerig stil
ken aan 'senioren', of misschien weI aan
te staan bij de aanduidingen die er zoal zijn
'plussers', en zelfs aan "actieve plussers",
voor baby's, kleuters, kinderen,jongeren,
volwassenen, middelbaren, ouderen en stokzoalsde organisatie van de jaarlijkse '50+
ouden. Daarbij willen we uw hulp inroepen.
Beurs & Festival' (deze herfst weer in de
Jaarbeurs in Utrecht) haar doelgroep omWelke woorden gebruikt u voor al deze
schrijft.
groepen? Het gaat dan zowelom positieve
als om negatieve aanduidingen- en niet te
Zulke eufemismen steken schrilaf bij de
kwalificaties die jongeren weI gebruiken
vergeten ook om de meer neutrale. Laat het
ons weten, en voorzieons van zo veel movoor ouderen. Sterfgeval is er een, en je
hoeft er zelfs niet eens zo heel oud voor te
gelijk begeleidende infonnatie: voor welke
zijn.Volgens een boekjevan Wim Daniels
leeftijd gebruikt u de uitdrukking(en) preoverjongerentaal verwijsthet naar "iemand cies? Hoe oud (ofjong) bent u zelf- en hoe
van boven de veertig". Nogontluisterender jong (of oud) was u toen u de uitdrukking
is opgewarmd lijk. Daarbij vergeleken is de
ging gebruiken?
aanduiding voor de Rolling Stones- actieve
plussersbij uitstek - eigenlijk heel goedaar- Reageren kan tot begin oktober, via onze
dig: opa's van de rock-'n-roll, zich bezighou- website (www.onzetaal.nl) of per post:
dend met het voortbrengenvan 'rimpelrock'. Redactie Onse 'Ihal, Raamweg ra, 2596 In
Maar ook ouderen laten zich niet onbeDen Haag.
e
Redactie Onze Tool

H

WREVEL OF VERVOERING?
Oproep: mooie en lelijkewoorden
Zo kregen we onlangs te horen hoe mooi bijvoorbeeldstekker, oktobergoud en heftig
worden gevonden.

Redactie Onze Tool

oorden wekkenwrevel. Als dat ergens goed te merken is, dan is het
op de redactievan Onze Taal. Dagelijks ontvangen we brievenvan mensen
die zich tot schuimbekkens toe ergeren aan
bepaalde woorden of uitdrukkingen. Vaak
richt die irritatie zich op nieuwe taaluitingen, die dan worden weggezet als 'modieus'
en - dus - nietszeggend en lelijk, maar niet
zelden ook op wat allang ingeburgerd is geraakt. Velen storen zich nog steeds enonn
aan dan hebik zoiets van, dat toch al zo'n 25
jaar meegaat.
Gelukkig merkenwe ook het omgekeer..
de: dat mensen ons laten weten hoe ingenomen ze zijn met een manier van zeggen- of
dat nu een opvallendtoepasselijke uitdrukking is, een rake metafoor of gewoon een
prachtig klinkendwoord. En ook hier geldt
dat het niet alleen om nieuwighedengaat.

W

Hoewel onze lezers dus niet aarzelen ons op
de hoogte te brengen van hun voor- en afkeuren, willen we die graag toch iets systematischerin kaart brengen, We zijnvan
plan volgendjaar januari in Onze Taal twee
top-tiens te publiceren: een van mooie en
een van lelijke woorden.Vandaar onze
vraag: aan welkewoorden en uitdrukkingen
hebt u zich het afgelopenjaar gestoord? En
welkevond u juist opvallendmooi? Graag
benadrukkenwe dat het niet alleen gaat om
woorden en uitdrukkingendie er de laatse
tijd bij gekomenzijn. We zijn geinteresseerd
in al uw talige wrevelen vervoering.
Reageren kan tot eind november, via onze
website (www.onzetaal.nl) of per post:
Redactie Onze 'Ihal, Raamweg ra, 2596 In
Den Haag.
e,
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Taal van hetjoaar 200 3

Woorden uit Nederlandswindle

Nieuwe woorden als tijdsbeeld

lligator, amok, amper, ananas: het Nederlands heeft
door de eeuwen heen nogal wat woorden aan de koloniale tijd in Oost- en west-indie overgehouden. Het uitvoerigste en diepgravendste overzicht van deze leenwoorden
wend eind negentiende eeuw samengesteld door P.J. Veth, een
van de eerste hoogleraren indologie. Over iedere door hem gevonden term schreef hij een aparte
tekst; daarin gaat hij niet alleen in
op de oorsprong en het gebruik van
de woorden, maar ook op allerlei
Indische gebruiken en gewoonten.
Veth schreef er met groot enthousiasme over, met oog voor detail en
een onmiskenbaar humoristische
inslag. Zijn miniaturen werden in

at hebben sacs, onthoofdingsaanval, sahafrsme, isokorven, mobitarief, smurfenspray, staatsschuldfetisjisrne, pestkip, klikkip, ophokgebod, deflatiedraak, strafgat, sjoeracratie en verjanpeterd met ellcaar gemeen? Het zijn
allemaal woorden die in 2003 voor het eerst in de krant stonden. Veel van daze woorden zullen
het woordenboek niet halen, maar
Van Dale zet ze wel allemaal bij el'
kaar in een boekje dat ook zal dienen als nieuwjaarsgeschenk. Mn de
hand van die nieuwe woorden blikt
Van Dale-hoofdredacteur Ton den
Boon terug op de kenmerkende
maatschappelijke ontwikkelingen
die ermee verbonden zijn. En zo
ontstaat een kroniek van het jaar in
52 stukjes waarin taal het vertrekpunt vormt.
Taal van hetjaar drie — een mooi verzorgde, in linnen gebonden uitgave — komt niet in de handel, maar is wet speraaal
voor lezers van Onze Taal beschikbaar.

W

A

1899 gebundeld in Uit Oost en West.
Dit boek is nu opnieuw uitgegeven,
met aanvullingen van de hoogleraar Sanskriet H. Kern en de lexicograaf F.P.H. Prick van Wely.
De heruitgave beschrijft in totaal zo'n duizend woorden. De
tekst is hertaald door Nicoline van der Sijs.

€4,- korting voor lezers van Onze Taal
Exdlusie f: € 12,- poor lezers van Onze Taal
Uit OOst en West. Verklaring van io o o woorden uit Nederiands-India (pa perback, 288 blz., uitgeverij Contact) kost in de boekhandel -6 22,50, bij

Op Taal van het jaar drie kunt u intekenen tot uiterlijk 15 november. Uw
betaling van -612,- dient dan binnen te zijn op rekening 42659o2 van

Onze Taal nu €18,50. Maak dit bedrag over op rekening 4a659o2 van
Onze Taal te Den Haag o.v.v. `Veth', en u ontvangt het boek na enkele
weken zonder verdere kosten thuis. Vermeld bij de overboeking uw iidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie: € 21,- op postrekening 0001635566-49•

Onze TaaI in Den Haag order vermelding van `jaar drie' en uw Iidnummer of adres. Het boek wordt u half december zonder verdere kosten
toegestuurd; u wit het dan voor de kerstdagen in huis hebben. Bestelling en betaling vanuit Belgic: €12,-- op postrekening 0001635556-49•

Taal van de jaren nul/een/twee
e voorgangers van Taal van hetjaar drie, de vergelijkbare uitgaven over de jaren 2000, 2001 en 2002, zijn
ook nog leverbaar, zij het in beperkte mate. Daarmee
kunt u ook van woorden als buwelijkseuro, wu4fdagen, pampaprotest, moslimbounty, lokzak, wokkelen, wijr, kreptotaks,
dotnot, enronitis, tophoppers, spermaroof, antraxbrief, babyluik, lovebug, plushuip en zorg'yup nagaan wat de precieze
betekenis en datering is, en wat hun plaats was binnen de
maatschappelijke ontwikkeling van dat moment. De jaarboeken van de Van Dale-serie zijn afzonderlijk bij te bestellen en
zijn identiek qua vormgevving en uitvoering (124 bladzijden,
in linnen gebonden) .

Exdusie f € 7,,50 per d eel voQr lezers van Onze Taa I; voorraad beperkt •
De uitgaven Taal van hetjaar nu!, Taal van hetjaar een en Taal van hetjaar twee zijn te bestellen door € 7,50 per titel over te maken op rekening 4265902
van Onze Taal in Den Haag. Vermeld bij de overboeking duidelijk `jaar nul', `jaar een' of `jaar twee' (of `jaar nul/een/twee' als u ze alle drie wilt ontvangen) en verder uw lidnummer of adres. De prijs is inclusief verzendkosten; de boeken warden half december toegestuurd. Bestelling en betaling vanuit
Belgic: € 7,50 per deel op postrekening 0001635566-49.
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Etymologisch woordenboek
van het Afrikaans verschenen
n 1652 landde de V.D.C. op Kaap de Goede Hoop. De taal
van Jan van Riebeeck en zijn gevolg heeft zich in de eeuwen daarna ontwikkeld tot wat nu het Afrikaans heet,
een taal met een eigen grammatica en woordenschat. Wat is
er seders die tijd in het multiculturele
Zuid-Afrika met het Nederlands gebeurd, en welke woorden heeft die
taal er op eigen kracht bij gekregen?
j Vanaf 1995 is met geld uit Nederland en met deskundigheid van het
Instituut voor Nederlandse Lexicos
logie gewerkt aan een nieuw etymoIogisch woordenboek van het Afrikaans. Het is een boeiend en onderF
houdend woordenboek, "vir die bree
intellektuele lekepubliek", dus voor.
elks taalliefhebber die meer over de herkomst van Aft kaanse woorden wil weten. In het Etimoiog iewoordeboek van
Afrikaans (EWA) is er vooral veel aandacht voor betekenisontwikkeling en opmerkelijke etymologieen. In de meer dan
8000 lemma's is under meer to vinden hoe afval ook een
gerecht wend, wat de reden was voor de naam trompoppie
(`majorette'), lawaaiwater ('sterkedrank') en gentoe ('prostitwee'), en wat de basis is voor leenvertalingen zoals kroeg
viieg, kreuner ('smartlapzanger') en prikkelpop ('pin-upgirl') .
--

€

29,50 voor lezers van Onze TaaI

EWN: nieuw etymologisch
standaardwerk
egin jaren negentig begon de Kiliaanstichting met de
voorbereidingen voor een nieuw etymologisch standaardwerk: het Etymologisck Woordenboek van het Nederlands
(EWN), dat naar verwachting uiteindelijk uit vier delen zal
bestaan. Dit zeer uitgebreide en vemieuwende woordenboek
herleidt de oorsprong en de ontwikkeling van circa 14.500 Nederlandse en Belgisrh-Nederlandse woorden. Het eerste deel
(A t/m E) is inmiddels voltooid en zal op 8 november tijdens
het congres van Onze Taal gepresenteerd worden; de andere
delen verschijnen in de periode 2005-2009.
De etymologieen in het EWN zijn gebaseerd op de allernieuwste wetenschappelijke inzichten en op speciaal voor deze
uitgave verricht onderzoek. Het boek onderscheidt zich verder doordat niet alleen
de oudste dateringen van een woord
worden vermeld, maar ook welke betekenisveranderingen het heeft doorgemaakt,
inclusief dateringen, en welke culturele,
historische en taalkundige ontwikkelingen hierop van invloed zijn geweest. Alle
dateringen zijn voorzien van bronaanduidingen.
Het EWN staat onder hoofdredactie van dr. Marlies Philippa
met dr. ii.. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak.

B

€ 70,- voordeel voor lezers van Onze Taal
Deel I van het EWN (gebonden, circa Boo bladzijden) zal in de boekhandel

Met Etimobgiewoordeboek van A frikavns telt 6ia bladzijden. U krijgt het
-

boekzonderverdere kosten toegestuurd door Onze TaaI aIs u 46 29,50
overmaakt op rekening 4265902 van Genootschap Onze Taal in Den
Haag onder vermelding van `EWA' en uw lidnummer of adres. De
#evertijd kan twee maanden zijn, doordat de boeken via zeepost
uit Zuid-Afrika komen. Prijs voor Belgie: € 31,75 op postrekening

000-1635566-49. Vanaf ongeveer half september kunt u het EWA voor
€ 24,- - afhalen bij het secretariaat van Onze Taal (vooraf even bellen).

1655, gaan kosten. U kunt dit boek tot 1 oktober bestellen voor € 45, :
daarna geldt er'tot 1 januari nog een beperkte introductiekorting van
€ 5,50. Onze Taal zal uw recht op Intekenkorting bevestigen voor de volgende delen, die voor een vergeiijkbare prijs zullen verschijnen.
Maak voor i oktober € 45,- over op rekening 4265902 van Once Taal in
Den Haag en u ontvangt in november deel I van het EWN zonder verdere
kosten thuis. Vermeld daarbij `EWN' en uw lidnummer of adres. Bestelling
en betaling vanuit Belgie: €47,25 op postrekening 000-1635566 -49.
-

-

Tegen het verval van de retorica
Njdloze dialoog over actuele thema's
eRomeinse redenaar en geschiedschrijver Tacitus (6-ii9) is vooral beroemd vanwege zijn Histo- T E G E 1
rien en zijn Annalen — meerdelige werken waarin hij de Romeinse geschiedenis van de eerste V E RVA
eeuw na Christus beschrijft. Maar ook het kleine meesterwerk Dialogus de oratoribus heeft hem DE RE!
veel roem verschaft. In deze tot nadenken stemnmende dialoog stelt hij de vraag aan de orde waarom
TAB
zijn tijd verstoken is van talentvolle redenaars. Is het verval van de retorica to wijten aan het slechte
onderwijs, de onverschilligheid in de opvoeding, de hang naar ver aak en het verval van waarden en
normen? Is het zo dat sociale en politieke rust niet bevorderlijk zijn voor de welspmkendheid? Zoekend
naar de antwoorden raakt Tacitus aan thema's die niets aan belang hebben ingeboet en die nu misschien wel actueler zijn dan ooit. De. veelgeprezen Dialogus is door Vincent Hunink in het Nederlands
vertaald, onder de titel Tegen het verval van de retorica. Net Gerbrandy schreef er een uitvoerige inleiHISTORISC n
ding bij, waarin hij veel verduidelijkt over de Romeinse retorica, de persoon. Tacitus, en de Dkdogus zelf.

D

€ 3,50 korting voor lezers vats Onze TaaI
Tegen het veinal von de retorica (gebonden, 116 biadzijden) is een uitgave van Historische Uitgeverij. De winkelprijs is 46 22,50; bij Onze Taal kost het boek
1g,-. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal in Den. Haag en u ontvangt het binnen enkele weken zonder verdere kosten thuis..Vermeld bij de'overboeking `Tacitus' en uw iidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie: €19,-- op postrekening 000-1635566-49.
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"DE ffSPFAAK VAN HET NEDERLANDS
K R IJ. GT VVEEL TE
WE N G AANDACHT"
E WE
Vraaggesprek met dialectoloog Jan Stroop

Jan Erik Grezel

Instituut, door de romancyclus van J.J. Voskuil beter
bekend als `het Bureau'. "Ik was redacteur van de TaalStroop (1938), bekend geworden door zijn ontdekking van het Polderatlas, een boek met kaarten waarop staat aangegeven
welke woorden er in verschillende streken voor dezelfnederlands, neemt op 3 oktober afscheid van de Universiteit van Amsterde zaken bestaan. Ik heb bijvoorbeeld de benamingen
voor de meikever onderzocht. Zulke eenvoudige ondam. Een gesprek over taalnormen en 'uitgesproken Nederlands'.
derwerpen leveren vaak intrigerende gegevens op.
Voor de meikever zijn er wel zestig verschillende benamingen in het Nederlandse taalgebied: mulder, molenaar, ekkelbieter, meiworm, en in West-Vlaanderen
' '
een taal kan zonder norm. Ook voor de heet hij 'ronkaard'; hij snort namelijk als hij gaat vlieuitspraak
van het Nederlands bestaan
gen. In het commentaar bij de atlas legde ik uit waar•i
normen. Als we ons daar helemaal niet om dat beestje overal anders heet. Voskuil heeft zijn
meer aan houden, worden we op den
vakgebied — de volkskunde — belachelijk gemaakt door
duur onverstaanbaar voor elkaar." Dr.
komisch over de nageboorte van het paard te schrijJan Stroop, tot i oktober hoofddocent Nederlandse taal- ven, maar de geschiedenis van zo'n object is toch heel
kunde aan de Universiteit van Amsterdam, schetst bij
fascinerend en de benamingen ervoor weerspiegelen
zijn pensionering een Babylonisch toekomstbeeld voor die geschiedenis."
het Nederlands. `Het Nederlands van nu' is het thema
Niettemin hield Stroop het op den duur niet uit op
van het symposium dat zijn vakgroep op 3 oktober voor `het Bureau'. "Ik vond het te statisch, het is en blijft
hem houdt. Zijn afscheidsbundel, waarin hij artikelen
een kantoorbaan, ook al ging ik voor dialectopnames
van zo'n dertig vakgenoten samenbrengt, heeft hij de
veel de boer op." Hij ging weer voor de klas staan. In
titel Waar gaat het Nederlands naartoe? gegeven.
die jaren schreef hij over 'popmuziek als romantisch
Hij mist bij collega-taalkundigen belangstelling voor fenomeen'. "Leerlingen vonden het heel bij zonder dat
uitspraak. "Ze hebben in wezen weinig oor voor hun
een docent de muziek die zij mooi vonden, serieus
taal. Het heeft misschien met muzikaliteit te maken",
nam." In 1977 kwam hij terecht bij de Universiteit van
zegt Stroop in zijn Zaanse huiskamer, die beheerst
Amsterdam, onder andere om zeventiende-eeuws Newords door een grote vleugel. Centraal in zijn belangderlands te onderwijzen. Daar heeft zijn interesse in
stelling staat de vraag hoe de Nederlanders hun taal
allerlei klankkwesties zich verdiept.
uitspreken en hoe dat voortdurend verandert. Veel publiciteit kreeg Stroop met zijn Poldernederlands, een
' `ieftien'
variant van het Nederlands met als opvallendste kenWaar komt uw grote interesse voor klankontwikkemerk de uitspraak [aai] voor de letters ij en ei. Het Pol- lingen vandaan? Vaak gaat het toch om kleine verdernederlands is het eerst opgemerkt bij ambitieuze
anderingen?
vrouwen die in de jaren zeventig studeerden of een
"Ik vind het onderzoeken van menselijke spraak zeer
carriere begonnen. Ondertussen is het het overheerfascinerend. Spraakklanken, met name de klinkers, evosende accent geworden van de jongere generatie, maar lueren wereldwijd op dezelfde manier. Het is toch onge
altijd nog meer bij vrouwen dan bij mannen.
lofelijk dat in allerlei taalfamilies de veranderingen vol"Het Nederlands ontwikkelt zich tot een taal met
gens dezelfde patronen verlopen? Blijkbaar geeft het
een enorme verscheidenheid. Het Algemeen Bemenselijke brein onbewust sturing aan de evolutie van
schaafd Nederlands (ABN) is veranderd in Algemeen een spraakklank. Daarnaast veranderen spraakklanken
Aanvaard Nederlands. Zo noem ik alle min of meer
ook onder invloed van maatschappelijke ontwikkelinaangepaste taal die je buitenshuis en tegen vreemden gen. Meestal gebeurt dat doordat een bepaalde groep
spreekt, bijvoorbeeld tegen de conducteur, de dokter
meer aanzien heeft. De taal van die groep wordt dan
en de burgemeester."
gemakkelijk door anderen overgenomen."
`Aan de veranderingen in die [ei] -klank valt een en
Meikever
ander mooi te demonstreren. De ij (uitspraak [ei] )
In de jaren zestig werkte Stroop — ooit als leraar Neheeft zich uit de Middelnederlandse lange [ie] ontderlands begonnen — als dialectoloog op het Meertens wikkeld. Die verandering wordt diftongering geHij is de schatbewaarder van de uitspraak van het Nederlands. Dr. Jan

-
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was de uitspraak van de korte ei al opgeschoven in de
richting van de [aai], een natuurlijke ontwikkeling,
zoals ik net schetste. Met de uitspraak van de ij dreigde dat ook te gebeuren. Het taalkundige argument
was toen: we moeten de uitspraak van de if en de ei
uit elkaar houden, zodat klein en fijn niet op elkaar
gaan rijmen."
"In de tweede plaats vond men de [aai] boers en
plat klinken. Het effect van de bemoeizucht van de
schrijvers en grammatici is geweest dat ook de korte
ei, die al een beetje als [aai] uitgesproken werd, weer
terugging naar de [ei]-uitspraak."
Zijn er ook andere ontwikkelingen tegengehouden?
"Niet van hetzelfde niveau als van die ei. Taalbemoeienis op kleinere schaal heeft er bijvoorbeeld toe geleid
dat de meeste Nederlanders denken dat groter als fout
is. Ons gehannes met hun en hen hebben we te danken
aan taalsleutelaars uit het verleden die vonden dat het
Dr. Jan Stroop: "Het Nederlands ook weer naamvallen moest hebben, net
noemd: er vindt een overgang plaats van de 'zuivere
Algemeen Beschaafd als het Latijn, en die daarom die twee vormen bedachklinker' [ie] naar de tweeklank, oftewel diftong, [ei.
Nederlands is veranten."
Vanuit het gewest Holland heeft de ij zich over heel
Waardoor zet de uitgestelde ontwikkeling van [ei]
Nederland verspreid. De taalkundige Kloeke heeft dat derd in Algemeen
naar [aai] nu wel door?
`de Hollandse. expansie' genoemd. Door de suprematie Aanvaard Neder"Dat is het gevolg van de lossere normen. Kinderen
van Holland is de ij overgenomen door andere gewes- lands."
Foto: Marc van Oostendorp
hebben van nature de neiging om van de [ei] een [aai]
ten, die zich aan Holland spiegelden."
te maken. De [aai] is gemakkelijker te articuleren: je
"Er was daarbij sprake van `diffuse diftongering'.
Dat wil zeggen: de nieuwe tweeklank [ei] werd niet
hoeft je mond minder ver open te doen. De [ei] vereist
een secuurdere positionering van de tong en de kaak.
in een keer voor het hele taalsysteem overgenomen,
Bovendien is de [aai] luider. Kinderen hebben de neimaar het proces verliep woordgewijs, vandaar de
ging hard te praten, nergens boor je dat beter dan op
term diffuus. Een mooi voorbeeld is de verandering
een creche. Die [aai] is buitengewoon handig als je
van de telwoorden vijf, vijftien en vijftig. In het dialect
een grote bek op wilt zetten. Zangers van het Nederwaar de diftongering al op gang was gekomen, zei
landse lied gebruiken ook allemaal de [aai] . Sommige
men wel [veif] (met een tweeklank), maar de mensen
muziekleraren laten kinderen met opzet de [aai] zinzeiden daarnaast [vieftien] en [vieftig] . De verklaring
gen omdat ze dan makkelijker kunnen uithalen. In
is dat vijf veel frequenter is."
plaats dat die [aai] afgekeurd en afgeleerd wordt,
Zijn er behalve de ij meer voorbeelden van te
wordt hij nu dus getolereerd en soms zelfs bevorderd."
geven?
Maar u vindt die [aai] maar niks.
"De lange [uu] is [ui] geworden. Waar ik me uitge`Als taalkundige neem ik een objectief standpunt in:
breid met de [ei] -klank heb beziggehouden, heeft
taal is een levend organisme, veranderingen in de taal,
Kloeke voornamelijk de ontwikkeling van de [uu]
ook in de uitspraak, Koren daarbij. Persoonlijk vind ik ►
onderzocht."
Tegengehouden

Welke wereldwijde, identieke ontwikkelingen in
het spraaksysteem zijn er?
"De [ei] die [aai] wordt, zoals in het Poldernederlands, dat is een universele ontwikkeling. Ook de Engelse [aai] van bijvoorbeeld wine was ooit een [ei] klank. Het curieuze is dat dit natuurlijke verloop in
Nederland meer dan driehonderd jaar is tegengehouden. In de zestiende eeuw hadden onder andere de
Zuid-Hollandse dialecten het stadium met de [aai] al
bereikt. Schrijvers en grammatici die zich met het
vastleggen van het Algemeen Nederlands bezighielden — zoals Spiegel en Vondel — hebben toen duidelijk
gezegd: die [aai] moeten we niet."
Een natuurlijke ontwikkeling is toch niet tegen te
houden?
"Blijkbaar toch wel enigszins. De [ei] is uitgeroepen
tot de tweeklank van het Nederlands. En dat is hij tot
de jaren zestig van de vorige eeuw gebleven. Er
waren twee argumenten om die [aai] tegen te gaan.
Het Nederlands kende twee verwante klanken: wat
wij nu de lange ij en de korte ei noemen. De lange ij
was, zoals we gezien hebben, oorspronkelijk de lange
[ie] . Maar toen die een tweeklank werd, kwam de uitspraak in de burnt van de [ei. In dezelfde periode

DR. JAN STROOP
Weinig taalkundigen hebben de afgelopen jaren zo vaak het nieuws gehaald als Jan
Stroop. Dat was allemaal te danken aan zijn ontdekking: het Poldernederlands. "Ik
hoorde Trijntje Oosterhuis een gedichtvoordragen bij de Dodenherdenkinq. Dat
kionk als [De verleden taaid van vrede is aurlog]. Toen dacht ik: als dit geaccepteerd
wordt, is het Nederlands duidelijk aan hetveranderen." Stroop verwerkte zijn bevindingen in een artikel voor het enige nummer dat het tijdschrift Noordzee beleefde,
de media pikten het op. Stroop werd beroemd en het Poldernederlands een felt.
Jan Stroop was achtereenvolgens leraar, dialectoloog aan het Meertens Instituut,
opnieuw leraar en ten slotte hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Klankverschijnselen zijn zijn voornaamste interesse: Stroop heeft
meer dan honderd taalkundige artikelen op zijn naam staan. Momenteel werkt hij
aan Hetgrootdielectenboek, een populaire samenvatting van alles wat hij over dialecten gepubliceerd heeft. "En als dat klaar is, ga ik verder met mijn biografie van j.P.
Heije, een zeer boeiende figuur die in het negentiende-eeuwse Nederland op cultureel en maatschappelijkterrein grote invloed had."
Aandacht voor het schoolvak Nederlands heeft Stroop nog altijd. Hi] spant zich in,
via een actie van de Landelijke Vereniging voor Neerlandici (LWN), om het vak weer
meer inhoud te geven. "De vaardigheden staan tegenwoordig centraal. Kennis van
onze taal en literatuur is nauwelijks nog examenonderdeel. Dat is toch zot. De leraren
staan achter de actie. Docenten willen wel weer eens een enthousiast verhaal kunnen
vertellen in plaatsvan surveiIleren bij het opzoeken."

ONZE TAAL 2003

-9

[233]

een [aai] in plaats van een [ei] niet mooi, dat komt
doordat die afwijkt van wat ik geleerd heb. In fraai en
saai vind ik de [aai] wel mooi. Het heeft dus nets met
de klank als zodanig te maken, maar met mijn subjectieve oordeel dat zegt: `Fraai rijmt niet op blij.'
Chique mensen
Welke andere klankveranderingen kenmerken het
Poldernederlands?
"De tweeklanken gaan omlaag, dat wil zeggen: behalve de [ei] die [aai] wordt, wordt de [au] een [aau]
(let er maar eens op hoe het woord vrouw wordt uitgesproken) en de [ui] gaat naar [au] . De [ei] valt het
meest op doordat die het frequentst is. Verder is het
verschil tussen *[ei] en [aai] akoestisch groter dan tussen [au] en [aau]. Ik ken geen andere verschijnselen,
of het zou het omhooggaan van de korte klinkers
moeten zijn: mensen zeggen dan [opbillen] in plaats
van [opbellen] . Felix Rottenberg doet dat heel sterk."
De medeklinkers zijn stabiel?
"Je hebt natuurlijk de Gooise r, maar die is veel algemener. Die r boor je ook bij chique mensen uit Amsterdam-Zuid die verder geen Poldernederlands spreken, en bovendien kennen we de Gooise r al van voor
de oorlog. Voor het overige gebeurt er bij de medeklinkers al eeuwen nauwelijks iets. De k van nu klinkt
net zoals in de Middeleeuwen. Alleen de combinatie
sk is in het Nederlands [sch] geworden. Bij die stabiliteit van de medeklinkers speelt zeker een rol dat ze
voor de herkenning van een woord belangrijker zijn
dan klinkers. Denk maar aan spelletjes waarbij iemand op basis van alleen de medeklinkers moet
raden 'w.lk w..rd' er bedoeld is."
I

De ontdekking van
het Poldernederlands: voorpaginanieuws op 28 maart
1gg8.

Rebelleren
Taalkundigen interesseren zich volgens u tegenwoordig te weinig voor de uitspraak. Hoe valt te
verklaren dat de grammatici in de zeventiende
eeuw zich wel erg druk maakten over de juiste uitspraak?
"Dat komt door de economische bloei en de onafhankelijkheidsoorlog. Men Wilde van het .land een eenheid maken, dus moest er, vonden ook de politieke
leiders, een taal komen. Tegenwoordig zie je nog
steeds wel dat taal een instrument van politieke doeleinden kan worden. In Nederland is in de zeventiende eeuw de nadruk gelegd op het Nederlands als een-

heidstaal, zij het vrij gematigd. En men had te maken
met een grote verscheidenheid aan dialecten, die de
vorming van een eenheidsstaat in de weg stond."
Treedt er omgekeerd zonder zo'n streven naar
nationale eenheid meer taalvariatie op?
"De taalvariatie die wij nu waarnemen — zoals de
[aai] in het Poldernederlands naast de [ei] in het Nederlands — heeft alles te maken met de evolutie van
de samenleving. Op veel terreinen worden de oude
normen losgelaten. De mensen weten heel goed wat
de normen zijn, maar ze houden zich er niet meer
aan. Veertig jaar geleden is het rebelleren begonnen.
Voor het Nederlands was de norm het ABN: in uitspraak, woordgebruik, spelling. Die norm functioneert nu niet meer."
"Op school worden sinds de jaren zestig geen eisen
meer gesteld aan het spreken. Docenten vinden alles
maar goed wat leerlingen zeggen, als je ze maar begrijpt. Die houding heeft de functie van de norm ondermijnd. En dat heeft de onderlinge verstaanbaarheid bepaald niet bevorderd. Je hoort vaak sprekers
waarbij je alleen al Lien minuten nodig hebt om vast
te stellen dat ze Nederlands spreken."
Koningin Wilhelmina

Docenten zouden vaker moeten zeggen: spreek
eens wat `netter'?
"Ja, de uitspraak van het Nederlands krijgt veel te
weinig aandacht. We hebben toch ook verkeersregels
en regels voor de omgangsvormen? Er wordt wel veel
aandacht en geld besteed aan spelling, waarom niet
aan uitspraak? Spreken doen mensen veel meer dan
schrijven."
"In de jaren dertig heeft koningin Wilhelmina nog
eens in de Troonrede gezegd dat een verzorgde uitspraak van het Nederlands een zorg is voor de regering. Als koningin Beatrix dat nu in de Troonrede zou
zeggen, wordt ze uitgelachen. En toch zou dat geen
kwaad kunnen in een land waar steeds meer anderstalige bewoners belang hebben bij een duidelijk en
behoorlijk eenvormig Nederlands spraakmodel. Vergelijk het met een situatie dat je Frans moet leren van
Fransen met tien verschillende soorten uitspraak."
Wat vindt u van uw eigen uitspraak?
"Dat is geen ABN, want ik heb een licht West-Brabants accent. ABN is de spraak van iemand aan wie
je niet kunt horen waar hij of zij vandaan komt. Dat
is de oude definitie van Van Haeringen en die is heel
werkbaar. Maar ABN als term is afgekeurd door
scherpslijpers: die zou suggereren dat iemand die
geen ABN spreekt, onbeschaafd is. De sociolinguisten
vervingen ABN daarom door Standaardnederlands.
Maar die term is gaandeweg uitgehold, want zelfs het
Kerkraadse Nederlands van Thijs Woltgens valt er nu
onder. Standaardnederlands betekent dan dus zo ongeveer hetzelfde als Algemeen Aanvaard Nederlands.
. Het opgeven van term en begrip ABN miskent het feit
dat iedereen die verzorgd Nederlands wil spreken,
niet wil spreken zoals Thijs Woltgens daadwerkelijk
spreekt, maar volgens de norm die hij daarbij in zijn
hoofd heeft."
•
-

Meer informatie over het Poldernederlands kunt u vinden op de
website van Jan Stroop: www.hum.uva.ni/poldernederlands.
Stroop biedt via de website ook een `lakmoesproef' waarmee iedereen voor zichzelf kan vaststellen in welke mate hij of zij Poldernederlands spreekt.
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GRAAG
Frank]ansen

en wetenschapper en enthousiast Bachliefhebber
eindigt de openingspagina van zijn website zo:
1 Mocht ik binnenkort op het instituut in het harnas sterven,
zet dan graag cantate 198, de
Trauerode, op. (zie ook het
Utrechtse U-blad, 28-11-2002)
Dat einde was bij mij goed voor
twee glimlachen, een bedoelde en
een onbedoelde. Meer over de
tweede: wat is er hier met graag
aan de hand waardoor het ongepast overkomt? Het is overigens
niet het enige rare graag: ik kon
ook "Kom graag binnen" (op een
winkelpui) noteren, en "Mogen wij
heel graag even uw telefoontje gebruiken?" (twee verdwaalde meisjes in een Bloemendaals bos).
In dergelijke uitingen is graag
onmiskenbaar beleefd bedoeld. De
gebruikers drukken ermee uit dat
ze het resultaat van de handeling
die ze verzoeken op hoge prijs stellen. Toch lukt het mij op de een of
andere manier niet om die gretigheid aan de spreker te verbinden.
Die blijft als het ware vastkleven
aan de toegesprokene. En dat heeft
tot gevolg dat graag juist onbeleefd overkomt: de toegesprokene
moet het verzoek niet alleen uitvoeren maar dat ook nog eens met
een zekere gretigheid doen. In 1
levert dat verplichte plezier bovendien een curieus contrast op met
de aanleiding.
Maar wie uitingen als 1 schrijft,
vindt ze zelf ongetwijfeld uitstekend. Hoe kan dat? Waarschijnlijk
is de betekenis van graag wat aan
het verschuiven. De grote Van Dale
geeft voor graag als bijwoord van
hoedanigheid: i `gretig'; 2 `gaarne,
met genoegen'; 3 `zonder tegenstreven, gewillig'. Van die betekenissen is `gaarne, met genoegen'
relevant als graag in een mededelend verzoek voorkomt:
2 Ik zie graag dat u de Trauerode
opzet.
In vragende of bevelende zinnen
FRISO
7665

C

V

het einde van de zin thuisvoelt,
bijvoorbeeld in:
3 Wilt u de Trauerode opzetten
graag?
4 Zet de Trauerode op graag!
Mogelijk is dit een moderne ontwikkeling, in ieder geval geeft het
woordenboek geen voorbeelden die
hierop lijken. De betekenis is dan
wel verschoven. 'Gaarne' en `met
genoegen' passen nu niet meer zo
goed. Wat graag nu doet, is iets
zeggen over de wijze waarop de
spreker wil dat de hoorder de taalhandeling interpreteert. Met het
woordje geeft hij aan dat hij een
beleefd verzoek doet. Graag krijgt
daarmee de gebruikswaarde van
alstublieft. In deze betekenis past
graag ook in elliptische (zeg maar
onvolledige) verzoeken en verzoeken met een onbepaalde wijs:

nen verplicht wordt ingenomen
door de persoonsvorm van het
werkwoord. Mogelijk is dat de
reden waarom de schrijver van 1
graag midden in de zin heeft gezet
('Zet dan graag de Trauerode op!').
Voor mij gaat dit net een stapje
te ver. Zo gauw graag midden in
de zin staat, heeft het woordje verplicht betrekking op het onderwerp
van de zin. Nu is het onderwerp
van 1 niet in de zin te vinden,
maar het kan niet anders of dat is
de toegesproken persoon, die tegelijk de beoogde uitvoerder van het
verzoek is. Maar voor wie graag in
dit verband ook `alstublieft' betekent, is er geen vuiltje aan de
lucht.
0
(advertentie)

NASLAGWERKEN
QEEFT U INFORMAT1E OVERT

5 De Trauerode graag!
6 De Trauerode opzetten graag!
In dit type beveelzinnen kan graag
ook verhuizen naar de voorkant
van de zin, zonder dat de betekenis ervan verandert.

ALGEMENE ENCYCIAPEDIEBN
Winkler Prins, Oosthoek, Wtannica e.a.
(ook s
ementen/jaarboeken an fosse delen).
GESPECIALISEERDE ENCYCLOPEDIE$N
• Gesdeeden s • GeografieR
e • Kunst • Uteratuur
•
c • Judaica • Maritiem • Medisch • Fauna • Flom enz

BIJZONDERE WERKEN

7 Graag de Trauerode!
8 Graag de Trauerode opzetten!
BOEK

Postbus 20
In 3 en 4 kan dat niet, omdat de
komt graag ook voor, maar dan is
eerste plaats in dit type beveelzinhetZG
meer een woordje dat zich aanAlbergen
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Tee. 0546 -860984
Fax 0546 - 861 700
E-mail: infoOfriso.ni

www.friso.ni
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Waarom de spellingcorrector niet altijd doet wat we willen

Theo van den Heuvel - Polderland Language & Speech Technology

Tekstverwerkers als Microsoft Word bieden de mogelijkheid tot spellingcontrole en automatische correctie. Maar dat gaat niet altijd goed. In 2001
nodigden we de lezers van Onze Taal uit om hun hart te luchten. Wat vindt
het bedrijf Polderland, de maker van de Nederlandse spellingmodule van
Word, van uw klachten?

let iedereen is altijd even blij met de
spellingchecker van tekstverwerkingsprogramma's. Dat bleek wel uit
de reacties die binnenkwamen op de
oproep die Onze Taal twee jaar terug
deed om "Word-leed", oftewel talige uitglijders van
Word, te melden. Al die inzenders denken waarschijnlijk dat de tekstverwerker Word in Amerika wordt
ontwikkeld, bij het bedrijf Microsoft. Dat is gedeeltelijk waar, maar voor de onderdelen waarbij er een andere taal dan het Engels gebruikt wordt, heeft Microsoft aparte bedrijven ingeschakeld. Die bedrijven krijgen de opdracht onder strikte beperkingen een deel
van het programma te schrijven, dat als het ware ingeplugd kan worden in het grote programma. Voor
Nederland worden de spellingcontrole en de grammaticacontrole gemaakt door Polderland Language &
Speech Technology. Deze `proofing tools, zoals ze officieel heten, worden dan meteen toegepast in alle
producten van Microsoft Office: de spellingcontrole
in Word is precies dezelfde als die in bijvoorbeeld
PowerPoint of Access.
Kringeltjes

Waaraan ergerden de inzenders zich zoal? De kringeltjes die Word onder de niet door hem herkende woorden zet, blijken soms tot irritatie te leiden. Allereerst
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vanwege de kleur. Zo zien de meeste kleurenblinden
geen verschil tussen de groene golfjes van de grammaticacontrole en de rode van de spellingcontrole. En
veel mensen associeren rood met fout, en groen met
goed. Dat is inderdaad allebei niet de bedoeling: het
kringeltje moet alleen aangeven dat Word iets bijzonders signaleert. De kleuren zijn helaas niet te veranderen, niet door u en niet door ons — het is iets wat in
Amerika wordt geprogrammeerd.
Maar het zijn vooral de ten onrechte geplaatste
kringeltjes die veel reacties teweegbrengen. Het irriteert veel gebruikers dat ze door de spellingcontrole
op de vingers getikt worden, terwijl het juist de computer is die er een potje van maakt door naast de
goede oplossing te grijpen. Anderen beklagen zich
juist weer over onzinwoorden en spelfouten die goedgekeurd worden. Kan dat nou echt niet beter? Om die
vraag te beantwoorden, moeten we iets dieper ingaan
op de werkwijze van de programmatuur.
De spellingcontrole kijkt alleen maar naar de individuele woorden en legt geen verbanden tussen de
woorden in de zin. Dat maakt het voor het programma veel gemakkelijker, maar het is tegelijkertijd een
wezenlijke beperking. Een voorbeeld: u tikt `Dat gebeurd maar al te vaak.' De spellingcorrector zal de
fout niet opmerken, omdat gebeurd weliswaar in deze
zin gebeurt moet zijn, maar wel een bestaand woord
is. Of u verwisselt per ongeluk de s en de t in kisten,
en de corrector keurt kitsen goed als meervoud van
kits (`klokhuis') . Niets aan te doen. Omdat de spellingcorrector de woorden een voor een afwerkt, is er
geen enkele manier waarop deze fouten gesignaleerd
kunnen worden.
Woordenschat
De belangrijkste basis voor de spellingcorrector is de
officiele woordenlijst in het Groene Boekje. Daar
staan echter alleen basiswoorden in (dus wel werken
maar niet werkt of werkten). Bovendien bevat de lijst

REMEDIES TEGEN WORD-LEED
1. Nummer een in de ergernissen-top-tien is de `autocorrectie', die tijdens het typen
al uit zichzelf veranderingen aanbrengt. Erg handig voor slordige typers, maar soms
hinderlijk. De standaardinstelling is namelijk maar een compromis; u zult die instelling vrijwel zeker moeten aanpassen. Hoe doet u dat?

- In de `Word-feed'-oproep van Onze Tao! kwam de letter j aan het begin van de
zin ter sprake. Autocorrectie maakt daar j van (jsselmeer). Om dit te voorkomen,
kunt u het beste via `Extra' > `AutoCorrectie' de optie `TWee beginhoofdletters
corrigeren' uitschakelen.

- Maakt u vaak dezelfde typefout? Tikt u steeds toesten in plaats van toetsen? Kies
dan `Extra' >'AutoCorrectie' en neem de correctie op in de lijst `Vervangen
door'. Gaat voortaan altijd goed.

- Hoewel de spellingcorrector voor Word dezelfde is aIs die voor PowerPoint, cult u
voor de twee pakketten vaak verschiIlende autocorrectie-voorkeuren hebben. Zo

is de optie'Zinnen. met hoofdletter beginnen' in PowerPoint meestal hinderlijk.
Zet die optie dan gewoon tijdelijk uit.
2.Ook al doet de spellingcorrector soms rare suggesties, het kan een heel handig
hulpmiddel zijn bij spellingonzekerheid. Weet u niet meer hoe het nu ook alweer zat
met de accenten en trema's in creme, apres -skt of apercu? Tik dan gewoon creme,

apresski en apercu in, klik de kringeltjes met de rechtermuisknop aan en voig de eerste suggestie.
3. Behandel uw spellingcorrector als een werknemer met beperkte capaciteiten. U

kunt hem ontslaan als u niet tevreden bent, maar u kunt ook, rekening houdend met
zijn beperkingen, zo goed mogelijk gebruikmaken van zijn diensten. HIJ zal noolt
geirriteerd raken.

maar zo'n 125.000 ingangen. Dat is bij Lange na niet
genoeg voor een tekst met een normale moeilijkheidsgraad.
Dat probleem is groter dan het lijkt. Het is niet
eens zo moeilijk om al die woordvormen zoals werkt
of te leiden uit de woordenlijst (al krijg je dan ook
gekke vormen zoals veelt van het werkwoord velen,
dat alleen in de uitdrukking lets niet kunnen velen
voorkomt), maar daarmee zijn we er niet.
De gemiddelde schrijver gebruikt heel wat wordieeniet
den d
a in het
e Groene
G oe e Boekje
J voorkomen, bijv0o
rbee1 d butten lacorres
nd
P ondent of droPlie
.fhebber.
Dat komt doordat het Nederlands veel vrijheid biedt
om nieuwe woorden samen te stellen uit oude. Dit
mechanisme is typisch voor het Nederlands en andere
Germaanse talen, zoals Duits en Zweeds. Als u vanavond in een dappere bui een maaltijd van drop probeert te bereiden, dan is het resultaat, op zijn best,
een `dropschotel'. Vindt u dat een mogelijk woord?
Wilt• u dat uw spellingcorrector u voor dit woord
waarschuwt? Het zou toch heel irritant zijn als die
dergelijke samenstellingen steeds zou aanstrepen.
Teksten zouden vol komen te staan met rode kringeltjes. Daarom bekijkt de spellingcorrector bij ieder onbekend woord of het niet ook een combinatie van bestaande woorden kan zijn. En dat heeft helaas zo z'n
nadelen. Wilt u kameel schrijven en tikt u per ongeluk

kamedel, dan zal de spellingcorrector dat niet signaleren, omdat het resultaat een weliswaar onwaarschijnlijke maar geldige combinatie is van het zelfstandig naamwoord kam en het bijvoeglijk naamwoord edel (vergelijk vuurrood) . Er is tot nu toe geen
enkele methode bekend om de waarschijnlijkheid van
zo'n combinatie te bepalen.
Denkwerk
Door de vele mogelijke combinaties van woorden gebeurt het dus relatief vaak dat de spellingcorrector
een fout niet opmerkt. Maar ergerlijker blijken de gevallen waarin het programma een woord onderstreept
dat helemaal niet fout is. Dat is meestal het geval bij
eigennamen als IJsselmeer of Erasmus. De spellingcorrector heeft geen ingebouwd 'Groen Boekje' voor
eigennamen. Dat zou trouwens nog niet eens zo eenvoudig zijn, want de lijst met alle mogelijke eigennamen is nog groter dan de lijst met mogelijke woorden; denk alleen maar eens aan teksten met buitenlands nieuws. Maar buiten die eigennamen zijn er
ook veel gevallen waarin het resulterende woord niet
te herleiden is tot een combinatie van bekende woorden (allesdoeners, vierogig) . Dan pas begint het echte
denkwerk: de spellingcorrector zal de onbekende
woorden proberen te `corrigeren'. Dat wil zeggen: hij
probeert er met zo min mogelijk veranderingen een
bestaand woord van te maken. Zo kan van hebbben
gemakkelijk hebben gemaakt worden door een b weg
te laten. Op diezelfde manier zou Word onder meer
het voor hem onbekende IJsselmeer veranderd willen
zien in IJskelder, Erasmus in Grasmus, allesdoeners in
flesopeners en vierogig in verhoging.
Bij die veranderingen probeert het programma
overigens wel rekening te houden met de klanken van
het Nederlands. Zo is de vervanging van ei door ij (of
andersom) logisch, omdat beide lettercombinaties
dezelfde klank kunnen weergeven. Hetzelfde geldt in
het algemeen voor c en k, en voor g en ch. Daarom

1
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HET LEUKSTE orr 'LOOS ALARM'
Inderubriek 'loos alarm' uit dejaargangen 2001..2002 van
Onze Tool signaleerden delezers van Onze Tool grappige sug..
gesties diedespellingcorrector verzon bij narnen, Een 9reep
uit deaardigste inzendingen:

Bill Gates
Erasmus
johan Croyff
Willem Alexander
Ronald Koeman
jeroen van Inkel
Blair
George Bush
joling
Guus Hiddink

BilGajes
Grasmus
OhaenDrui(
Wielklem Oleander
ronale Boeman
Beroven van Winkel
Flair
Geoorde Push
jolig
Geus Uitdrink

Hoe komthetprogramma bij aldiegekke suggesties7 Zoals u
zelfkuntnagaan, verschillen demeeste alternatieven maar in
een of tweeletters van deoriginelen. Bijvoorbeeld, omOleandertemaken van Alexander hoefje aileen deeerste letterin
een 0 te veranderen, endex wegte laten,
Maar hoezit hetdan metKoeman7 Datistocheen mogelijke
samenstelling van koe enman, ensamenstellingen van twee
bestaande woorclen keurtdespellingcontrole tochaltijd
goed7 [awel, maar een samenstelling metkoe enman ZOU
eigenlijk koeienman moeten luiden (diewordtdan oakniet
gecorrigeerd).

wordt een fout als reimen door de spellingcontrole
goed gecorrigeerd in rijmen, terwijl er voor de correctiesuggestie remmen strikt genomen minder veranderingen nodig zouden zijn.

Officieel of persoonlijk
De Nederlandse spellingcorrector is gebaseerd op de
officiele norm. Dat kan in Nederland en Vlaanderen,
omdat de spelling gereguleerd is. Dat is niet in aIle
landen ZOe In die gevallen zal de spellingcorrector een
statistische benadering kiezen, waarbij de meest
voorkomende spellingvariant de norm wordt. Het is
op het eerste gezicht misschien geen slecht idee om
zo'n statistische benadering ook voor de Nederlandse

corrector in te schakelen. Onder het motto 'de meeste stemmen gelden' zou het programma altijd de
meest gebruikte variant aanbevelen. Dat heeft echter als nadeel dat hardnekkige spelfouten als geiipdate in plaats van geiipdatet, en pannekoek zonder
tussen-n onmiddellijk gelegitimeerd zouden worden.
Daarom kiest het Nederlandstalige Word aIleen voor
het motto 'volg de leider': in aIle gevallen geldt een
officiele norm.
Voor wie er behoefte aan heeft, zijn er weI mogelijkheden om de spellingcorrector te voorzien van
persoonlijke instellingen. Zo kunt u als gebruiker indien gewenst spellingvarianten als produki, bizonder
en text aan uw persoonlijke woordenlijst toevoegen,
en tevens een aantal opties in- of uitschakelen (zie
kader 'Remedies tegen Word..leed'). Die mogelijk..
heid is er niet aIleen voor de eigenwijze speller,
maar vooral ook voor mensen met een specifiekjar..
gone Voor een aantal groepen van dergelijke gebrui..
kers zijn er zelfs aparte varianten van de spelling..
controle verkrijgbaar. Zo kunt u een versie kopen die
vol zit met medische terminologie. Daarmee kunt u
tenminste zonder hinderlijke rode kringeltjes op het
scherm een brief aan uw huisarts opstellen waarin u
de gevolgen beschrijft van het eten van te veel dropschotel.
e

GRAMMATICACONTROLE
Indit artikel gaat hetaileen over derode kringeltjes van de
spellingcontrole ennietover degroene van degrammatica..
contrale. Datisomdatgrammaticacontrole veel ingewikkelderin elkaar zit,endus ookveellastiger isom uit te leggen.
. Een klein voorbeeld kan datduidelijk maken. Neem deeenvoudige zin'Dieblokken brandden slecht,' Omdeze zinop
grammatica te controleren moetje omte beginnen alweten
wathetwerkwoord is.Isdatblokken, brandden ofslecht7 Datis
makkelijk. zultu zeggen, wantbrandden isduidelijk een werkwoordsvorm. Maar pas op:misschien isbrandden weieen spelfout(perongeluk twee d's). Vervolgens moetje hetonder..
werp bepalen. Isdatdie, die bloklcen of branden (als brandden
tocheen spelfout is)7 En als hetdie is,isdatdan enkelvoud of
meervoud7 Geen wonder datdegrammaticacontrole zijnsuggesties vaak heel voorzichtig formuleert ('Als dit hetonderwerp isvan dat,komen onderwerp enpersoonsvorm niet
overeen in persoonjqetel'),
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Samen sterk
Ais zelfstandige werkzaam in de boekeobranche?
Oak behaefte aan gezamenlijke belangenbehartiging,
uitwisseling van ervaringen, vergroting van uw
netwerk en verdieping van uw kennis? Word dan lid
van Boek&Zaken, vereniging voor zelfstandige
professionals in de baekenbranche (coordinatoren,
vertalers, [bureau]redacteuren, correctoren).
Meer informatie: www.boekenzaken.nl

SPAAN

KANONS

TAALPOLITIE
Henk Spaan

C. Kostelijk - Alkmaar

Met ingang van dit nummer zal Kier maandelijks een column staan van
tv-programmamaker, voetbaldeskundige, schrijver en neerlandicus

at is het meervoud van kanon?
`Kanonnen', zult
u waarschijnlijk
zeggen. Dat wordt ook als standaardmeervoud in de naslagwerken gegeven. Er is echter een uitzondering: volgens Van Dale hebben ze het bij de marine over
`kanons'.
Dat bevreemdde mij, en daarom
informeerde ik bij het Marinemuseum in Den Helder naar het meervoud van kanon. In zijn antwoord
liet de conservator, de heer W.G.
Boven, mij het volgende weten:

Desondanks words er in de hedendaagse literatuur steeds
meer over `kanonnen' aan boord
van schepen gesproken. Op zichzelf is dat ook niet zo erg. Maar
goed, het blijft natuurlijk leuker
om van `kanons' te spreken, ook
al staat dat een beetje raar.

Henk Spaan.

ijn naam is Henk Spaan en ik ben van
de taalpolitie. We zijn een andere opsporingsinstantie dan The Language
Police beschrijft. In dit kortgeleden bij
Knopf verschenen boek kunnen we zien dat Amerikanen nog gekker zijn dan we denken. Toen mijn
Hiermee leek de kous af, totdat ik
schoonzus, een aan een Amerikaanse universiteit veriemand sprak die meer dan dertig
bonden historica, eens zei dat je als academicus echt
jaar bij de marine heeft gezeten, op geen kerstkaart kon versturen omdat je maar nooit
zeven oorlogsschepen heeft gevaren wist welke godsdienst de ontvanger beleed, zag ik
en die kanons nooit `leuker' heeft
haar plaatsvervangende overgevoeligheid als een hygevonden. Hij vertelde mij zelfs dat percorrect overblijfsel uit de jaren zestig. Nu ik The
hij nog nooit van dit s-meervoud
Language Police lees, weet ik beter. Diane Ravitch behad gehoord. In al die j aren had hij schrijft haar belevenissen met een instantie die `bias
Het is nog steeds zo dat er bij de het geen van zijn honderden colle- and sensitivity review panel' heet, een instantie dus
Koninklijke Marine van `kanons' ga's ooit horen gebruiken.
die vooroordelen en gevoeligheden beoordeelt. De
words gesproken. In de MaritieEr is blijkbaar werk aan de
schrijfster was door president Clinton gevraagd mee te
me encyclopedie staat dat omwinkel voor de redacteur van de
werken aan het samenstellen van een centrale taalschreven. Deze Maritieme encynieuwe druk van de Maritierne
toets voor kinderen uit de vierde klas. De door haar en
clopedie geldt als standaardwerk. encyclopedie.
0 anderen geselecteerde teksten werden .beoordeeld
door voornoemd panel, vol deskundigheid over andermans gevoeligheden.
Enige voorbeelden van verworpen teksten:

TAALTEST
Taaladviesdienst

A. Test uw spellingkennis

B. Vergroot uw
woordenschat

C. Zoek de fouten
1. De frele echtgenote

s 1. a. celtisch
b. Celtisch
C. keltisch
d. Keltisch
2. a. caligrafie
b. calligrafle
C. kaligrafie
d. kalligrafie
3.

a.

stadten
b. stad'en
c. stadt'en
d. statten
4. a. spareribs
b. spare ribs
C. spearribs

d. spear ribs
5. a. paralellogram
b. parallellogram
c. parralellogram
d. parrallellogram

1. paroment
a. kerkgewaad
b. verlammend gif
c. versiersel
z. ^relkant
a. bladzijde
b. schuine leant
c. voering

3. sibilant
a. bedrieger
b. sisklank

C. toneelspeler
4. stripofiel
a. liefhebber van
strips

b. liefhebber van
wat gestreept is
c. medicijnenverslaafde

van de matador
raakte buiten zinnen,
gezien haar iberische
ega door de stier
op de horenswerd
gespietst.

2. Een waarlijk topteam

aan Madridse
chirurgijnen wist
ten langen leste
onverwachts zijn
leven to redden.

D. Extra
Hoe heet een barbarisme (leenvertaling) uit
het Grieks7
a. atticisme
b. graecisme
c. hellenisme
d. kretologie
De antwoorden vindt u
op pagina 243 van dit
nummer.

I. Een verhaaltje over opgroeien in het oude Egypte
werd afgekeurd omdat het beschreef hoe de rijkste
mensen in de grootste huizen woonden. Dit beschouwde men als elitair.
2. Een tekst over Mount Rushmore mocht niet omdat
het monument, dat bestaat uit in de heuvels uitgehakte hoofden van de presidenten Washington,
Jefferson, Roosevelt en Lincoln, midden in een gebied ligt waarin indianen van oudsher mediteren.
Amerikaanse vierdeklassers, indianenvrienden pur
sang, zouden zich kunnen ergeren aan het door de
beeldhouwers getoonde gebrek aan respect.
3. Geen enkele tekst mocht verwijzen naar de evolutie
of de oorsprong van het universum. Het vermelden
van dinosaurussen of fossielen was ten strengste
verboden.
Je zou er zowaar trots op worden Nederlander te zijn.
Met dergelijk moralisme houdt deze agent van de
taalpolitie zich niet bezig. Wel zal hij zich nu en in de
toekomst afvragen waarom Eddy Poelmann de donkere, Franse middenvelder van Real Madrid toch steeds
`Makalelleh' noemt en niet `Makaldle'. Kennelijk wil hij
zijn uitspraak een Afrikaans tintje geven. Welke van de
twee versies ligt dan meer voor de hand? Misschien
schuilen er onder de lezers van Onze Taal wel deskundigen op dit gebied. Ook ben ik stomverbaasd dat, in
het enige land buiten Zweden waarin Kindvall `Tsjindvall' wordt genoemd, Frank Snoeks nog altijd `Nedved'
zegt en niet `Njedvjed', zoals alle Tsjechen doen.
De volgende keer behandel ik de teksten van Blof of
die van Huub Oosterhuis. Dat zien we nog wel.
0
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Dubbele achternamen
in Belgie
n Belgie krijgt een kind standaard de achternaam
van zijn vader, en dat is een beperking waarmee
veel Belgen niet uit de voeten kunnen. Ruim een
kwart van de Belgische jonge ouders heeft in onderzoek aangegeven dat zij hun kinderen graag twee achternamen zouden geven: zowel die van de vader als
die van de moeder - dus ongeveer zoals het al sinds
jaar en dag in Spanje gaat. Iedere achternaam is daar
een combinatie van de eerste familienaam van de
vader en die van de moeder.
Tijdens de vorige regeringsperiode in Belgie is de
wetgeving over de dubbele namen op de valreep gesneuveld, maar het ziet ernaar uit dat het er de komende vier jaar toch van gaat komen. De liberalen en
socialisten van Verhofstadt II hebben in het regeerakkoord aangekondigd de discussie over de kwestie weer
te willen openen. En volgens de woordvoerster van de
minister van Justitie is er "geen enkele reden waarom
we deze legislatuur niet geregeld zouden krijgen".
Bron: De Standaard, i8 juli

alleen nog maar hebben over `courriel' - een samentrekking van de
woorden courrier electronique ('elektronische post'). De term is afkomstig uit de Canadese provincie
Quebec, waar vrijwel iedereen hem
gebruikt. (Canoe)
Dyslexie behandelbaar. UitAmerikaans onderzoek blijkt dat dyslexie
goed te behandelen is. Enkele dyslectische kinderen kregen Brie
weken tang een intensieve training
waarin ze hetverband leerden
leggen tussen letters en de bijbehorende klanken. Aan het eind van de
cursus konden ze aanzienlijk beter
lezen. Uit hersenscans bleek ook
dat hun hersenen meerwaren gaan
lijken op die van niet-dyslectici.

(Globe and mail)

2003

Van Dale als pr-middel. De gemeente Sluis gaat de bekendste Sluizenaar
uit haar geschiedenis, Johan Hendrik
van Dale, inzetten om haar naamsbekendheid te vergroten. Sluis hoopt bijvoorbeeld nationale en internationale
aandacht te trekken met hettoekomstige literaire centrum `De Dikke van
Dale'. (BN/De Stem)
Courriel. De Franse regering heeft
het gebruik van het woord e-mail in
alle overheidscommunicatie verboden. Franse ambtenaren mogen het

Brabants. Op i augustus is Stichting
Het Brabants opgericht, die onder
meer pleit voor officiele erkenning
van het Noord-Brabants als streektaal. (Stichting Het Brabants)
Vlaamse adel spreekt Frans. 97%
van de Vlaamse en de Brusselse adel
spreekt thuis uitsluitend Frans. Een
op de vijf edelen in Vlaanderen
spreekt zelfs geen behoorlijk Nederlands. Dat blijkt uit een steekproef
van Andries Geeraert, student aan de
Vrije Universiteit van Brussel. (Van
Dale)
Ontmaskerd door dictee. De
Vlaamse afzender van een poederbrief en een dreigbrief is ontmaskerd
door een dictee. In beide brieven
spelde de afzender het woord buurt
als "buirt", een schrijfwijze die de
verdachte later ook gebruikte in een
dictee dat hij van de politie moest
maken. (Gazet van Antwerpen)

(advertentie)

Anderstaligenquotum. Basisscholen van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs in Ede
zorgen er met een streng spreidingsbeleid voor dat niet meer dan 15%
van hun leerlingen anderstalig is. Dat
is in strijd met de wet en moet dus
verboden worden, zo bepaalde de
Commissie Gelijke Behandeling eind
juli. (NRC Handelsblad)
[240]
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Sean Connery

Slechtste accent. De lerse tongval
die Sean Connery zich aanmat voor de
film The Untouchables is de slechtste
vertolking van een accent die ooit in
een film te horen was, aldus lezers van
het Britse filmblad Empire. Tweede in
de top-tien is Dick Van Dyke, die in
Mary Poppins een cockney speelde.
Ook Brad Pitt, Julia Roberts, Keanu
Reeves en Meryl Streep komen in de
lijst voor. (The Guardian)
Inburgeringscursussen. De Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (Nisbo) gaat voor betrekkelijk
weinig geld inburgeringscursussen organiseren in Turkije (kosten: €1250,—
per deelnemer; in Nederland kost zo'n
cursus € 4500,-). Het initiatief is een
reactie op de uitspraak van minister
Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dat cursussen in het buitenland duurder zijn dan die in Nederland. Als het plan aanslaat, volgen er
cursussen in Marokko. (Brabants Dagblad, Van Dale)
Voorschoolse les. Kinderen die onderwijs hebben gekregen op de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf
blijken op de basisschool - anders dan
gedacht - niet beter in rekenen of taal
dan andere kinderen. (Trouw, de Volks-

krant)

.

Koppelingen naar de originele berichten
staan op de internetpagina www.onzetaal.nl/tamtam; let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website
staat iedere dag vers taalnieuws.

lBIJ W JZE VAN ZEG

..J

Riemer Reinsma

DE LANGE MARS DOOR DE INSTITUTIES

Mao Zedong tijdens
de Lange Mars,1934

n oktober 1967 werd in Frankfurt een "socialistische arbeidsconferentie" gehouden. Een van de
sprekers was de Duitse studentenleider Rudi
Dutschke. Nadat verschillende andere redenaars als
vanzelfsprekend een gewelddadige revolutie hadden
gepropageerd, pleitte Dutschke voor iets heel anders:
voor een "lange mars door de instituties". De maatschappij, zo betoogde Dutschke, diende van binnenuit
hervormd te worden. Volgens Wolfgang Kraushaar (in
het boek Frankfurter Schule and Studentenbewegung.
Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail r946-1995)
dacht de spreker daarbij vooral aan bedrijven die in
een crisis verkeerden, zoals de mijnbouw en de textielindustrie. Daar moest men proberen de "subventionistisch verschleppte Krise" (oftewel `door overheidssteun onnodig gerekte crisis') te politiseren,
zoals Dutschke het in onnavolgbaar marxistenbargoens uitdrukte. Een jaar later schreef Dutschke in
een, door hem samen met anderen geschreven, voorwoord: "Der lange Marsch der revolutionaren Guerilla
durch die Kontinente ist nicht zu trennen vom langen
Marsch durch die Institutionen" (`De lange mars van
de revolutionaire guerrilla door de continenten is niet
te scheiden van de lange mars door de instituties') .
Dutschke vergeleek de maatschappelijke hervormers dus met marcherende troepen. Met zijn metafoor van een `lange mars' herinnerde hij aan de
10.000 kilometer lange, barre tocht die Mao Zedong
in oktober 1934 in Zuid-China was begonnen, samen
met 86.859 andere revolutionairen. De deelnemers
trokken over niet minder dan acht bergketens en staken 24 rivieren over. Slechts 4000 van hen haalden
het eindpunt, in het noorden van Shen-si. Dat was
meer dan een jaar later.
In de loop van de jaren heeft de uitdrukking de
lange mars haar radicaal-linkse karakter goeddeels
verloren. Ook doken er talloze varianten op. Zo sprak
iemand van de "lange mars door de universitaire instituties" (de Volkskrant, 1993), een ander had het
over de lange mars door de "Europese instituties". En
vaak wordt de uitdrukking verkort doordat instituties
wordt weggelaten. Zo hebben we "de lange mars van

Jan Marijnissen" (NRC Handelsblad, begin 2003),
maar ook een "lange mars naar emancipatie" (titel
van een publicatie) . En zelfs de door Dutschke zo verfoeide middenstand heeft zich van de uitdrukking
meester gemaakt. Iemand schreef een publicatie met
de titel De lange mars naar kwaliteitsbeheersing. Als
Rudi Dutschke dat had voorzien, zou hij zijn metafoor
waarschijnlijk ingeslikt hebben.

IEMAND (OF IETS) NODE MISSEN
e uitdrukking iemand node missen wil, een
beetje plechtig, zeggen dat je iemand erg
mist. Maar wat betekent dat geheimzinnige
woord node? Daarover heeft veel twijfel bestaan.
Lang heeft men gedacht dat node een afleiding was
van het oude bijvoeglijk naamwoord ode (`makkelijk,
licht'), met een ontkennend voorvoegsel n-. Node zou
dus `niet makkelijk' zijn, en dat klopt inderdaad prima
met de betekenis: `niet makkelijk missen'.
Inderdaad was ode in de Middeleeuwen een bestaand woord voor `gemakkelijk, zonder moeite'.
Maar heel courant was het al niet meer, want we vinden het alleen in poezie, en dan nog bijna uitsluitend
als rijmwoord. Heel gebruikelijk was daarentegen wel
node. In de ridderroman Walewein lezen we dat de
hoofdpersoon "vaste [ = snel] reet ende node spaert
[ = talmt] ".
Was die n van node inderdaad een ontkennend
voorvoegsel? Er zijn doorslaggevende bezwaren aangevoerd tegen deze verklaring. Een van de belangrijkste is dat je het voorvoegsel n- niet zomaar voor ieder
bijvoeglijk naamwoord of bijwoord kunt plakken. Als
node zou bestaan uit een ontkennend voorvoegsel
n- plus ode, zou het thuishoren in het selecte rijtje
ooit - nooit, ergens - nergens, immer - nimmer, iemand
- niemand, iets - niets, en dat is onwaarschijnlijk. Buiten dit groepje 'werkte' het voorvoegsel niet. Je kon
dus bijvoorbeeld niet naar believen 'naardig' of `neerlijk' zeggen.
In werkelijkheid is node een oude naamval van
nood. Maar welke naamval? Daar wordt verschillend
over gedacht. Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal beweert dat het om een oude datief gaat, de
naamval die vroeger werd gebruikt in het soort gevallen waarin we tegenwoordig een meewerkend
voorwerp gebruiken (bijvoorbeeld in 'Ik gaf haar een
hand') . Maar dat levert in het geval van node een onzinnige betekenis op.
Volgens het Middelnederlandsch Woordenboek en
het Vroegmiddelnederlands Woordenboek is node een
instrumentalis, de naamval die uitdrukt met welk
middel of op welke manier een handeling wordt verricht, maar ook dat levert een vreemde betekenis op:
`door middel van de nood missen'. Een ding lijkt
zeker. Welke naamval het ook geweest mag zijn, die
naamval moet een oorzaak hebben aangeduid. De
betekenis van node missen moet oorspronkelijk zijn
geweest: `door de nood gedwongen missen'.
ONZE TAAL 2003
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MARGIT REM: HOE SCHREVEN DE KLERKEN?
Marc van Oostendorp

chrijven in een dialect
was ook in de Middeleeuwen een paradoxale
handeling. Een dialect
was — zoals tegenwoordig nog
steeds vaak het geval is — een persoonlijk gekleurde taal, die je alleen in een niet-officiele en kleine
kring sprak. Wie schreef, gebruikte
kostbaar materiaal, had een lange
opleiding achter de rug, en moest
zich inspannen om een leesbaar
resultaat op papier te krijgen. Het
geschrevene moest dan ook zo onpersoonlijk mogelijk zijn, en zo
stimuleerde het schrift de komst
van een eenheidstaal.
Toen in de loop van de dertiende eeuw de hoven in de Nederlanden steeds minder Latijn gingen
gebruiken in hun administratie en
overschakelden op de volkstaal,
gaven ze daarmee een belangrijke
aanzet tot de vorming van meer
gestandaardiseerde vormen van
die volkstaal. Die administraties,
de kanselarijen, waren in handen
van professionals — klerken die
hoogopgeleid waren en hun vak
verstonden. In hun handen werd
de gesproken volkstaal in de loop
van de tijd tot een schriftelijk instrument waarmee je je plechtig en
zakelijk kon uitdrukken.
After

Naar die allereerste periode, die
van de dertiende eeuw, is in de
laatste vijftig jaar relatief veel onderzoek gedaan. Daarentegen was
de ambtelijke taal van de veertiende eeuw tot voor kart een Witte
plek voor de wetenschap. Het
proefschrift waarop Margit Rem dit
Oorkonde van Melis voorjaar aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam promoveerde,
Stoke van 29 novembrengt daar verandering in. Zij onber 1305
derzocht het taalgebruik van de
Bron: Gemeentearchief SchouHollandse grafelijke kanselarij aan
wen-Duiveland, verzamellng
het begin van de veertiende eeuw
charters, nr. r
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om te achterhalen hoe regionaal
gekleurd dat was, en of er al sprake was van een eigen, bovengewestelijke `kanselarijtaal'.
Zonder de computer had Rem
haar werk niet kunnen doen, want
er moest veel gerekend worden.
De eerste stap was dat ze het apparaat een groot aantal veertiende-eeuwse documenten voerde
waarvan precies bekend was waar
ze vandaan kwamen. Die documenten werden door de computer
nauwkeurig met elkaar vergeleken
op spellingvarianten. Zo werd het
woord met in de veertiende eeuw
soms als mit gespeld. De computer
ontdekte dat dit relatief vaak gebeurde in de provincies Utrecht en
Gelderland, iets minder vaak in
andere oostelijke provincies en
vrijwel nooit in het zuidwesten.
Een ander voorbeeld: het woord
achter werd in Holland en Utrecht
veel vaker als after gespeld dan elders. Op deze manier kon Rem van
elke plaats een nauwkeurig statistisch profiel vaststellen en daarmee de oorsprong van documenten van onbekende herkomst achterhalen: als er verhoudingsgewijs
veel mit en after gespeld staat in
een document (en als ook andere
woorden op een bepaalde manier
geschreven zijn) is de kans groot
dat het in de buurt van Utrecht opgesteld is.
Rijmkroniek

Rems werkwijze bleek aantoonbaar
effectief. Als ze bijvoorbeeld alle
documenten uit Brugge verwijderde uit het materiaal waarop de statistieken gebaseerd waren, en ze
liet de computer vervolgens uitzoeken waar een Brugs document vandaan kwam, dan gaf de computer
toch de omgeving van Brugge als
de waarschijnlijkste oorsprong
ervan. Dat komt doordat schrijvers
in de omgeving van Brugge grotendeels dezelfde spelwijze hanteerden als die in de stad zelf.
Nadat Rem op deze manier de
computer getraind had, kon ze de
documenten van verschillende
`handen' uit de Hollandse kanselarij proberen te plaatsen. Een `hand'
is in het jargon van de oorkondestudie de naam voor een verzameling documenten die duidelijk

door dezelfde persoon — dezelfde
hand — geschreven zijn. De bekendste hand in Rems materiaal
was die van Melis Stoke, een klerk
die een grote invloed moet hebben
gehad op het taalgebruik van de
kanselarij en die bovendien bekend raakte doordat hij een geschiedenis van Holland schreef, de
Rijmkroniek.
Dordrecht

Uit Rems onderzoek blijkt dat alle
schrijvers meerdere dialectvarianten door elkaar gebruikten. Iemand die een relatief noordelijke
spelstijl had, gebruikte toch of en
toe ook een zuidelijke vorm, en
omgekeerd. Die vermenging valt
op verschillende manieren te verklaren: intellectuelen — wat de
klerken toch waren — bleven zelden hun hele leven in de plaats
wonen waar ze geboren waren, en
daarnaast namen ze mogelijk spellingen over van hun leermeesters
en van elkaar. Op die manier ontstond langzaam maar zeker een
grootste gemene deler van spellingen.
Toen Rem alle oorkonden van
alle door haar bestudeerde handen
in een bestand bij elkaar voegde,
kwalificeerde de computer het als
afkomstig uit Dordrecht. Nu was
dit indertijd een van de belangrijkste steden in het graafschap Holland, ook in administratief opzicht,
en bovendien waarschijnlijk de geboorteplaats van Melis Stoke (de
achternaam Stoke kwam alleen in
die stad voor, en Stokes eigen taal
draagt ook duidelijk Dordtse kenmerken) . Maar volgens Rem is er
nog een verklaring. De medewerkers van de kanselarij kwamen uit
alle delen van Holland en Zeeland.
Hun taal droeg daar nog de sporen
van, en als we een gemiddelde
nemen over al die dialectkenmerken, wekt het geen verbazing dat
we in het midden van dat gebied
uitkomen — in de buurt van Dordrecht dus: •
Margit Rem, De taal van de klerken uit de
Hollandse gra fel eke kanselar j (7300-134o).
Naar een 1 okal iseringsproced ure voor het
veertiende-eeuws Middelnederlands. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU,
2003. ISBN go 72365739
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ALLEEN NAAR SCHRIJFCURSUSSEN
MET EEN AANGETOOND EFFECT
Frank]ansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen behandelt maandelijks zo'n kwestie. Hij steekt daarbij zijn elgen mening niet onder stoelen of banken, en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

Als zo'n cursus geevalueerd
words, wat willen we dan weten?
De meeste taalbureaus schijnen te
denken dat we willen weten of de
cursisten het geleerde nuttig vonden, of prettig. Zulke evaluaties
zijn alleen zinvol voor chefs die als
alternatief voor de cursus een
dagje Efteling overwegen.

Daarom luidt de stelling deze keer:

et is opmerkelijk dat
bijna niemand de effectiviteit van taalpro- Evaluatievragen die of en toe gesteld worden, zijn: Gaan de ambtejecten echt ondernaren na een cursus minder passie
zoekt." Dit verzuchten Roos Naeff
en Wim Blokzijl in hun artikel over ve zinnen schrijven? En maken ze
volgens deskundigen betere tektaalcursussen en de rest van de
sten? Maar de resultaten van zo'n
baaierd aan creatieve inspanninonderzoek hangen in de lucht zogen die ambtelijke instanties zich
getroosten om ambtenaren beter te lang niet vaststaat dat een verminleren schrijven (Onze Taal januari). dering van passieve zinnen rechtstreeks leidt tot meer tevredenheid
De bedoeling van schrijfcursusvan de burger, en of de oordelen
sen is dat ambtenaren leren hun
van deskundigen inderdaad overschrijfgewoonten te verbeteren,
eenkomen met die van belanghebzodat hun teksten meer worden
bende
burgers.
gewaardeerd door de burgers. Een
De echte evaluatievraag is: zijn
ambtenaar die bijvoorbeeld veel
de burgers nu wel tevreden of ten
passieve zinnen schrijft, leert dat
die het lezen niet veraangenamen, minste tevredener over ambtelijke
teksten dan vroeger? Er is maar
en formuleert voortaan minder
een manier om daarachter te
vaak een passieve zin.
komen: meten hoe burgers de teksten waarderen. Helaas is zo'n onderzoek nog niet uitgevoerd. Dus
wie nu een cursus kiest, is een
ANTWOORDEN TAALTEST (zie paging 239)
blinde in de mist.
'

'

A. Spelling
1. d. Keltisch
2. d. kalligrafie
3. d. statten
4. a. spareribs
5. b. parallellogram

C. Ioek de fouten

1. fr6le, aangezien, lberische, eega (kan zowel

opeenvrouwalsop
een man slaan), op de
horens wend genomen
of werdgespietst

geven.
Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 22 September uw stem uit op onze
website: www.onzetaal.nl. U
kunt ook per post reageren;
stuur een briefkaart met `Aileen
taalbureaus die de resultaten
van goed effectonderzoek kunnen overleggen, komen in aanmerking om cursussen te geven'
of 'Niet alleen taalbureaus die
de resultaten van goed effectonderzoek kunnen overleggen,
komen in aanmerking om cursussen te geven' naar de redactie van Onze Taal, Raamweg ia,

2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag van
0
de stemming.
Op onze website staan verwijzingen Haar
allerlei achtergrondinformatie over dit
onderwerp.

2. waar, van i.p.v. aan,

Madrileense is veel gewoner dan Madridse,
onverwacht (' n i et ver-

UITSLAG VORIGE STEMMING

wacht') is hier beter

Mogen. we taalfouten In intemetteksten milder beoordelen dan die in teksten op pa-

dan onverwachts

pier? Die vraag stelde'lk in het vorige nummer naar aanleiding van de webteksten van
staatssecretaris Nijs van Onderwijs, waarin nogal wat tike, spel- en taalfouten prijkten.

('plots')
B. Woordenschat
1. a.^c. kerkgewaad^
versiersel
2. b. schuine karrt
3. b. sisklank
4. a. liefhebbervan
strips

I'I

Alleen taalbureaus
die de resultaten van
goed effectonderzoek
kunnen overleggen,
komen in aanmerking om cursussen te

D. Extra

1k stoorde mij niet zo aan die fouten, maar behoor daarmee tot een k#eine minderheid. Slechts 79 intenders (lets meer dan 20%) vonden' dergelijke missers.niet zo erg,

b. graecisme. Atticisme is

tegenover een overweldigende meerderheid van 291 inzenders (bljna 8o%) die zulke

de zuiverste Griekse

fouten wel erg vonden.

tongval (die van Attica); ook wel `fijne
smaak in denken en

Nog lets: mogelijk zijn lezers niet aan reageren toegekomen uit boosheid over een
afwijking die 1k mezelf veroorloofde Coen lk schreef over "mijn derde helft". Er bestaan

spreken'. Hellenisme is

een bitter beklag over mijn taalbeheersing aan toe. Nu geef ik graag toe dat die taalbeheersing veel beter kan, maar ik dank de andere lezers die mij een derde helft gun-

de Criekse beschaving
na Alexander de Grote,
en kretologie is het
overmatig gebruik van
(holle) kreten; het
heeft niets met Kreta

maar twee helften, zo lieten sommige inzenders mij weten, en zij voegden daar vaak

den, dan wel de bedoeling van dit soleusme doorzagen.

te maken.
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KORT VERSLAG JAARVERGADERING
ONZE TAAL
Peter Smulders directeur secretariaat Onze Taal

uim dertig leden en
medewerkers van Onze
Taal waren op donderdag 5 juni 2003 aanwezig op de algemene ledenvergadering van de vereniging. De verschillende verslagen kwamen aan
de orde, er werd gediscussieerd
tussen bestuur en leden, en er was
een korte voordracht.

Naar aanleiding van de notulen
van de vorige jaarvergadering
vraagt de heer Bunk of het jaarverslag voortaan op de website van
Onze Taal geplaatst zou kunnen
worden. De voorzitter zal stimuleren dat dit gebeurt. De heer Ter
Heide geeft het bestuur naar aanleiding van het jaarverslag een
compliment voor Taalpost, dat hij
buitengewoon geslaagd vindt.

Het jaar 2002

Jan Renkema houdt
een lezing op de
jaarvergadering van
Onze Taal.
Foto: Onze Taal

Uit het jaarverslag blijkt dat het
aantal verzoeken om taaladvies
opnieuw sterk is toegenomen: een
stijging naar 13.586 vragen, een
toename van bijna i8% ten opzichte van het jaar 2001. De Taaladviesdienst bracht 18,5% meer aan
betaalde opdrachten in rekening
dan in 2001 (opbrengst € 6o.91I, —)
en ontving voor de vele telefonische adviezen via het o9oo -nummer € 8495, —. Voor het project
`Taaladvies on line' werd door de
Nederlandse Taalunie aan Onze
Taal een projectvergoeding betaald
van € 36.000, —.
In 2002 begon Onze Taal in samenwerking met Van Dale Lexicografie met Taalpost, een elektronische nieuwsbrief die drie keer per
week gratis aan
geinteresseerden
wordt toegestuurd. Eind
2002 had deze
taalbrief al bijna
9000 abonnees.
Verder mag de
uitgebreide website van Onze
Taal zich met
2300 bezoekers
per dag verheugen in een nog
steeds toenemende belangstelling. Via deze
website kwamen
in 2002 bovendien 1218 aanmeldingen van
nieuwe leden binnen. Het ledenbestand nam met 5,7% of van 43.197
eind 2001 tot 40.750 op 31 december 2002. De bijzondere leerstoel
`Taalverzorging' aan de Universiteit
van Tilburg werd voor het derde
jaar voortgezet.
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Financien

Met een positief saldo van
€ 10.769,— over 2002 heeft de vereniging voorzichtig genoeg geopereerd, stelt penningmeester H. van
der Steen vast. Ondanks een daling van het ledental heeft 2002
door de contributieverhoging naar
€ i9,— toch hogere inkomsten gegeven. Op de kosten van het tijdschrift is in 2002 veel bespaard
door een nieuw drukcontract; een
deel daarvan is in 2003 geinvesteerd in vierkleurendruk van het
tijdschrift per i januari 2003.
De kascommissie heeft de staat
van baten en lasten onderzocht en
akkoord bevonden. De jaarvergadering keurt de jaarrekening, opgesteld door accountants van BDO,
goed en dechargeert het bestuur
voor het gevoerde beleid.
De heer Schrauwers wil van het
bestuur graag weten waarom er
geen lopende begroting bij de
stukken zit. De penningmeester
antwoordt dat een lopende begroting een interne leidraad is, en dat
het niet gebruikelijk is die tussentijds aan de ledenvergadering voor
te leggen — de leden beoordelen
achteraf het beleid van het bestuur
en daarmee ook het gevoerde financiele beleid. Het bestuur zal in
overweging nemen de lopende begroting voortaan aan de jaarlijkse
stukken toe te voegen.
Discussie en rondvraag

De discussie na de pauze is bijna
geheel gewijd aan een petitie van
de Stichting Nederlands. In die petitie wordt aan de leden van de
Tweede Kamer gevraagd actie te
ondernemen tegen de plannen van
instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs om hun onderwijs in de
masterfase nog louter in het En-

gels aan te bieden. De stichting
verwacht dat deze plannen op den
duur kunnen leiden tot het verdwijnen van het Nederlands en wil
dat de instellingen wordt gewezen
op hun wettelijke plicht het Nederlands te hanteren. De petitie is ter
medeondertekening voorgelegd
aan het Genootschap Onze Taal en
het Algemeen-Nederlands Verbond. Het bestuur van Onze Taal
heeft aangegeven de petitie liever
niet te tekenen. De heren Fagg en
Schrauwers van de Stichting Nederlands vragen aan het bestuur
een toelichting op de gemaakte
keuze en willen met de ledenvergadering hierover een discussie
voeren.
Voorzitter Kist van Onze Taal
licht toe dat hij bescheidenheid
voorop wil laten staan: het bestuur
wil niet als buitenstaander op de
stoel van de universiteitsbesturen
gaan zitten en hun beleid beoordelen. Mevrouw Le Clercq, secretaris
van Onze Taal, wijst op niet-neutrale bewoordingen in de petitie:
"de universitaire instellingen
maken haast het Nederlands zo
snel mogelijk overboord te zetten".
Onze Taal-lid Hogeweg vindt dat
de petitie slecht geschreven is,
doorschiet en onwaarheden bevat
— in een petitie aan de Kamer zou
elk woord goed overwogen moeten zijn, en dat is in dit geval niet
zo. De heer Smulders haalt als
aanvulling enkele aanbevelingen
aan uit het KNAW rapport Nederlands, tenzij... In de petitie wordt
verwezen naar het warme pleidooi
in dit rapport voor de versterking
van het Nederlands als taal van de
wetenschap. Smulders laat met
enkele citaten zien dat de interpretatie van het rapport in de petitie eenzijdig is: in het genuanceerde rapport wordt evengoed gepleit
voor bevordering van het gebruik
van het Engels en voor tweetaligheid van wetenschappers. Het Engels zou zelfs, als lingua franca
van de wetenschap, een structureel deel moeten gaan uitmaken
van het onderwijs aan alle hogere
opleidingen.
De heer Vis zou willen weten wat
voor het onderwijs de consequen-

ties zijn van intemationale afspraken in EU-verband. Uit de toelichting van de heer Smulders blijkt
dat intemationalisering en verengelsing van opleidingen deels
voortvloeien uit het Verdrag van
Bologna, waarin EU-Ianden zich
verplicht hebben hogere opleidingen toegankelijker te maken voor
studenten uit andere EU-Ianden.
De heer Van Wingen suggereert
dat het bestuur van Onze Taal duidelijk mag stellen dat wel het informeren en voorlichten over het

Nederlands tot de allereerste taken rechtgetrokken: hartelust is ten onrechte niet hartenlust geworden
van Onze Taal behoort, maar niet
omdat dat woord door de alfabetihet actie voeren ter verdediging
sche vermelding bij naar hartelust
van de positie van die taal.
over het hoofd is gezien toen anDe rondvraag wordt afgesloten
met een vraag van de heer Vis over dere woorden met harte- werden
omgezet in harten-.
de herziening van het Groene
Boekje. Wat is de stand van zaken,
wil hij van Jan Renkema weten. De De avond werd afgesloten door
bedoeling is volgens Renkema niet Jan Renkema, die een presentatie
hield over toegepast onderzoek dat
dat de regels worden aangepast.
wordt uitgevoerd binnen de leerLudo Permentier, ingewijd in de
stoel 'Taalverzorging' van het Gematerie, geeft een voorbeeld van
een ontsporing die kan worden
nootschap Onze Taal.
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BOUNTY'S IN HET PARADIJS OP AARDE
Borbiefiguur, brintogeneratie, bountyei/ond: er zijnmerkendiezo'n
grote invloed hebbengekregendat ze in het dagelijks taalgebruikzijn
terechtgekomen. Sommige staan zelfsop het punt een plaatsjein het
woordenboekte bemachtigen. Vanaf dezemaandzalTon den Boon
zulkemerknamen inOnze Tool bespreken.

Ton denBoonhoofdredacteur
groteVan Dale

e hemel op aarde voor minder komen
ze hun stoel niet uit,
de consumenten. Dus
stelt Masterfoods, de uitbater van
het merk Bounty; zijn klanten een
paradijselijke ervaring in het vooruitzicht: een hapje Bounty; die tropische snack van zoete kokos omhuld door een laagje chocolade, en
je waant je meteen op een tropisch
eiland met hagelwitte stranden en
wuivende kokospalmen.
Het is natuurlijk de ultieme
overdrijving, dat Bounty-paradijs,
maar het gekozen beeld blijkt weI
een schot in de roos. Want wie
zich sinds de Bounty-reclame een
voorstelling wil maken van het

aardse paradijs, ziet mete en een
soortgelijk tropisch eiland voor
zich. En dat heet dan ook nog eens
een 'bountyeiland'. In de Nederlandse kranten van de afgelopen
tien jaar komt dat woord zo'n vijftig keer voor. De kans is dan ook
groot dat het binnenkort als soortnaam voor een tropisch eiland in
het woordenboek staat.
Er is trouwens echt een eiland
met die naam. Of beter nog: een
aantal eilanden. Het zijn onherbergzame, rotsachtige eilanden
onder Nieuw-Zeelandse vlag, gelegen in de Stille Zuidzee en genoemd naar de HMS Bounty; het
schip waarmee ze in 1788 ontdekt
werden. Het schip, dat zaden vervoerde van de broodboom - waarvan de rijpe vruchten overigens
verdacht veellijken op de chocosnack - is vooral bekend geworden
dankzij de legendarische 'muiterij
op de Bounty', die ook plaatsvond
in de buurt van de Bounty Islands.
Het is onwaarschijnlijk dat er nog
nazaten van de muiters op de eilandengroep wonen, maar die zijn
er waarschijnlijk weI op de eilanden in de omgeving. Die hebben
overigens bepaald geen goede reputatie. Als ze al in het nieuws
komen, dan is het omdat er weer
eens een moord is gepleegd. Of
een zedendelict. Geen wonder,
want Groot-Brittannie gebruikte
deze Pacifische eilanden in de negentiende eeuw als deportatieoord
voor verbannen criminelen. De
Bounty Islands hebben qua uitstraling dan ook niets te maken met
de zoete lekkemij die wij 'Bounty'
noemen.
o
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Dat is anders met een van de
Fiji-eilanden, dat slechts dertig
hectare groot is, wel een zilverwit
strand heeft, en veel toeristen
trekt. Dat werd door een projectontwikkelaar, geinspireerd door
het Bounty-concept van het paradijs op aarde, omgedoopt in 'Bounty Island'.
Bounty is niet het enige merk
dat bij consumptie van het gelijknamige product een paradijselijke
sensatie belooft. Ook het rummerk Bacardi doet dat, vrijwel op
dezelfde manier, maar dan met
een overduidelijk Caraibisch eiland. Dat heeft geleid tot de soortnaam bacardi-eiland, al heeft dat
woord - in tegenstelling tot in het
Duits en het Engels - in het Nederlands nooit echt voet aan de grond
gekregen. Blijkbaar heeft de Nederlander niets sterkers nodig dan
een gevulde chocoladereep om in
hoger sferen te geraken.
Bounty is niet aIleen maar in
onze taal terechtgekomen met het
bountyeiland - en daarvan afgeleide woorden als bountystrand en
bountycommunisme ('de Castro-variant van het communisme', al zou
bacardicommunisme daarvoor een
betere naam zijn geweest) - ook
zonder nadere toevoeging wordt
bounty regelmatig figuurlijk gebruikt. Zo heet een gekleurd persoon die zich volgens zijn omgeving al te sterk aanpast aan de dominante blanke cultuur een 'bounty': iemand die zwart van buiten
is, maar wit (blank) van binnen.
Met dat scheldwoord uit het multiculturele paradijs zal de producent
van Bounty vast niet zo blij zijn.
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II NZICHT
Raymond Noe
`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 mogelljk beeld hebben
wij ook uw hulp nodig. Weet u lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

^ I r

Monique Woltring, zijn uitgaven van Van
Dale Lexicografie en kosten € 8o,- per

9 0 274 80 43 5 (Slowaaks), 90 27478805
(Kroatisch en Servisch)

€146,-. ISBN go 6648 2257 (N-S),

n de zeer handzame (io x13 cm)
reeks reiswoordenboeken van Kramers zijn onlangs vier nieuwe delen
verschenen: Nieuwgrieks, Fins, Slowaaks en Kroatisch en Servisch. De
boekjes bestaan elk uit twee woor
denlijsten (Nederlands-buitenlands en
andersom) met in totaal 30.000 lem-

lTIJ DSCH RI FT
r wordt steeds vaker getypt en
steeds minder geschreven. De
leden van `De Kroontjespen,
stichting tot behoud van het handschrift' vinden dat jammer. Persoonlijk, aan stemmingen onderhevig
handschrift is toch veel mooier dan
machineschrift? En is het niet fijner
om te schrijven dan om te typen?
De Kroontjespen zal (na anderhalf
jaar `in oprichting' to zijn geweest) tijdens een bijeenkomst op 7 september
a.s. in het Letterkundig Museum in
Den Haag een officiele vereniging
worden. Vooralsnog worden de activiteiten tot behoud van het schrift ingedeeld in drie aandachtsgebieden: onderwijs, voorlichting en onderzoek.
Vooruitlopend op de verenigingsactiviteiten is er al een tijdschrift uitgegeven. De titel van dit blad is Calamus
('rietpen'), en het besteedt op het
oog vrij ongestructureerd en wille-

E
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en 1200 blz.), setprijs € 146,-, cd-rom
go 6648 2249 (S-N), go 6648 2303 (set);

Spaans-Nederlands v.v.

go 6648 4705 (cd-rom)

an Dale heeft zijn reeks grote,
tweedelige vertaalwoordenboeken (Frans, Duits, Engels)
onlangs uitgebreid met een woordenboek Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands, dat meteen ook op cd-rom
is uitgegeven. Het woordenboek is
gebaseerd op het Handwoordenboek
Spaans uit 1992, dat door de redactie
is bewerkt en uitgebreid. Er zijn duizenden nieuwe trefwoorden, uitdrukkingen en betekenissen toegevoegd,
waarbij zegswijzen, omgangstaal, Belgisch-Nederlands en dieren- en plantennamen speciale aandacht gekregen hebben. Per deel bevat het boek
6o.000 trefwoorden, die behalve
hoofd- en variantvertalingen ook informatie geven over stijlregister en
geslacht. De cd-romversie bevat

V

.

Calamus

.. tiF'rl

dactie van Gijs Mulder, Dirk Jan Puls en

gaven van Kramers en kosten € 7,95 per

deel (gebonden met stofomslag, 1400

-

•.` ' •'1Ir• I ^lil ..nri^. r ^:i.^ ^ ,.,.• r

Slowaaks en Kroatisch en Servisch zijnn u it-

78813 (Nieuwgrieks), 90 2747879 1 (Fins),

Reiswoordenboeken

r^^:ill

Spaans en Spaans-Nederlands, onder re-

n 1994 verscheen het sindsdien vijfmaal herdrukte Werken aan debut
vaardigheden. Dit boek is nu herzien
en bewerkt, en opnieuw uitgegeven
onder de titel De debatmethode. De
auteurs, Peter van der Geer en Richard
Engelfriet, geven eerst een algemene
inleiding over debatteren, en gaan
daarna in op debatvormen, argumenteren, effectief reageren en presentatie. Het op de praktijk gerichte boek
bevat veel tips en oefeningen.
Business Information en kost € 24,- (in-

i.' ::kr'.r. '.:: ^ ^;,., .•fir
'^•.^.: •i:^^• .'r̀ll ,. ;fir'; ^.. ••:1;:.^,?• •:

Van Dale Groot woordenboek Nederlands-

De woordenboeken Nieuwgrieks, Fins,

deel (gelijmd, circa 40o blz.). ISBN go 274

genaaid,112 blz.). ISBN 90 59012321

.:.
1.
ll.:.:
.. ;!•^^^ :,,. •i `^:,.
•' •.i:f•:
°i.,^','.,:,^' ;air:`

beide delen en biedt naast de gebruikelijke zoekmogelijkheden de mogelijkheid tot koppeling met de tekstverwerker.

Debatteren

De debatmethode is een uitgave van Reed

..

ma's, die alleen de vertaling van het
trefwoord geven. De boekjes bevatten ook gezegden en uitdrukkingen,
en geven een korte beschrijving van
de grammatica van de vreemde taal.

keuring aandacht aan verschillende
aspecten van het handschrift. Het geheel geeft een beetje de indruk van
een schoolkrant, niet in de laatste
plaats doordat alle (voor het grootste
deel met de hand geschreven) bijdragen simpelweg gekopieerd en aan elkaar geniet zijn. Behalve de bijdragen
van leden en sympathisanten (over
bijvoorbeeld linkshandig schrijven en
de controverse tussen handschrift en
machineschrijven in het onderwijs)
zijn er in Calamus ook artikelen uit
dag- en weekbladen overgenomen,
en inzendingen (gedichten, kattebelletjes, brieven) die je misschien 'pennenproeven' moet noemen, omdat ze
vooral bedoeld zijn om de vele verschijningsvormen van het handschrift
te illustreren.
Calamus is gratis voor leden en donateurs
van De Kroontjespen. Schrijf voor inlich-

Afkortingen op cd-rom
et A fkortingenlexicon bevat
"schrijfwijzen van woorden die
korter zijn dan het volledige
woord", dus naast echte afkortingen
ook acroniemen, verkortingen en afko's. Deze prive-uitgave van Henk
Nuiten, leraar Frans, bevat afkortingen uit acht talen (Nederlands, Frans,
Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Latijn). Het lexicon, dat vanwege de omvang (7000 bladzijden)
alleen op cd-rom verkrijgbaar is, geeft
van iedere afkorting de betekenis,
plus verwijzingen naar buitenlandse
equivalenten (als die bestaan). Nuiten
heeft zich overigens niet beperkt tot
Europa: in zijn lexicon staan ook Latijns-Amerikaanse en internationaalEngelse afkortingen (bijvoorbeeld uit
Japan).

H

j

HetAfkortingenlexicon kost € 25,- en kan
via e-mail besteld worden bij de auteur:
h.nuiten@chello.nl. Meer informatie vindt
u op http://members.chello.nl/ h.nuiten.

Opperlands
an Battus' vorigjaarverschenen, inmiddels befaamde taaleigenaardighedenboek Opperlans! is in juli een goedkope "peperbek"-uitgave op de markt gekomen.

V

Opperlansl is een uitgave van Querido en

tingen naar Esther Wasmus, Vendelierhof

kost € 39,90 (gelijmd, 676 blz.).

79, 5051 JX Goirle. S

ISBN go 214 5274X

Afasie

Bijeenkomst over Engelse
invloed
p zaterdag 20 september
houdt het Aigemeen-Nederlands Verbond (ANV) een bijeenkomst overde gevolgen vanhet
toenemend gebruikvan het Engels.
Hetdoelhiervan ishet inventariseren
. van de positieve ennegatieve invloed
van het Engels in Nederland, zowel op
economisch, sociaal, pedagogisch als
op cultureel gebied. HetANVwil het
onderwerp objectiefbenaderen door
zich te richten op aspecten "die een
zekere meetbaarheid bezitten".De
uitkomsten zullen de basis vormen
voor een op13 december te houden
symposium.

O

aal speelde altijd een grote rol
in het leven van Bas vanKerkhof Op46-jarige leeftijd werd
deze eindredacteur getroffen door
een herseninfarct enraakte hij zijn
gehele woordenschat vancirca
80.000 woorden kwijt. In dejaren
daarna bouwde hij moeizaam maar
verbeten weereen woordenschat
van1700 woorden Ope In fen hekel
aan geraniums geeft hij een persoonlijk verslag vanwat hij voelde en
meemaakte sinds de dagvan zijn infarct, enhoehij langzaamaan zijn
taalweerterugvond.
fen hekel aan geraniums iseenuitgave

T

Debijeenkomst vindt plaats in Roosendaal, van13.30 tot 16.30 uur.Belangstellendenkunnen zichopgeven bij het
secretariaat vanhetANV. Postadres: Jan
vanNassaustraat 109, 2596 BS Den Haag.
E-mail anv-nl@cistron.nl.

vandeStichting Afasie Nederland en
kost€ 9,50 (ingenaaid 32 blz.), Hetkan
besteld worden bij deuitgever: telefoon
026 - 3512512, e-mail san@afasie.nl.
website www.afasie.nl.
ISBN 90 800173 9 6

BREL-HERDENKING
ALLEEN IN HET
FRANS
Reindert Brongers

ie BreI zegt, zegt 'Ne me quitte pas', en
waarschijnlijk is het door dit lied dat de
Brusseise zanger-acteur te boek staat als een
van de meesters van het Franse chanson. Veel Franstaligen weten niet dat Jacques BreI (1929-1978) enkele
van zijn liedjes ook in het Nederiands heeft gezongen,
zoais 'De nuttelozen van de nacht'. De groots opgezette expositie Brel-Le droit de rever/He: recht om te
dromen in hartje Brussel voedt die onwetendheid.
De titel van de door de Stichting BreI opgezette
tentoonstelling is weliswaar tweetalig, maar wat de
toerist, fan en 'gewoon' gemteresseerde te zien en te
horen krijgen, is een BreI die uitsluitend in het Frans
spreekt en zingt, Veelzeggend is dat een van de

W

e

(advertentie)

OnzeTaal

Taalkalender 2004
Actieprijsvoor ledenvan Onze Taa'

€ 11,50

(Winkelprijs € 13,95)

Dit is de elfde Thalkalender van het
Genootschap Onze Taal. Iedere dag
tonen de samenstellers u een ander
aspect van onze veelzijdige taal.
Maandag is taalrecorddag, dinsdag
etymologiedag, woensdag taaladviesdag,
donderdag gezegdedag, vrijdag
standaardtaaldag, zaterdag woordenboekdag en zondag Belgie4ag.

her rech t om te dromen
EXPO VAN 22 MAART

2II03TOT

17JANUARI

2004

ESPACE DEXIA RUE DE L'ECUYER, 50 -1000 BRUXELLES
verplichte reservatie +32(0)70 223 013 » WWW.JACOUESBREL.BE
FONDATJOft INTElftATIONALE JACQUES 8REL·PLACE DELAV1EILLE HALLEAIlKBLts. 11-1000 lRUKEU.ES

chansons die hij in zowel het Frans ais het Nederiands
uitvoerde ('Le plat pays'/'Mijn vlakke land') alleen in
de eerste versie te horen is en dat de Nederlandse ondertiteling tekortschiet. Jammer, want het gaat over
Vlaanderen.
Brussel herdenkt ditjaar BreI, maar op de hoofdexpositie is dat vooral de op Parijs gerichte Brel en niet
de zanger die ondanks zijn lied 'De burgeri]' .; dat gaat
over "de vette burgerkliek" - van Vlaanderen hield en
van het Nederlands. Laten we niet vergeten dat zijn
beide ouders Vlaming waren. Het is waar dat hij het
wilde maken in Parijs (en dat hem dat uiteindelijk
lukte: zijn afscheidsconcert van oktober 1966 vond
plaats in de Olympia), maar hij bleef zanger van aIle
Belgen.

e

Lever de bon(nen) in bij de boekhandel
en profiteer van het prijsvoordeel.
toonaangevend in taal •

U IT CiEVE R 5

Brel- Le droit derever/Het recht omte dromen (tIm 17 januari 2004;
toegang € 8,-). Schildknaapstraat 50, Brussel; reserveren: telefoon
0°327° 223013. Meerinformatie: telefoon0°32251110 20, websitewww.brel-zocj.be.
o N Z ETA
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RUGGESPRAAK
Ensalada Normal
Normal Salad
Salade Normal
Gewohnt Salat
Insalata Normale
Gewoon Sla

Aan Fiets4Daagse

deden mensen mee
ASSEN - Ongeveer 20.000
mensen hebben deze week
meegedaan aan de 38e Drentse
Fiets4Daagse.
Nederlands Dagblad

£3,30
Overgenomen uit personeelsblad Kluwer
Spaanse menukaart

Ookde 16 & 17 jarige
brom- en snorfietsers
blijven een belangriJk
aandachtspunt. 80% van
de slachtoffersin deze
categorJereed op een
brom- of snorfiets.

Planken naar Barcelona
voor WK schoonspringen
AMSTERDAM - Lisette Planken zal Nederland volgende week bij de wereldkampioenschappen in Barcelonavertegenwoordigen bij het schoonspringen.
deVolkskrant

Persbericht Provinciaal Orgaan
Verkeersveiligheid Brabant

Onder meer koopt het
bedrijf aIle elektriciteit
opgewekt met de watermolen in Meerssen, Er
wordt nog gewacht op
green licht voor zonnepanelen op het dak.

Alle andere soogdieren sijn van
oorsprong a.fkomstig uit Europa
en de meeste waarschijnlijk uit
Portugal. Op Sao Miguel vonden
we in 1987 een jonge platgereden
egel, van andere eilanden is dese
soort nag niet gemeld.
InformatiepakketSNP wandelreizen

Stromen

Haagsche Courant

HILVERSUM (ANP) - Oud-bisschop Bar van Rotterdam heeft
van het Vaticaan een spreekverbod opgelegd gekregen.
Dat zei hij donderdag in het tv-programma Nova.
ANP-bericht

V

oor de 42e keer werd op de zondag
voorafgaand aan de Vierdaagse een
'Vierdaagsekerkdienst' gehouden in de
Grote of St. Stevenskerk van Nijmegen.
Als altijd was elke door de brandweer
toegestane setel besetmet in totaalduisend mensen.

De radiozender
AI Jazeera heeft
een geluidsfragment uitgezonden waarop de
rechterhand van
Osama bin
Laden te horen
zou zijn.

Nederlands Dagblad

Duivenplukken in Frankrijk
(aug./sept. 1-4wk.). loon, kosten inwoning.

NOS-Journaal

Advertentie in Dagblad vanhetNoorden

Microaids
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Raamweg is

Taaladviesdienst

2596 HL Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 -3561220

Pepijn Hendriks

fax: 070-3924908

Rutger Kiezebrink

e-mail: onzetaal@onzetaal.ni

Wouter van Wingerden

Taaladvlesdienst: ogao - 345 45 85,

Vaste adviseurs

van 10.0012.00 en 14.o0-16.00

Lexicografie en woordgeschiedenis: Ton den

(€ o,6o per minuut)

Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van

e-mail: taaladvles@onzetaal.nl

der Horst; etymologle: Madies Philippa, Nicoline
van der Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
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JE BENT HOE JE SCHRIJFT
Verraadt de stijl de auteur?

Marc van Oostendorp

justitie maken dan ook maar zelden gebruik van
stijlanalyse. Het Nederlands Forensisch Instituut
sceptisch, maar de Amsterdamse hoogleraar tekstwetenschap Teun A. van (NFI) in Rijswijk, dat wetenschappelijk onderzoek
doet voor het Ministerie van Justitie, biedt wel een
`tekstmethode' aan, maar waarschuwt erbij dat het
Dijk beweert met grote stelligheid dat hij de hand van de schrijver Gerrit
"zeer veel vaker niet dan wel" mogelijk is om "aan
de hand van uitsluitend tekstinterne taalkundige inKomrij herkent in een anti-islamitisch pamflet. Hoeveel vingerafdrukken
formatie" vast te stellen wie iets geschreven heeft.
Ook literatuurwetenschappers proberen soms te
laten schrijvers na in hun taalgebruik?
achterhalen wie een tekst geschreven heeft. Zijn alle
toneelstukken van Shakespeare echt door Shakeie ongestraft de wet wil over- speare geschreven? Wie is de auteur van Vanden vos
Reynaerde? Is Marek van der Jagt inderdaad een
treden, moet eerst het Groene Boekje bestuderen. Dat
pseudoniem van Arnon Grunberg? Net als de medewerkers van het NFI zijn literatuurwetenschappers
ontdekte een jeugdige Antwerpse crimineel dit voorjaar. doorgaans voorzichtig met het gebruik van tekstanaHij had een politieagent een dreigbrief en een poelyse als `bewijs'. Je kunt hooguit aantonen dat er opderbrief gestuurd en in allebei geschreven dat de man vallende overeenkomsten zijn in de stijl van twee
schrijvers.
"uit mijn buirt" moest blijven. Nadat hij was opgeIn de boekwinkel verliezen overigens zelfs de wepakt, liet de politie hem een dictee maken, waarin die
uitdrukking ook voorkwam. Toen hij weer "buirt"
tenschappers hun reserve. "Als ik iets gelezen heb
waarvan de stijl me beviel en ik zie in de winkel een
spelde, was hij er gloeiend bij.
Een Nederlandse verzender van dreigementen had roman liggen van dezelfde schrijver, koop ik dat
nieuwe boek waarschijnlijk ook", zegt de Leidse
zich vorig jaar ook al laten kennen. Toen allerlei
politici vorig jaar in de nasleep van de moord
hoogleraar Nederlandse taalkunde Arie Verhagen.
Maar volgens hem wordt de voorkeur voor een beop Pim Fortuyn een kogelbrief ontvingen,
paalde schrijver eerder bepaald door de wereld die
kon de politie snel vaststellen dat het in
zo'n schrijver schetst dan door zijn stijl. Bovendien
de meeste gevallen om dezelfde afzen
der ging: iemand met een typemachi- kan een nieuw boek van een geliefde schrijver altijd
ne zonder hoofdletter R (die was
tegenvallen, en een nieuw boek van een eerder minsteeds met de hand ingevuld) en
der gewaardeerd schrijver je juist enorm raken — nieeen eigenzinnige liefde voor het
mand schrijft altijd op precies dezelfde manier.
woord garnalenhersens.
Zwerfhond
De spelling buirt, een ontbrekende hoofdletter R en het Gegeven al deze voorzichtigheid is het opmerkelijk
woord garnalenhersens hebdat de Amsterdamse hoogleraar tekstwetenschap
Teun A. van Dijk in i990 in een brief aan het Nederben één ding gemeen: ze
komen niet veel voor. Dat
lands Centrum voor Buitenlanders (NCB) opmerkte
dat hij na een tekstanalyse "voor vijfennegentig promaakt ze geschikt als identificatiemiddel: vraag twee
cent" zeker wist dat een onder pseudoniem verschenen anti-islamitisch pamflet geschreven was door de
mensen een dreigbrief te
schrijven en de kans dat ze albekende dichter en columnist Gerrit Komrij. Nog oplebei over de garnalenhersens
merkelijker is dat Van Dijk vele jaren later nog eens
van de geadresseerde beginnen, is op de zaak is teruggekomen; vorige maand publiceerde hij een boek waarin hij ondanks de scepsis
uitermate klein.
van alle andere deskundigen aan zijn stelling blijft
vasthouden. Volgens zijn collega's diskwalificeert
Pseudoniem
Schrijvers verraden zich niet vaak zo door Van Dijks stelligheid hem als wetenschapper.
De aanleiding voor alle geharrewar is het boekje
hun taalgebruik. De Nederlandse politie en

Valt een auteur te herkennen aan zijn stijl? De meeste deskundigen zijn

-
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De ondergang van Nederland. Land der naïeve dwazen,

in i990 verschenen bij het kleine uitgeverijtje Gerard
Timmer Prods, dat in dezelfde tijd onder andere ook
van zich deed spreken doordat het fictieve brieven
van Willem-Alexander uitgaf. De auteur van De onder
verschool zich achter het pseudoniem Mohamed-gan
Rasoel; de tekst was vertaald door Serke Pronkheer,
ook een pseudoniem, al was daarvan wél bekend wie
erachter zat: René Kurpershoek. De rechter oordeelde
later dat een uit Pakistan afkomstige variétéartiest,
een zekere Zoka van A., de auteur van het boekje
was. Hij werd veroordeeld wegens het aanzetten tot

in die periode 1 989 -1 99o)
op reis was in India, weet ik
(

veel."
Beunhaas

Op het moment dat ik hem
spreek, rust er nog een embargo op Van Dijks boek,
maar de Leidse hoogleraar

Verhagen verwacht weinig
van het werk van zijn Amsterdamse collega: "Van
haat.
Dijks argumenten waren inDe ondergang van Nederland zou net zo vergeten
dertijd al onder de maat en
zijn als de nepbrieven van Willem-Alexander als Teun ik verwacht niet dat ze inA. van Dijk zich niet met de zaak had bemoeid. Zijn
tussen beter geworden zijn."
brief aan het NCB lekte uit en leidde tot een rel.
Verhagen zegt dat Van Dijk
Vanaf het begin werden Van Dijks argumenten belazich in deze kwestie gechelijk gemaakt, ook door Komrij zelf. Zo merkte Van draagt als een "beunhaas"
Dijk op dat in De ondergang van Nederland het woord en "het vak geen dienst bezwerfhond voorkwam en dat dit woord ook in het
wist'.
werk van Komrij kon worden aangetroffen — wat voor
Op Van Dijks website is
Komrij een reden was om een lijst met schrijvers te
bijvoorbeeld een `Rasoelgeven die het woord ook hadden gebruikt, en bovenKomrijtoets' te vinden,
dien zijn opponent zelf te vergelijken met een zwerfwaarin een aantal korte citahond.
ten van Rasoel en Komrij
over moslims door elkaar staan: het feit dat het moei- Teun A. van Dijk:
Als twee druppels water
lijk is alle citaten eenduidig aan een van beiden toe te "Ik denk dat Komrij
Teun A. van Dijk is verbonden aan de Universiteit van schrijven is volgens Van Dijk een bewijs dat Rasoel en inderdaad een alibi
Amsterdam; dit jaar gaat hij daar met vervroegd pen- Komrij dezelfde persoon zijn. "Zo'n toets is methodo- had kunnen geven sioen en hij wil zijn standpunt nog één keer duidelijk logisch zo dubieus ", zegt Verhagen, "dat ik niet bebijvoorbeeld dat hij
maken. Omdat geen enkele uitgever zich aan zijn
grijp hoe je er als wetenschapper mee durft aan te
in die periode op reis
boek De Rasoel-Komrij affaire wilde wagen, heeft de
komen. Je zou toch eerst moeten laten zien dat men- was in India, weet ik
hoogleraar het nu in eigen beheer uitgebracht. Hij zet sen zo'n test voor twee andere auteurs die over hetveel."
er al zijn argumenten nog eens op een rijtje.
zelfde onderwerp schrijven wél zouden kunnen uitFoto: Paulina Caneno Limone
Zijn belangrijkste aanname is dat het onomstotelijk voe ren."
vaststaat dat De ondergang geschreven moet zijn door
Sinds i990 lijkt de computeranalyse van teksten
een literair auteur: dat betekent dat de Pakistaanse
wel iets verbeterd. Zo werd vorig jaar de schrijver
variétéartiest ten onrechte veroordeeld is. Het zwaar- Arnon Grunberg door NRC Handelsblad `ontmaskerd'
ste argument voor deze aanname is dat de auteur van als degene die achter het pseudoniem Marek van der
het pamflet over een rijke woordenschat beschikt: Ra Jagt school. De krant had hiervoor een aantal Italigebruikt ongebruikelijke woorden als aapmensen,-soel aanse wiskundigen ingeschakeld die met de computer
indianenvolk en zeehondjesmoord. (Het probleem met zouden hebben vastgesteld dat Grunberg en Van der
dit argument is dat vertaler René Kurpershoek, van
Jagt precies dezelfde stijl hadden. Als ze dat konden
wie ook literaire vertalingen verschenen, heel wel
bewijzen, zou het toch ook mogelijk moeten zijn om
verantwoordelijk kan zijn geweest voor de woordeventuele overeenkomsten in stijl tussen Rasoel en
keus. Uit ditzelfde argument volgt overigens eveneens Komrij aan te tonen?
dat Komrij ook de kogelbrieven aan de mensen met
garnalenhersens geschreven zou kunnen hebben.)
Compressie
Een ander argument is dat Rasoel en Komrij allebei De neerlandicus Joris van Zundert van het Nedermet beeldspraak werken. Van Dijk gebruikt hiervoor
lands Instituut voor Wetenschappelijke Informatieniet erg overtuigende voorbeelden: aan de ene kant
voorziening (NIWI-KNAW) kent het computerpro"spitten in achtergronden" en "opgepotte grieven" uit gramma dat de Italiaanse wiskundigen indertijd gehet boekje van Rasoel, en aan de andere "een sint bruikt hebben. "De aanname is dat schrijvers zich
vitusdans van penissen op rappe pootjes" en "de
kenmerken door bepaalde patronen in hun taalgeegalitaire mier" uit het werk van Komrij. Dat de eerbruik. Het is nog niet precies duidelijk wat deze paste in vergelijking met de laatste nogal clichématig
tronen zijn: stilistische eigenschappen, idioom, eigen
zijn, bespreekt Van Dijk niet.
verbuigingen en vervoegingen, of -ardighen
Nog een argument van Van Dijk: Komrij heeft nooit voorliefdes voor bepaalde woordvolgordes ", legt hij
bewezen dat hij Rasoel niet is, terwijl hij dat gemakuit. "Waarschijnlijk is het een combinatie van dergelijkelijk had kunnen doen. Maar is het niet bijna onmo- ke factoren."
gelijk om te bewijzen datje iets niet geschreven hebt?
Ook al begrijpen we de patronen nog niet precies,
"Ik denk dat Komrij inderdaad, als hij gewild had, een toch kunnen we ze wel gebruiken, zegt Van Zundert.
alibi had kunnen geven", laat Van Dijk in een e -mail
Dat komt doordat zogenoemde compressieprogramweten. "Niet wat betreft stijl en inhoud, want die lijma's (het bekendste is WinZip) gebruikmaken van dit
ken als twee druppels water op zijn werk. Maar wel
soort patronen. Om computerbestanden zo klein mowat betreft de hele context — bijvoorbeeld (...) dat hij gelijk te maken, zodat er bijvoorbeeld meer op één ►
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Grunberg, geconfronteerd
geconfronteerd
Het feit
feit dat
dat Grunberg,
aangewezen. Het
is aangewezen.
met
de boeken
boeken
dit 'bewijs',
`bewijs',heeft
heeft toegegeven
toegegeven dat
dat hij
hij de
met dit
van
Vander
Jagt
geschreven
had,
was
pas
echte
van Van der Jagt geschreven had, was pas het
het echte
bewijs.
zijn stijl
op
bewijs. Een
Een auteur
auteur aIleen
alleen aan
aan zijn
stijl herkennen
herkennen op
een
is, is
is zozoboven aIle
alle twijfel
twijfel verheven
verheven is,
een manier
manier die
die boven
lang
Groene Boekjekent
Boekje kent voorlopig
voorlopig niet
het Groene
lang die
die auteur
auteur het
e0niet
mogelijk.
mogelijk.
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GERRIT
REAGEERT
GERRIT KOMRIJ
KOMRIJ REAGEERT
In
eene-mailaanOnze Taal reageertDichterdesVaderlands
In een e-mail aan Onze Taal reageert Dichter des Vaderlands
Gerrit
Komrijkort ("ik heb het zwerfhondsdruk") op de herGerrit Komrij kort ( "ik heb het zwerfhondsdruk") op de herlevende
levende affaire'Rasoel-Komrif:
affaire'Rasoel- Komrij':
Over
Over Teuns
Teunswetenschappelijkheid
wetenschappelijkheid
Degrote
duim isvoor Teuntje altijd belangrijker geweest dan
De grote duim is voor Teuntje altijd belangrijker geweest dan
serieus
argument destijds was
serieus onderzoek.
onderzoek. Zijnvoornaamste
Zijn voornaamste argumentdestijdswas
immersdat
bij
Rasoel
zwerfhond voorkwam.
het woord zwerfhondvoorkwam.
immers dat bij Rasoel hetwoord
Zwerfhonden
hadje in Nederland niet. Waarwei?In Portuc
Zwerfhonden had je in Nederland niet. Waarwel? In PortuE
gal.Nudan.
:a:r:
gal. Nu dan.
Uit
de database vanhet Instituut voor Nederlandse lexiE
Uit de database van het Instituut voor Nederlandse Lexie
.s::
....
cologiekwam
eenflink aantalzwerfhonden te voorschijn.
cologie kwam een flink aantal zwerfhonden te voorschijn.
~s
Jan
Cremer
gebruikte
het woord ook. Het interesseerde
Jan Cremer gebruikte het woord ook. Het interesseerde
Teuntje
niet.
Hij
beoefentdanook
geenwetenschap,
hij hangt eenideologieaan. Wat
Teuntje niet. Hij beoefent dan ook geen wetenschap, hij hangt een ideologie aan. Wat
niet
in
het
beeldpast,wordt
genegeerd.
wordt
genegeerd.
niet in het beeld past.
Over
Teuns hardnekkigheid
Over Teuns hardnekkigheid
Nade
rechtszaak tegen Rasoel hanteerde hij alsbeleidslijn: alsKomrijhet niet heeft
Na de rechtszaak tegen Rasoel hanteerde hij als beleidslijn: als Komrij het niet heeft
geschreven,
zou hij het geschreven kunnenhebben. Voordat doel plukte hij uiterst segeschreven, zou hij het geschreven kunnen hebben. Voor dat doel plukte hij uiterst selectief
alinea's
en regels uit mijn werk, zonderook maarenigerekening te houdenmet
lectief alinea's en regels uit mijn werk, zonder ook maar enige rekening te houden met
context,
lronle,
retorica,humor,overdrijving, enz.,laat staan met het karaktervande
context, ironie, retorica, humor, overdrijving, enz., laat staan met het karakter van de
schrijver.
Het
zou
kwaadaardig zijn alshet niet zovolstrektverknipt was.
schrijver. Het zou kwaadaardig zijn als het niet zo volstrekt verknipt was.
Wat
me
stoort,
alsde aapuit de mouw rnoet, isdat de ijdeltuit Teun mij zijn hele
Wat me stoort, als de aap uit de mouw moet, is dat de ijdeltuit Teun mij zijn hele
betoog door
voor net zo'n domkop houdt alshij zelfis.Zijn 'parallellen' met Rasoels
betoog door voor net zo'n domkop houdt als hij zelf is. Zijn `parallellen' met Rasoels
tekst zoekt hij in
alinea's die ik schreefoverde uitwassen vanhet welzijnswerk en de
tekst zoekt hij in alinea's die ik schreef over de uitwassen van het welzijnswerk en de
waardoorhij zichblijkbaarvoelt aangesproken. Alinea's
antiracisme-industrie, alinea's
antiracisme-industrie, alinea's waardoor hij zich blijkbaar voelt aangesproken. Alinea's
waarinlk me kwaad
maakoveronverdraagzaamheid
en domheid komenniet in aanwaarin ik me kwaad maak over onverdraagzaamheid en domheid komen niet in aanmerking.
merking.
Over Deondergang vanNederland
Over De ondergang van Nederland
gehad dat boekjete lezen, al heblk het hierthuis wei erIk heb nog steeds geentrek
Ik heb nog steeds geen trek gehad dat boekje te lezen, al heb ik het hier thuis wel erverschillende vriendenen bekenden geweest
gensliggen.Erzijn
in
de
loop
dertijden
Er
zijn
in
de
loop
der tijden verschillende vrienden en bekenden geweest
gens liggen.
die me verteldendat
het
boekjevan
Rasoel,
gezien de fermeen steeds fermereuitdie me vertelden dat het boekje van Rasoel, gezien de ferme en steeds fermere uitspraken in de polltlek,
van
Bolkestein
tot
Fortuynenvanhalf
linkstot halfzachtlinks,
spraken in de politiek, van Bolkestein tot Fortuyn en van half links tot halfzacht links,
indruk
begonte
maken.
Wat in dat boekjestond,
achteraftoch wei eensteeds blekere
achteraf toch wel een steeds blekere indruk begon te maken. Wat in dat boekje stond,
bedoelden ze,wasop
het
Binnenhof,
bij
de
ambtenarijen
in
de
persinmiddelsgebedoelden ze, was op het Binnenhof, bij de ambtenarij en in de pers inmiddels gemeengoed
geworden
waargeenmensmeervanopkeek.
HalfNederland
rasoelde,
meengoed geworden waar geen mens meer van opkeek. Half Nederland rasoelde,
aileen Teuntje bleefzichblindstaren.
bleef
zich
blindstaren.
alleen Teuntje

DE
DERJAGT-TOETS
DE MAREK
MAREK VAN
VAN DER
JAGT TOETS
Deuitkomst vande in dit
artikel beschreven toets kannooit 'bewijzen'dat twee tekDe uitkomst van de in dit artikel beschreven toets kan nooit 'bewijzen' dat twee tekstendoor dezelfde auteurgeschreven zijn. Het
kanhoogstens bewijzen dat twee teksten door dezelfde auteur geschreven zijn. Het kan hoogstens bewijzen dat twee tekstenmeerop elkaarlijkendanop
eenaantalcontroleteksten.
sten meer op elkaar lijken dan op een aantal controleteksten.
het boekjeDeondergang vanNederIn het voor Onze Taal uitgevoerde onderzoek is
In het voor Onze Taal uitgevoerde onderzoek is het boekje De ondergang van Nederlandvergeleken met willekeuriggeselecteerde fragmentenuit het werkvaneenaantal
land vergeleken met willekeurig geselecteerde fragmenten uit het werk van een aantal
schrijvers. Decomputer steldevervolgens de volgenderangorde op
vandeze schrijschrijvers. De computer stelde vervolgens de volgende rangorde op van deze schrijvers (1 = de meesteovereenkomst met Deondergang, 8 = minsteovereenkomst).
ondergang,
minste
overeenkomst).
8=
vers (i = de meeste overeenkomst met De
1.

1.

2.

2.

3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.

HugoBrandtCorstius
Hugo Brandt Corstius
Gerrit Komrij
Gerrit Komrij
Salman Rushdie (vertaling:Rien Verhoef)
Salman Rushdie (vertaling: Rien Verhoef)
MarcvanOostendorp
Marc van Oostendorp
Adriaan Venema
Adriaan Venema
Susan Sontag (vertaling:Rene Kurpershoek)
Susan Sontag (vertaling: René Kurpershoek)
PimFortuyn
Pim Fortuyn
Teun A. van Dijk

8. Teun A. van Dijk

Het rijtje ismoeilijk te duiden;de eerstedrie schrijvers zijn inderdaad llteratoren,maar
Het rijtje is moeilijk te duiden; de eerste drie schrijvers zijn inderdaad literatoren, maar
dat is Susan Sontag (op plaats zes) evenzeer. Weiinteressant isdat de tekstenvan
Pim
dat is Susan Sontag (op plaats zes) evenzeer. Wel interessant is dat de teksten van Pim
Fortuyn(zijn inaugurele rede)enTeun A. van Dijk (eenleerboek) de enigewetenFortuyn (zijn inaugurele rede) en Teun A. van Dijk (een leerboek) de enige wetenschappelijke tekstenin dit rijtje waren.
schappelijke teksten in dit rijtje waren.
Meerinformatie overhet onderzoekje iste vindenop
Meer informatie over het onderzoekje is te vinden op

www.onzetaal.nljzoojjtojrasoel.html
www.onzetaal.nl/2003/lo/rasoel.html

tREAC
CTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw reactie indien mogelijk per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl,
of anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg la, 2596 HL 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 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, adres 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.

Bloeien: West-Nederlandse norm
Henk Harmsen - Stokkum

iemer Reinsma schrijft in zijn artikel 'Natuurlijke verschuivingen'
(Onze Taal juliaugustus) met
misplaatste stelligheid dat bloeden
nooit als [bloeien] wordt uitgesproken
(zoals [goeie] voor goede). Volgens
Reinsma zou deze uitspraak lachwekkend kunnen overkomen. Welnu, in
het oosten van Nederland hoor je wel
degelijk heel vaak [bloeien] in de betekenis `bloeden', en zeker niet alleen bij
dialectsprekers.
Hoewel ik Onze Taal waardeer, valt
me vaak op dat de auteurs een veel te
West-Nederlandse benadering hebben
en kennelijk niet bekend zijn met gewestelijk taalgebruik, laat staan met
dialecten. Het wordt echt tijd dat Onze
Taal een bijkantoor opent in het oosten.

Herkomst quiz
Berry j. Prinsen - Marbella, Spanje

Vragenvuur, een van
de vele tv-quizzen.

ark Mills schrijft in het juninummer over de vervoeging
van het werkwoord quizzen..
Wat míj nu al tijden fascineert, is de
óórsprong van het woord quiz. Hoewel

de meeste woordenboeken zeggen
dat die onbekend is, wil ik u het vol
verhaal over de vermeende -gend
oorsprong niet onthouden.
Er wordt weleens beweerd dat
het is `uitgevonden' tegen het einde
van de achttiende eeuw door fames
Daly, de eigenaar van een theater in
Dublin. Vanwege een weddenschap
wilde deze man bewijzen dat het mogelijk was een verzonnen woord met
betekenis binnen 48 uur algemeen
bekend te maken in de hele stad. Volgens de overlevering liet hij daarom
het woord quiz op muren door de
hele stad schrijven, maar er is geen
bewijs dat deze theorie juist is. Wel
heb ik dit verhaal meerdere malen
gehoord, en het staat ook vermeld in

The Oxford Dictionary o f Phrase and
Fable.
Naschrift redactie
Michael Quinion, die onder meer
betrokken is bij de samenstelling
van enkele Oxford-woordenboeken, schrijft op zijn website
www.worldwidewords.org dat
deze theorie het best bezien kan
worden door de bodem van een
met Ierse drank gevuld glas. Maar
wat dan wel de herkomst is van
quiz, is inderdaad onzeker. Volgens
het Etymologisch woordenboek van
Van Dale komt het Engelse woord
quiz van het Latijnse quis, oftewel
`wie'. Volgens een andere theorie,
die te vinden is in het Etymologisch
woordenboek van j. de Vries en
F. de Tollenaere, dankt quiz zijn
bestaan aan "associatie met to
question `ondervragen' en inquisitive `nieuwsgierig" .

Dit-fouten
Ada van Campen-Veldhuis - Haaksbergen

ans Aniba schrijft in zijn artikel
`Wat gebeurd er?' (Onze Taal
juni) over het verschijnsel dat
werkwoorden in de tweede en derde
persoon enkelvoud steeds vaker een
d als uitgang krijgen. Het is mij opgevallen dat dat heel vaak gebeurt bij
werkwoorden die beginnen met be-,
ver-, ont-, ge-, enzovoort (bedoelen, verdubbelen, ontsieren, gebeuren), waardoor de voltooid verleden tijd ervan
niet gevormd wordt met ge- en dezelfde vorm heeft als de (fout gevormde)
tweede en derde persoon enkelvoud
van de onvoltooid tegenwoordige tijd

(bedoeld, verdubbeld, ontsierd, gebeurd).

Kunstenaar
Nico Vissel - Zaandam

n de juli augustusaflevering van
`Tamtam' valt de redactie in een bekende kuil. Onder het kopje `Taal
beperkt creativiteit' staat dat een
"kunstenares" door dementie creatiever is geworden, waarbij kunstenares
een onjuiste vertaling is van het Engelse artist. Artist staat namelijk alleen
voor `beeldend kunstenaar' — de betekenis van kunstenaar is uitgebreider.
Overigens bestaat eenzelfde verwarring rond het woord scientist, dat
altijd alleen chemici en fysici betreft.
Ten onrechte wordt dat in sommige
teksten met wetenschapper vertaald;
een niet-exacte wetenschapper is echter een `scholar'.

Woorden op -(e)ling
't Kofschip bij niet-Nederlanders

Herman de Boois - Nieuwegein

Nels Schmidt - Oosterbeek

ij de aflevering van Guus Middagsrubriek 'Woordenboek van
de poëzie' over het woord weggeling (Onze Taal juliaugustus) zou ik
graag een kanttekening plaatsen.
Middag suggereert dat woorden op
-(e)ling personen aanduiden van wie
een negatief aspect wordt benadrukt.
Bij de voorbeelden die hij noemt (ellendeling, mislukkeling en stommeling), is
dat misschien zo, maar in het algemeen is dat niet het geval: dergelijke
woorden hebben vaak een neutrale
betekenis en soms zelfs een positieve.
Dat geldt zowel voor woorden die uitgaan van een zelfstandig naamwoord
(naast ellendeling bijvoorbeeld dorpe- ►

oe kan het toch dat zo veel
mensen `het gebeurd' schrijven, of `hij bedoeld'? Die vraag
werpt Hans Aniba op in hetjuninummer van Onze Taal. Aniba wijt het aan
de invloed van het voltooid deelwoord. Spellers van het Nederlands
hoeven nauwelijks meer na te denken: zij passen overal "t kofschip' toe,
ook als dat niet zou moeten. Daar zit
wel wat in. Niet-Nederlandse spellers
van onze taal moeten wél nadenken
en maken de fout niet, zo is mijn ervaring bij het onderwijs aan asielzoekers en vluchtelingen.
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ling, kamerling ennoorderling), als
voorwoorden die uitgaan van een
werkwoord (naast mislukkeling bijv.
boreling. drenkeling en sterveling) en
woorden dieeen bijvoeglijkwoord als
basis hebben (naaststommeling bijv.
enkeling.jongeling en lieveling).

Opweg naar... 8 septemberWereldalfabetiseringsdag
A1s ik u zeg dat bijna 1,5 miljoen Nederlanders onvoldoende kunnen lezen en
schrijven om goedte kunnen meedraaien in het dagelijksleven, gelooflu dat dan?I
viel ookvanverbazing vanmijn stoeltoen ik datvorigjaarvoorhet eersthoorde,
maar datis echthet geval. Kuntu zlchvoorstellen datu geenondertiteling op tv kunt
lezen, eenformuliervanhet elektriciteitsbedrijf niet kuntinvullen of het openbaar
vervoer mijdt orndatu nietweetwelke bestemming ervoor op de bus staat?

Polderhollands
Andrea Nelissen-de Pont- Nijmegen

ou'oUEdelman doet inhetjuninummervan Onze Taa/verslag
van eenonderzoek datzij ultvoerde naarde vraag ofPoldernederlands inderdaad vooral door"zelfbewuste jongeintellectuele vrouwen"
gesproken wordt. Er was inieder
geval een conclusie dieikals zuiderling oakzanderwetenschappelijk onderzoek kon trekken, namelijk dat de
meesteinhet artikel onderzochte
sprekers uitde Randstad komen.
Daarom lijkt de benaming Poldemederlands me nietcorrect: Polderhollands zou hierbeteropzijn plaats zijn.

L

www.annettenijs.nl

R

Fouten opinternet [1]: internetteksten zijnnietprive
OlafBoschman - Amsterdam

oor een deel kan ikmevinden
in de stelling van FrankJansen
indejuliJaugustusaflevering
van zijn rubriek 'Hom ofkuit' ('Inpersoonlijke ontboezemingen op internet isde afwijking van schrijftaalnormen nieterg'). lnderdaad, afwijken
van de taalnormen isnietergzolang
het gaatom ontboezemingen die[e
prlve doet.Ais je inje dagboek zinnen
fabriceert diewemelen van de fouten:
prima. Ik hoefdat niette lezen en krijg
de kans niethette lezen.
Maar als datzelfde dagboek te
lezen isop internet. danIigt dit heel
anders. Ook danhoefik het niette
lezen. Maar ik krijg wei de kans het te
lezen. Voor de potentlele lezer ishet
dan wei zoaardig als jeje aande formele taalregels houdt. Om Frankjansensvoorbeeld van staatssecretaris
Nijs aante halen: als ze haarteksteen
keer haddoorgelezen voor publicatie,
dan had zede grootste fouten ervast
uitgehaald. Dat magje tochverwachten van iemand diepratgaat op een
afgeronde universitaire opleiding. gevolgd dooreen MBA? Bovendien: hoe
persoonlijk de ontboezemingen van
staatssecretaris Nijs ookmogen zijn,
zezijn natuurlijk nietprlve. Haar ont-
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boezemingen zijn interessant vanwe- teamvan ambtelijke redacteuren
ge haar werk als staatssecretaris. En
over Nijs' teksten heen gegaan is?
als je gebruikmaakt van eenwebsite
Heeft ze Oberhaupt een lettervan
dieisgeregistreerd (en waarschijnlijk haar persoonlijk dagboek zelf geookbetaald) doorjewerkgever. dan
schreven? Is het nietgewoon bemag je bestproberen fouten te voor- dachtdooreenvan haarpersoonlijke
komen.
'splndoctors', metde bedoeling haar
Daterveel eigenheid envariatie
een menselijker gezicht te geven?
verloren gaatals [e probeert eentekst
binnen deformele taalkaders te houden,lijkt mesterk. Kijk naarhet proza Rozemarijnstraat
van eenandere bewindspersoon,Jan
Coen Eggen - Kelmond
Peter Balkenende. Hij houdtzich aan
deformele taalregels. maarweetwel
iemer Reinsma schrijft inde
geheel eigen, onnavolgbare teksten
mei-aflevering van zijn rubriek
te fabriceren.
'Geschiedenis opstraat' over
de Rozemarijnstraten inNederland.
waarvan sommige hun naam misFouten opinternet [2]: internet- schien te danken hebben aande
dagboeken redigeren1
prostituees die er huisden; inminFrank Drop- Leiden
stenseenandere. inAmsterdam.
hielden bloemschiksters atelier. Een
ou u het persoonlijk dagboek
aardige afwijking van het gesignavan staatssecretaris Nijs van On- leerde stramien vormt de Rozemaderwijs nog lezen als uwist dat
rijnstraat in Schimmert. Ooit Poelweg
geheten, werd deze straatdoorde
de allerergste type-. spel- enstijlfouten eruit gehaald waren dooreen
Franse bezetters bij het maken van
eenstraatnamenlijst omgedoopt in
teamvan ambtelijke redacteuren?
Dat vraagt Frank Jansen indejuliJauRue Marin. Later. toende Fransen
gustusaflevering van zijn rubriek
weervertrokken waren, werd die
'Hom ofkuit', 'Nee. natuurlijk niet',is naam dooreen halfgeletterde ambhetvoor de hand Iiggende antwoord. tenaarterugvertaald in RozemarijnIk las dat dagboek sowieso alniet
straat.
en ikgadat ookzeker nietdoen. Want
dagboeken zijn perdefinitie onleesbaar. Aileen als zegeschreven zijn
Geweldloze communicatie
doorIiterair getalenteerde auteurs
Rob Daneels - Brussel
valter enigplezier aante beleven. In
boekvorm gepubliceerde dagboeken
ij het lezen van Frank[ansens
zijn overigens allemaal doorde hanartikel'Nederlands ontwapendl
denvan een redacteur van de uitgeGeweldloze communicatie als
vergegaan. En daarisniks optegen.
antwoord opagressieftaalgebruik'
Wie ziterte wachten op het incohe(Onze Taal juliJaugustus) kreeg ik
rentegestamel van de oerversie van
eendubbel gevoel. Enerzijds ben ik
de allerindividueelste expressie van
blij dat doorditartikel mensen met
de allerindividueelste pllntles, progeweldloze communicatie (GC) kunbleempjes en meninkjes?
nen kennismaken. Anderzijds benik
ergteleurgesteld over deze voorstelTen slotte, hoeweetJansen zo
zeker dat er nietvanaf het begin een
ling van GC, wantdiestemt nauwe-
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lijks overeen met hoe ik het in enkele
cursussen heb leren kennen. Eén
voorbeeldje uit de vele: de beschreven 'GC-reactie' tegenover tramvandalen ( "Ik begrijp dat u behoefte hebt
aan een uitlaatklep ") staat heel ver af
van wat in GC-cursussen wordt geleerd, namelijk dat we nooit in iemands plaats moeten zeggen wat zijn
of haar behoeften zijn. Daarnaast
meen ik te begrijpen datjansen moeilijk kan geloven dat GC echt kan werken, behalve als het gaat om mensen
met wie je al een goede communicatie hebt. Mijn eigen ervaring is dat dit
model de mogelijkheid geeft om de
kwaliteit van onze communicatie met
de anderen én met onszelf (het gaat
immers om veel meer dan een communicatietechniek voor conflictoplossing) aanzienlijk te verbeteren. Ik ben
dan ook bijzonder droevig bij de gedachte dat geïnteresseerden zich voor
hun idee over GC zouden baseren op
dit artikel. Voor verdere informatie
verwijs ik de lezers graag naar de
onder jansens stuk genoemde websi
www.geweldlozecommunicatie.nl,-te
en naar de Engelstalige website
www.cnvc.org.

Louf
Hans Kroese - Hoorn

chrijver Hafid Bouazza wordt in
het meinummer van Onze Taal
Ej geïnterviewd door René Appel,
en merkt op een gegeven moment
op dat het woord looff in het WestFries gebruikt wordt in de betekenis
`vermoeid'. Het wordt echter geschreven en uitgesproken als `louf'.
In zijn boek Mooi zoid verklaart Jan
Pannekeet de betekenis zonder enige
wetenschappelijke pretentie:
louf (=moe, vermoeid);

louf ken lang: reactie op iemand
die klaagt over vermoeidheid. De
zegswijze wordt soms schertsend
als volgt aangevuld: louf ken lang
an éér je biene bai je kniese of
benne en den ken je nag zeuven
fare op de stompjes (of: en den
ken je nag te wortelewuden nei
Langedaik).
Vertaling: 'je vermoeidheid zal nog
wel even duren voordatje benen tot
de knieën afgesleten zijn en dan kun
je nog wel zeven jaar door op de

stompjes (of: en dan kun je nog onkruid gaan wieden tussen de wortelen bij Langedijk).'

Accentenspook
Dick van Voornveld - Zwanenburg

ugo Klooster geeft in het

F'1 juli augustusnummer van

Onze Taal een uitgebreid overzicht van het hedendaagse onderwijsjargon. Veel van deze woorden
zijn samenstellingen, en zodra die uit
drie of meer zelfstandige woorden
zijn opgebouwd, slaat het accentenspook toe! Wedden dat collega's van
Klooster het over het `verzuimbegeléídingsgesprek' bij de'onderwijsléérsituatie' hebben? Van het laatste
woord valt zonder juist accent nauwelijks de betekenis vastte stellen,
en dus is een juiste uitspraak van
groot belang voor de communicatie.
Als voorbeeld gebruik ik altijd het
woord stadsdéélraad, dat suggereert
dat de stadsraad uit meerdere delen
bestaat. In werkelijkheid is de stad in
parten verdeeld met ieder een eigen
raad, een stádsdeelraad dus.
0

CONGRES `ZIN EN ONZIN VAN JARGON'
Programma

11.10-11.25

welkomstwoord en inleiding door congrespresentatorJacobine Geel
lezing prof. Toon Hagen: `Vaktaal over jargon'
lezing jan Kuitenbrouwer: `Het jargonkanon'
cabaret

11 . 2 5 -11 .55

KOFFIEPAUZE

10.15-10.20
10.20-10.45
10.45-11.10

et congresprogramma
van 8 november is
licht gewijzigd. Door
onvoorziene omstandigheden heeft Erik van Muis winkel zijn cabaretoptreden
moeten afzeggen. Wellicht hebben sommigen speciaal voor de

dag ingeschreven wegens dit
optreden. Mocht u door de programmawijziging alsnog willen
afzien van deelname, dan wil
Onze Taal de toegangskaarten
graag aan anderen toewijzen de eventueel al betaalde toegangskosten zullen we dan natuurlijk terugbetalen.
Aanmelding voor het congres is helaas niet meer mogelijk; de i5oo plaatsen van het
Nieuwe Luxor Theater waren
binnen twee weken uitverkocht.

geltje van Nieuwenhoven: '... en toen ging mijn marmotje praten'
uitreiking Groenman -taalprijs

11 .55 -12 . 20lezing

12.20-12.45
12 .45 -1 4. 00

14.00-14.25

LUNCHPAUZE
lezing Midas Dekkers: `Potjeslatijn'

1 4. 2 5 -1 4.5 0lezing Reinildis van Ditzhuyzen: `Deftige
1 4.5 0-1 5.10cabaret van Sanne Wallis de Vries
1 5.10-1 5.45

praat - hoftaal en netteluisjargon'

THEEPAUZE

1 5.45 -16 .10lezing

16.10-16.30
16.30

Rik Van Walleghem: `Wielerjargon - over afstoppers, kasseivreters en zwiepers'
poetry slam
SLUITING

Lezersfeest
Congresbezoekers (en andere leden van Onze Taal) hebben op de avond van 8 november tegen gereduceerd tarief (€ 12,50 i.p.V. € zo,-) toegang tot het grootse literaire Lezersfeest in de Bibliotheek
Rotterdam. Zie voor meer informatie of aanmelding www.lezersfeest.nl of bel met oio - 28162 58.
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157 ANDERE WOORDEN VOOR OUTLET
Taaladviesdienst •

et Engelse outlet betekent

een doorzichtige structuur en maken duidelijk waar het bij outlet
om draait: restpartijen oftewel
plaats waar restpartijen
overschot. Het voordeel van overmet korting verkocht worden. Out- 5. overschotwinkel (4x)
schotwinkel is dat het dankzij het
let stores zijn steeds vaker te vinden
woorddeel winkel iets preciezer is,
in gewone winkelstraten, maar het Dat veel inzenders kozen voor een maar het nadeel is dat overschot
verschijnsel is in Nederland bekend samenstelling metfabriek — naast
een wat negatieve bijklank heeft.
fabriekswinkel en fabrieksverkoop
Rest heeft deze bijklank niet; onze
geworden door Batavia Stad, een
werden onder meer fabrieksopruivoorkeur gaat dan ook uit naar
outletcentrum in Lelystad. In mei
ming, fabrieksrestanten en fabrieks- een combinatie van de nummers
2003 opende de Bijenkorf daar een
vier en vijf: restwinkel. Dit woord
outletfiliaal; in een persbericht was uitverkoop genoemd — is niet verwonderlijk; bij outlet worden rest- duidt ondubbelzinnig op een
daarover te lezen: "(...) er wordt
partijen immers vaak direct uit de plaats waar restpartijen verkocht
niet alleen kleding aangeboden,
maar ook accessoires, boeken, cd's, fabriek verkocht. De samenste llin- worden. Ook is restwinkel breed
genoeg; dit in tegenstelling tot
woonaccessoires, producten uit de gen metfabriek zijn echter wat
dubbelzinnig: ze zouden ook kunramsj en dump, die beide enkele
kookshop en huishoudtextiel van
zowel het eigen label als internatio- nen duiden op een verkooppunt bíj keren werden aangedragen. Deze
nale merken. In principe is dus het een fabriek. Bovendien duidt outlet woorden zijn te beperkt: ramsj
niet altijd op verkoop direct vanuit heeft betrekking op producten die
hele assortiment van de keten te
niet goed lopen — met name op
koop. De Bijenkorf beperkt het aan- de fabriek, getuige de hierboven
bod niet tot verouderde mode maar gegeven beschrijving van de Bijen- boeken — en dump wordt vooral
korf-outlet.
gebruikt voor legergoederen.
verkoopt er ook producten die in
Overkoop — een samensmelting
Restwinkel haalde de top -vijf
de warenhuizen overtollig zijn geniet: het werd driemaal ingezonvan over en verkoop — dekt de laworden."
den. De eerste inzender was Paul
In het juli/augustusnummer rie- ding van outlet wél: dat wat over
Verhaegh uit Eindhoven. Hij ontpen we de lezers van Onze Taal op is, wordt verkocht. Toch verwachvangt de boekenbon van € 25, —,
een Nederlands woord te bedenken ten we dat overkoop voor verwarring zal zorgen, onder meer door- uitgeloofd door de Stichting
voor outlet. Aan die oproep gaven
8i lezers gehoor; in totaal leverde dat verkoop er niet goed in te her- LOUT (Let Op Uw Taal) . Onze
hartelijke dank aan iedereen die
dat 157 alternatieven op. De top -vijf kennen is. Restverkoop en overreageerde.
0
van meest ingestuurde suggesties: schotwinkel daarentegen hebben

en duidt teLJ `verkooppunt'
genwoordig vooral op een

I. fabriekswinkel (6x)
2.fabrieksverkoop (5x)
3. overkoop (5x)
4. restverkoop (4x)

ANDER WOORD VOOR ... FLASH MOB
eze zomer deed het Enge lse flash mob (`flitsmenigte') zijn intrede in het
Nederlands. Flash mob
duidt op een groep mensen die via
internet hebben afgesproken om
op een bepaald moment op een
bepaalde plaats iets ongewoons te
doen, om vervolgens weer te ver
Maar het is ook de aan--dwijne.
duiding voor de gebeurtenis ('Er
vindt volgende week weer een
flash mob plaats') .
De flash mob is overgewaaid uit
onder meer New York en Londen.
De eerste Nederlandse flash mob
was begin augustus in Amsterdam:
vier minuten lang werden nietsver- flitsmeute al gebruikt als equivamoedende klanten van een super- lent van flash mob. Dit zijn uiteraard welgevormde samenstellinmarkt bij het verlaten van de wingen, maar wij vragen ons af of er
kel als beroemdheden gefotograeen alternatief te bedenken is dat
feerd en toegejuicht. Daarna loste
de groep `fotografen' zich op in de duidelijker uitdrukt wat een flash
mob precies is. Kunt u een Nedermenigte.
In de media zijn flitsmenigte en lands woord bedenken dat de la-
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Een 'flash mob' bij
een Amsterdamse
supermarkt, begin
augustus.
Foto: www.euronet.nI/
—

ding van flash mob dekt, stuur dat
dan voor 27 oktober naar de Taaladviesdienst, Raamweg ia, 2596
HL Den Haag; e-mail: taaladvies
@onzetaal.nl. De inzender van
het geschiktste woord ontvangt
een boekenbon van de Stichting
LOUT.

•

jfdeboer/flashmob
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Taaladviesdienst

'Deeconomie staat stll'
7Na het uitsprekenvan de Troone rede 2003 deden journalistenen
politici wat lacherig overde zin:
"DeNederlandse economieis, na
jaren vanvoorspoeden sterke economische groei,dit jaar volledig tot
stilstandgekomen."Ditzou betekenendat er in het hele land niet
meerwordt gewerkt. Hebben de
correctorenvan het Genootschap
Onze Taal, dietoch elkjaar de
Troonrede corrigeren,hiereen
steek latenvallen?

I Nee. Ophet eerste gezichtzou je inCI derdaad kunnen denken dat hier
staatdat ergeen sprake meerisvan
economische bedrijvigheid. Maar stilstand heeftmeerdaneen betekenis.
Van Dale Hedendaags Nederlands
(2002) omschrijftstilstand als het "ophouden van een ontwikkeling of werking". Degenen diezich vrolijk maakten overdeTroonrede-zin, hadden
vastaileen oogvoor het tweededeel
vande omschrijving: het ophouden
vandewerking. Dathierechtergedoeldwordt op het ophouden van
een ontwikkeling, iszonneklaar in de
contextvan deTroonrede - maar ook
in dievandegewraakte zin.Daarin
wordt stilstand immers gebruiktin
contrast met "economische groei".
Bovendien isde 'stilstand-metafoor' heel gebruikelijk: "Nederlandse
economie komt volledig tot stllstand"
(de Volkskrant, 18 mei2002), "De economiestaatstil" (website NRC Handelsblad) en"Volgens het CPB komt
deeconomie dit jaarvolledig tot stilstand enloopt het begrotingstekort
verder op (...)'; (NOS nieuws). Dit
beeld wordt ookin andere talengebruikt: "German economy grindsto a
halt" (BBe), "Euro-Wirtschaft kommt
zumStillstand" (Der Spiegel).
Totslot kan de economie ook achteruitgaan ('krimpen', 'eennegatieve
groeivertonen'), enduskan zij evengoedstilstaan, in de betekenis 'niet
groeien'.

Delhet vereiste

7 'Talentisde eerste vereistevoor
• wie dichterwilzijn.' 15 vereiste
geen het-woord1

I Oorspronkelijk wei, maardevereiste
• isook goed; al in het Groene Boekje
.van1954werden beide lidwoorden
vermeld.

Vereiste isdeverzelfstandigde
vorm vanvereist, hetvoltooid deelwoordvan vereisen. Zelfstandig gebruiktevoltooidedeelwoorden zijn in
principe onzijdig - hetgenoemde, het
betaalde - tenzijzenaar personen verwijzen (de verdachte, de ingewijde). Ze
volgen dus hetzelfde patroon als zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden: hetleuke, hetnodige (nietpersonen); de blinde, de wijze (personen).
Een enkele keer krijgen zelfstandig
gebruikte deelwoorden naverloop
vantijd het Iidwoord de, vooral als ze
min of meereen eigen leven zijn gaan
leiden. Een goedvoorbeeld isgedachte,datvrijwelniet meerals het-woord
voorkomt.
Volgens deAlgemene Nederlandse
Spraakkunst (1997) komt hetvereiste
het meestvoor. Maar als er nogeen
woordtussen het lidwoordenvereiste
staat, isde gewoner: op internetwinnencombinaties als de eerste vereiste
endebelangrijkste vereiste het ruimschoots vanheteerste vereiste enhet
belangrijkste vereiste.

Schoonbroer/zwager
715 een schoonbroerhetzelfdeals
s.

een zwager1

I [a,schoonbroer enzwager zijn syno1& niemen. Hetverschil isdat schoonbroer een typisch Zuid-Nederlands
(met name Vlaams) woordisenzwagervooral in (Noord-)Nederland voorkomt. Eigenlijk ishet vreemd dat Nederlanders schoonbroer niet of nauweIijksgebruiken, want schoonzus,
schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon enschoondochterzijn wei alledaaqse woorden.
Zwager komt allangervoor dan
schoonbroer. In ouderNederlands
kende menook devrouwelijke vorm
zwagerin (dienogin deStatenvertaling voorkomt);daarmee konden
volgens het Woordenboek derNederlandsche Taal behalve schoonzussen
ook schoonrnoeders enschoondochtersworden bedoeld. Metzwager kon
menoverigens ook schoonvaders of
juist schoonzoons aanduiden. Verder
bestonden ondermeerzweger (met
verschillende 'aangetrouwde' betekenissen), zwegerheer/zwegervader
('schoonvader') enzwegermoeder
('schoonmoeder'). AIdiewoorden
zijn in deloop dereeuwen vrijwelverdwenen ten gunste vandewoorden

die metschoon- beginnen - behalve
zwager dus. Devarianten met schoonzijn leenvertalingen uit het Frans,
waarbeau-frere, belle-soeur, etc.in
hofkringen ontstaan zijn naar het
voorbeeld vanaanspreekwijzen als
beau sire enbelami.

Vormsel
70n'angs kregenenkelejongeren
• inonze kerkhet vormsel toegediend.Debisschop vertelde erbij
dat het woord vormsel verwant is
aan vroom. Klopt die uitleg1

I Nee, vroom envormsel zijngeen yere.wante woorden. Vroom iseen aloud
inheems woord;het isondermeer
verwantaan het Griekse promos ('eerste'), Vormsel hoort bij hetwerkwoord
vormen ('het vormsel toedienen'), en
dat iseen leenwoord.
Er zijntwee werkwoorden vormen.
Het meestvoorkomende vormen ('gestaltegeven') gaatterug op het gelijkbetekenende Latijnse werkwoord formare; het kerkelijke vormen isafgeleid
van het Latijnse firmare 'bevestigen'.
Firmarewerd ontleend als vermen, en
daarbij ontstondhetzelfstandlq
naamwoord vermsel. Onder invloed
vanhet veelgebruikte woordvormen
('gestalte geven') veranderde deevan
vermen envermsel in een o. Firmare
komt ookterug in confirmatie, dat
'bevestiging' betekent eneen minder
gangbaar synoniem isvan vormsel.
Delink tussen vroom envormsel is
overlqens weivaker gelegd. Zoschrijft
een Antwerpse catechismus Uit1642:
"Weick ishet tweede Sacrament?
Het H.Vormsel oftVroomsel:soo
ghenaemt, om dat het denChristen
mensch, diein't Doopsel het gheestelickleven ontfanghen heeft,vroom
maecktin sijnen roep; ende gheeft
een volkomen vormevaneenen
Christelicken soldaet, om sijnen roep
kloeckelick te beleven."

e
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Christiaan Verpoorten ontvangtin de
Nijmeegse Groenestraatskerk het heilig
vormsel.
Foto: Bryan Versteegen
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Vondelpark.

Foto: Onze Taal
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Nederlandse
Centrale
Managers
nameinkranten,
geenvanzelfs
beide
idiote woordjeugdherberg
stayokay, waarmeede
spellingen
gevolgd.vaak
Ze worden
(NJHC)
de termjeugdherberg
jeugdherbergCentrale
heeft
W.A.
Mouwen - Bergen op Zoom
spellingen
worden
zelfs
Nederlandse
Managers
naast
elkaargevolgd.
gebruikt.leWat
de reden
vervangen.
Wie jeugdherberg
bedenkt zoiets?!
naastelkaar
gebruikt.
Watde reden
geweest
is om
(NjHC) de term
heeft
W.A.Mouwen - Bergen op Zoom
onze Nederlandse
[oe]
Volgens de
NJHC
dekt jeugdherberg
pwaarderen vinden we leuk;
geweest
isomonzeNederlandse
weer
te geven
vervangen.
Wie
bedenkt
zoiets7!
met de u, is mij niet [oe)
duide lading
niet
de doelmaken zaken
graag
we
weerteHet
geven
metinde
u, ismij
gedelijk.
lijkt mij
Volgens
demeer
NjHComdat
dektjeugdherberg
pwaarderen
vinden
weleuk;
ieder
gevalnietduiniet
groep
tegenwoordig
vooral uit doeltwinwichtiger.
worden
bevorderlijk
voor
de/ijk. HetIijkt
mijkinderen
iniedergeval
niet
en buitenwemakenMaar
zakensoms
graag
gede lading
nietmeeromdatde
tiga' dertigjarigen bestaat.
en beroepen
namen
landers
die Nederlands
leren.
bevorderlijk
voor kinderen
enHoe
buitenwichtiger.
Maar somsworden
groeptegenwoordig
vooralMaar
uittwin- er aan functies
waarom
niet gewoonbestaat.
basishotel
of her- gegeven
die ronduit
belachelijk,
landersdiedieNederlands
Hoe[uu]
verweten
nu dat Utrechtleren.
met een
er aanfuncties
en beroepen
namen
tig- dertigjarigen
Maar
berg
als het
niet meer alleen
om jeugd
op zijn minst
onduidelijk
gegevenendieronduit
belachelijk,
ver- wordt
wetendienudat
Utrecht
met
een
[uu)
uitgesproken
en niet
waarom
nietgewoon
basishotel
of her- warrend
met
een
gaat?
Uit datnietmeeraileen
laatste woord spreekt
Zo hoorde
ik onlangs
dat de eerwordtuitgesproken
en nietmet
een
[oe],
en dat het omgekeerde
warrend
en opzijn
minst onduidelijk
geldt
berg alshet
omjeugd zijn.
toch
iets
en eenwoord
[oe),bijvoorbeeld
en dat hetomgekeerde
vormspreekt
van gast- ste
zijn.verkoopster
lo hoorde in
ik een
onlangs
dat de eer- voor
schoenenwingaat7
Uitveiligs
dat laatste
Hussein? geldt
vrijheid?
aangesteld
als `manager'. Als
stewas
verkoopster
ineenschoenenwinvoor
Hussein7
het niet mogelijk
Zoubijvoorbeeld
zijn om terug
toch ietsveiligs en eenvorm van gast- kel

T

Amsterdamse
'Stayokay' inhet

deze manager afwezig is, wordt ze vervangen
dezemanager
wordtzeverdoor deafwezig
daaropis,
belangrijkste
verkoopster,
vangen doorde
daarop belangrijkste
de `assistant
manager
shoeshop'. Doe
verkoopster,
de 'assistant
gauw weermanager
gewoon!

V

A

O

a

kel was aanqesteld als'manager'. Ais

vrijheid7
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lou het nietmogelijk zijn omterug

te gaan naar ons eigen Nederlands en
altijd oe te schrijven waar (je) die ook
hoort?

Troep
H. Meijer-Bruijnzeels - Druten

it ondervinding weet ik dat een
mens een enorme troep kan
maken. Maar als ik het goed heb
begrepen, is een mens tegenwoordig
ook een troep. Journalisten beweerden
tijdens de Golfoorlog keer op keer dat
er7o.000 troepen in het Golfgebied
waren, en later ook dat er 6 2 . 000 troepen waren in Turkije. Conclusie: i mens
(militair) = i troep.

II

`Stratezjie'
Paul van de Lande - Delft

n tijden van oorlog valt er gelukkig
nog wel wat te genieten op taalgebied. Zo viel het mij tijdens de oorlog in Irak op dat defensiespecialist
Rob de Wijk en presentator Jeroen
Pauw in het programma Nova stelselmatig en hardnekkig spraken van
[stratezjie], waar anderen dit woord
gewoon met een g uitspreken. Zou
deze uitspraak in oorlogsjargon gebruikelijk zijn?

Charles Groenhuijsen meldde dat een
politicus "letterlijk tot over zijn oren in
een seksschandaal verwikkeld was" en
vertelde over een politieke ruzie dat
"de vlammen letterlijk uit het dak sloegen". In alle gevallen gaat het toch
echt om `figuurlijk'.

Onleesbare letters
G. Jansen - Haarlem

ehalve aan verkeerd taalgebruik
erger ik me ook mateloos aan
vormgevers die tekst zetten
door, vaak fraaie, illustraties. De illustratie wordt altijd verpest en heel
vaak wordt de tekst onleesbaar.
De letter in negatieve vorm afdrukken (ik bedoel witte letters op een
donkere achtergrond) is ook een
zonde, omdat de letter door de ontwerper bijna altijd gemaakt is om positief toe te passen.

knicken `breken') een Engelsklinkend
woord te maken, misschien met knickknack (`hapje', snuisterij') of iets dergelijks in het achterhoofd. Ik kan
knick-pack echt niet in mijn Engelse
woordenboek vinden, en ook niet op
het Engelstalige gedeelte van de Ritter Sport-website; daar heet de `knickpack' een "snap-pack".
Ben ik de enige die zich ergert aan'
deze onzin? Waarom wordt het in Nederland niet omschreven als 'een verpakking die gemakkelijk deelbaar is'?

Iç

Opbergers
Marjolijn Veldkamp - Almere

1 een aantal jaren krijg ik bij het
bladeren door de catalogus van Nou ja [i]
IKEA de kriebels. IKEA verkoopt J.F.L. Lumaije Schuld - Eindhoven
namelijk geen kasten of kastjes, maar
"opbergera". En ik maar denken dat
aul Rosenmóller is nagenoeg van
dat personen zijn die opbergen, maar
het politieke toneel verdwenen
nee, het gaat om de statische attribuen toch word ik nog bijna dageten waar een en ander in opgeborgen
`Minutie'
lijks aan hem herinnerd. Iedere zich
-zelf
kan worden. Tot mijn grote schrik las
L.R. van den Broek - Eindhoven
respecterende geïnterviewde op
ik laatst in de reclamefolder van de
radio of tv begint in Rosenmóllers
Gamma opeens ook over opbergers in voetsporen zijn antwoord namelijk
oen de oorlogsvoorbereidingen
tegen Irak in volle gang waren, viel plaats van kastjes. Het lijkt een akelig,
opmerkelijk vaak met de opening
het mij op hoe vaak het woord
besmettelijk virus.
Nou ja, kijk, ..., zelfs als hij van een heel
munitie wordt uitgesproken als [minuandere politieke kleur is. Gaat zoiets
tie]. De sergeant-instructeur uit mijn
weer over?
verre verleden wist ook al niet beter en
`Knikbek'
het is dus echt niet iets van deze tijd,
A.L.H. Emmerik - Heemskerk
maar toen er een paar maanden terug
Nou ja... [2]
e Duitse chocoladefabrikant
munitietreinen door ons land reden,
C.M. Braams - Utrecht
was het aantal verkeerde uitspraken op
Ritter Sport verpakt zijn producten in een soort folie die
zijn hoogtepunt. Toen kon je het dageInds wanneer begint elk antopenknapt zodra je de chocolade
lijks horen op radio en tv.
woord op een vraag - nou ja,
breekt, ook wel iets als [knikbek] gebijna elk antwoord - met Nou ja?
noemd. Dat versta ik tenminste als ik
Het viel me een paar jaar geleden het
weer eens word overvallen door een
Letterlijk
eerst op bij Frits Bolkestein, die toen
Daan Mulder - Harderwijk
reclamespotje van Ritter Sport. Op de
al in Brussel zat, en het leek me toen
website van het bedrijf blijkt echter
geïnspireerd op het eh bien dat daar
et lijkt erop dat het woord letdat het om het woord knick-pack moet lange tijd niet van de lucht was. Het
gaan. Knick-pack, verschrikkelijk! Ik
terlijk steeds vaker als versterergste is dat ik het nu mezelf om de
ben geen taalpurist, maar ik vind dat
kend bijwoord wordt gebruikt.
haverklap hoor zeggen. Komt dit
dit woord echt niet kan. Ik denk dat de doordat ik erop ga letten, of is er een
In de Volkskrant stond enige tijd gelereclamemaker het interessant vond
den dat de ene voetbalclub "letterlijk
meetbare verandering in de frequendoor de knieën ging" voor de andere.
om van het Duitse Knick Pack (van
tie van het gebruik?
0
...
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'Knick-pack'
Foto: Ritter

Sport

VERWACHTINGSPATROON
EN REGELGEVING
mensen aIleen een bepaald verwachtingspatroon, maar tegenwoordig kunnen ze er net als Van
Gaal ook niet meer aan 'voldoen',
of ze kunnen het niet 'waarmaken'.
lets soortgelijks geldt voor het
oen Louis van Gaal aftrad als bondscoach, zei woord regelgeving. De laatste jaren
wordt dit quasi-technische woord
hij niet meer terug te
zowel binnen de politiek als daarwillen naar Ajax. Zijn
verklaring: "Ik kan nooit meer aan buiten gebruikt in plaats van rehet verwachtingspatroon voldoen." gels: 'Men heeft gewoon een beter
stuk regelgeving nodig', 'Er is nieuVooral in de sportwereld wordt
verwachtingen vaak zonder blikken we regelgeving onderweg', enzo.of blozen vervangen door het zo
voort. Het lijkt zo weI of men het
eenvoudige zelfstandignaamveel interessanter, ja zelfswetenwoord regels is vergeten, of dat
schappelijkerklinkende verwachmen het liever wil vermijden,
tingsparroon. Vroeger'hadden'
omdat men meer effect denkt te
sorteren met dat plechtstatige,
abstracte regelgeving.
Ik vraag me af of het hier twee
losse voorbeelden betreft, of dat er
een zeker patroon valt waar te
nemen van modieus taalgebruik
waarmee relatief aIledaagse, volkomen heldere termen worden
aangedikt en geabstraheerd, om de
communicatie zogenaamd op een
hoger plan te tillen. Maar als dat
laatste het geval is, waarom praten
wij dan niet van 'informatieverstrekking'als wij informatie bedoelen? Kortom: ik zou graag willen
.weten wat het ontstaan of het
succesbepaalt van quasi-geleerde
termen als verwaduingspairoon en
regelgeving.
De herkomst van dat laatste
Dr. AdWelschen -Ieerstoelgroep
Nederlandse Taalkunde, Universiteit van
Amsterdam

louis vanGaal:
"lk kannooit meer
aan hetverwachtingspatroon
voldoen."
Foto:ANP

voorbeeld lijkt weI duidelijk: het
zal zijn ontstaan uit de samentrekking wet- en regelgeving. Een vaste
verbinding als regelgeving wordt in
de taalkunde weI een 'coIlocatie'
genoemd. Het is vrij gebruikelijk
om die coIlocatie dan ten koste van
het grondwoord (regel) te pas en te
onpas te berde te brengen - overigens vaak tot ergemis van velen.
Zo herinner ik mij hoe mijn vader
zich in de jaren zestig al enigszins
stoorde aan een quasi-geleerde uitdrukking als (in) eenorde van
grootte, zoals hij dat ook weI zou
doen als hij nu in aIledaagseconversatie over 'een factor groter' zou
horen spreken, laat staan over 'een
x aantal'. Maar dat zijn coIlocaties
op zinsniveau, terwijl het mij gaat
om collocaties op woordniveau.
Oproep

Mijndubbele vraag aan u is: kent u
meer van zulke voorbeelden, waarbij een samenstelling (verwachtingsparroon) buiten haar eigenlijke
domein (een bepaald verwaduingspatroon hebben) en haar eigenlijke
betekenis ('inschatting van wat er
gaat gebeuren') de taak van het
stamwoord (verwachting) gaat
ovememen? En weet u misschien
wanneer u zulke gevallenvoor het
eerst hebt gehoord? Stuur uw reactie naar de redaetie van Onze Taal:
redactie@onzetaal.nl of Raamweg
ra, 2596 HL Den Haag.
•

(TWEEDUIZEND) DRIE
Marcus Leroy - Hanoi, Vietnam

D

e vierde kalender waarvan het jaartal met een
twee begint, loopt al.weer bijna ten einde, en toch blijyen we het nodig vinden om dat
tweeduizend uitdrukkelijkuit te
spreken als we een jaartal noemen. Ditjaar was er sprake van
'de verkiezingenvan tweeduizend
(en) drie' en van nieuwe EUlidstaten die toetreden in 'twee- .
duizend acht' - al wordt het voor
Thrkije 'tweeduizend twaalf'.
[262]
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Nederlandstaligen staan hiermee trouwens niet aIleen; ook in
het Engels en het Frans hoor ik
niets anders. Zelfprobeer ik weleens tweeduizend weg te laten,
maar zelfsals er absoluut geen
twijfelis dat ik het over eenjaartal heb, krijgik aIleen maar verwonderde blikken. Niemandlijkt
zonder tweeduizend te kunnen,
hoewel het eigenlijk heel onpraktisch is - tweeduizend is een hele
mond vol- en meestal een overbodige toevoeging. In de vorige
eeuw hoordeje mensen negentienhonderd dan ook zelden uitspre-

ken: 'Mijnvader was van zeven';
'de oorlogveertien-achttien';
'expo achtenvijftig' en 'Hijis gestorven in zevenennegentig.'
Waarom doen we nu niet hetzelfde? Wanneer zuIlenwe voldoende vertrouwd zijn met de
nieuwe eeuw om niet telkens
opnieuw zijn naam te moeten
noemen? En heeft hetzelfde verschijnselzich voorgedaan bij de
overgangvan de negentiende
naar de twintigste eeuw? Als dat
zo is, vraag ik me af wanneer
men negentienhonderd liet vallen.
•

JONGERENTAAL
ouder die zijn kind verbiedt alleen
door de stad te rijden is 'gierig' en
irritante liedjes zijn 'hatelijk'. Jonanneer het ver- geren die zich voor al dit onrecht
geplaatst zien, kunnen rekenen op
keer niet zobijvalvan hun vrienden: 'Dat is
maar druk is,
faya voor je!' Faya, dat hier dus
maar heel erg
iets betekent als 'naar, vervelend', .
druk, dan zijn er zestienjarige,
randstedelijke jongeren die zeggen is het Surinaamsewoord voor
'vuur', Faya kan overigensvervandat het 'moeilijk druk' is. Dat signaleerde Hugo Klooster in het juni- gen worden door-vies, maar dat
moet dan weI op z'n Arabisch wornummer van Onze raal. Wij hadden de indruk dat er meer van dat den uitgesproken, met [sj] aan het
eind.
soort bijvoeglijke naamwoorden
Dan zijn er ook nog wat woorzijn die bij de jeugd een opvallenden die weliswaar negatief klinken
de betekenisverschuiving hebben
maar dat onder jongeren niet zijn.
ondergaan. We hoorden saai en
vaag al eens in de betekenis
Een 'lauw' feestje is bijvoorbeeld
'slecht', 'lelijk'.
goed geslaagd en 'dikke' schoenen
Uit de reacties op onze oproep
zijn mooi. En als een jongere zegt
is geblekendat ons vermoeden
dat een zwangerschap'gevaarlijk'
juist was. Een lezer signaleerde
is, doelt hij niet op de risico's die
kapot als versterkend bijwoord:
aan een zwangerschapverbonden
zijn, maar wil hij zeggen dat het
'Dat proefwerkwas kapot moeieen mooie en bijzondere gebeurtelijk.'Veel in betekenis verschoven
nis is. Instemmende woorden voor
woorden verwijzen naar zaken en
personen die in de ogen van jonge- leuke gebeurtenissen zijn ode ('Ik
ben over!' 'Ode!') en beter ('Ik ben
ren niet helemaal geslaagd zijn.
Een vervelende leraar is 'illegaal',
gisteren naar de film geweest.'
'Beter!').
een vreemde film is 'gaar', een

Redactie Onze Taal

Totslot is er nog het woordje
lomp, dat door enkele mensen is
opgevangenmaar door niemand
echt duidelijkkan worden gedefinieerd. Wanneerwe op 'FOK!' kijken, een website die vooral door
jongeren wordt bezocht, wordt
duidelijkwaarom een omschrijving
van lomp zo lastig is: het kan werkelijkop allerlei manieren gebruikt
worden. Een kleine greep:
- C•••) dit klinkt echt lomp maar

ik heb een specialeAardrijkskunde pen (...).
- Mijnzus, die is echt lomp als
het over fototoestellen gaat. Je
kan haar honderd keer vertellen
dat ze de flitser aan moet zetten
en elke keer moet ze weten:
welk knopje is dat ook al weer?
- Ik ken het [blut zijn] (...) Terwijl ik niet echt lomp verdien
ofzo.
AIle inzenders hartelijk bedankt. e

VEERT]E
Trees Wissenburg - Driebergen

In het Nederlands heet een
shuttle ook weI 'pluimbal', oftewel
een bal met veren, Jammer dat we
dat ding niet ooit 'veertje' hebben
genoemd; dan waren we nu een
prachtig homoniem rijker geweest.
Naschrift redactie

at shuttle de betekenis
'veer, voertuig dat tussen
twee plaatsen pendelt'
heeft, realiseerde ik me pas begin
dit jaar toen de verongelukte
spaceshuttle Columbiavoortdurend 'ruimteveer' werd genoemd.
Het begrip shuttle ken ik trouwens
verder alleen van het badmintonnen. Nooit gedacht dat ik met dat
spel een veerdienst onderhoud,
maar als je erover nadenkt, is het
wellogisch: het 'heen-en-weer' is
nogal belangrijkbij dat spelletje.

Door sommigebadmintonners
wordt een shuttle wel 'veertje'
genoemd. In de Noord-Brabantse plaats Boekel is er een badmintonvereniging die 't Veertje
heet, en op internet wordt veertje een paar maal in de betekenis 'shuttle, pluimbal' gebruikt:
Veertje overslaan, veertje terugslaan. Ja, je raadt het al. We
gingen badmintonnen.
De fysio had nog iets leuks bedacht, terwijl ik (gefixeerd met
riemen) op de sta-tafel stond
pakte hij twee badmintonrackets en vervolgens hebben we
het veertje heen en weer geslagen.
e
o
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-BREED BREIDT UIT
Kees van derZwan

rgens in de jaren zestig
deed het kamerbreed tapijt zijn intrede. Het eerste woordenboek dat het
opnam was Koenen. Dat gebeurde
weliswaar pas in de editie van
1974, maar daar moet bij worden
bedacht dat woordenboeken zulke
nieuwigheden altijd graag eerst
een paar jaar laten beklijven - en
natuurlijk dat er met de productie .
van zo'n uitgave een zekere tijd gemoeid is. Later in de jaren zeventig
volgden ook Van Dale en de andere woordenboeken, waaronder Verschueren, dat het merkwaardig genoeg aaneenschreef: kamerbreedtapijt.
Kamerbreed antibioticum

Kamerbreed moet het als woord
meteen erg goed hebben gedaan.
Niet al te lang na de introductie
kwam het ook voor in aUerlei figuurlijke toepassingen. Toenmalig
voetbaltrainer Barry Hughes, behept met een behoorlijk kale sche-

Frisheid
Intussen dook kamerbreed ook in
de Tweede Kamer Ope Een politicus
zal hebben bedacht dat het aardig
is om eens een keer niet te zeggen
dat een motie 'door de hele Kamer'
is aangenomen, maar dat die 'kamerbreed' is aangenomen. Dat
heeft toen vast een leuke, althans
verfrissende indruk gemaakt. Er
gaat iets huiselijks van uit, van
deze zegswijze, en ook iets relativerends: aIle gewichtigheid van
het regeren en besturen wordt
luchtigjes teruggebracht tot dagelijkse proporties - alsof de problemen op het Binnenhof en die bij
. de woninginrichting uiteindelijk
gewoon op hetzelfde neerkomen.
Maar kamerbreed zal zijn frisheid ook weer snel verloren heb..
ben. Zoals gebruikelijk op hetBinnenhof namen de politici de uitdrukking ongegeneerd van elkaar
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over een nieuw, opzienbarend medicijn, dat aUe bacterien zou kunnen doden; de verslaggever sprak
van een "kamerbreed antibioticum".

>: .:,: ;~~:~. ::-. ;. ':'

. :',,'

.:

. " ..... .'~.".: ,.l:":':

: ~'.:.:".:.":.': . -r :.::..'..
: ~: '.: :.,. :..

'.

- ~. ~.~. ~«/. : '
_'.l ••'..

••

•

....:

~

.. ' ,..
::~ :~

:

".;'."

," :.:I.:....:.~.: .:.

del, zong in 1981 samen met 'de
Kwaffeurs' het camavalslied 'Ik wil
op m'n kop een kamerbreed tapijt',
dat de zevende plaats van de hitparade bereikte - en Hughes de
bijnaam 'de entertrainer' opleverde. Later dat jaar signaleerde een
Onze Taal-Iezer een reclame waarin Panasonic zijn tv's aanprees
met: "Kamerbreed kijkplezier!"
Diezelfde lezer hoorde op de radio
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over -' en zoals even gebruikelijk
trokken ze er iedere keer weer een
gezicht bij alsof ze zojuist een weI
heel geslaagde greep hadden gedaan uit de ton met fonkelnieuwe
metaforen. Ook nu, nu kamerbreed
zo ongeveer het schoolvoorbeeld is
van een cliche, zie je nog weleens
een politicus glimmen van tevredenheid als hij weer eens juist voor
deze formulering heeft gekozen.

Hoe besmettelijk het woord is,
blijkt ook uit de vele varianten die
inmiddels bij bosjes te vinden zijn.
Ambtenaren, onderwijspersoneel,
organisatieadviseurs, gemeentepolitici, informatietechnologiedes..
kundigen, ze mogen allemaal
graag heel gek spelen met dat kamerbreed. De Rotterdamse dienst
Stedenbouw en Volkshuisvesting is
bepaald niet de enige dienst waar
het gebruikelijk is om te spreken
van maatregelen die "dienstbreed"
worden ingevoerd. De afdeling
Den Haag van GroenLinks staat
evenmin aUeen als die de resultaten van een enquete "afdelingsbreed" wil gaan bespreken. Project..
breed komt ook geregeld voor; bij
"education company" ISES kun je
leren om "projectbreed" software..
architectuur op te steIlen - maar,
zo wordt eraan toegevoegd, het
kan ook "bedrijfsbreed". Van dat
laatste woord telt Google op internet ruim duizend vindplaatsen.
Hogeschoolbreed
Bij het kadaster wordt, meldt het
jaarverslag, "directiebreed" gewerkt aan de ontwikkeling van aIle
medewerkers. TNO-functionaris..
sen wisselen, aldus weer een jaarverslag, "divisiebreed" kennis uit.
De coordinerend inspecteur Voort..
gezet Onderwijs is naar eigen zeggen bezig met een "inspectiebreed"
project. En op hogeschool INHOLLAND in Alkmaar kun je desgewenst "hogeschoolbreed" studeren.
De voorbeelden lijken eindeloos, Deze zomer, toen besloten is
dat twee gevangenen op een eel
voortaan mag, vroeg Radio I Jour..
naal-verslaggeefster Karin Alberts
aan een gevangenisdirecteur wanneer de maatregel "Nederland..
breed" wordt ingevoerd. Ook op
Radio 1 pleitte GroenLinks..euro..
parlementarier Theo Bouwman
onlangs voor een "Europabreed"
fletsbeleid.
Je zou zeggen: het wachten is
nu aUeen nog op wereldbreed.
Maar ook dat blijkt er al te zijn.
Ruim vijftig treffers levert het als
zoekterm Ope "Wie gelooft die zal
gered worden van de komende
toom van God die wereldbreed zal
neerdalen in het laatste oordeel
van God", preekte ds. Erjan van
der Linde twee jaar geleden in
Almelo.
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SPAAN

TAALTEST

IAMTAM

b. na het eten
c. omdat

Taaladviesdienst

A. Test uw spellingkennis
1.

2.

a. geobcedeerd
b. geobscedeerd
c. geobsedeerd
a. obceen
b. obsceen
c. obseen

3. a. Standaardnederlands
b. standaard -Nederlands
c. Standaard -Nederlands

Henk Spaan

3. soterisch
a. misselijk
b. zaligmakend
c. zweverig
4. glyptodont
a. lomperik
b. reuzengordeldier
c. scherpgetand
C. Zoek de fouten
In het zwartgeld-Walhalla Luxemburg, waarnaast Letzeburgs ook
Frans en Duits gesproken wordt,
relaxeten de groot-aandeelhouders met een kaasfonduetje en
een mediterraanse cocktail.
2. Het fiscale establishment knipte
als gewoonlijk een oogje toe toen
de maître van het etablissement
de btw-bonnetjes falsifieerde.

1.

4. a. prerafaëlitisch
b. pre-Rafaelitisch
c. pre-Rafaëlitisch
5. a. io-secondelijm
b. io-secondenlijm
c. tiensecondelijm
d. tiensecondenlijm
6. a. gereplied
b. gereplyd
c. gereply'd
d. gereplyed

D. Extra

1.

soroche
a. boodschappentas
b. hoogteziekte
c. sieraad

Waar komt het woord kantoor
vandaan?
a. van het Franse comptoir
(`rekentafel')
b. van het Latijnse canton
(`onderafdeling')
c. van het Franse contour
(`afgebakende ruimte')

2.

nademaal
a. kleermakersinstrument

De antwoorden vindt u op pagina 281
van dit nummer

B. Vergroot uw woordenschat

ONZE TAAL OOK VOOR
SLECHTZIENDEN
Redactie Onze Taal

ang niet iedereen kan wat
u nu aan het doen bent.
Ruim 600.000 Nederlanders hebben ernstige problemen
met lezen. In de eerste plaats
gaat het natuurlijk om blinden en
slechtzienden, maar ook om een
groeiende groep mensen met bijvoorbeeld reuma, de ziekte van
Parkinson of m.s. Voor al diegenen verschijnen er braille- en gesproken versies van allerlei boeken en tijdschriften — ook van
Onze Taal.
De CBB, de Christelijke Biblio-

theek voor Blinden en slechtzienden, brengt Onze Taal uit in braille
en op diskette. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de afdeling
Klantenservice van de CBB:
telefoon 0341 56 54 77, e -mail
klantenservice @cbb.nl, website
www.cbb.nl.
De gesproken versie van Onze
Taal verschijnt op cassette (met ingang van januari 2004 op cd) en
wordt verzorgd door de Federatie
van Nederlandse Blindenbiblio-

theken, telefoon 0486 - 486 486,
e -mail abonnee @fnb.nl. 0

n de eerste week van augustus verdween
in Italië een veertienjarig meisje, Lucila
Wellens. De radeloze ouders verweten de
Zeeuwse popgroep Blof dat Lucila was
weggelopen na het beluisteren van haar liedjes. Kan taal zo'n macht uitoefenen? Behoeven
popteksten net als speelfilms een leeftijdskeu-

ring?
In het eerste liedje van de onderzochte Blofcd stuiten we al op een probleem: "Je zoekt
zelden wat je vindt", zingt men. Bij een diep
denker als Harry Mulisch zou je de wenkbrauwen fronsen, bedachtzaam knikken en mompelen dat dit mooi geobserveerd was door Mulisch. De vraag is of een veertienjarig meisje
hier niet van in de war raakt. Bij Blof constateert de onderzoeker al snel de stereotiepe behaagzucht van de dichterlijke omkering. In
liedje 2 horen we: "Met de zegen van de hoop",
en in liedje 3: "Omarm me, omarm me, omarm
me en breng me nergens heen." De tekstdichter van Blof houdt ervan ons op het verkeerde
been te zetten.
Nu is Blof zo'n band waarbij de zaal de tekst
massaal meezingt. Soms slaat de zanger slechts
de maat bij het brullen uit volle borst. Met
stralende, hunkerende ogen zie je de veertienjarigen zingen: "Omarm me, omarm me,
omarm me en breng me nergens heen." Geen
hond die zich realiseert dat het in een verstrengeling van armen, hoofden en rompen sowieso
vrijwel onmogelijk zou zijn ergens te worden
heengebracht. In hetzelfde liedje staat zelfs:
"Omarm mijn lijf en leden." Mooi is anders,
maar lopen kinderen hiervan weg?
Laten we nog eens naar Blof luisteren. "Het
vallen van de nacht kent geen pardon. Blijf met
mij ten westen van de zon." Dit is verbluffende
onzin. Je moet je ongeveer in een baan om de
aarde bevinden wil je aan de wens gevolg kunnen geven. Wilde het weggelopen meisje ten
westen van de zon blijven? Ik geloof er niks
van. Popteksten, bedoeld voor mensen beneden de achttien, zijn bijna per definitie slechte
poëzie. Dat gold voor Bob Dylan, Sgt. Pepper
en voor de tekst van A Whiter Shade of Pale',
de grootste flauwekul ooit op vinyl gezet,
waarmee Gary Brooker van Procol Harum al
sinds 1967 door Amerika toert.
Ik neem het op voor Blof. Als meisjes weglopen, doen ze dat om andere redenen dan
songteksten. Later bleek dan ook dat het om
een Franse jongen ging, ontmoet op een camping in Nantes, die ze maar niet kon vergeten.
Weglopen doen hoogstens oude zakken zoals
ik wanneer ze iemand over Barcelona horen
zingen: "Ooit ga ik terug, Picasso achterna, de
harde, rake streken van een zinderend penseel."
0
,
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Taal van het jaar Zooi

Taalkalender 2 0 0 4

Nieuwe woorden als tijdsbeeld

even dagen per week, het hele jaar lang, taalwetenswaardigheden en taalvermaak, dat biedt de nieuwe
Onze Taal Taalkalender. In 2004 is er op maandag een
taalrecorddag, waarin de extremen van de taal aan bod
komen. Op etymologiedag verklaart Marlies Philippa de onalledaagse herkomst van onder meer

at hebben sars, onthoofdingsaanval, sahafisme, isokorven, mobitarief, smurfenspray, staatsschuldfetisjisme, pestkip, klikkip, ophokgebod, deflatiedraak, strafgat, sjoeracratie en verjanpeterd met elkaar gemeen? Het zijn
allemaal woorden die in 2003 voor het eerst in de krant stonden. Veel van deze woorden zullen
het woordenboek niet halen, maar
Van Dale zet ze wél allemaal bij elkaar in een boekje dat ook zal dienen als nieuwjaarsgeschenk. Aan de
hand van die nieuwe woorden blikt
Van Dale- hoofdredacteur Ton den
Boon terug op de kenmerkende
maatschappelijke ontwikkelingen
die ermee verbonden zijn. En zo
ontstaat een kroniek van het jaar in
52 stukjes waarin taal het vertre kpunt vormt.
Taal van hetjaar drie — een mooi verzorgde, in linnen gebonden uitgave — komt niet in de handel, maar is wel speciaal
voor lezers van Onze Taal beschikbaar.

Exclusief: €12,- voor lezers van Onze Taal
Op Taal van hetjaar drie kunt u intekenen tot uiterlijk 15 november. Uw
betaling van €12,- dient dan binnen te zijn op rekening 4265902 van

Z

paddestoel en angsthaas. In/op Cuba,
muesli of musli — lastige taalkwesties
vindt u op de taaladviesdag. De gezegdedag beschrijft de herkomst van
uitdrukkingen — Riemer Reinsma
verklaart daar in lichterlaaie staan
en het verschil tussen wikken en
wegen. Nicoline van der Sijs gaat
op vrijdag in op de vorming van
de Nederlandse standaardtaal. De

woordenboekdag van Ewoud Sanders bespreekt tientallen woordenboekfeiten. En zondag is
Belgiëdag: Ludo Permentier legt uit wanneer een Vlaming
spreekt van 'extralegale voordelen' en `signalisatie'.
Voor € 13,- thuisbezorgd bij lezers van Onze Taal
De winkelprijs van de Onze Taal Taalkalender is € 13,95. Voor de ledenprijs van €11,50 en een bijdrage van €1,5o in de verzendkosten ontvangt u de kalender zonder verdere kosten thuis. Maak vóór i november
€13,- over op rekening 4265902 ten name van het Genootschap Onze
Taal in Den Haag onder vermelding van `Taalkalender' en uw lidnummer

Onze Taal in Den Haag onder vermelding van `jaar drie' en uw lidnummer of adres. Het boek wordt u half december zonder verdere kosten

of adres. U ontvangt de kalender dan eind november, dus vóór sinterklaas en de kerstdagen. Voor een kortingsaanbod in de boekhandel': zie

toegestuurd; u zult het dan vóór de kerstdagen in huis hebben. Bestelling en betaling vanuit België: € 12,- op postrekening 000-16 355 66-49.

de adresdrager van dit nummer van Onze Taal.

Taal van de jaren nulleenitwee
e voorgangers van Taal van hetjaar drie, de vergelijkbare uitgaven over de jaren 2000, 2001 en 2002, zijn
ook nog leverbaar, zij het in beperkte mate. Daarmee
kunt u ook van woorden als huwelijkseuro, wuifdagen, pampaprotest, moslimbounty, lokzak, wokkelen, wifi, kleptotaks,
dotnot, enronitis, tophoppers, spermaroof, antraxbrief, babyluik, lovebug, plushulp en zorgyup nagaan wat de precieze betekenis en datering is, en wat hun plaats was binnen de
maatschappelijke ontwikkelingen van dat moment. De jaarboeken van de Van Dale -serie zijn afzonderlijk bij te bestellen
en zijn identiek qua vormgeving en uitvoering (124 bladzijden, in linnen gebonden) .

Exclusief• € 7,50 per deel voorlezers van Onze Taal; voorraad beperkt
De uitgaven Taal van hetjaar nul, Taal van hetjaar één en Taal van hetjaar twee zijn te bestellen door € 7,50 per titel over te maken op rekening 4265902
van Onze Taal in Den Haag. Vermeld bij de overboeking duidelijk 'jaar nul', `jaar één' of 'jaar twee' (of `jaar nul/één /twee' als u ze alle drie wilt ontvangen) en verder uw lidnummer of adres. De prijs is inclusief verzendkosten; de boeken worden half december toegestuurd. Bestelling en betaling vanuit
België: € 7,50 per deel op postrekening
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Combinatiewoordenboek
Vaste woordcombinaties bijeen
newel je inlichtingen kunt aanvragen en boodschappen kunt halen, spreekt iedereen van
`inlichtingen inwinnen' en `boodschappen doen'. Dit soort vaste verbindingen — het Nederlands kent er duizenden — wordt door de grotere woordenboeken niet systematisch
beschreven. Het onlangs verschenen Combinatiewoordenboek doet dat wel. Dit voor het Nederlands unieke boek geeft van drieduizend zelfstandige naamwoorden de bijbehorende vaste
werkwoorden, en illustreert iedere combinatie met een duidelijke voorbeeldzin. Bij het schrijven van teksten is het een makkelijk en toegankelijk hulpmiddel voor het vinden van de juiste
(of juist een net iets andere) formulering. Het Combinatiewoordenboek is dan ook een belangrijk naslagwerk voor veelschrijvers, vertalers en andere tekstverwerkers. En voor degenen die
Nederlands als tweede taal leren is het een systematische vindplaats voor niet - idiomatische

H

vaste combinaties.

€ 8,- korting voorlezers van Onze Taal
Het Combinatiewoordenboekvan Piet de Kleijn (gebonden, 746 bladzijden, verschenen bij Rozenberg Publishers)
kost in de boekhandel € 40,- en bij Onze Taal nu € 32, -. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze
Taal in Den Haag, o.v.v. `Combinatiewoordenboek' en uw lidnummer of adres. U ontvangt het boek dan zonder
verdere kosten thuis. Bestelling en betaling vanuit België: € 34,25 op postgirorekening 000 16 35566-49.
-

EWN: nieuwetymologisch
Etymologisch woordenboek
van het Afrikaans verschenen standaardwerk
n 1652 landde de VOC op Kaap de Goede Hoop. De taal
van Jan van Riebeeck en zijn gevolg heeft in de eeuwen
daarna een eigen ontwikkeling doorgemaakt tot wat nu
het Afrikaans heet, een taal met een eigen grammatica en
woordenschat. Wat is er sedert die tijd
in het multiculturele Zuid-Afrika met
het Nederlands gebeurd, en welke
woorden heeft die taal er op eigen
kracht bij gekregen?
Vanaf 1995 is met geld uit Nederland
en met deskundigheid van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie gewerkt
aan een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans. Het is een boeiend en onderhoudend woordenboek, "vir die breë intellektuele lekepubliek", dus voor elke taalliefhebber die meer
over de herkomst van Afrikaanse woorden wil weten. In het
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) is er vooral veel
aandacht voor betekenisontwikkeling en opmerkelijke etymologieën. In de meer dan 8000 lemma's is onder meer te
vinden hoe afval ook een gerecht werd, wat de reden was
voor de naam trompoppie ('majorette'), lawaaiwater ('sterkedrank') en gentoe ('prostituee'), en wat de basis is voor
leenvertalingen zoals kroegvlieg, kreuner ('smartlapzanger')
en prikkelpop ('pin-upgirl').

egin jaren negentig begon de Kiliaanstichting met de
voorbereidingen voor een nieuw etymologisch standaardwerk: het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
(EWN), dat naar verwachting uiteindelijk uit vier delen zal bestaan. Dit zeer uitgebreide en vernieuwende woordenboek herleidt de oorsprong en de ontwikkeling van circa 14.500 Nederlandse én Belgisch - Nederlandse woorden. Het eerste deel (A
t/m E) is inmiddels voltooid en zal op 8 november tijdens het
congres van Onze Taal gepresenteerd worden; de andere delen
verschijnen in de periode 2005-2009.
De etymologieën in het EWN zijn gebaseerd op de allernieuwste wetenschappelijke inzichten en op speciaal voor deze
uitgave verricht onderzoek. Het boek onderscheidt zich verder doordat niet alleen
de oudste dateringen van een woord worden vermeld, maar ook welke betekenisveranderingen het heeft doorgemaakt,
inclusief dateringen, en welke culturele,
historische en taalkundige ontwikkelingen hierop van invloed zijn geweest. Alle
dateringen zijn voorzien van bronaanduidingen.
Het EWN staat onder redactie van dr. Marlies Philippa met
dr. fil. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak.

B

€ 5,50 voordeel voorlezers van Onze Taal
€ 29,50 voorlezers van Onze Taal
Het Etimologiewoordeboek van Afrikaans telt 612 bladzijden. U krijgt het
boek zonder verdere kosten toegestuurd door Onze Taal als u € 29,50
overmaakt op rekening 4265902 van Genootschap Onze Taal in Den
Haag ondervermelding van `EWA' en uw lidnummer of adres. De
levertijd kan twee maanden zijn, doordat de boeken via zeepost
uit Zuid -Afrika komen. Prijs voor België: € 31,75 op postrekening
o 0 o-1635566-49. Indien het op voorraad is, kunt u het EWA voor
€ 24,- afhalen bij het secretariaat van Onze Taal (vooraf even bellen).

Deel I van het EWN (gebonden, circa Boo bladzijden) zal in de boekhandel
€ 55,- gaan kosten. U kunt dit boek tot i januari 2004 bestellen met een
korting van € 5,50. Onze Taal zal uw recht op intekenkorting bevestigen
voor de volgende delen, die voor een vergelijkbare prijs zullen verschijnen.
Maak € 49,50 over op rekening 4265902 van Onze Taal in Den Haag en
vermeld daarbij `EWN' en uw lidnummer of adres. U ontvangt in november deel I van het EWN zonder verdere kosten thuis. Bestelling en betaling
vanuit België: € 51,75 op postgirorekening 000 16 35566-49.
-
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ETYMOLOGICA
DE HERKOMST
HERKOMST VAN
VAN DE
HAAR ZIEKTE
DE
DE HAAR-ZIEKTE
-

Sijs
Nicoline vander
van der Sijs
Nicoline
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voomaamwoorden, en met het bezijn moeten worden verbonden.
zittelijkvoornaamwoord haar. Dit
En daarmee komen we uit op
in tegenstelling tot concretewoorde moderne 'haar-ziekte'. Omdat
deze vrijweluitsluitend betrekking den, die alleen met enkelvoudige
werkwoorden en voomaamwoorheeft op collectieve woorden als
den worden verbonden en in de
bestuur, bond, instituui, kabinet,
spreektaal
meestal het bezittelijk
personeel, publiek en raad, ligt het
voor de hand de 'verharing' te be- voornaamwoord zijn krijgen.
schouwen als een voortzetting van
'Amsterdam enhaargrachten'
het achttiende- en negentiendeeeuwse gebruik, al dan niet onder De gewoonte om met haar naar
invloedvan het meervoudige 'r of "onzijdigegeografische namen te
verwijzen heeft waarschijnlijk een
d'r dat in dialecten en spreektaal
andere oorzaak. Ook dit gebruik is
nog voortleeft.
al heel oud. Zo merkte Davidvan
Hoogstraten in de inleidingvan
Hypercorrectie
zijn Aenmerkingen over de geslachBehalve in de geschiedenis wordt
de oorzaak van het syndroomook ten derzeljstandige naamwoorden
wel gezocht in een andere richting, uit 1700 op: "Menspreekt en
namelijkin hypercorrectie. Daarbij schryft dikwils: Parys of Amsterwijst men erop dat de regel (verdam is groot in haer muren; daer
eenvoudigd): 'schrijf haar bij vrou- nochtans [= hoewel] de namen
welijkewoorden en zijn bij manne- der Steden onzydigzyn, als blykt
uit de bijvoeglyke [naam]woorlijke' op het onoverkomelijke probleem stuit dat standaardtaalspre- den, en artikel [= lidwoord]."
kers geen onderscheid in gramma- Adriaan Kluit echter, die in de vijfticaal geslacht maken, maar alleen de, door hem bewerkte druk van
tussen de- en het-woorden. Omdat de Aenmerkingen uit 1759 voetnoten heeft toegevoegd, is van
veel collectieve woorden vrouwelijk zijn (bijvoorbeeld gemeente,
oordeel dat haar in deze context
weI degelijkgebruikt mag worden,
natie, overheid, partij, provincie,
naar analogie van woordgroepen
regering, republiek en vergadering)
als het meisje en haarfamilie.
en dus verbonden worden met
Met andere woorden: volgens
haar, breidt men uit hypercorrectie
de regel ook uit naar andere, niet- Kluit gaat het natuurlijk geslacht
vrouwelijke woorden. Toch kan dit boven het grammaticaalgeslacht.
niet de enige oorzaak van de haar- Maar de namen van steden en lanziekte zijn, want het verklaart niet den hebben toch geen 'natuurlijk'
waarom de uitbreiding ook plaats- geslacht, het zijn toch geen levende
wezens? Nu niet meer, maar vroevindt naar het-woorden, die toch
op grond van hun lidwoord geger werden ze als zodanigvoorgemakkelijk herkenbaar zijn. Dat
steld. In de klassieke Oudheid ontstond de gewoonte om stederi en"
wordt dan verklaard door analolanden te personifieren, dus voor
gie: men breidde haar eerst naar
te stellen als (mythologische) peralle collectieve de-woorden uit en
daama naar alle collectieve woor- sonen. In de praktijkwaren dit
meestal vrouwen. De stad Athene
den tout court. Bij die verklaring
was gewijd aan de godin Athena,
alleen wordt naar mijn mening te
weinig rekening gehouden met de en Europawas vemoemd naar de
gelijknamige mythologische dame.
traditie en het feit dat het verschijnselinmiddels al vele eeuwen OokNederlandse steden kenden
in de Renaissance stedenmaagden,
ononderbroken optreedt.
De verklaring voor de haar-ziek- verpersoonlijkingen van een stad in
de gedaante van een maagd. Een
te zalliggen in de bijzondere status van collectieve woorden in het voorbeeldis de stedenmaagd van
Amsterdam, die in het verleden
verleden en heden: anders dan
met haar verschijning titelpagina's
concrete zelfstandigenaamwoorden kunnen colleetieve woorden in van boeken opluisterde. In de tijd
van de Republiek werd de Hollandhet enkelvoud, ongeacht hun forse maagd afgebeeldop guldens en
mele geslacht, worden verbonden
met meervoudigewerkwoorden en andere munten.

Stedenmaagd van
Amsterdam
Titelprent vanCasparus
Commelin, Beschryvinge der
stadAmsterdam, 1726.

Dankzij deze verpersoonlijkingen beschouwde men steden en
landen als vrouwelijk, hoewel zij
het lidwoord het bij zich droegen.
Daarbij was het woord stad vrouwelijk, dus wellicht beschouwde
men Amsterdam en haargrachten
ook als een verkorting van de stad
Amsterdam en haargrachten. Hoe
bet zij, van de zeventiende eeuw
tot heden is een continue reeks
voorbeelden te vinden van verwijzingen naar geografiscbe namen
met haar. Het gebruik leeft tot op
heden voort, ook nu geografiscbe
namen niet meer worden gepersonifieerd, Wellicht zijn we inmiddels via oudere literatuur ZQ ge. wend geraakt aan de 'vervrouwelijking' van dergelijke namen dat
we eraan zijn blijvenvasthouden.
Daarbij worden steden en landen
misschienook als collectiefopgevat - en zoals we al zagen worden
collectiva al eeuwenlang gecombineerd met haar.
Uit het bovenstaande blijkt hoe het
gebruikvan haar in deze bijzondere gevallen moet worden verklaard. Nu moet het alleen nog
door de strenge taalmeesters worden geaccepteerd als goed Nederlands. Wellicht dat kennis van de
ouderdom en herkomst van het
verschijnsel de acceptatie vergemakkelijkt.
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LEREN SCHRIJVEN VIA INTERNET
Digitale schrijfcentra van universiteiten

: Wim Blokzijl - Instituut voor Technieken Communicatie,
Technische Universiteit Delft

Onderzoeksverslagen, literatuurverslagen en adviesrapporten: studenten
moeten allerlei academische teksten kunnen schrijven, en daarvoor krijgen ze cursussen aangeboden. Vaak gaan die gepaard met een adviesboek, maar het kan ook anders. Twee universiteiten en een hogeschool
gebruiken internet bij hun schrijfonderwijs. Hoe werkt dat? En hebben
niet- academische schrijvers er ook iets aan?

Het andere schrijfcentrum, www.worldwidewriting
.com, is ontstaan uit een samenwerking van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. Meer van zulke Nederlandstalige schrijfcentra zijn in ontwikkeling.
De beide schrijfcentra zijn in de eerste plaats beknopte, digitale versies van traditionele schrijfadvies boeken. Dat is financieel gezien interessant: adviesboeken zijn vaak duur — veertig à vijftig euro ben je al
snel kwijt — maar de websites kunnen tegen lokaal telefoontarief op de eigen harde schijf worden opgeslagen, waarna raadpleging gratis is.
Geen spelling

tudenten schrijven belabberd. Dat is misschien een vooroordeel, maar dan toch
één waar op z'n minst een kern van
waarheid in zit. Zo stelde de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 1998 ronduit dat afgestudeerden in de geestes
slecht schrijven, "zowel in het Engels-wetnschap
als in het Nederlands". In hetzelfde jaar constateerde
de Maastrichtse universiteitskrant Observant dat voor
het gros van de studenten schrijven "een grote hobbel" vormt: "Kromme zinnen, ambtelijke taal, overbodig vakjargon; de eerste versies van hoofdstukken
staan er vaak bol van. Ook de opbouw laat vaak veel
te wensen over."
Hoewel er af en toe nog weleens een zorgwekkend
bericht opduikt (zie bijvoorbeeld het krantenbericht
op de volgende pagina), is er de laatste jaren geluk
wel iets verbeterd. In heel Nederland worden uni-kig
versiteits- en hogeschoolstudenten op schrijfcursus
gestuurd. Bovendien moeten ze een schrijfadviesboek
aanschaffen. Maar daarmee zijn de problemen niet
helemaal opgelost. Want een ander vooroordeel over
studenten is dat ze geen boeken meer lezen, en hun
wijsheid liever van internet halen. Ook dit is niet helemaal onwaar. Veel studenten grijpen inderdaad direct naar de intemetzoekmachine Google als er weer
eens informatie nodig is voor een verslag.
Online- schrijfadvies

Drie Nederlandse opleidingen spelen in op de populariteit van het web door een deel van hun schrijfonderwijs erop aan te bieden. Dit gebeurt met zogenoemde
schrijfcentra: websites met schrijfadviezen, op maat
gemaakt voor studenten. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de website www.rug.nl,/noordster opgezet.
[270]

ONZE TAAL 2003-10

Wat voor adviezen worden er zoal gegeven? In ieder
geval geen spelling- en grammaticatips. Problemen op
dit gebied zijn er weliswaar genoeg, maar binnen het
hoger onderwijs wordt men toch geacht hier niet al te
veel moeite mee te hebben. Nee, het gaat de schrijfcentra om andere dingen.
Stel, een student, zelf geen ervaren schrijver, wil
voor Onze Taal een artikel schrijven over schrijfproblemen bij studenten. Maar hij komt niet op gang.
Zijn tekst loopt stroef. De verhaallijn is warrig. En hij
kan maar geen leuke opening bedenken. Op zulke

Studenten

Wie nu weet wat er moet gebeuren,
momenten kan een schrijfcentrum uitkomst bieden.
De Arnhems - Nijmeegse site World Wide Writing sug- mag het zeggen. En dit is geen uitzondering; de meeste adviezen zijn
gereert zeven verschillende manieren om een tekst
gewoon te vaag. Zouden betrekkeboeiend te beginnen. Het Groningse Noordster biedt
er maar liefst veertien, waarbij bovendien wordt aan- lijk onervaren schrijvers raad weten
met zinnen als "Maak gebruik van
gegeven welk type opening het best bij welk type
creatieve middelen om op een
bijvoorbeeld
probetekst past. Onze student kan het
Donderdag 27 februari, TILBURG
eigen invalshoek en ideeën te
met
een
prikkelende
ren met een veelzeggend citaat,
De rechtenfaculteit van de Univerkomen"? Ik denk het niet, vooral
stelling of met statistieken die pijnlijk duidelijk
omdat van deze creatieve middelen siteit van Tilburg stuurt 47 studenmaken hoe erg het met de schrijfvaardigheid is geten op schrijfcursus. De faculteit
geen enkel voorbeeld wordt gegesteld.
wil de gebrekkige schrijfvaardigOverigens gaat het op de websites niet in de eerste ven.
heid van de studenten in een vroeg
Een veel nuttiger
plaats om het schrijven van het soort stukken dat in
g advies voor het stadium aanpakken. Daarnaast wil
Onze Taal staat. Studenten schrijven nu eenmaal
schrijfproces blijkt niet onder het
de faculteit een einde maken aan
meestal andere soorten teksten, zoals onderzoeksver- subkopje `schrijfproces', maar onder de klachten van werkgevers. Dat
slagen, juridische essays, adviesrapporten en litera`structuur' te staan. Daar wordt meldt het universiteitsblad Univers
tuurverslagen. Deze genres worden op de beide sites weliswaar te abstract, zonder ook
donderdag.
dan ook uitgebreid beschreven. Maar er staat • toch
maar één enkel voorbeeld — beEindhovens Dagblad, 27-2-2003
ook het een en ander op wat ook voor een breder pu- schreven hoe iemand van een on
bliek interessant zal zijn: over het structureren van
derwerp tot een globale opzet van
een tekst of het bedenken van een goede invalshoek — een tekst kan komen. Zo'n opzet of
met andere woorden over het schrijfproces in zijn al- structuurschema is voor veel schrijvers, beginnend of
gemeenheid.
gevorderd, een grote steun en voorkomt dat ze vast
komen te zitten doordat ze niet weten hoe het verder
Schrijfproces
moet. Het is dé methode om tot een heldere, samenHet Groningse Noordster heeft al die adviezen over
hangende tekst te komen en dus is het een belangrijhet schrijfproces verdeeld in alfabetisch geordende
ke stap bij aanvang van het schrijfproces. Dit wordt
hoofdstukken. De student uit ons voorbeeld wilde het op de site echter nauwelijks benadrukt.
hebben over schrijfproblemen bij studenten. Na het
lezen van het hoofdstuk `Invalshoek en probleemstelTekstgenres
ling' zal het hem duidelijk zijn dat zijn onderwerp ei- Maar zoals gezegd draait het bij beide schrijfcentra
genlijk veel te breed is. De site beschrijft aan de hand niet in de eerste plaats om het schrijfproces in het alvan voorbeelden hoe hij het kan terugbrengen tot
gemeen, maar om academische tekstgenres als het
meer behapbare proporties, bijvoorbeeld door zich te onderzoeksverslag en het adviesrapport. World Wide
beperken tot een vraag als `Schreven studenten vijf
Writing geeft van elk genre een compleet voorbeeld
jaar geleden slechter dan nu?'
(zie schermafbeelding) . Aanvankelijk lijkt het daar
Een nadeel van de alfabetische indeling is trouook bij te blijven, maar bij nader inzien blijkt een bewens wel dat de samenhang tussen de hoofdstukken
schrijving van eisen aan het betreffende genre achter
niet zichtbaar is. Dat is lastig voor bezoekers die bijhet voorbeeld te zijn verstopt. Nota bene onder Algevoorbeeld willen weten hoe ze het best met schrijven mene informatie', een kop die zo vaag is dat iedere
kunnen beginnen: die vinden op de site een index,
Welkom bij Genres
maar bij welke rubriek moeten ze beginnen? Bij 'inGenres op World
Ser vind je een aantal genrevoorbeelden van teksten.
Wordvalshoek & probleemstelling'? Bij `misverstanden over Zakelijke brrisef^:t4 .i^ Ms*r...,....
poi Wide Writing
schrijven'? Of bij `schrijverstypen'? Het zou mooi zijn
als lezers kunnen kiezen tussen deze alfabetische
Ileme
i s M
F d Y Y.
't.','ï'•.:
.:i4' .;; _;
Betoog
index — die op zich best handig is — en een inhoudsHet In.m.
Recensie

moeten op
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-

—

-

Als

.^u•

opgave die meer samenhang tussen de onderdelen

biedt, en die dus bijvoorbeeld `invalshoek & probleemstelling' koppelt aan `ordeningstechnieken', dat
er een logisch vervolg op is.
Te vaag

De adviezen die World Wide Writing geeft over het
schrijfproces zijn kwalitatief gezien wat magerder dan
die van de concurrent. De knop `schrijfhulp' lijkt veelbelovend, maar wie erop klikt, krijgt een serie weinig
concrete tips. Wat bijvoorbeeld te denken van het volgende advies voor lezergericht schrijven:
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Organisatie in Ontwikkeleq

Genre-eisen op
Noordster

Voor wie schrijf ik? Misschien wel de belangrijkste
vraag voor, tijdens en na het schrijven. Toch is egocentrisme ook gezond, maar dan vooral in de beginfase van je schrijven. In deze beginfase zijn ook
ervaren schrijvers namelijk nog op formulering van
de eigen ideeën gericht. Wacht echter niet al te
lang met het vertalen van je ideeën aan een wel
lezer.
-wilend
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schrijftrainer hem streng zou verbieden. Noordster
levert helaas geen voorbeelden, maar presenteert de
genre -eisen stukken overzichtelijker (zie schermafbeelding).
Een groot verschil tussen de twee sites is dat de
genre richtlijnen op World Wide Writing bedoeld lijken te zijn om uitte printen: ze zijn relatief lang
(bijna drieduizend woorden over eisen aan een onderzoeksverslag), hebben een rapportachtige opmaak
en worden aangeboden als Word- en als pdf-document. Die op Noordster daarentegen zijn typische
webteksten: kort (nog geen duizend woorden over
het onderzoeksverslag), met veel opsommingen en

met hyperlinks.
Jammer overigens dat een veelvoorkomend tekst
sollicitatiebrief, op beide sites ontbreekt. Op-type,d
de Noordster-site wordt zelfs geen enkel type brief genoemd. Gezien de onbeholpenheid waarmee veel studenten hun epistels opstellen, zouden enkele richtlijnen op dit punt geen kwaad kunnen.
Extra opties

De schrijfcentra bieden een aantal extra opties (zie
het kader hiernaast) . Zo zijn de sites voorzien van
een zoekfunctie en van hyperlinks, waar overigens
vooral Noordster veel mee werkt — niet alleen om binnen de site pagina's met elkaar te verbinden, maar
ook om naar andere taalsites te verwijzen. Naar die
van Onze Taal, bijvoorbeeld. Een niet gering extraatje
is dat een deel van Noordster is gewijd aan adviezen
voor mondeling presenteren.
World Wide Writing is vijftalig: alle teksten zijn,
behalve in het Nederlands, ook in het Engels, Spaans,
Duits en Frans beschikbaar. Verder biedt dit centrum
een bestand met kant-en -klaar commentaar, Textpert
genaamd, waarmee studenten elkaars teksten kunnen
beoordelen. Stel, iemand krijgt te horen dat zijn tekst
te veel clichés bevat; hij klikt dan op `beeldspraak' en
vindt daar het volgende commentaar: In het algemeen kan beeldspraak een tekst verlevendigen. Helaas is de beeldspraak die je gebruikt niet erg origineel en zal het effect waarschijnlijk uitblijven. Een afgesleten cliché maakt een tekst eerder onaantrekke-

lijk."
Het Textpert- bestand levert commentaar voor alle
mogelijke schrijfkwesties. Merkwaardig genoeg zijn
niet alle Textpert- adviezen ook te vinden in het
schrijfhulpgedeelte. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
eerdergenoemde zeven suggesties voor een boeiende
opening. Gebruikers die alleen de schrijfhulp raadplegen, krijgen dus niet alle tips te zien. Verder is het
jammer dat het commentaar soms wat onbeholpen
aandoet ( "afgesleten cliché" is natuurlijk dubbelop)
en bovendien vaak paternalistisch overkomt. Bijvoorbeeld:

(...) je hebt voor voldoende diepgang gezorgd. Uitstekend!
Je hebt voldoende aandacht besteed aan de communicatieve functies. (...) En daarmee heb je aan
een zeer belangrijke voorwaarde voor effectieve
communicatie voldaan. Complimenten!

de makers zelf ook aangeven, nog in ontwikkeling; zo
bevat Noordster links naar pagina's die nog niet bestaan. De adviezen op World Wide Writing zijn nog
vaak te vaag, en moeten in een volgende ontwikkelingsfase concreter worden.
In de Verenigde Staten zijn schrijfcentra allang gemeengoed. Bijna elke universiteit heeft daar een online writing lab; de International Writing Centers Association vermeldt er een kleine driehonderd op haar

website, http://iwca.syr.edu/iwca/iwcaowls.html.
Waarschijnlijk gaat het in Nederland ook deze kant
uit. Goed nieuws voor schrijfcursisten met een smalle
•
beurs.
KENMERKEN VAN
WWW. RUG. N LI NOORDSTER

volledigheid extra opties
+ Veel informatie over de verschillende aspecten van schrijven.
+ Deel van de site gewijd aan mondeling presenteren.
+ Zoekfunctie binnen de site.
+
links naar andere schrijfadviessites.
— Er ontbreken genres (bijv. brieven en brochures).
— Weinig informatie over kenmerken van de professionele lezer.
— De site is nog niet af (de pagina `bondig of breedsprakig', waar onder Invalshoek
en probleemstelling' naar gelinkt wordt, bestaat nog niet).
begrijpelijkheidltoepasbaarheid
+ Adviezen zijn toegesneden op de doelgroep.
+ Uitleg wordt ondersteund met veel voorbeelden.
— Voorbeelden van genres worden niet gegeven.
— Onderwerpen staan in alfabetische volgorde, waardoor verbanden niet zichtbaar
zijn.
gebruiksvriendelijkheid
+ Overzichtelijke, functionele vormgeving.

KENMERKEN VAN
WWW.WORLDWIDEWRITING.COM
volledigheidIextra opties
+ Veel informatie over de verschillende aspecten van schrijven.
+ Feedbackbestand ('Textpert') met kant-en-klare teksten om commentaar te
geven op teksten van anderen.
+ Mogelijkheid tot introducerende rondleiding over de site.
+ Zoekfunctie binnen de site.
Keuze uit vijf talen.
+
— Weinig informatie over argumenteren (komt min of meer terzijde aan de orde, bij
de bespreking van een voorbeeldbetoog; informatie over drogredenen ontbreekt
geheel).
— Er ontbreken genres (bijv. adviesrapport, literatuurverslag).
— Geen informatie over brongebruik en plagiaat.
begrijpelijkheidltoepasbaarheid
+ Adviezen zijn toegesneden op de doelgroep.
+ Integrale teksten (bijv. onderzoeksrapport) als voorbeeld bij genres.
+ Onderwerpen zijn thematisch geordend.
— Uitleg over het schrijfproces is te abstract.
— Eisen aan genres staan verstopt onder 'Algemene informatie'.
— Er wordt geen verband gelegd tussen schrijfproces en structuurschema's, hoewel
deze twee veel met elkaar te maken hebben.
— Textpert-commentaar komt vaak paternalistisch over.
gebruiksvriendelijkheid
+ Overzichtelijke, functionele vormgeving.

Goed nieuws

De beide schrijfcentra bieden een breed scala aan adviezen waar niet alleen studenten van kunnen profiteren, maar iedereen die schrijft. De centra zijn, zoals
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De plus- en minpunten van Noordster en
World Wide Writing.

TAALKUNDE VOOR KINDEREN
APPARATEN PRATEN
Op school heb je bijna iedere dag taal. Dan schrijf je een spannend verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar watje niet hoort,
is waarom alleen mensen praten, en dieren niet. Of hoe je je
eigen taal kunt maken. Marc van Oostendorp verteltje er in de
serie `Taalkunde voor kinderen' alles over.

hoort. Zij doet de hele dag niks anders dan die zin opzeggen, maar
ze klinkt heel raar. Ze geeft bijna
elk woord overdreven veel nadruk;
het lijkt net of ze niet goed snapt
wat ze zegt.

Marc van Oostendorp

Boeven

e-

0r)

Die stationsstem is dan ook niet
nap jij dat er mensen zijn van een echte mevrouw, maar van
die niet kunnen fietsen? een computer. Er is wel ooit een
echte mevrouw aan te pas gekoMensen die steeds omvallen als ze het toch
men. Zij heeft op een dag allemaal
proberen? Als je zelf eenmaal kunt woordjes in een microfoon gezegd:
fietsen, begrijp je niet wat het pro- Dames en heren bijvoorbeeld, en de
woorden de intercity, de sneltrein
bleem is. Toch heeft iedereen het
ooit moeten leren: je hele lichaam en de stoptrein, en vijf, tien, twintig
minuten, en de namen van alle
precies zo op het zadel zetten dat
treinstations in Nederland, en nog
je niet omvalt en tegelijkertijd je
voeten op de trappers bewegen.
meer. Als een trein vertraging
Als je kunt fietsen, doe je al die
heeft, tikt iemand van de Nederlandse Spoorwegen de juiste woorden in. De computer zoekt dan de
losse woorden op die de mevrouw
gezegd heeft, en plakt ze aan elkaar.
De computer praat dus zoals
boeven in sommige films schrijven.
Die boeven knippen letters uit de
krant en plakken ze op een stuk
papier om hun dreigbrief op te
stellen. De politie kan dan niet aan
het handschrift zien wie ze zijn.
`We weten je te vinden!', staat er in
zo'n brief, maar op een nogal rommelige manier omdat de letters
niet mooi op elkaar aansluiten. De
dingen zonder erbij na te denken,
computer van de spoorwegen
en dat maakt het lastig om aan ie- plakt op dezelfde manier woorden
aan elkaar, maar ook die sluiten
mand anders uit te leggen hoe je
dat doet.
niet mooi op elkaar aan.
Eigenlijk werken pratende comSnap jij dat er kleine kinderen
puters altijd ongeveer op deze mazijn die niet kunnen voorlezen?
Hardop lezen is heel moeilijk voor nier. Alleen plakken ze soms geen
woorden aan elkaar, maar losse
hen: je moet met je mond de
woorden maken die je ziet met je
klanken. Een k, een a en een t
worden aan elkaar geplakt kat. Er
oog, en je moet goed begrijpen
watje leest. Net als bij fietsen doe zijn bijvoorbeeld computers die de
je al die dingen na een tijdje auto- krant kunnen voorlezen voor blinmatisch, en het is heel moeilijk uit de mensen. Die mensen krijgen 's
ochtends een heel lange e -mail
te leggen hoe je dat doet. Lees de
volgende zin maar eens hardop:
waar alle artikelen uit de krant in
staan. Een machine kan die artike"Dames en heren, de stoptrein
naar Schiphol, Hoofddorp, Nieuw
len dan heel snel voorlezen.
halfzeven -VenpLidva
heeft een vertraging van ongeveer
J -a -m -a -i
vijf minuten."
Er staan heel veel verschillende
Ik weet zeker dat je dat heel
woorden in de krant. Als de meduidelijk en precies kunt voorlevrouw van de Nederlandse Spoorwegen die allemaal apart zou moezen. Je kunt het vast beter dan de
ten inspreken voor de computer,
mevrouw die je de laatste tijd op
was ze maanden bezig. Bovendien
de treinstations in Nederland

staan er elke dag weer nieuwe
woorden en namen in de krant:
een jaar geleden had bijvoorbeeld
nog niemand van de naam Jamai
gehoord. Zo blijf je bezig.
Om de krant te laten voorlezen, kun je daarom beter geen
woorden opnemen en aan elkaar
plakken, maar losse klanken. De
computer kan dan de naam Jamai
zeggen door achter elkaar j, a, m,
a, i te zeggen. Dat klinkt dan nog
steeds niet helemaal gewoon,
maar iemand die een beetje met
zijn computer .oefent, kan het
ding dan in ieder geval begrijpen.
Blinde mensen met een beetje ervaring kunnen hun computer op
die manier ontzettend snel laten
praten. Als je dat niet gewend
bent, kun je er niks van verstaan.
Vloeiend voorlezen

Apparaten die zo mooi kunnen
praten dat je geen verschil hoort
met een mens bestaan alleen in
films. Het is voor computers
moeilijk om heel `gewoon' te kunnen praten, vloeiend als een
mens. Dat komt niet doordat de
mensen het niet lang genoeg geprobeerd hebben. Zelfs voordat
jouw vader en moeder geboren
waren, dachten mensen er al over
om computers te laten praten. Die
mevrouw op het station klinkt ook
al veel gewoner dan die eerste
computers, die heel moeilijk te
verstaan waren.
Waar komt het dan door? Computers zijn heel domme machines:
je moet ze alles uitleggen. Ze
doen alleen iets als je ze heel precies uitlegt hoe ze dat moeten
doen. Het is nog nooit iemand gelukt om zoiets simpels als het
vloeiend voorlezen van een zinnetje zo precies uit te leggen dat een
computer het snapt.
Omdat het zo handig zou zijn
als ze wel konden praten — voor
blinde mensen bijvoorbeeld —
wordt er wel door heel veel mensen aan gewerkt. Misschien lukt
het ooit nog een keer; misschien
kom jij zelf ooit nog wel op een
goed idee! Maar voorlopig moeten we het doen met computers
die praten zoals boeven schrijven.
Zoals het ook nog nooit iemand is
gelukt om een robot te maken die
0
zonder hulp kan fietsen.
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REMWEG 6 KM
Taalfouten op verkeersborden
Saskia Aukema

at zou u doen
als u een tekst
moest schrijven
die door honderdduizenden - misschien weI
miljoenen - mensen zou worden
gelezen, en waarvan de letter niet
twaalf punten groot is, maar al
snel twaalf centimeter? U zou
waarschijnlijk over iedere letter
nadenken, de tekst vele keren nalezen en ook aan anderen vragen
om dat te doen. Want een taalfout
in koeienletters voor een miljoenenpubliek, dat wil niemand op
zijn geweten hebben. Toch worden
dergelijke missers zo nu en dan gemaakt. Dat blijkt weI uit de post
die de redaetie van Onze Taal iedere maand ontvangt, Daarbij zitten
steevast foto's van verkeersborden
waarop in talig opzicht iets is' misgegaan.

Neem nu deze bonte verzameling
borden in Almere, die al menig
hond en baasje voor een lastig dilemma moet hebben gesteld: doorlopen of terugkeren? Doordat het
onderbord niet direct onder het
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verkeersbord hangt waar het bij
hoort, lijkt het hier te gaan om een
voetgangersgebiedwaar honden
aIleen welkom zijn als er een geldtransport plaatsvindt. "Dat slaat inderdaad nergens op", geeft de zogeheten wijkregisseur van AlmereWesttoe. "Waarschijnlijk heeft het
college eerst een bepaald gebied
bestempeld als voetgangerszone,
daarna besloten dat er geen honden mochten komen en pas daarna
dat er daar weI geldtransporten
mochten plaatsvinden. De volgorde van de borden is helaas nooit
aangepast."
Die onzorgvu1digheid is opmerkelijkals je bedenkt dat er achter
ieder bord een lange voorbereiding
zit. Op het moment dat de gemeente besluit dat er busjes met
geld in een autovrij gebied mogen
rijden - en dat er een bord moet
komen om die maatregel wereldkundig te maken - moeten er eerst
allerlei vergunningen worden aangevraagd. Vervolgens wordt het
besluit in de krant gepubliceerd,
zodat betrokkenen er protest tegen
kunnen aantekenen. En ten slotte
moet het gemeentebestuur definitief zijn goedkeuring verlenen, De
enige borden die volgens de AImeerse wijkregisseurzomaar neergezet mogen worden, zijn die met
de tekst 'verboden voor honden'.
AIs er eenmaal toestemming is
om ergens een bepaald bord te
plaatsen, dan zijn er nog steeds
heel veel dingen waar rekening
mee moet worden gehouden. Zo
moeten de borden vaak aan alIerlei technische eisen voldoen, die
vastgelegd zijn in de NEN-norm
3381 ('Verkeerstekens, AIgemene
voorschriftenvoor borden'). De letters op borden die waarschuwen
voor wegwerkzaamheden bijvoorbeeld moeten tien centimeter
groot zijn, en buiten de bebouwde
kom zelfs twaalf centimeter. En
ook is vastgelegd van welk materiaal de borden gemaakt moeten
worden. Voordat het bord er staat,
is er dus tijd in overvloed om goed
na te denken over de tekst die erop
moet komen. In Almere wordt die
tijd inderdaad benut om de tekst

goed na te lopen, maar eigenlijk
aIleen om te kijken of alIes op juridisch gebied weI in kannen en
kruiken is. Taalkundige correctoren
komen er in het wekenlange traject niet aan te pas.

De gemeente Zaanstad, waar op
verschillende borden rondom een
wegopbreking het woordje "stapsvoet' werd aangetroffen, maakt
evenmin gebruik van correctoren.
"Maar wij gebruiken weI altijd de
spellingcontrolevan Word", zegt
Joop Dekker, coordinator tijdelijke
verkeersmaatregelen bij de gemeente Zaanstad. En inderdaad,
de spellingcorrectorvan Wordlaat
het woord stapsvoet ongemoeid.
Volgens Dekkerworden spelfouten
altijd direct gesignaleerd door omwonenden: "Zo'n tekst als 'stapsvoet' is al snel goed voor twintig
telefoontjes."
Een nog groter publiek wordt
bereikt op de rijkswegen. Wanneer
je bijvoorbeeldde Beneluxtunnel
in rijdt, kun je bijna niet heen om
het enige leesbare element in het
asfalten landschap: twee borden

die doen vermoeden dat het bij het
remmen wel zes kilometer kan
duren voordatje stilstaat. Bas
Schenk, senior adviseur bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van
Rijkswaterstaat: "Ik vraag me af
hoeveel automobilisten echt zullen
denken dat de remweg zes kilometer is. Vanuit onze richtlijnen voor
onderborden bezien is er eigenlijk
niet zo veel misgegaan. Het extra
onderbord geeft aan dat de betekenis van de borden erboven zes kilometer lang geldig is. De tijd dat
automobilisten de borden zien, is
uiterst kort. En daarom moeten we
een lange boodschap terugbrengen
tot iets wat niet meer is dan een
kreet. Dat die boodschap ondanks
de beperkte ruimte toch overkomt,
is voor ons het belangrijkst. Daar
doen we ook uitgebreid onderzoek
naar. Feilloos Nederlands komt bij
ons nu eenmaal niet op de eerste
•
plaats."
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VAN HALTE TOT HARTJE
Nard Loonen inventariseerde de voorzetsels

Ishet 'aanslulten optof laansluiten bij'1 Hetkiezen vanhet juistevoorzetsel
levertvaakproblemen Ope Maarook bijtaalgeleerden heerst onzekerheld,
want wat iseen voorzetsel nu eigenlijk precies1 Nard Loonen ontwikkelde
een heelnieuwsysteemom dieongrijpbare woordjes te benaderen.

Marcvan Oostendorp

Startscherm vanhet
- aileen in digitale
vormverschenen proefschrift vanNard
loonen.

en leraar moet zijn leerlingen soms overhoren over dingen die hij zelf nauwelijks begrijpt. Als pas afgestudeerde docent Nederlands deelde Nard Loonen in de klas toetsen
uit met zinnetjes waar op een aantal plaatsen het
juiste voorzetsel moest worden ingevuld ('Reden ...
twijfel achten wij niet aanwezig.') Na verloop van tijd
begon het de docent op te vallen dat de lesboeken die
hij gebruikte geen enkele moeite deden om uit te leggen hoe je dat moest doen, de voorzetsels juist gebruiken. Een leraar kon zijn pupillen een invuloefening voorleggen en daar punten voor geven, maar als
die punten onvoldoende waren, stond hij met lege
handen.
Zeven jaar geleden besloot Loonen daarom in zijn
vrije tijd onderzoek te doen naar de Nederlandse
voorzetsels. Dit voorjaar promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld Stante
pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @ - een
titel met enkel woorden die sommigen als voorzetsel
zien, In dit proefschrift doet Loonen verslag van zijn
onderzoek naar allerlei aspeeten van deze onderbelichte woordsoort.
Loonens proefschrift is niet aIleen bijzonder door
de opvallende titel of doordat de praktijkervaring van
de leraar erin wordt gecombineerd met kennis van

taalwetenschappelijk onderzoek, maar ook door de
vorm. Het is niet gedrukt en bestaat aIleen op cd-rom.
Dat betekent dat de lezer een muziekje hoort als hij
het voorwoord leest, en met eigen ogen in een videofragment kan zien wat de constructie randje buitenspel inhoudt. Het gaf Loonen bovendien de ruimte om
lijsten met duizenden vaste voorzetselverbindingen
op te nemen, en al zijn onderzoeksresultaten gedetailleerd te beschrijven.

Bang vermoeden
Het is volgens Loonen niet best gesteld met onze kennis van voorzetsels. Hij legde een paar groepen eerstejaarsstudenten toetsen voor zoals hij die ook in de
klas had gebruikt (zie het kader hieronder). De meeste studenten hadden Minder dan 75 procent van de
antwoorden goed. Sommige constructies in de test

THIEMETEST
Een van de toetsen die loonen gebruikte om nate gaan hoe
het gesteldis met de voorzetselkennis onder beginnendestudenten, noemdehij de 'Thiemetest'. De naamverwijst naarhet
feit dat de test bestonduit zinnendie loonen met enkele wijzigingen overnam uit een lesmethodevan uitgeverijThieme(Incorrect Nederlands). Deze toets bestonduit zestigzinnenwaarin de proefpersonen hetjuiste voorzetsel moesteninvullen.
Hieronderstaantien vandezezestigzinnen.
Het is onseen raadsel, waarom u erbij blijft ontslagte
nemen,nu wij
al uw verlangens tegemoet gekomen
zijn.
2. Wij zijn u
al uw verlangens tegemoet gekomen;wij begrijpen daaromnlet, waarom u uw ontslagaanvrage handhaaft.
3. Onsinziens hadhet
uwweg gelegende foutonmiddellijk te herstellen.
4. .
overtreding
het rijtijdenbesluit werd de transverstekverportondernemer,die niet verschenen was,
oordeeld
eengeldboete
€ 100,-.
5. Ditjaar ben ik
eengroot bedraghoger aangeslagen
....... de belastingen
inkomenen vermogen.
6
dezeaanslag moet ik
klem protesteren.
7. Vroegergaf ik mijn kinderenhun zakgeld
het begin
....... elkemaand,maardaarben ik
teruggekomentoen
ik merkte dat zedan
de maandal weer
zaten.
goed fruit alsgevolgvande natte zomer
8. De schaarste
scherpe prijsstijgingengeleid.
heeft
g. Zijn werk bestaat
het verzamelen
gegevens
.
leerlingendie een middelbareschool
de beroepskeuze
doorlopen hebben.
10. Die bejaarde man verheugt zich
het geluk
zijn kinderen.
1.
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zijn weinig alledaags, maar ook bij gewonere zinnen
werden nog veel fouten gemaakt. "De scores", schrijft
Loonen, "voeden het bange vermoeden dat veel lezers/luisteraars in nogal wat gevallen slechts een
grove schatting kunnen maken van de betekenis van
het taalaanbod." Loonen heeft overigens geen onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen inderdaad
ernstig in de war raken van een tekst doordat ze de
voorzetsels verkeerd begrijpen.
Nu blijken lesboeken en door taalgeleerden geschreven grammatica's ook nauwelijks goede voorlichting te geven over dit onderwerp. De Nederlandse
grammatica voor anderstaligen van A.M. Fontein en A.
Pescher-ter Meer volstaat bijvoorbeeld met de volgende definitie: "Voorzetsels zijn woorden zoals aan bij
in op enzovoort." Andere spraakkunsten gaan wel iets
dieper op de zaak in, maar tot een sluitende definitie
komt volgens Loonen niemand.
Loonen besloot zelf een lijst met voorzetsels op te
stellen, maar ontdekte snel dat die taak onmogelijk
was, bijvoorbeeld omdat allerlei Nederlandse woorden wel in enigerlei context als voorzetsel kunnen
worden gebruikt. Terwijl je vroeger zei dat de boot
vertrokken was `in de richting van Milaan', zeg je nu
datje afreist `richting Milaan'. Het woord richting is
daarmee dus een voorzetsel geworden, zoals hartje
dat is in de zin `Hij woont hartje stad' en halte in `U
kunt het beste halte Rijksmuseum uitstappen.' De
Vlaamse partij CVP adverteerde enkele jaren geleden
met de slogan `Midden de mensen'.
In voetbaltaal — een onuitputtelijke bron voor de
onderzoeker van modern taalgebruik — vinden we
volgens Loonen veel voorbeelden: "Van Bronckhorst
ontving de bal `punt' zestienmetergebied, en schoot
hem ineens `buitenkantje' rechts `binnenkant' paal en
`onderkant' lat in het doel". Met die nieuwe voorzetsels is overigens wel iets vreemds aan de hand. Ze
dulden bijvoorbeeld lang niet altijd een lidwoord de,
het of een naast zich. Je kunt,wel zeggen `Ik woon in
de stad', maar het is vreemd om te zeggen `Ik woon
hartje de stad'.
Voorzetselmacro

Omdat de lijst voorzetsels zich almaar uitbreidt, lukt
het niet om een definitieve lijst op te stellen. Een sluitende definitie was ook niet te vinden, en daarom
maakte Loonen een `voorzetselflora'. Daarmee kun je
door een aantal vragen te beantwoorden van een willekeurig woord in een zin vaststellen of het een voorzetsel is — zoals je in een gewone flora ook met wat
vragen al snel uitkomt bij de naam van het plantje
dat je zojuist in het veld gevonden hebt. Hij vertaalde
de flora ook naar een computerprogramma dat gratis
van de website bij dit proefschrift kan worden gedownload. Bovendien geeft hij de aanzet tot een
`voorzetselmacro', die gebruikers van tekstverwerkers
moet helpen hun voorzetsels beter te kiezen.
Loonens hart ligt bij het onderwijs. In het laatste
hoofdstuk van zijn proefschrift ontwikkelt hij een
nieuwe manier om leerlingen met voorzetsels te laten
omgaan. Ook dit is een computerprogramma, dat op
het eerste gezicht sterk lijkt op het soort invuloefeningen waar Loonen dertig jaar geleden al mee begon.
Het verschil zit erin dat de computer anders dan de
statische papieren toetsen de leerling kan uitleggen
wat er misgaat. Die uitleg moet gebaseerd zijn op de
betekenis van de gebruikte voorzetsels. Als een leer-

ling in de zin `Nu moet Johan heel hard lachen ... de
oma' het voorzetsel tegen invult, kan de computer bijvoorbeeld melden: `Je kunt wel lachen, knipogen,
spreken of iets zeggen tegen iemand, maar dan ben je
aan het communiceren. In deze zin communiceren
Johan en oma niet met elkaar. Probeer een ander
voorzetsel dat geen betekenis `communicatie' in zich
heeft."
0
Nard Loonen. Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming
@. Proefschrift, Universiteit Utrecht. Het (in eigen beheer op cdrom uitgegeven) proefschrift kan via internet worden geraadpleegd op www.library.uu.nI/digiarchief/dip/diss/2003-o709125214ÍAF.HTM.

VIERHONDERD VOORZETSELS OP EEN RIJTJE
Door nieuwvormingen als richting Milaan en midden de mensen groeit de Nederlandse
voorzetselschat voortdurend. Er valt dan ook niet meer dan een momentopname te
maken van de Nederlandse voorzetsels. Loonen geeft waarschijnlijk de volledigste lijst
die op dit moment beschikbaar is:
@, a, a, a la, aan, aan(...)door, aan(...)toe, aan(...)voorbij, aangaande, ab, absque,
achter, achter(...)aan, achter(...)heen, achter(...)langs, achter(...)om, achteraan,
achterin, achterlangs, achterna, achterop, achteruit, ad, al, al naargelang, alias,
allangs, alleen, allernaast, als, alvorens(...)te, annex, anno, ante, anti, après, bachten,
begin, begrepen, behalve, behoudens, belangende, beneden, beneffens, beneven,
benevens, benoorden, beoosten, bestemming, betreffende, betrekkelijk, bewesten,
bezijden, bezuiden, bij, bij(...)af, bij(...)langs, bij(...)vandaan, binnen, binnenaan,
binnendoor, binnenin, binnenlangs, binnenuit, binst, blijkens, boven, boven(...)uit,
bovenaan, bovenin, bovenlangs, bovenop, bovenuit, buiten, buiten(...)om, chez, con,
conform, contra, contrarie, coram, cum, daargelaten, dan, dankzij, de, dichtbij,
dichterbij, dienende, doende, door, door(...)heen, door(...)te, doorheen, een, eind(e),
en, entre, even(...)als, evenals, ex, exclusief, extra, gaande, gaandeweg, gedurende,
gegeven, gehoord, geleden, gelijk, gelijk met, geneven, genevens, getuige, gezien,
half, halfweg, halte, halverwege, hangende, hartje, heen, her, het, hoek, hors, in,
in(...)weg, inbegrepen, incluis, inclusief, infra, ingaande, ingevolge, inter, intra, inzake,
jegens, junctis, juncto, kantje, klokke, klokslag, krachtens, lang, langs, langs(...)heen,
langs(...)op, langsdoor, langsheen, langsop, langstegen, langszij, lank(e), lastens, lijk,
lopende, luidende, luidens, medio, meemede, meegerekend, meegeteld, met,
met(...)mee, met(...)te, middels, midden, middenaan, middendoor, middenin,
middenop, middenuit, min, minus, mits, mitsgaders, na, na(...)heen, na(...)te, naar,
naar(...)heen, naar(...)opaan, naar(...)toe, naargelang, naast, naastaan, nabij, namens,
neffens, nessen, neugens, neugst, neven, neven(...)op, nevens, niettegenstaande,
n'importe, nopens, ol, om, om en bij, om en de bij, om en nabij, om het even,
om(...)heen, om(...)te, om(...)wille, omgeving, omme, omstreeks, omtrent, omwille
van, onaangezien, onbegrepen, onbezien, ondanks, onder, onder(...)door,
onder(...)langs, onder(...)uit, onder(...)vandaan, onderaan, onderdoor, onderin,
onderlangs, onderop, onderuit, ongeacht, ongerekend, ongezien, onverkort,
onverminderd, onverschillig, op, op(...)aan, op(...)af, op(...)na, op(...)toe, opzichtelijk,
over, over(...)heen, overeenkomstig, overmits, par, per, plus, post, pour, pro, punt,
qua, rakende, rand(je), rechtover, retour, richting, rond, rondom, salva, salvis, samen
met, sans, secundum, sedert, sinds, sine, sint, spijt, spijts, staande, station, sub, super,
te, te(...)behoeve, tegelijk met, tegemoet, tegen, tegen(...)aan, tegen(...)in,
tegen(...)op, tegenover, ten, ten behoeve, ten spijt, ten trots, ten(...)uit, tenden,
teneinde, teneinde(...)te, tengevolge van, tenzij, ter, terug, terzake, tevoren, tezijden,
tijdens, toe, tot, tot aan(...)toe, tot en met, tot op, tot(...)aan toe, tot(...)toe, trots,
tussen, tussen(...)door, tussen(...)in, uit, uit(...)vandaan, uitgenomen, uitgesloten,
uitgezonderd, van, van onder(...)uit, van(...)af, van(...)af aan, van(...)kant, van(...)uit,
van(...)vandaan, van(...)-wege, van(...)- zijde, vanachter, vanaf, vanonder, vanop,
vanuit, vanwege, vermits, versus, via, vis-à-vis, vlakbij, volgens, voor, voor wat betreft,
voor wat(...)betreft, voor zoveel betreft, voor zoveel... betreft, voor zover,
voor(...)langs, voor(...)om, voor(...)te, voor(...)uit, vooraan, vooraleer(...)te,
voorbehouden, voorbij, voorheen, voorin, voorlangs, voorop, voorzover, vorderend,
wat betreft, wat(...)betreft, wegens, willekeurig, zijdens, zo(...)als, zoals, zonder,
zonder(...)te
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IHET PROEFSCHRiFT VA
NOLLE(N)WEG

...

Riemer Reinsma

ft
I I

lol: alweer zo'n woord
dat ooit algemeen bekend is geweest, maar
een zachte dood stierf
en nu alleen nog als fossiel aan te
treffen is in straat- en zelfs plaatsnamen. De naam Nolle(n)weg
komt voor in zompige poldergebieden (onder meer Vlissingen, Biervliet, IJzendijke), maar ook in zandige streken. Zo hebben Alkmaar,
Egmond aan Zee en 't Zand een
Nollenweg, en in Beverwijk ligt
een weg met de naam De Nollen.
In een enkel geval heeft nol de sta tus van plaatsnaam gekre gen. Tussen Oudorp en Sint-Pancras ligt
een dorpje De Nollen.
Geen wonder dat er drassige én
zanderige nollen zijn: het woord
heeft twee uiteenlopende betekenissen. In hooggelegen gebieden
wordt het gebruikt voor een duin
of zandheuvel, in laag terrein is
een nol een tragisch overblijfsel
van een dijk die aan een aanval
van het water bezweken is - een
soort litteken.
Het woord nol bestond al in de
Middeleeuwen. Oorspronkelijk
was het een aanduiding voor de
kruin, het bovenste deel van het
hoofd van de mens. Hieruit zijn
alle latere betekenissen voortgekomen. De betekenis `duin' of `dijkrest' berust dus op beeldspraak.
Nol is verwant met het Engelse
woord knoll, dat `heuvel' betekent.
Maar verwantschap is niet hetzelfde als ontlening. J.Th. Leeuw trekt
dan ook een veel te drastische conclusie als hij in zijn boek Beverwijkse straatnamen (1982) beweert dat
de naam De Nollen "vermoedelijk
afkomstig [is] van het Engelse
woord `knolls".
Als aanduiding voor een duintop is nol voor het eerst gevonden
in een uit 1357 daterend document
van de abdij van Egmond. Daarin
wordt melding gemaakt van een
terrein dat "up den nollen" heette.
Aan deze nollen, tussen Egmond
aan den Hoef en Egmond aan Zee,
herinnert nog een weggetje met de
naam De Nollen in Egmond aan
den Hoef.
Nog in de zeventiende eeuw

De Knol in 1931.
Uit: Ons Zeeland 1931. n r.15

was nol algemeen bekend als
woord voor een duin. De dichter
Roemer Visscher, die niet vies was
van een scabreuze woordspeling,
gaf in zijn bundel Brabbelingh (ca.
1600) een dialoog weer tussen een
jager en een `vrijer'. De gesp reksgenoten hebben het over hun favoriete plek om op hazen te jagen
- waarbij we moeten bedenken dat
hazen jagen in die tijd ook `vrouwen versieren' kon betekenen:
Jager. Ick jaegh de Haes op
barre Heyden [heidevelden] .
Vryer. En ick seer gaem in
donckere nollen.
Soms werd het woord bijna onher-

kenbaar verhaspeld. Een mooi
voorbeeld vinden we bij Terneuzen, waar een gehucht met de
naam De Knol ligt. In een boek uit
1998 over straatnamen in Terneuzen schrijven P.E. de Blaeij en
A.M.J. de Kraker dat deze naam op
een collectief misverstand berust.
De plaatselijke bevolking was in de
loop van de tijd het woord dijknol
(dijk-nol) gaan opvatten als dijkknol, wat men weer had ingekort
tot Knol. "Een dijknol", aldus de
auteurs, "is in dit geval een oude
dijk die, ten gevolge van overstroming en hernieuwde inpoldering,
buiten een nieuwe polder is komen
te liggen en dienst is gaan doen als
een soort hoofd of strekdam." 0

EEN BLOEMETJE OF ONZE TAAL?
Wordt uw volgende cadeau weer een bos bloemen? Hij zal
vast met een beleefde glimlach in ontvangst worden
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onvermijdelijk in de groenbak verdwijnen. Het kan oc
bestendiger - en origineler.
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Geef de naam en het adres van de ontvanger op aan Onze
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e-mail (administratie@onzetaal.nl) of schrijf ons (Raam%
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Geen Nederlands op Antillen

Arnold Schwarzenegger, kandidaatgouverneur van Calltornle, zitinde
adviesraad van 'U.S, English', een beweging diegraag het Engels alsofficiele taalvan de Verenigde Staten zou
zien nuhet Spaans daarsteeds belangrijker wordt. Californische
Spaanstaligen zouden graag zien dat
Schwarzenegger diefunctie opgeeft.
(ABC News)

ind deze maand ontmoet minister Thornde Graafvan KoE
ninkrijksrelaties Mirna Godett, die
afgelopen zomer premier van de
NederlandseAnti1len werd in
plaats van haar van fraude verdachte broer Anthon}'. Een vraag
die De Graaf de afgelopenweken
enkele malen in de media heeft
moeten beantwoorden, is of hij
speciaalvoor die ontmoeting P~
piaments zalleren. "Nee," was telkens zijn antwoord, "binnen het
koninkrijk is het Nederlands op bestuurlijk niveau de voertaal. Dus ik
verwacht ook dat de bestuurders
daar Nederlands praten." Maar
toen hij dat zei, wist hij wei beter:
Mirna Godett had zichvlak ervoor,
tijdens haar installatie als premier,
uitdrukkelijk voorgenomenvoortaan alleen nog maar Papiamentste
spreken in het openbaar - ook als
er Nederlanders op bezoek komen:
"Dankan ik me beter uitdrukken
en mijn gevoelens beter vertalen."
Toen de fractievoorzitters van de
Tweede Kamer eind augustus de
Antillenbezochten, verliep de
communicatie dan ook via tolken.
BroerAnthon)', die in de praktijk de touwtjes in handen heeft,
legde het nieuwe Antilliaanse taalbeleid ook nog eens uit: '1\1s wij
naar Nederland gaan, moeten wij
Nederlands leren. Dan is het toch
logischdat jullie Papiaments leren
wanneer jullie hiernaartoe komen?" Toch vindt hij dat die taal

Premier Godett
vande Nederlandse
Antillen.
Foto:ANP

niet meteen ook de officiele taal
van de Anti1len moet worden. Die
rol is volgens hem weggelegd voor
het Engels, "met Papiaments als
voertaal".
Maar De Graafvertikt het ook
om Engels te spreken met de Antilliaanse premier; het gaat volgens
hem tenslotte niet om "het Koninkrijk der Engelanden". Hoe nu verder? PvdA-fractieleider WouterBos
ziet het allemaal niet zo somber
in. Na het bezoekvan de parlementariers aan de Godettsvertelde
hij de pers: "C...) op die formele
vergaderingenpik je niet zo veel
Ope Op het moment dat je samen
een broodje eet of een glas drinkt,
dan hoor je echt waar het om
draait. En dan praat Anthony
Godett ook Nederlands, hebben
we net gemerkt."
Bronnen: Aigemeen Dagblad,. deVolkskrant,
NRC Handelsblad, Radio Nederland

(Reformatorisch Dagblad)

Les inlurks. De Esperantowereldbond, de Universala Esperanto-Asocio, heefteen klacht ingediend bij de
Europese Commissie over de weigering vande Nederlandse overheid
Turkse kinderen lesinhun moedertaal
te laten volgen {zie ook'Tamtam'
0 N Z ETA A L

OALl. Zoals verwacht isde ministerraad eind augustus akkoord gegaan
met hetwetsvoorstel van minister
Van der Hoeven (Onderwijs) om
basis- en middelbare scholen vanaf 1
augustus volgend jaargeengeld meer
te geven voor onderwijs in allochtone
levende talen,oftewel OAlT (zie ook
'Tamtam' juli/augustus en hetopeningsartikel inmei). (Kennisnet)
Rijkstalen. De werkgroep Migranten
Taal School uitleeuwarden wil dat allochtone levende talen, zoals het
Turks en het Marokkaans-Arabisch, als
rijkstalen worden erkend. Opdeze
manier krijgen dietalendezelfde status als het Fries en ishet onderwijs
erin gegarandeerd. (Leeuwarder Courant)

Wereldomroep

Alfabetisering. Prinses laurentien
opendeop Wereld Alfabetiseringsdag (8september) onderveel mediabelangstelling de 'Week van het
leren'. In dezeweek bracht zij samen
met staatssecretaris Nijs eenwerkbezoek aanenkele onderwijsinstellingendiebetrokken zijn bij het organiseren van alfabetiseringscursussen.
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Fries. Vorig jaarwas 55% van de geboorteadvertenties inFriese kranten
in het Fries gesteld. Dat geeftaan hoe
belangrijk jongeouders dietaalvinden. Bedrijven denken er blijkbaar andersover, wantslechts 5% van de
cornrnerdele advertenties bedient
zich van dezetaal.(Eurolang)

2 0 0 3 -
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juli/augustus}. Volgens de Esperantobond isdieweigering in strijd met het
gemeenschapsrecht van de EU.
(Stichting Nederlands)

Spreektempo. Recent onderzoek
heeftuitgewezen dat mensen hun
spreektempo aanpassen aandat van
iemand dieze net gehoord hebben.
(Science Daily)

Leesrichting. Taiwanezen schrijven
van ondernaarboven envan rechts
Engelse slagzinnen in Duitse reclame naarlinks, en dat isnietaltijd prakblijken dooreen behoorlijk grootge- tisch, zeker nietals zeachterde comdeeltevan de Duitse bevolking niet
puterzitten. Daarom wordter binnenkorteenwetaangenomen diede Taigoed begrepen te worden. (Yahool
wanezen verplkhtvoortaan llnksboDeutschland)
ven metschrijven (enlezen) te begine
Universiteit voor minderheidstalen. nen. (MSN Focus Online)
De Fryske Akademy wil binnen vijfjaar
uitgroeien tot een kleinschalige uniKoppelingen naarde oriqlnele berichten
versiteit diegespecialiseerd isin de
staan op de internetpagina www.onzetaal,geschiedenis en positie van autaal.nl/tamtam;let wei:internetkoppelingenverouderen snel. Oponze website
tochtoneminderheden in Europa.
(Leeuwarder Courant)

staatiederedagvers taalnieuws.
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EEN VERBOD ZO DUIDELIJK
MOGELIJK FORMULEREN
houden ... " Deze weI erg indirecte
formulering lijkt op de manier
waarop een Franse minister zijn
Erzijntaalkwestieswaaroverheelverschillend kanwordengedacht.Taalkundige FrankJansenbehandeltmaandelijks zo'n kwes- aarzeling formuleerde ten opzichte
van de eenwording van Duitsland:
tie. Hij steekt daarbijzijneigenmeningnietonderstoelenof ban''Wij houden zo veel van Duitsland
ken,en eindigttelkensmet een stelling, waaropu kunt reageren.
dat wij er liever twee van hebben."
Toch is de bedoeling duidelijk: kinoen ik de huwelijksuitderen zijn niet welkom.
nodiging van Constance
Dergelijke indirecte formulerinen Karel las, moest ik
gen lijken weI steeds meer op te
besmuikt lachen om de
duiken. In de dierentuin staat in
plaats van 'Niet voederen' nu: 'Wij
zinsnede "Constance en.Karel zijn
dol op kinderen en willen het ze
volgen een speciaal dieet.' Men
niet aandoen al te lang stil te moe- voIgt daarmee een advies van taalbeheersers op: 'Formuleer niet neten zijn in de kerk. Ik verzoek u
gatief maar positief.' Winkeliers
vriendelijk hiermee rekening te
die tot en met IS september met
vakantie zijn, wordt aangeraden te
(advertentie)
schrijven: 'Vanaf 16 september
staan wij weer helemaal voor u
klaar.'
Frankjansen

FRISOBOEK
N ASLAGWERKEN
GEEFTU INFORAfATlI! OVER:

ALGEMENE ENCYCLOPEDIEEN
Wmkler Prins, Oosthoek, Britannica e.a.
(ooksupplementenljaarboeken en Iossedelen).
GESPECIALISURDE ENCYCLOPEDIEEN
• Geschledenis • GeografieITopografie • Kunst • Uteratuur
• Muziek • Judalca • Maritiem • Medisch • Fauna • Flora enz.
BIJZONDERE WOKEN
~

KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN INDE28W.O.
(dr. L de Jong, wetensch. editie)
30 dig., inclusief registerdeel.
*originele gebonden

WETENSCHAPPELIJKE ultg&ve*

Wilt u meet weten? Vroag dan de intokeert!

FRISOBOEK
Postbus 20
7665ZG Albergen

Tel. 0546 - 860 984
Fax 0546 - 861 700

E-mail: InfoOfriso.nl
www.friso.nl

ANTWOORDEN TAALTEST (ziepagina 265)
A. Spelling
c. geobsedeerd
2. b. obsceen
3. a. Standaardnederlands
4. a. prerafaelltlsch
5. c. tiensecondelijm
(eventueel a.
ro-secondelljrn)
6. b. gereplyd

1.

B. Woordenschat
1. b. hoogteziekte
2. c. omdat
3. b. zaligmakend
4. b. reuzengordeldier

c. Zoek de fouten
1.

zwartgeldwalhalla,
waar naast, relaxten,

2.

grootaandeelhouders,
mediterrane
kneep, etablissement,
BTW-bonnetjes (volgens het Groene Boekje; Van Dale schrijft
btw met kleineletters)
(N.B.: falsificeerde mag
ook)

D. Extra
a. Kantoor komt van
het Franse comptoir
'rekentafel'.
(Deze vraag isontleend
aan het boekPierewooien,
samengesteld door deTaaladviesdienst vanhet Genootschap Onze Taal. DenHaag,
Sdu, 2001.)

Het advies is goed bedoeld, maar
sommige consequenties stuiten mij
tegen de borst. Als ik iets niet mag,
wil ik dat graag tamelijk direct vernemen, bijvoorbeeld door middel .
van een formulering die met Kunt
u of Wilt u begint.
Wat ik op de hintachtige verboden tegen heb, is niet dat ze onduidelijk zijn. Dat zijn ze niet, zo
bleek uit de ondubbelzinnigheid
van het eerste voorbeeld, waar de
opsteller voor alle zekerheid nog
"Ik verzoek u vriendelijk" en die
drie puntjes aan had toegevoegd.
Ik heb ook niets tegen de wijdlopigheid van deze formuleringen.
Zeker niet in uitnodigingen, die
best ruim geformuleercl mogen
worden.

Mijn kritiek heeft met iets anders te maken. De opstellers
komen er niet rond voor uit dat ze
iets negatiefs vooronderstellen
over kinderen: die hebben allemaal z6 weinig belangstelling voor
bruiloften dat ze gaan klieren. Dat
is niet alleen een tikje beledigend
voor het welopgevoede kind, maar
ook onbeleefd. Ik vind het in dit
soort gevallen correct als de uitnodiger duidelijk maakt dat hij zelf
dat negatieve uitgangspunt heeft bijvoorbeeld z6: 'Ik kan het na..
tuurlijk helemaal mis hebben,
maar waarschijnlijk vinden jullie
kinderen het vreselijk om zo lang
stil te moeten zitten.'
Daarom luidt de stelling deze keer:

L'IIIl

Een verbod moet
zo direct mogelijk
geformuleerd
worden.

Bent u bet eens of oneens
met deze stelling? Breng
voor 20 oktober uw stem uit
op onze website: www.onzetaal.nl, U kunt ook per post
reageren; stuur een briefkaart met 'Een verbod moet
zo direct mogelijk geformuleerd worden' of 'Een verbod
boeft niet zo direct mogeHjk
geformuleerd te worden'
naar de redactie van Onse
7tla1, Raamweg ra, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag van de
stemming.
e

UITSLAG VORIGE STEMMING
Veel werknemers wordennaareenschrijfcursus gestuurd, om hun communicatieve
vaardigheden te verbeteren. Zolang het effectvandie cursussen niet duidelijkis
komen vastte staan, is het nut daarvan twijfelachtig.Daarom mogendit soort cursussen aileen gegeven wordendoor taalbureaus die de resultaten vangoedeffectonderzoekkunnen overleggen.
Oatwas de stellingvanseptember. Hetwaseenbeetjeeenspecialistische stelling,
endat zalwei deverklaring zijnvoor het feit dat mindermensen zichgeroepen voeldentot eenreactiedande vorigekeer: 130 personen. Van henwasietsminderdan
eenderde (41) het eens met de stellingen ruim twee keerzoveelinzenders (89) niet.
Misschien hebben de laatsten gelijk,en moetje soms dingendoenin het goedevertrouwen dat zebijdragen tot eenbeterewereld. Maarik houdook rekening met de
mogelijkheid dat het allemaal taaltrainers waren.

o
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II NZICHT

Raymond Noë

`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.

n
Ety1J1010crísch
dtcíl^ct-

á'

Etymologie: dialectwoorden
n 1996 verscheen prof. dr. A.A.
Weijnens Etymologisch dialectwoordenboek, dat de herkomst van en
de onderlinge verwantschap tussen
woorden uit Nederlandse dialecten
tot onderwerp heeft. Van het boek is
nu een verbeterde en bijna dubbel zo
dikke tweede editie verschenen. Het is
een gedegen, studieuze uitgave,
waarin in vrijwel elk lemma ook over
de grens wordt gekeken, vooral om de
woorden van de juiste taalhistorische
context te voorzien. De woordenlijst is
aangevuld met een lijst van taalkundige termen, een literatuurlijst en een
register van woorden die niet als zelfstandig trefwoord zijn opgenomen.
Etymologisch dialectwoordenboek is een
uitgave van Sdu Uitgevers en kost € 39.95
(ingenaaid, 488 blz.). ISBN go 12 ogg66 8

Etymologie: Afrikaans
anaf 1995 is met medewerking
van het Instituut voor NederV landse Lexicologie gewerkt aan
het onlangs verschenen Etimologiewoordeboek van Afrikaans, dat bedoeld
is "vir die breë intellektuele lekepubliek". Het boek geeft informatie over
de betekenis, de herkomst, de ontwikkeling en (indien bekend) de datering
van circa achtduizend Afrikaanse
woorden. Zie ook de aanbieding op
bladzijde 267 van dit nummer.

natie een voorbeeldzin. De opbouw
binnen de alfabetisch geordende lemma's is zodanig dat qua betekenis verwante werkwoorden dicht bij elkaar
staan. Het boek is in eerste instantie
bedoeld voor leerlingen en leraren in
het onderwijs in het Nederlands als
tweede taal, maar is zeker niet alleen
voor deze doelgroep interessant. Zie
ook de aanbieding op bladzijde 267
van dit nummer.
Combinatiewoordenboekvan Piet de Kleijn
is een uitgave van Rozenberg Publishers
en kost € 40,- (gebonden, 744 blz.).
ISBN go 5170 7223

Klankleer
jaren is er geen goede inleiding tot de Nederlandse klankleer verkrijgbaar - en dat terwijl
de ontwikkelingen in dit vakgebied
niet hebben stilgestaan. Fonologie van
Jan Kooij en Marc van Oostendorp vult
dit gat. Het gaat in op vragen als: hoe
maken we klinkers en medeklinkers,
hoe groeperen we deze klanken, en
hoe brengen we nadruk aan door
klemtoon en intonatie? Het boek behandelt deze verschijnselen niet alleen voor de standaardtaal, maar ook
voor de Nederlandse dialecten. In een
apart hoofdstuk komen ook de relatie
tussen klanken spelling, sprekende
computers en de structuur van gebarentalen aan de orde. Ieder hoofdstuk
wordt afgesloten met een korte biografie van vooraanstaande Nederlandse fonologen uit het verleden.
Het eerste hoofdstuk van het boek
kan worden ingezien op de website
van de uitgever:
http://www.aup.nl/do.php?a=show
visitor nieuws&item=3o3.

G.J. van Wyk e.a. is een uitgave van WAT

Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van
het Nederlands is een uitgave van Amster-

en kost € 28,- (bij bestelling in Zuid -Afri-

dam University Press en kost € 29,95

ka) (ingenaaid, 596 blz.).

(ingenaaid, 236 blz.). ISBN go 5356 622 8

Etimologiewoordeboek van Afrikaans van

ISBN o 95 8 44 01 3 1

Woordcombinaties

Grammatica in NT2- onderwijs
iles/nietes ineen didacti -

et woord geslachtwordt vaak
gecombineerd met de werkwoorden hebben, veranderen,
bepalen, vaststellen en determineren.
Dit soort niet-idiomatische vaste combinaties komen er in de bestaande
woordenboeken nogal bekaaid van af,
maar in het onlangs verschenen Combinatiewoordenboek staan ze juist centraal. Het boek geeft van zo'n drieduizend zelfstandige naamwoorden
de bijbehorende vaste werkwoorden
(gemiddeld tien), plus van elke combi-

che grammatica voor doenten Nederlands als tweede taal (NT2).Het helpt de docent bij
het maken en geven van lessen waarin
de grammatica niet geïsoleerd wordt
aangeboden maar in samenhang met
andere lesonderdelen. De eerste
hoofdstukken behandelen de rol en
de positie van de grammatica in het
NT2-onderwijs, waarna in veertien
hoofdstukken ideeën worden aangereikt over hoe onderwerpen als
woordvolgorde, werkwoordsvormen,
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meervouden en de trappen van vergelijking kunnen worden aangeboden
aan beginners, halfgevorderden en
gevorderden.
Welles/nietes. Didactische grammatica voor
NT2-docenten van Lidy Zijlmans is een uitgave van intertaaL en kost € 24,50
(ingenaaid, 152 blz.). ISBN go 545 1 4744

NT2 woordenboek
-

et woordenboek Nederlands als
tweede taal is het eerste dat gericht is op mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.
De samenstellers hebben de omschrijvingen en de voorbeeldzinnen
eenvoudig gehouden (ook door zo
veel mogelijk gebruik te maken van
de tweeduizend woorden uit het Basiswoordenboek Nederlands), en veel
lemma's worden verduidelijkt met
een illustratie. Bovendien zijn er
(soms zeer uitvoerige) kaderteksten
opgenomen die ingaan op allerlei aspecten van de Nederlandse en de Belgische samenleving. Behalve over de
betekenis geven de lemma's informatie over het meervoud, de vervoeging
van werkwoorden, de woordsoort,
de afbreekplaatsen en de klemtoon.
De uitspraak van de woorden kan
beluisterd worden op een bijgeleverde cd.
Van Dale pocketwoordenboek Nederlands
als tweede taal (NT2), onder hoofdredactie
van Marja Verburg en Ruud Stumpel, is
een uitgave van Van Dale Lexicografie en

kost €13,50 (gelijmd, 792 blz.).
ISBN go 6648 072 6

Schipperstaal
in de jaren zeventig begon

L% taalkundige Karel Ferdinand Gil-

demacher met het verzamelen
van woorden die gebruikt werden
door Friese binnenschippers. Zijn verzameling is nu gepubliceerd in een
woordenboek waarin de Friese termen van een Nederlandse omschrijving zijn voorzien. Het boek beschrijft
de schipperstaal van de laatste honderdvijftig jaar, en schetst daardoor
ook een beeld van de ontwikkelingen
die in de binnenschipperij hebben
plaatsgevonden. De (geïllustreerde)
woordenlijst van naar schatting vierduizend termen is aangevuld met een
lijst van Nederlandse vertalingen en

een lijst van Friese waternamen.
Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipper
1850-2000 is een uitgave van PENN &
Partners en kost € 24,90 (gebonden, 336
blz.). ISBN go 80655074

t

[WEB
Talen bouwen
eruitzagen tot de eerste helft van de
twintigste eeuw, en activiteiten die in
en rond de woning plaatsvinden. De
425 lemma's geven eerst een omschrijving en daarna de in Brabant
voorkomende equivalenten. De teksten worden voor een groot deel aangevuld met dialectkaarten en foto's,
en zijn ontsloten door een alfabetisch
register.
Woordenboek van de Brabantse dialecten.
Deel III, sectie 2, aflevering i. De woning van

Hertaling

lic. M. Ooms is een uitgave van Van Gor-

e oudste Nederlandstalige
ambtelijke tekst die in originele vorm bewaard is gebleven, is
een handschrift waarin de statuten
van de leprozerie van Gent beschreven worden. Dit uit1236 stammende
document staat centraal in een onlangs verschenen publicatie. Die
bevat het originele handschrift in facsimile, een transcriptie van de handgeschreven tekst en een vertaling
ervan in hedendaags Nederlands.
Daarnaast zijn bijdragen opgenomen
over `lepra en leprozen', en over de
nog steeds bestaande cisterciënzerinnenorde die indertijd de leprozen verzorgde.

cum en kost € 8o,— (ingenaaid, met stof-

In dersieker dienste. De statuten van de leprozerie van Gent, 1236 van Jacques Van

omslag, 616 blz.). ISBN 90 23239164

Tekstanalyse
n iggo verscheen De ondergang van
Nederland, een racistisch pamflet
van de hand van een zekere Mohamed Rasoel. Het zorgde voor veel opschudding, vooral nadat hoogleraar
tekstwetenschap Teun A. van Dijk
beweerd had dat achter deze Rasoel
Gerrit Komrij schuilging. Van Dijk
heeft nu een boek geschreven waarin
hij vertelt hoe hij deze hele affaire ervaren heeft, en waarin hij nogmaals
aannemelijk wil maken dat hij gelijk
heeft. Zie ook het openingsartikel op
blz. 252 van dit nummer.

e Amerikaanse softwareontwerperjeffrey Henning mag in zijn vrije tijd graag talen construeren. Hij heeft er al achttien gemaakt. In het
verlengde van die hobby begon hij in 1995 een elektronische nieuwsbrief over kunsttalen (in het Engels
vaak `conlangs' - van `constructed languages' genoemd), die niet lang daarna overging in een website die onder taalsmeden en kunsttaalaficionado's
al snel een zeer goede naam kreeg. Deze site,
Langmaker.com, is vooral een podium voor taalontwerpers, die er hun soms zeer curieuze taalbouwsels
kunnen presenteren. Momenteel zijn er gegevens te
vinden over 55o doe-het-zelftalen, waaronder zeer bekende als het Esperanto, het Interlingua en Tolkiens
elfentalen - en ook Rolandt Tweehuysens Spokaans maar ook minder uitgewerkte als Nedertael, een op
het Nederlands gebaseerde hulptaal. Voor de meeste
talen is er ook een vertaling te vinden van de bijbelpassage over de toren van Babel (Genesis 11:1-g). Voor
de beginnende taalconstructeur bevat de site een
aantal artikelen over verschillende aspecten van het
talenmaken, plus een overvloed aan verwijzingen naar
websites en boeken, en, ter inspiratie, een overzicht
van boeken, films en tv-series waar kunsttalen in voorkomen.
Adres: www.langmaker.com.
S

(advertentie)

De Rasoel-Komrij affaire is een uitgave van

Keymeulen, Mark Adriaen en Griet

Critics en kost € i9,— (gelijmd, 252 blz.).

Maréchal is een uitgave van Algemeen

ISBN go 9oi6 997 o

Ziekenhuis Maria Middelares•SintJozef en
de Vakgroep Nederlandse Taalkunde
UGent en kost € 7,50 (ingenaaid, 48 blz.).
Bestelinformatie: mark.adriaen@
azmmsj.be. ISBN 90 5349 4 6 9 3

Brabantse dialectwoorden
et Woordenboek van de Brabantse dialecten is een thematisch, in afleveringen verschijnend woordenboek. Onlangs werd
het deel `De woning' uit de sectie
`Het huiselijk leven' gepubliceerd. In
het boek vindt men woorden die te
maken hebben met woningen (inclusief huisraad), voornamelijk zoals die

Schrijfadviezen

r" e meeste boekjes uit de achtdeI I reeks `Logikos gidsen' be-

handelen in kort bestek talige
onderwerpen uit de kantoorpraktijk.
Van het deeltje over schrijven is onlangs een herziene druk verschenen.
Het bevat "praktische adviezen voor

het schrijven van zakelijke teksten".
Met andere woorden. Kleine gids voor de
schrjvervan jack Diekstra is een uitgave
van Logikos en kost € 5,— (ingenaaid, 56
blz.). Het is te bestellen bij de uitgever; telefoon 024 - 388 8g o6, e-mail info@uitgeverij-logikos.nl. ISBN 90 74734 1 9 7

0

EZELSBRUGGETJES
In Meneer Van Dale wacht op antwoord geeft Pieter Steinz tweehonderd rijtjes (zoals `Bali, Lombok, Soembawa') en ezelsbruggetjes (zoals tv-tas voor
`Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog') die vooral vroeger in het onderwijs gebruikt werden om bepaalde zaken te onthouden.
Onlangs verscheen de vijfde (herziene en uitgebreide) druk van dit van 1gg1
daterende boekje. De uitgever heeft twintig exemplaren beschikbaar gesteld voor lezers van Onze Taal. Wie ervoor in aanmerking wil komen, sture
voor i1 oktober een briefkaart of e-mail met naam en adres naar de redactie,
o.v.v. `Meneer Van Dale'.
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"Hij had toentertijd een
vriendin in Vlaardingen. Ze
zal allicht een mo f fenhoer zijn
genoemd omdat ze zeulde
met de vijand."
Dagblad van het Noorden

Naar verwachting kondigt het bestuur van het
graafschap volgende week een officieel onderzoek naar de dood van Diana aan. Het gerechtelijk
onderzoek wordt uitgevoerd door lijkschouwer
Michael Burgess, die ook verantwoordelijk is voor
de sterfgevallen onder de koninklijke familie.

Door de stijging van de premies komen
de ambtenarensalarissen op nul uit.
Teletekst

ANP- bericht

Turnsters grij en naast
missen kwa ificatie
Metro

Projectontwikkelaars hebben
een nieuwe doelgroep ontdekt: vermogende 55-plussers. Voor hen bouwen zij
luxe appartementen, die berekend zijn op (toekomstige)
gebreken.

Overijssel: De Noordse winterjuffer in
De Wieden. Deze tot voor kort
uitgestorven soort nu niet alleen in
De Weerribben maar ook in De Wieden'.

Gratis!
Tijdloos horloge
Maak nu een halfjaar kennis met
Margriet en ontvang gratis
dit schitterende horloge!

NRC Handelsblad

Margriet

Natuurbehoud

Alleen fietsers, voetgangers, bestemmingsverkeer en aanwonenden
mogen met de auto door de tunnel.
Nieuwsblad voor Vecht-. Amstel- en Rijnstreek

Er is tevens een toptien samengesteld van de meest overlastgevende plekken die direct moeten worden aangepakt.
Het gaat om vervuiling door, huisvuil, overlast van hangende jongeren, geluids-, drugs- en scooteroverlast.
Rotterdams Dagblad

Sinds 15-o8 wordt in de omgeving
Gooweg een bastaardhondje vermist. Het hondje lijkt op een hoogbe-

nige terrier, heeft een halflange
grijs/zwarte vacht. Het is een teefje
van ca. z jaar; het hondje luistert naar
de naam jenny en is doof.
Noordwijks Weekblad

Het CWI heeft indertijd het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel ingelicht over de inzet van asielzoekers, maar
niet gemeld dat zij onder een gefingeerd
sofinummer werkten.
Volgens Wijn had Moonen uitsluitend toestemming om asielzoekers te laten ruimen
in het weekeinde van 15 en 16 maart.
Dagblad De Limburger

Freeze chill 3/8
Folder groothandel Sligro

iviaanooiao van net Lenoo senap onze
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leraren en leerlingen over taalonderwijs
Is het Duits nog salonfahig?

Verschrijvingen op de computer
The Beatles in het Nederlands
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Taaladviesdienst

2596 HL Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 -3561220

Pepijn Hendriks

fax: 070-3924908
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NEDERLANDS OP SCHOOL
Redactie Onze Taal Wie schreef Max Havelaar? En wat voor zinsdeel is

kans is groot dat u het onderspit- delft. - En met de

ziek in `dan is ziek'? Als u moeiteloos het antwoord

brief waar u urenlang op ploetert, is hij vast eerder

op deze vragen opdreunt, bent u waarschijnlijk

klaar. Het huidige taalonderwijs staat vooral in het

ouder dan eenjaar of twintig. In de loop der jaren

tekenvan praktische toepassingen.

zijn literatuur en grammatica op school steeds meer

-

-

Doen kinderen dan helemaal 'niets meer aan lite-

naar de achtergrond verdwenen. Daardoor is het

ratuur en zinsontleding? En zijn de. veranderingen

helemaal niet. zo vanzelfsprekend meer dat uw neef-

een verrijking of toch eerder een verschraling? In

je van vijftien Multatuli kent en weet wat een naam-

dit nummer van Onze Taal vertellen .leerlingen,

woordelijk gezegde is. Aan de andere kant: probeer

leraren en onderwijsdeskundigen alles over Neder-

met dat neefje eens een discussie aan te gaan. De

lands op school.'

-

"NIET WEER DE PERSOONSVORM!"
Taalonderwijs op de basisschool

Jannemieke van de Gein - taalonderwijsonderzoeker en - ontwikkelaar, Woerden

Een taalles op de lagere school: dat was een tekst met vragen die `in goede
zinnen' beantwoord moesten worden, of een oefening met woorden
waarin letters ontbraken: `Vul in: d, dd, dt of it.' Ook nu krijgen zeven- tot
twaalfjarigen elke schooldag zo'n anderhalf uur les in lezen, schrijven,

spreken, luisteren en spellen. Maar er is ook veel veranderd. Nieuwe trefwoorden: betekenisvol, sociaal en strategisch.

rans Nuyens, leerkracht op 't Baeken in
Alkmaar, wist toen hij 45 jaar geleden van
de lagere school kwam meer van taal dan
de leerlingen die nu de basisschool verlaten. Maar de huidige twaalfjarigen zouden hem in mondelinge taalvaardigheid de baas geweest zijn. "Er is meer ruimte gekomen voor discussies en presentaties. Spreken is, met de ruimte die er
is voor elkaars verhalen, voor de leerlingen nu ook
een veel prettiger vakonderdeel dan vroeger. Het accent lag op `exacte' taalkennis. Nu is er meer evenwicht tussen kennis en vaardigheden." Overigens bewaart Nuyens goede herinneringen aan vroeger, vooral aan alle spellingoefeningen. "Maar dat vond ik leuk
omdat ik goed was in spelling. Voor anderen was het
een dagelijkse ramp."
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Ramp is een groot woord, maar Mathijs uit Hou
leerling van groep 6, vindt spelling wel "het -ten,
moeilijkst van taal". En Maartje uit Amsterdam, kersverse brugklasser, vindt de werkwoordspelling, en
vooral "of je iets met een d of t of dt schrijft ", het
moeilijkst van alles om te leren. Niet voor niets wordt
daaraan veel tijd besteed.
Rooster

Een doorsneeleerling die het Nederlands machtig is,
krijgt op de basisschool zeker zeven uur taalles per
week, meestal nog een halfuurtje meer. In een vijfdaagse schoolweek komt dat neer op ongeveer anderhalf uur taal per dag — of eigenlijk per ochtend, want
leerlingen nemen 's middags minder stof op dan bij
een vak als taal wenselijk is. In groep 3 (de vroegere
eerste klas) worden, zeker de eerste maanden, bijna

Grammatica is in
de drie hoogste groepen
niet het prominentste
vakonderdeel.
Dat is spelling.

dacht besteed aan tekstbegrip ('begrijpend lezen').
De aandacht voor technisch lezen neemt in de
bovenbouw af, maar verdwijnt niet: bij ruim een
kwart van aIle leerkrachten staat het ook in groep 8
nog regelmatig op het programma, zij het niet wekelijks. Begrijpend lezen krijgt in de drie bovenbouwjaren voorrang. Het prijkt bij driekwart van de
leerkrachten minstens een keer per week op het
rooster.

.

"

,

al die uren gebruikt om de leerlingen te leren lezen
en schrijven. Daarna, in de groepen 4 tot en met 8,
oefenen scholieren gemiddeld ruim twee uur per
week met lezen en tegen de vijf uur met spellen,
schrijven, spreken, luisteren, benoemen en ontleden.
In de onderbouwgroepen 4 en 5 wordt op nagenoeg alle scholen week in, week uit gewerkt aan de
technische kant van lezen. Leerlingen moeten in
korte tijd veel woorden vlot leren herkennen en correct leren verklanken, zodat het leestempo omhoog
kane Op tachtig tot negentig procent van de basisscholen wordt met vergelijkbare frequentie aan- - - ---------------------.-------

Bijna elke dag spelling
En hoe staat het met het grammaticaonderwijs?
Wordt er nog ontleed en benoemd? Nuyens: "Het
naamwoordelijk gezegde komt bij ons weI aan bod,
het koppelwerkwoord niet." Op de school van Bert
Kouwenberg, de Haagse De la Reyschool, worden
beide behandeld. Hun basisscholen horen daarmee
tot de meerderheid van scholen waar grammatica regelmatig op het programma staat. In de groepen 7
en 8 ontbreekt het op bijna geen enkellesrooster.. Op
driekwart van de scholen wordt ook in groep 6ontleed, meestal omwille van de werkwoordspelling,
waarvoor de persoonsvorm van stal gehaald wordt.
"Bah!", aldus Anneke, zevendegroeper. Vincent en
Maartje, brugklassers, vinden ontleden gemakkelijk.
En de persoonsvorm? Vincent: "Niet weer, he!"
Maartje: "Okee!" Rosalie is dit schooljaar in groep 8
begonnen. Zij heeft met de persoonsvorm geen probleem meer, maar vindt de bepalingen en het onderwerp weI moeilijk.
Grammatica is in de drie hoogste groepen niet het
prominentste vakonderdeel. Dat is spelling. Op 97
procent van de scholen staat dat ten minste eenmaal
per week op het programma, grammatica op 54 procent. Op 94 procent van de scholen figureert spelling
bijna dagelijks op het rooster van de groepen 4 en 5. ....
-------------------------------.,

LEESONDERWIJS
!
Een belangrijke vernieuwing in het taalonderwijs op de basisschool ishet zogenoemde strategische begrijpend-Ieesonderwijs,dat aileleerlingen de foefjes ('strategieen')bijbrengt die
goedelezers automatisch toepassen. Door systematische oefeningin op maatgeschreven tekstenlerende leerlingen er
eengewoontevante maken om stil te staanbij wat zelezen.
Zo lerenzezichal meteenbij de titel boveneentekst afte vragen'Waarzoudit overgaan?' en 'Wat weet ik daaral van?'Een
vraag die zezichzelftijdens het lezen lerenstellenis bijvoorbeeld: 'Wat zaler gaan gebeuren?'
Hoekrijg je leerlingen zover? Bijvoorbeeld door zeer met
symbooltjes in de kantlijn op te wijzenwat zezichtijdens het
lezen vaneenbepaalde passage moetenafvragen. In het bijgaande voorbeeld symboliseert de tekstrol de vraag 'Wat isdit
voor eentekst?'(Antwoordmogelijkheden: eenverhaal, een
informatieve tekst, eenhandleiding.) Bijde verrekijker vragen
de leerlingen zichafwat er nu zalgebeuren, en het gewicht attendeert henop eenmoeilijk stukje.('De tekst wordt moeilijk.
Wat doe ik nu?')Halverwege groep 6 vervallen de symbooltjes
en krijgende leerlingen steeds subtielere hints, onderandere
in devorm vanvragen bij de tekst, totdat zeuiteindelijkde
strateqleen automatisch gebruiken en zondertussenkomst
vanvragen op detekst reageren.
En werkt dat?Nouen of. Medehierdooris Nederland in
tienjaartijd op de 'internationaleleesladder'vande ziste naar
de zde plaats gestegen. Aileen Zweden lezen nu nog beter.

i

!

I

Uit: Ondersteboven vanlezen. Leesboelc (1 (voorgroep6), UitgeverijZwijsen. Tilburg.
Tekst: Wim Seffelaar, iIIustratie: AnjoMutsaars
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Verder wordt daar door ruim de helft tot tweederde
van alle leerkrachten wekelijks ten minste één keer
aandacht besteed aan spreken, luisteren en taalbeschouwing, waarbij ook weleens een grammaticale
term valt, zij het sporadisch. Op de helft van de
scholen schrijven vierde- en vijfdegroepers minstens
tweemaal per maand een opstel, op amper een derde
gebeurt dat wekelijks. In de bovenbouw staan spre
-ken,
luisteren en taalbeschouwing bij ruim een derde
tot de helft van de leerkrachten wekelijks op het programma. Meer dan de helft van de bovenbouwleerlingen werkt ongeveer tweemaal per maand aan een
eigen tekst, ruim een kwart doet dat elke week.
Erg opzienbarend is het niet, die aandacht voor de
vanouds bekende vakonderdelen. En het kán ook niet
opzienbarend zijn, want sinds de invoering van de
kerndoelen in 1993 zijn basisscholen verplicht om
een bepaald minimumleerstofpakket aan te bieden.
Wanneer en hoe .ze dat doen, is aan de scholen zelf.
En meer mag ook.
.

Niet zo verbrokkeld

Wie in het basisonderwijs werken wil, gaat naar de
pabo, vroeger de p.a. geheten, en nog vroeger de

kweekschool. Net als op de basisschool zelf lag in
het lesprogramma op de opleiding tot basisschooldocent voorheen het accent op kennis. Nu gaat het
vooral om vaardigheden — didactische vaardigheden
welteverstaan. Zo wint in de taaldidactiek momenteel op alle pabo's het `interactief taalonderwijs'
veld. Betekenisvol, sociaal en strategisch zijn er de
trefwoorden van, en concreet houdt het in dat leerkrachten ervoor moeten zorgen dat kinderen op een
haast natuurlijke manier taal leren. Niet zo veel minuten per week voor het ene vakonderdeel en zo
veel minuten voor het andere, want in werkelijkheid, zo is de gedachte, is taal ook niet zo verbrokkeld. Buiten de taalles en buiten de schoolmuren
doen zich immers ook almaar situaties voor waarin
kinderen moeten lezen, schrijven, spreken en luisteren. Allicht zijn zulke situaties wel zo leerzaam.
Laat leerlingen, aldus de propagandisten van
deze aanpak, liever lastige teksten lezen over een
onderwerp waarin ze werkelijk geïnteresseerd zijn
(trefwoord: betekenisvol) . Ook moeten leerkrachten
niet langer voortdurend aan het woord zijn, laat
staan dat ze vragen stellen waarop ze het antwoord
allang weten, om dan ('Wat heb ik nou gezegd?

WOORDENSCHATONDERWIJS
Veel vierjarige kinderen komen op school met een beperkte
woordenschat. En de weinige woorden die ze kennen, kennen ze
vaak maar half. Kinderen die met dit euvel kampen - niet alleen
allochtone, ook autochtone - moeten dus woordjes leren, en idioom, en veel ook. En omdat het zelfs in de acht jaar dat ze op de
basisschool zitten ondoenlijk is om ze alle woorden te leren die
ze moeten kennen, leren ze als het goed is ook hoe ze er zelf achter kunnen komen wat een woord betekent. Ze `Ieren woorden
leren', heet dat. Woordenschatonderwijs houdt dus veel meer in
dan alleen maar een wekelijkse portie willekeurige woorden met
plaatjes en definities. Dat zulk onderwijs bovendien voor alle

Uit: Zin in taal Taalboek Cl
(voor groep 6), Uitgeverij
Zwijsen, Tilburg.
Illustraties: Fred de Heij
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leerlingen leerzaam kan zijn, laat bijgaand voorbeeld zien. juf
leest voor, in dit geval uit Paul Biegels bewerking van Reinaart de
vos, de leerlingen volgen het verhaal aan de hand van de illustraties. Aansluitend worden de woorden op de linkerpagina behandeld, allemaal afkomstig uit het verhaal. In deze les wordt speciale aandacht besteed aan synoniemen, `verschillende woorden die
hetzelfde betekenen'. In de eerste opdracht op de rechterpagina
oefenen de leerlingen met de nieuwe woorden; in opdracht 2
worden eerder behandelde woorden herhaald. Merk op dat in
deze opzet geen enkel kind naar de betekenis van een woord
hoeft te raden.

TAAL: NET ZO LEUK ALS PAUZE,
1 NET ZO STOM ALS ZINGEN
In een gelegenheidsenquête laat Madelief Wagenaar, leerling
van groep 3, zien dat zij dak en rits schrijven kan. lezen ("leesen ") vindt ze niet alleen gemakkelijk, ze vindt het tevens het
op een na leukst om te doen oppschool.
s o Alleen kleuren iis leuker. Elise Bouter uit groep 4 vindt lezen ook "makeluk", net als
een opstel. Voor haar is schrijven het allerleukst, direct gevolgd door rekenen en "diktee", om te oefenen met woorden
zoals fiets, klok en schoen. Mathijs Delvigne zit in groep 6. Na
1

`rekendomino' vindt hij lezen het stomst van alles wat school
hem biedt. "Bah!" Spelling vindt hij moeilijk, maarvoor dicteewoorden zoals telefoon en ravijn draait hij zijn hand niet om.
jasmijn Wagenaar zit ook in groep 6. Zij vindt lezen gemakkelijk en leuk, net zo leuk als handvaardigheid en pauze. Woorden die zij in een dictee krijgt, zijn bijvoorbeeld detective,

cadeau en jus. "Zech sju", voegt zij daarvoor alle duidelijkheid
aan toe. Anneke Hoekstra uit groep 7 vindt het uit elkaar halen
van samenstellingen en het schrijven van bv. en enz. gemakkelijk. Een spreekbeurt? "Ja, heb ik wel zin in." En een opstel?

1

"Mwa." Voor Rosalie Wagenaar in groep 8 is het precies andersom en Maartje Hoekstra, inmiddels brugklasser, vindt
beide vervelend. Vincent Delvigne, ook brugklasser, vindt taal
bijna net zo stom als muziek en zingen, maar een spreekbeurt
vindt hij leuk. Een greep uit hun dicteewoorden: cup, dia,

etage liniaal, lucifer, olie, onmiddellijk, principiële, wachtte,
goochelaar.
;

Geen vingers!') één leerling het juiste antwoord te
laten geven. Nee, leerlingen en leerkracht praten
met elkaar (trefwoord: sociaal). In een les over het
bijwoord en de voorzetselgroep als plaatsbepaling .
zullen juf en leerlingen dan bijvoorbeeld met elkaar
praten over overeenkomsten en verschillen tussen
vorm en betekenis van woorden op het bord. Ten
slotte leren leerlingen nadenken over de manier
waarop ze een taalprobleem oplossen (trefwoord:
strategisch) .

Schrikken
Wie Portaal raadpleegt, een recent verschenen taal didactisch handboek, kan moeilijk anders concluderen dan dat in deze opvatting het taaldidactisch handelen alle aandacht opeist, en dat de feitelijke taalkennis van de aankomende docent er maar zo'n
beetje bij bungelt. Toch is Nuyens nog behoorlijk te
spreken over zijn pabo-stagiairs. Reguliere pabo -studenten hebben minder taalkennis dan hij toen hij in
1966 van de kweekschool kwam, maar ze kunnen
evenveel als hij destijds. Alleen stagiairs die na een
afgeronde studie ook nog twee jaar naar de pabo
gaan omdat ze zo graag voor de klas staan, slaat hij
hoger aan. "Die weten meer dan ik wist, en ze zijn
vaardiger." Wat niet wil zeggen datje toch niet even
schrikt als je een stagiair hoort opmerken dat hij de
zesdegroepers niet kan volgen als zij het over persoonsvormen en werkwoorden hebben. Kouwenberg:
"Maar in ons taalboek wordt duidelijk uitgelegd dat
de persoonsvorm een vorm van het werkwoord is.
Dus die stagiair snapt nu ook hoe dat zit."
De gegevens over tijdbesteding zijn ontleend aan Balans van het

(advertentie)

Onze Taal
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"EN TOEN KWAM ER EEN DIEF STOl
FIETS WEG VAN WIM WEG"
Fouten in hetschrijfwerk van basisschoolleerlingen

Jannemieke van deGein - taalonderwijsonderzoeker en-ontwikkelaar, Woerden

"Zijn T-shirt washellemaal bijna kapot. Basisschoolleerlingen maken

is, zoalsop een illustratie te zien was, en dat bij zichzelfverbeterd heeft door "bijnakapot"te schrijven.
nogalwat spel- en grammaticafouten. Hoe erg isdat7En hoe komen ze
Zo'nmaniervan doen is in de alledaagse conversatie
heel gewoon, maar levert in geschreven werk een
fout Ope
precies tot stand?
Denkniet dat dit jongetjezijnwerk gewoon bad
kunnen overlezen, en dat hij die fout dan had kunnen
verbeteren. Wie schrijft alsofhet eigenlijk praten is,
maar dan op papier, Jeest eigenerbeweging zijnwerk
n een verhaalvan zomaareen negenjarig jonnaderhand niet over. Dat is iets wat kinderenmoeten
.getje in zomaareen groep 5 makenwe kennis
met Wim, die fietsend in het bos lelijk ten val
leren.
Dat dit jongetje zijnschrijfwerk verkeerd aanpakt,
komt. "EnHij was nat van de plas", aldus de
schrijver, "en zijnT-shirt was hellemaal bijna
blijktook uit drie van de vier fouten in de andere ongrammaticale constructie, "stolfiets weg van wim
kapot. En toen kwamer een dief stol fietsweg van
weg."Zomoet hij gedachthebben dat "een dief", dat
wim weg."Wie uit is op de diskwalificatie van het
vooraan op een regelstond, het onderwerpvan de
basisonderwijs wordt met dit fragment op zijnwenzin was. (Geef hem eens ongelijk!) Gehinderd door
ken bediend.Althans, op het eerste gezicht.
DeCitogroep, bij het grotepubliek vooralbekend
de pen, die de snellegangvan de gedachtenniet bijals ontwikkelaar van de Cito-toets, verzamelt periohouden kan, sneuvelthet lidwoord bijfiets, en omdat
hij eigenlijk te veel aan zijnhoofdheeft, stapt hij zondiek schrijfwerk op basisscholen, en als daaruit lets
naar vorenkomt, dan is het weIdat vijftaalfoutenen . der zichdaarvan bewust te zijn overvan "fiets weg
drie spelfouten in vier zinnennietsopzienbarends is
van wiin" op "fiets van wimweg", zodat weg twee
keer opduikt. Beide kerendaar waar het hoort, trou-.
vooreen doorsneeleerling. In bijnadriekwart van de
wens. Het gebruikvan wegstelen is kinderlijk, niet ontekstendie door 112 vijfdegroepers van evenzoveel
basisscholen geschreven waren,vond ik spelfouten en grammaticaal.
grammaticale fouten, net als in de hierboven geciteerde passage. Datfragment geeftin maar 26 woorden
dan ookeen goed, zijhet allesbehalve rooskleurig
beeldvan de doorsneekwaliteit van schrijfwerk van
SPELFOUTEN
leerlingen. (Zie de tabel op de volgende pagina, met
Metdespelling van leerlingen opdebasisschool ishetmlnder
daarin ook gegevens overfoutenvan achtstegroepers.)
beroerd gesteld dan algemeen gedacht schijnt te worden. Van
Toch is bet maar de vraag of het veelbeter kane
It

5chrijven alspraten.
Het fragment bestaat uit vier hoofdzinconstructies:
-

En" Hij was nat van de plas.
En zijnT-shirt was hellemaal bijna kapot.
En toen kwamer een dief.
Stolfietsweg van wimweg.

Deeerste lijkt gevormd naar analogie van moe van
hetwerk of zwart van hetroet - niet mooi, maar ook
niet ongrammaticaal.
WeI ongrammaticaal is "EnzijnT-shirt was hellemaal bijna kapot."Heeftdit kind een woordvolgordeprobleem? Onwaarschijnlijk. Waarschijn1ijker is het
dat .hij zich, schrijvend, plotseling gerealiseerd heeft
.dat het T-shirt van Wim helemaalniet belemaalkapot

de6878 woorden dieik in hetwerkvan leerllnqen in groep 5
geteld heb, waren erbijvoorbeeld 6514 foutloos gespeld. Anders geformuleerd: vormen zoals "prikeldraat", "eqt", "tog",
"regdoor", "vedder", "punt dak"en"vliegveld"maakten iets
meerdan5% van ailewoorden uit. Van de14.022 woorden die
ik in hetwerkvan groep 8 geteld heb, wareri er13.703 foutloos
geschreven. Vormen als "toqh", "jongentje", "nieuwschierig",
"avondtuur", "mesgien", "schotoltje", "boutte" en"afval stoven" maakten 2,3% van hetgeheel uit. Persoonsvormen zoals
"probeerd" en"snuffeld", in groep 5ook"hat" en"hep",en
deelwoordvormen zoals "gescheurt" en"lopent"las ik inwerk
van groep 5in30van de1317 zinsconstructies {2,8%)'en in dat
van groep 8 in41 van de2814 zinsconstructies (1,5%). En hoeweidatdemeeste mensen niettegenvalt, ishettocheen bron
van ongenoegen. Hetmoetnarnelllk altijdfoutloos. Ookop
school.

..-.

HOEVEEL FOUTEN1
Groep5

Groep8

112

132

- en met spelfouten
- maarzonderspelfouten

79
73
5

80
68
11

Percentage teksten zonder grammaticale fouten

21

20

- enook zonderspelfouten
- maarmet spelfouten

o

7

21

14

Aantal teksten *
Percentage teksten met grammaticale fouten

* Oeverzameling bestonduit allerleifantasieverhalen en uit brieven gericht aanverschillende leeftijdsgenootjes of aandejuf.
Afrondingmaaktdat niet aile cateqorleen volmaaktsommeren.

De conclusie ligt voor de hand: hoewel dit kind
nog helemaal niet schrijven kan, doet hij het toch,
met vier grammaticale fouten als gevolg. Maar die
fouten maakt hij niet doordat hij onze taal niet kent.
Die fouten maakt hij doordat hij nog niet kan schrijven. Dat moet hij leren. Daarom zit hij op school.
Analogie

Uit het gebruik van de niet bestaande verledentijdsvorm stol in plaats van stal blijkt trouwens dat hij
onze taal nog niet volledig kent. Dat stol een schrijffout is, is minder aannemelijk dan de- veronderstelling
dat de schrijver de vorm stal niet kent en stol gevormd heeft naar analogie van de deelwoordvorm
gestolen. Het werkwoord (weg)stelen vormt namelijk
met bevelen, breken, nemen, spreken en steken een
kleine groep geheel onregelmatige werkwoorden met
vier verschillende klanken in de hoofdtijden: stelen stal/stalen - gestolen. In mijn tekstverzameling vond
ik, behalve stol, ook diverse malen bevool, brook en
stook, niet bestaande persoonsvormen die gevormd
zijn naar analogie van de deelwoordvormen. Zo gek
is dat niet. Naast de deelwoordvorm besloten bestaat
bijvoorbeeld weI de verledentijdsvorm besloot, en
naast geroken rook, twee voorbeelden uit de groep

van uilooloo-werkwoorden, die veel groter is dan de
eela(aJ/oo-groep. Ook de ooloo-regelmaat is daardoor bekender. En dan heb je ook nog de ee/oo/oogroep, met bijvoorbeeld bewegen - bewoog - bewogen.
Is het dan niet heel erg voor de hand liggend dat het
ook stelen - stool - gestolen is, of breken - brook -

gebroken?
Niet zo gek gedacht, dus, stool, bevool, brook en
stook, maar wat weI te gek voor woorden is: er zijn
leerlingen aan het einde van de basisschool die stal,
beval, brak en stak niet kennen. Die vormen hadden
ze moeten leren. Daarom zaten ze op school.
Niet zorgwekkend

Resten nog de spelfouten, drie in het citaat en nog
eens drie in de rest van de tekst. Vier keer worden
hoofd- en kleine letters verwisseld, twee keer wordt
een medeklinker onterecht verdubbeld. Dat de schrijver de niet bestaande persoonsvorm stool verkeerd
spelt, reken ik hem niet aan.
De hoofdletterkwestie kan ik niet verklaren, vooral
niet omdat dit jongetje al zijn zinnen (niet: zinsconstructies) met een hoofdletter begint, wat minder
vanzelfsprekend is dan het lijkt. Onder zijn III leeftijdgenoten zijn er namelijk maar 38 die dat ook
doen (34 procent; in groep 8 zijn dat er 88 van de
132, oftewe166 procent).
De dubbele l en m, en ook stol in plaats van stool,
duiden erop dat hij de spellingregels voor de lange
en korte klinkers door elkaar haalt. Dat is nog niet
zorgwekkend, omdat die regels een hoofdbestanddeel vormen van de standaardleerstof in groep 5. Anders gezegd: in de periode dat hij deze tekst schreef,
oefende hij bijna dagelijks met deze stof. En dat is
maar goed ook.

GRAMMATICAFOUTEN
Van het totaal van 4131 in het schrijfwerkgebruiktezinsconstructieswarener 456 ongrammaticaal (11%). Niet allemaal
door maareenfout, want lk heb 493 fouten gevonden: 213 in
de 1317 zinsconstructies vanvijfdegroepers, 280 in de 2814
zinsconstructies vanachtstegroepers. Bijna de helft daarvan
bestaatuit taalbouwsels waarintwee of meersynonieme constructiessamengesmolten zijn. Oatkunnentwee versies van
eenzin zijn, zoals de wegstelen-zin in het voorbeeldwerk ("stol
fiets weg vanwim weg"). Het kunnenook verhaspelcie uitdrukkingenzijn, zoals "ik krijg het op mijn kop", eenmengsel
van ik krijg op mijn kop en ik krijghet op mijn bordo
Fouten zoals "het luchtballon", "dat straat" en "eenjongetje
die zat te huilen" maken bijnatwintig procentvanailefouten
ult, fouten zoals "jij blijf", "moe je dat nog weten" en "hij keekte" ruwwegtien procent.Bijna zeven procentisveroorzaakt
doordatde schrijvers uit twee in vorm, klanken/of betekenis
verwantewoordvormende verkeerde gekozen hebben, resulterendin bijvoorbeeld "hun zijn de daders", "ik pakhet met
me hand"en "lk hebdezelfde hobby'salsjouw."
Oatde grammaticaliteitvan het schrijfwerkin groep8 evenveelte wensen overlaatalsin groep 5 (ziede tabel 'Hoeveel
fouten') komt doordat oudereleerlingen niet aileen meer
maarook complexere constructies bouwen. Afhankelijk van
wat zeschrijven, gebruiken zebovendien vrijmoedigvormelijke en literair aandoende taalvarianten - taalexperimenten
die niet altijd geslaagd genoemdkunnen worden.
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MEER KUNNEN, MINDER KENNEN
Nederlands opdemiddelbare school

Jan Erik Grezel

Watgebeurt er tegenwoordlg inde Nederlandse lesop VWO, havoen
vmbo?KrlJgen leerlingen noggrammatica, spelling en literatuurgeschie-

Wat vinden docenten die zelfdagelijks voor de Idas
staan? Hoeervarenleerlingende Nederlandse les? In
welkerichtingsturen vakdidactici hun studenten - de
toekomstige leraren Nederlands?

denis,ofishet louterlerendiscussieren, argumenterenen zich documenDedocent
"Gisteren heb ik iemand nog een drie gegeven voor
een schrijfopdracht. Er zat kop noch staart aan", zegt
overal staat de fundlonaliteltvoorop. MHet Yak dientde latere beroepsHanja Ooms (46), docente Nederlands aan het Praedinius Gymnasium in Groningen. Gebrek aan strucpraktijk, het isgeen doelop zich.·
tuur in een stelopdrachtstraft ze genadeloos af. "Nederlandsheeft beslistniet minder inhoud dan vroeger.WeI is er meer systematiek in het leren lezen,
sprekenen schrijven. Vroeger kreegje bij 'bet opstel'
et vak Nederlands moet weer inhoud tien willekeurige titels. Nu leggenleerlingen een
krijgen. Dat is de kern van een peti- schrijfdossier aan. Zekiezen een stelling, bijvoorbeeld
tie die de LVVN, de Landelijke Ver'DeWAO moet op de helling', en zoekendaar artikeenigingvan Neerlandici, in april aan len bij. Op het eindexamenmoeten ze dan een betoog
onderwijsminister Van der Hoeven
over dat onderwerp schrijven met een bepaald doel
heeft aangeboden. "Bij haar vondenwe ondanksdie
en publiekvoor ogen,"
duizend handtekeningenweiniggehoor", zegt Jan
Deleesvaardigheid is tegenwoordig minder gericht
Stroop,een van de initiatiefnemers. "We gaan nu de
op puur tekstbegrip en meer op de vraag: deugt de
onderwijsspecialisten van de Tweede-Kamerfracties
redenering? Op 'bet mondeling' staat het leesdossier
bewerken."
centraal: een dikke map met alle verzamelde inforWatis er voIgens de ondertekenaars ntis met de

teren? Hoe groat de verschillen perschool en per leraarookzlJn, vrlJwel

Nederlandse les op de middelbare school? Thalbe-

heersing heeft taal- en letterkundeverdrongen. Scholieren leren weI diseussieren en zich documenteren,
maar weten niet meer wat een sonnet is. Ze kunnen
felioos een betoog fileren, maar van Multatuli heb. ben ze nog nooit gehoord. Ze archiveren nauwgezet
voor schrijf- en leesdossiers, maar vraag ze niet wat
een naamwoordelijk gezegde is.

-Feitenkennis is minder belangrijk

geworden. De leerlingen moeten nu
snel interpreteren wat ze zien.
'Breed met weinig diepgang', zo is
het wei te karakteriseren.·

Taalvaardlgheden
Niet alle neerlandicizijnhet met de zienswijze van de
LVVN eens. WeI is duidelijk dat het schoolvak Nederlands vandaag de dag vooralhet trainen van taalvaardigheden is. Dat bepalen ook de eindexameneisen.
Weeges over stilistiek en grondige kennisvan grammatica of vaderlandseletterkundehebben goeddeels
afgedaan. Met een stevige sollicitatiebrief komje nu

matie - veelaldoor de leerlingzelfgeschreven - over
de gelezenboeken."Literatuur, de Nederlandse en de
Engelse, Franseen Duitse, is .een apart examenvak geworden", zegt Ooms. "Hetvoordeel is dat het cijfer
voor Nederlands 'zuiver' is. Het geeft aan hoe de Nederlandsetaalvaardigheid van een leerling is." Voor-

eenmaal verder dan met inzicht in de bepaling van

heen laeeg iemand die weI taalvaardig was, mis-

gesteldheid. Maar de critici vinden dat het vak te ver schieneen vier voor Nederlands omdat hij Piet Paalgens niet kon plaatsen. "Hetvalt mij op dat leerlinis doorgeschoten met de sterkenadruk op vaardighegen vooralbeter gebekt zijn dan vroeger. Ze zijn ook
den. En debatteren kun je evengoed bij geschiedenis
of aardrijkskunde trainen, zeggenzij.Veel Onse Taal- vluchtiger. Ik wijt dat aan de modeme media, met
lezers staan achter de petitie, zo bleekuit een enquete name het gebruikvan internet. We hebben nu te
van FrankJansen (zie Oue Tool april 2002) .:
maken met de zapgeneratie."
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liefd zijn. Iemand kan weI steeds tegen je zeggen: 'Ik
hou vanje', maar na tien keerwil je weten waarom
eigenlijk."
"Metvaardigheden als spreken voor de klas moeten leerlingen zich behoorlijkblootgeven. Het is beslist lastiger te leren en te onderwijzen dan bijvoorbeeld de thematiek van middeleeuwse ridderromans."
Passen zulke vaardigheidstrainingenniet net zo goed
bij andere vakken? "We werken 'vakoverstijgend'. Op
het vmbo maken leerlingen een 'sectorwerkstuk'. Bij
'techniek' kan dat een werkstuk over windmolens
Kroonjuweel
"Tien, vijftienjaar geleden lag het accent nog op lite- zijn, bij de sector 'zorg en welzijn' over het beroep
van tandartsassistente: Wathoudt dat werk in? Wat
ratuur. Nu is er veel meer aandacht voor spreekvaarmoetje ervoor kunnen? Het hele team is bij het werkdigheid. Mijn leerlingen hebben daar echt iets aan",
stuk betrokken. De docent Nederlands begeleidt het
aldus Davids. Doen zich bij de allochtone leerlingen
interviewen, enqueteren en schrijvendat er allemaal
geen specifieke problemen voor? "Spellingis een
struikelblok, maar veel Nederlandse kinderen kunnen bij komt kijken. Het schoolvak Nederlands dient,
dat ook niet goed. Lidwoorden blijvenlastig. De eind- zeker op het vmbo, de latere beroepspraktijk. Het is
een middel en geen doel op zichzelf."
exameneisenzijn overigens voor aIle leerlingen hetzelfde." Het programma is volgens Davids overladen.
Deleerling
Wat kan eruit? "Ikvind die aandacht voor documen"Nederlands een leuk yak? Dat hangt helemaal van
tatie overdreven. De balans tussen de kenniscomponent, zoals literatuurgeschiedenis, en vaardigheden
de docent af!",vinden Anneleen (15) en Stefan (16)
als leren documenteren is zoek,"
uit vwo-s. "Maar Nederlands is niet zo'n erg yak als
Bert van Dorsten (61), hoofd van de sectie Nedereconomie", zegt Stefan. '~s je een week ziek bent,
haal je het bij economiebijna niet meer in, maar bij
lands van het MarnixCollege in Ede, is somber over
de toekomst van het schoolvak Nederlands. "Doordie Nederlands is dat geen probleem."
Anneleen houdt van Iezen, maar heeft moeite met
overdosis vaardigheid verliest het yak z'n identiteit.
Maar onze school is nog klassiek: een behoorlijke por- grammatica en spelling. "Ik heb op de basisschool
niet veel ontleden gehad. Daardoor gaat het niet goed
tie grammatica en spelling in de onderbouw, veel
aandacht voor literatuur in de bovenbouw. Literatuur met Duits.Wat meer aandacht voor grammatica in de
onderbouw zou mij geholpen hebben. Bij mij staan
is toch de kern van het Yak. De leerlingen moeten
minstens tien gedichten en vijftienboeken lezen, van ook de d's en t's nogal eens verkeerd."
Vondel tot Giphart. Op veel scholen wordt het miniStefan kreeg wel veel ontleden op de basisschool.
male gedaan, misschienuit angst voor muitende leer- "Maarwat een bijwoord nu eigenlijkis, heb ik pas bij
Engels geleerd." Hij leest weinig, schrijftliever. Toch
lingen. Bij ons is het eindexamen literatuur het
kroonjuweel."
beleeft hij plezier aan de lessen literatuur bij Neder. VanDorsten ziet ook voordelenvan vaardigheidslands. "Vorig jaar moest ik een bloemlezingsamentrainingen. "Leerlingen willen dat graag, dus je bent
stellen. Ik koos als thema 'lente'. De opdracht was om
weI gek als je discussieren of spreken in het openbaar twintig gedichten te verzamelen, bekende en onbeals moedertaaldocent laat liggen. Tekstinterpretatie is kende. En ik moest er zelf ook twee schrijven. Door
geheel vernieuwd. Vroegerkreegje detailvragen:
de theorie die erbij hoorde, leerde ik begrippen als
Waarverwijst dit woord naar? Waarom staat daar een 'sonnet' of 'alliteratie'." Direct.nut ziet hij er niet van
komma? Nu gaat het erom of de betoogtrant correct
in. '~rdig voor tussendoor.Aan betogen schrijven en
is, dat is grote winst. Op het eindexamen zijn er vraspreekbeurten houden heb je meer voor later. Ik wil
gen als: welk tekstgedeelte dient als voorbeeld en
de kant van journalistiek en management op."
welk stuk dient als tegenargument? Er wordt over het
geheel genomen heel goedmet teksten omgegaan."
Praktischetaalvaardigheid staat bij Ineke IJsenbrand van de Veendammer WinklerPrins Scholengemeenschap hoog in het vaandel. "Ontleden is voor
een docent weI heel Ieuk, maar veel kinderen lopen
daarin vast, zeker op het vmbo. Aan het leren telefoneren, solliciteren en zich presenteren hebben ze
meer. Bij de toelating tot bijvoorbeeldde hotelschool
moeten ze hun keuze goed onderbouwen. 'Het lijkt
me welleuk' is beslist onvoldoende."

Mariska Davids (30) werkt sinds eenjaar of drie
als docente Nederlands aan het Citycollege in Rotterdam, met tachtig procent allochtonen. "Feitenkennis
is minder belangrijk geworden. De leerlingen moeten
nu snel interpreteren wat ze zien. 'Breed met weinig
diepgang', zo is het weI te karakteriseren. Scholieren
hebben geen geduld voor langzame media, zoals het
geschreven woord in een boek. Daar brengen ze de
concentratie niet meer voor op."

Verliefd

Wordthet yak Nederlands zo geen training in vaardigheden die je normaal van huis uit meekrijgt? "De
instroom in het middelbaar onderwijs is veel breder
geworden", constateert IJsenbrand. "Er komen tegenwoordig kinderen op school die thuis niet geleerd
hebben om iets te beargumenteren. Voor hen is de
vraag naar het waarom betrekkelijknieuw. In de klas
geef ik ter illustratie weleens het voorbeeld van vero
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Vinden zij ook dat sommige taalvaardigheden net
zo goed bij Engels of aardrijkskunde geoefend kunnen
worden? "Bij de andere vakken gaat het meestal om
de inhoud. In de lessen Nederlands besteedt de docent bij een discussie meer aandacht aan soort en
techniek van discussiëren. Daar leer je ook wat een
`beeldvormende' discussie is."
Niet wiebelen

Lissa (13) en Monika (i6) uit havo -3 beschouwen
Nederlands als een zinvol vak. Lissa: "Bij leesvaardigheid leer je snel een hoofdgedachte uit een stuk te
halen. Voor spreekvaardigheid moesten we aan het
begin van het jaar een presentatie over onszelf houden. Best wel eng. De lerares let dan niet alleen op
wat je zegt, maar ook op hoe je voor de klas staat. Je
mag niet steeds staan te wiebelen." Monika kwam als
kind van zeven vanuit Kroatië naar Nederland en
werd op de basisschool in groep 2 tussen vijfjarigen
geplaatst. In het Nederlands voelt ze zich veel beter
thuis dan in het Kroatisch. "Dat versta ik wel, maar ik
kan het niet goed spreken. Met Nederlands heb ik
geen probleem." Ook niet met de d's en t's? "Daar heb
je toch 't kofschip voor ?"
Evelien, Jurre, Cas en Roland (alle vier 17) doen
komend voorjaar eindexamen gymnasium, maar
weten geen van allen wat ze daarna gaan doen. Ze
zitten midden in een opdracht `betogen schrijven'.
Hebben ze op school veel bij Nederlands geleerd?
Cas: "Zeker weten! Ik breng bij het schrijven nu een
goede structuur aan." Jurre: "De lerares hamert op
doel- en publiekgerichtheid. We krijgen ook handige
tips: een mooie titel, een pakkende openingszin, geen
nieuwe argumenten in de conclusie, niet te veel re torische vragen. Daar heb je wat aan." Wat hebben ze
gemist? Roland: "Schrijfopdrachten en betogen laten
niet veel ruimte voor eigen creativiteit. Ze gaan altijd
over actuele maatschappelijke zaken: de WAO, geweld op straat. Daar moetje informatie over zoeken.
Ik zou veel meer verhalen willen schrijven." Evelien
vindt dat er te weinig aan literatuur wordt gedaan bij
Nederlands. "Maar de ene docent is de andere niet.
Sommige leraren doen juist wel veel aan literatuur."
c,

m
ó
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"DE KANDIDAAT KAN ..."
Wat de docent Nederlands zijn leerlingen moet bijbrengen, is
door het Ministerie van Onderwijs uitvoerig vastgelegd in
`kerndoelen' (voor de basisvorming, voorheen de onderbouw)
en 'eindtermen'. Zoals het woord al zegt, is een kerndoel het
hart van de leerstof. De docent heeft de vrijheid rond die kern
van alles aan te bieden wat in dienst staat van het doel. Een
bekende formulering van een kerndoel is die voor grammatica: kennis van grammatica en grammaticale termen ten behoeve van de spelling. Dat hoeft dus niet veel verder te gaan
dan onderwerp, persoonsvorm en voltooid deelwoord. Maar
veel docenten benutten de vrije ruimte om aanzienlijk meer
aan grammatica te doen. Voor de basisvorming zijn er tientallen kerndoelen opgesteld.
Eindtermen zijn de omschrijvingen van de kennis en vaardigheden waarover de leerling aan het eind van zijn schoolcarrière moet beschikken. Op het eindexamen dient de kandidaat
daar blijk van te geven. De eindtermen zijn verdeeld in domeinen (zoals leesvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid) en
subdomeinen. Uit het subdomein `Een voordracht met vragen
na': "De kandidaat kan relevante inhoudselementen verzamelen , ordenen en formuleren
De kandidaat kan de inhoud
op een voor de doelgroep adequate wijze presenteren en
daarbij zonodig gebruik maken van audiovisuele middelen;
(...).

het gaat bij een voordracht om een uiteenzetting, beschouwing of betoog
De kandidaat kan inhoudelijk en vormelijk
(...).

adequaat reageren op vragen en kritiek die door luisterende
medekandidaten naar voren worden gebracht."

En spreken, discussiëren, debatteren? Dat hebben ze
vooral buiten de klas geoefend. "Wij deden mee aan
de provinciale wedstrijden `debating' als voorronde
voor Het Jongerenlagerhuis. We kwamen in de finale,
maar zijn ten onrechte geen eerste geworden. Zelfs
de tegenstander vond ons beter!"
De vakdidacticus

"Goed zijn in ontleden zegt niets over taalvaardigheid. Toch besteedt de doorsneedocent nog veel tijd
aan grammatica ", zegt Tom Oud, vakdidacticus van
een universitaire lerarenopleiding, methodeschrijver
en zelf ook nog actief docent. Via zijn studenten
(leraren in opleiding, oftewel `lio's') hoort Oud re gelmatig wat er in de lessen gebeurt. Een groot onderzoek van de inspectie wees het ook uit: vooral in de
eerste klassen is het grammatica. wat de klok slaat.
"Maar met zinnen ontleden en woorden benoemen
kun je niet de kost verdienen. De problemen die
leerlingen hebben bij het lezen van teksten en het
schrijven van betogen zitten niet in de zinsbouw. De
fouten liggen op het vlak van inhoud, argumentatie
en afwerking, waaronder ook spelfouten."
Oud beschouwt het als zijn plicht de toekomstige
leraren zo breed mogelijk voor te bereiden. "Dus behandel ik met de studenten ook de didactiek van
grammatica en spelling. Alleen pleit ik ervoor dat ze
leerlingen leren om na te denken over die onderdelen. Laat scholieren kennismaken met de discussie
rond de zin van grammatica. Geef bij spellingonderricht ook wat theorie mee. Meestal bestaat spelling
uit het leren van trucjes en ezelsbruggetjes. Hét
voorbeeld is 't kofschip. Scholieren leren die regel
uitvoeren, maar vertel ze ook de achtergrond: d of t
wordt bepaald door de medeklinker die ervoor staat.
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Onze1aalbiedtaan elkelezerde mogelijkheid tot reageren.Stuur
Schrijfcursus aileen nutteloos
uw reactieindienmogelijk pere-mailnaar:redadie@onzetaal.nl.
louise Cornelis - communicatietrainer en
ofanders naar:RedadieOnze Tool, Raamweg 1a,2596 HLDenHaag.
-adviseur, Amsterdam
Voor bijdragen aan dezerubriekgeldende volgenderichtlijnen:
rank[ansens stelling in desepFormuleer uw readie kort en bondig(bijvoorkeurniet meerdan
temberaflevering van zijnrubriek
250 woorden).
'Hom of kuit' ("Aileen taalbuCieef inde tekst dUidelijk aan op welkartikelu reageert.
reaus diede resultaten vangoed efSteluw bijdragezodanigop dat de lezernietwordt verplicht een
fectonderzoek kunnen overleggen,
vorignummererbijte halen.
komen in aanmerking om cursussen
Lever uw readie inondervermelding van naam,.adres en (even. te geven") prikkeltmij beroepshalve
tueel)fundie. Deredcidiekanbuitenmedewetenvande auteur
zeer. Er isweleens onderzoek gedaan
inkortingenen stilistische veranderingen aanbrengeninreadies,
naar de effectlvltelt van schrijftraininen raadpleegtbijbelangrijke wijzigingen de auteur.
gen, endan vooral naar detoepassing
Readieskunnendoorgaanspaswordengeplaatsttwee maanden
na het nummerwaaropu reageert. Niet-geplaatste readies worden van het geleerde in dedagelijkse
praktijk(Daniel Janssen enAnnemieke
doorgestuurdnaarde auteur van het desbetreffendeartikel.

F

Nijman in Opleiding &Ontwikkeling,
1995). Dieblijkt zeer gering te zijn.
Datverbaast meniet.Onder drukvan
Kanons
de naderende deadline vallen schrijHans R. Peutz - Groningen
vers ZQ weerterugin oudegewoonten. Omdiete veranderen zijnvooral
Kostelijk schrijftin het sepandere dingen nodigdan trainingen,
tembernummervan Onze
• Taal overkanons in plaats van bijvoorbeeld coaching, ondersteuning
kanonnen. Kanons heetvooral te wor- van een specialist op het momentdat
dengebruiktbij de marine, maar Kos- dat nodigis,tekstmodellen, enook
telijk zetdaarzijnvraagtekens bij. Hoe wat zachte of hardere drukvan bovenaf, zoals evaluatienormen bij de
het ookzij:kanons isookbekend in
beoordeling.
rnaconnleke kringen. IndevrijmetseGoed schrijven moet ingebed zijn
larijworden bij een zogenoemd broe- ,
dermaal heildronken uitgebracht. De in deorganisatie. Demensen een traibenaming kanons wordt dangebruikt ninkje laten volgen isechterveel makkelijker, enals erdan nietsverandert,
bij het heffen van de glazen. Vanouds
ishet deschuld van die mensen zelf,
waren dit wijnglazen met een zware
of vanslecht presterende trainingsvoet,dieweerkonden worden neerbureaus .•.Nietdus.
gezetmet een luideslag (als een bescheiden kanonschot). In het Engels
heten deze glazen 'firing glasses'. In
Kinnock overWelsh
deantiekhandel staan zij ook bekend
. F. Bakker - Nijmegen
als 'vrijmetselaartjes'.

C

eil Kinnockzegtin hetvraaggesprek met hemzich te ergerenaan Welshe nationalisten
die zich verzetten tegende grotetoevioedaan immigranten (Onze Taal
september). Officieel isWales tweetalig: erwordt Engels enWelsh gesproken. WieWelsh kent,kentook
Engels, maar andersom isdat lang
niet altijd het qeval, Ailepartijenin
Wales - ook Kinnocks labour - staan
achterhet overheidsbeleid zoveel
mogelijkWelshmen tweetaligte
laten worden. In deverengelste gebieden neemtde kennis vanhet
Welsh langzaam toe, maar in het
overwegend Welshtalige gebied vestigen zich steeds meerEngelsen, van
wie de meesten weigeren detaalvan
de streek te leren. Dezogenaamde
nationalisten lopen hiertegen te
hoop.Kinnock vlndtdat kwezelachtig, maar de houding vande 'weige-

Een vrijmetselaartje

N

Fate:Cultureel Ma~onniek Centrum Prlns Hendrik. DenHaag
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raars' ondergraaft het beleid dat ook
zijn partij voorstaat.
Hijwijt deachteruitgang van het
Welsh in hetverleden vooral aan de
bewoners zelf, dieEngels nodigachtten om vooruitte komen. Maar die
houding iswei het gevolg van het Britse verbod van huntaalin onderwijs en
bestuur. Ais deoverheid enschool je
stelselmatig inprenten datje taal niets
waard is,gaje het noggeloven ook.
Kinnock zelfisEngelstalig, zijn
vrouwheeftWelsh als moedertaal,
maar hunkinderen zijn eentalig Engels
opgevoed. Kinnock heeft zich vaker
tegenWelshtalige scholen in verengelstegebieden uitgesproken - deenige
diejongeWelshmen perfecttweetalig
maken. Daarom kllnkt hetwat wrang
als hij met trots vertelt dat zijnkleinkinderen perfectdrietaligzijn.

Veranderende fen s
Hans Aniba- general manager taleninstituut linguatama Nederland

"0

e uitspraak van het Nederlands krijgt veel te weinig
aandacht", steltdialectoloogJan Stroop in het septembernummervanOnze Taal. Datverwijt geldt
zijncollega-taalkundigen (diehebben
"weinigoorvoorhuntaal"), maar ook
docenten entaalgebruikers in het al-·
gemeen. Toch stelt Stroop zelfop dit
punt ookteleur. Als de interviewer
vraagtof de medeklinkers stabiel zijn,
antwoordt hij dat erafgezien van de
Gooise r bij de medekllnkers "aleeuwennauwelijks iets"gebeurt. En daar
breektmijn spreekwoordelijke klomp.
Even oplettengraag:

-

Uren in devileop weg naar Vrankrijk.
Ik hebeen vaxvooreen van uw dozenten.
Uvindt onze zaak in hetzentrum
van de stad, Vantastischl
Staat het op devloppie-disk of op
dezee-schijf?
[e moetzamen communizeren en
je klantaltijd volledig invormeren.
(...) televonische involijn enspeziale
zoftware, dieje kunt leazen tot dezember.

Ikverwijs verder naarJan Kuitenbrouwers boek'Hedenlands (1996) enmijn
eerdere bijdrage aan Onze Taal overdit
onderwerp ('Gabbercorrectie verbreidtzich',januari 1999). Voorbeeld
engeluid kan menhet bestafstem-

"Graag traag"

menop de presentatoren Kees Driehuisen Philip Freriks.
Totslot een recent voorbeeld (op
het oor zeer diepzinnigl), dat ik de
lezer niet wil onthouden: "Eriseen
zijn-storing op het traject BredaAntwerpen."
Aandacht voor uitspraak? Oor
voor taal?Deze klankverandering
(-verwarring?).valt echt talloze keren
per weekte beluisteren, ook uit de
mond van Stroops eigen 'hoogopgelaaide maaide'.

Dr.P.W.A.Th. vander Laan - Klaaswaal

e heldere bevindingen van
Frank Jansen overde betekenisontwikkeling vangraag
(Onze Taal september) deden mij denken aan de oproepom langzaam te
rijdendie ik op Belgische verkeersborden waarnam: "Graag traag", ongetwijfeld de Nederlandstalige weergave van"Ralentissezl" DeVlaamse
versie heeft onmiskenbaar het eindstadium bereiktvande ontwikkeling
die Frankjansen signaleert: er issprakevaneen verkorteversie van'Graag
traagrijden', oftewel: 'Wij zouden
graag zien dat u hierlangzaam rlldt,'
DeBelgische vondstisbovendien pakkend door het rijm en de - naarmijn
gevoel- 'vertragende' medeklinkercombinaties gr en tr.

D

Onderwijsjargon
Annemarie Wijnhoven - Regio Colleqe
Zaanstreek-Waterland

et verbazing las ik in hetjuninummerhet stukjevanHugo
Klooster overhedendaags onderwijsjargon. Verbazing, omdat het
nogveel ergerkan danbij zijn ROC in
Den Haag. Kennelijk zijn daarde
'coordinatoren' nog niet door middel
van'trekkerstrajecten' omgevormd
tot 'sleutelfiguren', die als 'teamleider' proberen om allerlei zaken te
'matchen'.Bijonsis pas een'verandermanager' aangesteld, de 'vernieu-·
wermanager' isallanger bezig ons
'transparant' te overtuigen van het
nut van'denken in competenties' en
de oudefunctioneringsgesprekken
zijnvervangen door 'resultaatgesprekken'. In de 'dualetrajectenNatuurlijk leren' kan menbij onsleren
om appeltaarten te bakken enop de
laatste studiedag maakten wij kennis
met 'binaural beating'en 'mindmapping'. Ais'kwaliteitsinstrument' wordennu, nade 'deelnemerstevredenheidsonderzoeken' de 'interneaudits'
ingezet. Deconcierges hebben zich
daarom maarverenigd in een 'con-

M

derqerle' .

Hoax
Pieter vanSterkenburg - Amsterdam

moedertaal is het Saksisch, waarin bij
mijn wetende dialectvariant voorje
kan niet voorkomt. Het Saksisch kent
aileen iejkant ('je kunt'), Hoewel op
onze lagere school geen dialectmaar
Standaardnederlands werdgesproken, geloofik niet dat onze onderwijzers ooit 'je kan'zeiden. Weiherinner
ik mij een leerling die met zijn ouders
vanuit het westen des lands naar
Twello verhuisde enin devierde klas
op school kwam.Diezei wei 'je kan',
maardat was danook een vreemdeling. Zo isvoor mij dus, in tegenstelling tot wat liesbeth Koenen schrij-ft,
je kunt eigener endaarrnee minder
formeeldanje kane Taal moetje proeven, enje kunt smaakt voor mij naar
thuis en naarvroeger,je kan smaakt
naarvreemdeling.

nde septemberaflevering van
'Vraag enantwoord' wekt deTaaladviesdienst ten onrechte de indruk dat een hoax("eenvalse waarschuwing voor een computervirus, in
het bijzonder een e-mailbericht met
zo'nwaarschuwing") een relatiefonschuldig enaileen maarlastigverschijnsel is.Maar vaak ookwordt een
hoax-mail voorzien van detip om een
bepaald bestand direct vande pcte
verwijderen. Dit betreft danmeestal
een essentieel systeembestand, waardoor decomputerde eerstvolgende
keer niet meeropstart en mogelijk
niet meertoegankelijk isvoor de gebruiker. Vooralsnog niet aileen maar
lastig dus.
•

I

Oproep: scrabbelen in Apeldoorn e.o,
Will G.Bruins-Simons - Apeldoorn

Je kan als vreemdeling

Nammeel

Jan vanBarneveld - Oeken

[anneke vanHoven - Alblasserdam

n dejuli/augustusaflevering van
haar rubriek'Overboeken' vermeldt liesbeth Koenen een me..
ningsverschil tussen haarende redactie van Onze Taal overhet gebruikvan
je kan in plaats vanje kunt. Zestelt:
"inderdaad,je kan iswat informeler,
duseen stijlkwestie".
Ik ziedat anders. Zodra ik 'Je kan
dat niet doenl' hoor,danbenik even
niet thuis. Ik ben 65 jaargeleden geboren en opgegroeid in Twello. Mijn

et veel plezier hebik in het
meinummervan Onze Taal
het artikel 'Gebiedende wijs
in deverleden tijd' vanM.C. vanden
Toorn gelezen, ende aanvulling hierop (At smakelijk/) In de 'Reacties' van
hetjuli/augustusnummer. Wij gebruiken een vergelijkbare gebiedende wijs
aljaren.Aisde kinderen vantafel gelopenzijnzonder geholpen te hebben
met afruimen, voegik huntoe: 'Nam
wat mee' (naar de keuken, namelijk).

I

M

a het lezen vanhet artikel 'Een zomers scrabbletoernooi' vanMarcvanOostendorp in het
juiljauqustusnummer van Onze Taol was ik zo
enthousiast dat ik contact hebgezocht met de Nederlandse Scrabblebond om te vragen of er in Apeldoorn
of directeomgeving een scrabblevereniging is.Helaas
bleek dat niet het geval te zijn. Dezeventien bestaande
verenigingen bevinden zich voor het merendeel in het
westen. Daarom beslootik deApeldoornse scrabblevereniging 'W~erwoord' op te richten. Wezijn op 29
september met zestien mensen vanstart gegaan, maar
meerleden zijnvanharteweikomi lees het artikel
(nog)eens en reageer, tel. 055 - 355 67 59.
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TAALK U NDE VOOR KINDEREN n
KLETSEN MET JE HANDEN

Op school heb je bijna iedere dag taal. Dan schrijf je een spannend verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar watje niet hoort,
is waarom alleen mensen praten, en dieren niet. Of hoe je je
eigen taal kunt maken. Marc van Oostendorp verteltje er in de
serie `Taalkunde voor kinderen' alles over.

Marc van
Oostendorp

De gebarenpiet.
Foto: NPs

erveel je je? Maak je
vader eens kwaad, en
zet het geluid uit terwijl hij televisie kijkt.
Vooral als er pratende hoofden te
zien zijn, werkt die truc goed. Als
de mensen druk bewegen, of als je
vader naar een natuurfilm kijkt, is
het geluid misschien niet zo belangrijk. Maar alleen naar pratende gezichten kijken — daar vindt
niemand wat aan. Wie gepraat
ziet, wil begrijpen wat er gezegd
wordt, en dat kan niet als je niks
hoort. (Zet het geluid van de tv
weer aan als het hoofd van je
vader inmiddels rood genoeg geworden is.)

Doofgeboren kinderen horen
nooit iemand praten. Het is voor
hen daarom heel moeilijk om een
gesproken taal te begrijpen. Het is
alsof je Duits moet leren door naar
de Duitse televisie te kijken met
het geluid uit. Dat lukt je nooit.
Dove kinderen moeten heel lang
oefenen om te leren praten. Ook
moeten ze heel goed kijken naar
de bewegingen die iemand met
zijn lippen maakt om zo te raden
wat hij zegt. Soms valt dat vrijwel
niet te zien: kijk maar eens in de
spiegel terwijl je eerst `bak' zegt en
daarna `mag'. Zie jij een verschil?
Voor de gezelligheid

Ieder kind wil kunnen kletsen. Als
je een paar dove kinderen bij elkaar zet, vinden ze dan ook al
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gauw een eigen taal uit. Ze zorgen
er dan wel voor dat die taal geen
klanken heeft die je moet kunnen
horen. In plaats daarvan gebruiken
ze hun handen en hun gezicht om
te praten. Ze maken een eigen gebarentaal, waaraan niet zo veel te
horen valt, maar des te meer te
zien.
Al heel lang gaan veel dove kinderen naar speciale dovenscholen.
Omdat daar zo veel dove kinderen
bij elkaar zaten, is op die scholen
een ingewikkelde gebarentaal ontstaan. Bovendien komen de dove
mensen als ze volwassen zijn nog
steeds bij elkaar voor de gezelligheid. Zo groeide in Nederland een
eigen Nederlandse Gebarentaal. In
België zijn er zelfs twee gebarentalen: een in het gebied waar de horende mensen Nederlands spreken,
en een andere in het gebied waar
de horende mensen Frans spreken.
Dat die talen verschillen, komt
doordat mensen in het Nederlandse gebied en die in het Franse
gebied nu eenmaal weinig met
elkaar te maken hadden. Dus bedachten hun dove kinderen ook
verschillende gebaren.

elkaar zitten als gesproken talen.
Ze weten ook dat het veel makkelijker is om een vreemde taal te
leren als je je eigen taal ook mag
gebruiken. En het Nederlands is
voor dove kinderen een vreemde
taal. Daarom krijgen ze nu ook les
in gebarentaal, al leren ze allemaal
wel Nederlands. Ze willen later
ook naar de televisie kunnen kijken (met ondertitels) of de krant
kunnen lezen.
Gebarenpiet

Dove kinderen mogen nu dus hun
taal gebruiken. Je hebt misschien
weleens op straat of in de bus
mensen met elkaar zien gebaren.
De doven zijn trots op hun eigen
taal, die zo lang is uitgelachen
door andere mensen. Er verschijnen video's en dvd's met verhalen,
toneelstukken en zelfs gedichten in
gebarentaal. In een gebarentaal gedicht doet de dichter zijn best
om zo mooi mogelijke gebaren te
maken en die zo mooi mogelijk
met elkaar te combineren. Er is
zelfs gebarenrap: heel strakke,
snelle gebaren op de maat van
heel zwaar dreunende muziek. Die
zware dreun kunnen de meeste
Sommen uitleggen
doven nog wel horen, of beter geDe horende grote mensen dachten zegd: in hun buik voelen.
heel lang dat het verkeerd was dat
Sommige dove kinderen gaan
nu ook naar een gewone school.
dove kinderen gebarentaal gebruikten. Ze dachten dat die kinZe hebben dan iemand bij zich die
deren dan minder snel Nederlands alles wat er gezegd wordt, vertaalt
zouden leren. Ze dachten ook dat
in gebaren: een gebarentaaltolk.
gebarentalen geen echte talen
Die tolken zijn horende mensen
waren, en dat je er dus geen moei- die heel goed gebarentaal hebben
geleerd. De klasgenootjes van zo'n
lijke dingen in kunt vertellen. Ze
dachten datje bijvoorbeeld geen
doof kind leren ook vaak een heleingewikkelde sommen kunt uitleg- boel gebaren. Hopelijk worden
sommigen van hen nog wel tolk,
gen in gebarentaal. De gebarentawant zo'n tolk doet nuttig werk.
len waren daarom op school verboden. Als je betrapt werd op een
Als een dove bijvoorbeeld naar de
dokter moet, heeft hij een tolk
gebaar, kon je een berg strafwerk
krijgen. De dove kinderen mochten nodig, want de meeste dokters
alleen Nederlands praten met elkennen geen gebarentaal. Ook op
de tv zie je af en toe gebarentaalkaar.
Dat verbieden hielp niets. De
tolken, bijvoorbeeld bij het Jeugdkinderen maakten hun gebaren
journaal. En als Sinterklaas 15 novoortaan stiekem met hun handen vember ons land binnenkomt, kun
onder de bank, of in een donker
je daar gerust samen met een dove
naar kijken, want rechts in het
hoekje waar niemand hen kon
zien, maar ze bleven hun eigen
beeld zie je een gebarenpiet, die
taal wel gebruiken. Nu denken de
alles vertaalt. Je kunt dan rustig
meeste horende mensen niet meer het geluid uitzetten; pas als je voor
het beeld gaat staan krijgt een
dat het slecht is als kinderen een
gebarentaal gebruiken. Ze weten
dove net zo'n rood hoofd als je
nu dat gebarentalen net zo knap in vader.
0
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Taaladviesdienst

Het mooiste dat/wat
Is dat of wat juist in de zin'Dit
• boek was het mooiste datlwat
Wim ooit had gelezen'?

respectievelijk van gevoel ". De constructie is zo algemeen dat er volgens ons geen bezwaar tegen bestaat.

Zowel dat als wat is mogelijk, afI• hankelijk
van de betekenis. `Dit

Werkwoord bij prognose

7

boek was het mooiste wat Wim ooit
had gelezen' is juist als bedoeld is dat
Wim "dit boek" het mooiste vond
van alles wat hij ooit had gelezen (inclusief tijdschriften, kranten, etc.).
"Het mooiste" is dan iets onbepaalds, en naar onbepaalde woorden
wordt met wat verwezen: alles wat,
iets wat, datgene wat, etc. `Dit boek
was het mooiste dat Wim ooit had
gelezen' is juist als "dit boek" het
mooiste bóék was dat Wim ooit had
gelezen: het mooiste is dan een verkorting van het mooiste boek, en bij
een onzijdig zelfstandig naamwoord
hoort het betrekkelijk voornaamwoord dat.
Vergelijk: `Die trilogie was het
mooiste wat Wim ooit had gelezen'
(het mooiste überhaupt); 'Die trilogie was de mooiste die Wim ooit had
gelezen' (de mooiste trilogie).

Respectievelijk
Mag je respectievelijk op de vol• gende manier gebruiken: `Ans
en Bea werden eerste respectievelijk tweede bij het zaklopen'?
meeste taalnaslagwerken noeI De
men alleen de formulering 'respectievelijk A en B'. Respectievelijk is
daarin een bijwoord dat op een bijzondere manier iets zegt over de
nevenschikking: het `rangschikt' de
onderdelen daarvan — A en B — in dezelfde volgorde over (de onderdelen
van) een opsomming eerder in de
zin. In de voorbeeldzin is Ans dus eerste (A) geworden en Bea tweede (B).
Toch wordt respectievelijk steeds
vaker als het verbindende element in
de nevenschikking gebruikt: `A respectievelijk B'. Mogelijk is deze constructie ontstaan doordat respectievelijkverplaatst is naar een plaats
binnen de nevenschikking: 'A en respectievelijk B', waaruit dan later het
enigszins overbodig geachte en is
weggelaten. Dit gebruik is nog niet
expliciet in de woordenboeken opgenomen, maar Van Dale (iggg) geeft
er wel een voorbeeld van: "gaven van
hoofd en hart, dat is van verstand,

Welk werkwoord hoort bij het
. zelfstandig naamwoord prog-

nose?
Het bijbehorende werkwoord is
I• prognosticeren
(dus met -nose en

-ceren), en niet prognotiseren, zoals je
het vaak tegenkomt. Prognosticeren
(`voorspellen, schatten') gaat terug
op het Latijnse werkwoord prognosticare, net zoals impliceren teruggaat
op implicare, domesticeren op domesticare, etc. Het is dus net zo gevormd
als diagnosticeren, dat bij diagnose
hoort.
De veelvoorkomende (foute)
vorm prognotiseren is waarschijnlijk
ontstaan naar analogie van hypnotiseren, dat bij hypnose hoort; dit werkwoord is echter ontleend aan het
Frans (hypnotises). In andere woorden
die bij prognose en diagnose horen,
komt de combinatie -st- ook terug
(bijvoorbeeld prognostiek en diagnostisch), terwijl in aan hypnose gerelateerde woorden alleen een t staat
(hypnotisch, hypnoticum).
In het Belgisch -Nederlands kent
men overigens het verwante, aan het
Frans ontleende woord pronostikeren,
dat zowel `(subjectief) voorspellen'
kan betekenen als 'deelnemen aan
een toto'.

Maanzaad
Op zondag ontbijten wij graag
. met maanzaadbolletjes. Laatst
vroegen we ons af waar het woord
maanzaad eigenlijk vandaan komt.
Heeft het iets met de maan te
maken?
I,

meeste talen betekent het zowel 'papaver' als `maanzaad'. Volgens het
Etymologisch dialectwoordenboek
(2003) van A.A. Weijnen bestaat
maan in Salland en Twente nog als
woord voor'klaproos', een papaverachtige plant.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) meldt dat het woord
maankop voor'papaver' gewoner
was dan maan; in oude teksten wordt
in plaats van maanzaad dan ook vaak
maankopzaad gebruikt. Kop is een
plantkundige aanduiding voor onder
meer zaadbollen en bolvormige
groeiwijzen. Volgens het WNT is
maankop "eigenlijk de naam voor de
onbehaarde, kogelronde zaaddoos
van verschillende soorten van het geslacht Papaver uit insnijdingen in die
zaaddoos wordt een verdoovend sap
[= opium] verkregen (...); de zaaddoos heet [vanwege de slaapverwekkende bestanddelen] ook slaapbol.
Vervolgens wordt maankop ook de
naam voor de geheele plant en ook
voor het sap."
0

Papaver somniferum,
letterlijk `slaapbrengende papaver'
Foto: www.med.sc.edu:i000/
sit6selfined.htm

Nee. Maan in maanzaad is een
I• ander
woord dan maan als hemellichaam. Het betekent'papaver':
maanzaad is gedroogd papaverzaad.
Dit woord maan is bijzonder oud.
Volgens de etymologische naslagwerken stamt het uit een voor-IndoEuropese taal en is het in verschillende Indo -Europese talen bewaard
gebleven: in het Oudgrieks bijvoorbeeld als mèkoon, in het Russisch als
maken in het Duits als Mohn. In de

Twijfel over uw tekst?
De Taaladviesdienst beantwoordt niet alleen taalvragen, maar corrigeert en herschrijft ook teksten.
De taaladviseurs zorgen ervoor dat uw teksten
foutloos en prettig leesbaar zijn. Kijk voor meer
informatie op www.onzetaal.nl jadvies of vraag de
folder aan via 070 - 356 12 zo.
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VAN REALPOLITIK TOT
TOTALVERSEXUNG
Is het Duits nog salon faihig?

Ad Fooien - afdeling taalwetenschap, Katholieke Universiteit Nijmegen

In het eerste citaat wordt het Duitse woord nog gecursiveerd, in het tweede niet, al duidt het gebruik
van een hoofdletter wel op het besef dat er Duits geGebruiken we nog wel graag Duitse woorden in ons Nederlands?
bruikt wordt. (In alle citaten in dit stuk handhaaf ik
eventuele cursieven en hoofdletters uit de oorspronkelijke tekst.)
De 'taalkundige Peter-Arno Coppen schreef in een
1 in 1987 laat Jan Kuitenbrouwer in
van zijn `Miniatuurtjes' (nr. XLI) in het elektronische
zijn fameuze boek Turbotaal zien dat
Nederlanders graag Engelse, Franse en tijdschrift Neder-L: "Ik heb op het internet ook wel
een paar fremdkórper aangetroffen (... ), maar die
Duitse woorden en uitdrukkingen in
schrijf ik toe aan de invloed van het Engels (...)"..
hun taalgebruik verwerken. Als ieOok Hella Haasse grijpt in haar roman Sleuteloog uit
mand een `déconfiture' beleeft, is dat `shit' voor die
tot
2002
naar het Duits: "Een van de redenen waarom
persoon, maar voor anderen kan dat reden zijn.
het
niet
-vinden van de sleutel een freudiaanse FehlOngeveer
tien
jaar
later,
in
een
stuk
`Schadenfreude'.
van mij kan zijn, is deze (...)".
leistung
1996),
(uit
het
boek
Hedenlands,
over `Nederdutch'
beschrijft Kuitenbrouwer een nog steeds 'springlevenZaken van stand
de voorliefde voor het Engels. Maar hoe zit het met
Zijn al deze samenstellingen nog min of meer beandere talen, zoals het Duits: is dat nog steeds een
leverancier van uitdrukkingen waarmee je kunt laten kend, van Totalversexung had ik nooit gehoord voordat Bernard Hulsman het in een muziekrecensie in
zien dat je een woordje over de grens spreekt?
De houding van de Nederlanders tegenover de oos- NRC Handelsblad (25-1-2003) gebruikte: "Haar vorige
terburen is de laatste jaren wat ontspannener gewor- hit, `Dirrty', liet de 22-jarige Amerikaanse Christina
Aguilera vergezeld gaan van beelden die passen in
den, wat het minder beladen maakt om een Duitse
uitdrukking te gebruiken. Toch horen we ook dat het de `Totalversexung' van de videoclip." Ook de Duitsmet het Duits in het onderwijs niet goed gaat, wat de Nederlandse combinatie "Mittelstand-gedachtegoed", die Maarten Huygen in NRC Handelsblad (23toegankelijkheid van het Duits vermindert. Om een
9 -2002) gebruikte, was nieuw voor mij. Een andere
indruk te krijgen van de tegenwoordige populariteit
creatieve combinatie werd door Wouter Bos gebezigd
van het Duits in het Nederlandse taalgebruik heb ik
om zichzelf te karakteriseren: "Toen hij bij Shell vanruim een jaar bijgehouden wat ik zoal aan Duitse uit
tegenkwam. Hieronder volgt een selectie-drukinge daan kwam was Wouter Bos `erg markt-angehaucht',
Het schoolvak Duits is niet erg populair. Maar hoe zit het met de taal zelf?

A

uit mijn verzameling.
Sehnsucht naar het onbereikbare

Het Duits is bekend om z'n samenstellingen. Dat
maakt compacte begrippen mogelijk als Alleingang,
Realpolitik, Angstgegner, Intimfeind en Chefsache, die
ik meer dan eens in NRC Handelsblad aantrof. Maar
ook elders vond ik allerlei Duitse samenstellingen.
In het ANS' bijvoorbeeld, het Algemeen Nijmeegs
Studentenblad:
.

- Heb je weinig geld, maar toch behoefte aan Lebens-

zoals hij dat zelf zegt" (NRC Handelsblad, 7-1-2003) .
Voor Reinildis van Ditzhuyzen was de koninklijke
rel rond Margarita aanleiding tot een lang artikel
over `Margarita en de- monarchie' (NRC Handelsblad,
22-2-2003), dat als volgt werd ingeleid:

Er wordt door koningskinderen niet meer standes
gehuwd, constateert historica Reinildis. -gemä1
van Ditzhuyzen. Koningshuizen worden burgerhuizen en voor je het weet is het sprookje uit.
Over uitholling van de monarchie en de voordelen
van Ebenburtigkeit.

raum?
(oktober 2002)

- Porno is daarmee een kwestie van onvervalste romantiek, waarmee overigens geen dineetje bij
kaarslicht, maar een diepgewortelde Sehnsucht
. naar het onbereikbare wordt bedoeld.
(februari 2003)
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Het egalitaire Nederlands is niet toereikend als het
gaat om zaken van stand, zo lijkt het wel. Maar wat
dan te denken vanJohn, die zijn Karin seksueel
heeft "kaltgestellt" omdat ze tijdens de daad haar
vagina laat "borrelen" (NRC Handelsblad, 13-82003)?

Indrukwekkend
Een enkel Duits woord ligt nog weI binnen het bereik
van wie er moeite voor doet, maar een volledig Duits
citaat is niet iedereen gegeven. "Es ist schon moglich,
aber nicht wahrscheinlich", volgens advocaat Hammerstein in het tv-programma Buitenhof (6-10-2002) .
"Warum kompliziert, wenn es auch einfach kann?",
zo vragen Dick Knook en Hans Ulrich retorisch in hun
dit jaar verschenen adviesboekje voor So-plussers, De
krachtvan je leven. Meer Duitse woordgroepen:

/'

- Allemaal mannen die, om verschillende redenen,
in essentie nicht zu haben zijn.
(NRC Handelsblad, 7-12-2002)

- Ik zou niets liever willen dan dat pro-Palestijnse
aeries niets, maar dan ook niets uitstaande zouden
hebben met antisemitisme. Maar ich kenne meine
Duisenberger.
(Elsbeth Etty overGretta Duisenberg in NRC Handelsblad,
11-1-2003. met eentoespeling op 'lch kennemeinePappenheimer')

- Daar gaat het letztenEndes niet om.
(Frits Abrahams citeert de overleden Martin vanArneronqen,
NRC Handelsblad, 17-5-2002)

Nog indrukwekkender is het natuurlijk als je drie
talen in een zin weet te combineren:
- Om het in goed Nederlands te zeggen: liever all

the way die Verelendung.
(FritsAbrahams in NRC Handelsblad, 16-4-2003)

- Ally, Bridget, Carrie: zij vertegenwoordigen de
Female Zeitgeist.
(StineJensen in NRC Handelsblad, 29-3-2003)

Gevoel in het spel
Kan er enig patroon in al die Duitse woorden en uit-

drukkingen gevonden worden? Is er een voorkeur
voor bepaalde woordsoorten ofbepaalde onderwerpen? Die indruk heb ik niet. Het zijn zelfstandige
naamwoorden (Schwung), naast werkwoorden (lealtstellen) en bijwoorden (riicksichtslos). Ze komen uit
de sport (Schwalbe), het leger (Feldwebel) en de kunst
(Biihne). Wat me wel opvalt, is dat nogal wat woorden niet neutraal zijn maar juist een oordeel met zich
meebrengen.
Als Ronald Plasterk het in Buitenhof (15-2-2002)
over "intellectuele Spielerei" heeft, dan geeft hij daarmee een negatief oordeel. Als Arnold Heumakers aan
het proza in De Movo Tapes van A.ETh. een "Schwung'
toekent (NRC Handelsblad, 14-2-2003), dan is dat beslist positief bedoeld. Als A. Lammers in NRCHandelsbladvan 14-2-2003 het buitenlandse beleid van de
Verenigde Staten als "Realpolitik" kwalificeert, dan
klinkt dat positief (al suggereert Lammers wel dat het
hier om een beoordeling door de Amerikaanse politici
zelf gaat), En als Bas Heijne een "innere Emigration"
signaleert (NRC Handelsblad, 31-8-2002), dan vindt
hij dat duidelijk een betreurenswaardige zaak.
Bij het begin van het nieuwe academische jaar in
september 2003 was er weer veel gejammer over de
staat van het Nederlandse hoger onderwijs. Maar, zo
verzucht Dirk van Delft in NRCHandelsblad (9-92003): "De overheid lijkt na een politiek van jarenlange Verelendung eindelijk te beseffen dat er iets moet
gebeuren." Aan de toestand aan Nederlandse universiteiten werd terzelfder tijd een lang artikel in de
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NRC-bijlageM gewijd. Piet Hagen becommentarieert
die tekst in NRCHandelsblad van 19-9-2003: "Hoewel
het M-artikel geen expliciete conclusie bevatte, was
de ankeiler op de voorpagina scherp: 'Universitair klimaat rampzalig'." Dat was geen compliment voor de
redactie van M. Ankeiler betekent volgens Van Dale
iets als "tot lezen uitnodigende covertekst op een sensatieblad".
Al met allijkt het erop dat met het Duits het gevoel in het spel komt. In deze tijd, waarin emotionele
intelligentie hoog geprezen wordt, lijkt het Duits een
van de manieren om dat type intelligentie in je taalgebruik door te laten klinken .
. Ik geef toe, een objeerieve doorsnee van het Nederlandse taalgebruik vormt mijn lectuur niet, en ik kan .
dan ook niet garanderen dat andere teksten eenzelfde
bloeInlezing aan Duitse uitdrukkingen zullen opleveren oMaar de trend die Kuitenbrouwer in 1987 in zijn
stukje met de kop 'Wichtigmacherei' signaleerde, is
beslist nog levendig. Een vleugje Duits in je taalgebruik misstaat niet. Voor de jongere lezers: Duits als
schoolvak kiezen is 'geil', en na de middelbare school
Duits gaan studeren is 'affengeil', om niet te zeggen
'iibercool'.
.•

OPLOSSING 'TAALCRVPTO'
Wezouden in het oktobernummerterugkomenop de crypto uit het zomernummer.
Helaas is dat niet gelukt. Hierdantoch, eenmaand laterdande bedoeling was, de
goedeoplossing:
Horizontaal:
4 uitleg; 8 toe; 10 nabootser; 14 vermageringspil; 17 Parool; 18 fot; 19 vezelstof;
20 memo; 23 Iran; 25 humoreske; 27 lot; 28 vernoeming; 33 watt; 35 passage; 36 functioneringsgesprek; 37 em; 38 samenscholen;39 nappa; 40 tik; 42 on; 43 asia; 46 spits;
47 tekstanalyse; 50 epiek; 51 soda; 52 tri; 53 enig; 55 up; 56 afsnijder; 57 focus
Verticaal:
verlofdag; 3 nova; 4 U-profiel;5 taaltak; 6 ene; 7 gardekorps; 8 toneelpose;
9 oog; 11 bi; 12spijtemigrant; 13ei; 15er; 16 Moors; 17promotiespot; 21 eh; 22 mulat;
24 nevenschikking; 26 Ottomaans; 29 nagelkaas; 30 essenblad; 31 map;32 nee;
33 wc-raampje; 34 transitief; 41 keerpunt; 44 snoeren; 45 alaaf; 48 eens; 49 stuc; 54 gij

1 pets; 2

Deboekenbon van € 25,- isgewonnen door de familieJoustra uit Oosterbeek.
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CAPTAIN IGLO'S ZEEMANSZANGZAADKOOR
The Beotles in het Neder/onds

Kees van derZwan

Popteksten zijn vaaknietgoedte verstaan,zekerals. zeineen vre~mde
taal zijn. Ishet een goedideezete vertalen1 En hoekandat dan z~al1
Deze maandverschijnen aileBeatles-teksten inhet Nederlands.

n 1970 bereiktede Haagse popgroep Shocking
Blue de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade met het nummer 'Venus'. Eenvan de
tekstregels daarvan luidt: "Herweaponswere
her crystaleyes". Voor de Amsterdamse band
ClawBoys Clawwas dat veertienjaar later kennelijk
moeilijk te verstaan, want in hun versievan het
nummer is duidelijk te horen: "Herunderwear were
crystalized". De megahitvan Shocking Blue leverde
meer van dit soort problemen Ope Taalkundige Steven Pinkerveitelt in zijnboek Het taalinstinct over
.een Amerikaanse student die in plaats van "I'myour
Venus" hardnekkig bleefhoren: "I'myour penis"en die zichvertwijfeld afvroeg hoe zoietstoch op de
radio mochtworden uitgezonden,

Mondegreens
De Schotse schriifster Sylvia Wright bedacht in 1954
een term voor zo'n verkeerd verstane tekstregel:
mondegreen. Ze kwam daarop doordat ze. in haar
jeugd·eentraditioneellied had moeten zingenmet
de regels ''Theyhad slain the Earlof Moray / And
laid him on the green"; Wright verstond de laatste
regelals '~d Lady Mondegreeil". Er zijnvoorbeelden te overvan zulkemondegreens. Een heel bekende is: "There's a bathroom on the right", in plaats
van ''There's a bad moon on the rise", in 'BadMoon
Rising' van Creedence Clearwater'Revival. En er zijn
mensen die volhoudendat Jimi Hendrixin zijn
'Purple Haze'beslistniet zingt: "Excuse me while I
kissthe sky", maar "Excuse me while I kissthis
guy".
In de praktijkblijven mondegreens dus vaak rustig voortbestaan, naast de echte tekst. Dat komt misschiendoordat het nu eenmaal moeilijk is om afstand te doen van je eerste indruk, maar misschien
ook doordat zo'n altematief somseen stuk aannemelijkerklinkt. Bij ~I kissthis guy' kun je je tenslotte
heel wat meer voorstellen dan bij 'I kissthe sky'. En
natuurlijkheeft het in stand houden van variatiesop
bekende regels ook gewooniets leuks.AI generaties
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lang vervangenkinderenin het lied 'Sinterklaasis
jarig' de frase "Paardje zwaar beladen"graag door
"Paardje zwaar belazerd".

Aanstekelijk taalplezier
Om dit bijna Opperlands aandoende koesteren van
allerleialtematievenvoor tekstregels draait het ook
in een kloekboek dat deze maand verschijnt: Help!
The Beailes in hetNederlands. Daarinstaan alle 214
Beatles-teksten in een vertalingvan ErikBihdervoet
en Robbert-Jan Henkes, die eerder naam maakten
met onder meer hun vemederlandsing van de experimentele, berucht ondoordringbare roman Finnegans
Wake, van James Joyce.
Het eerste nummer van The Beatles, 'Love Me Do',
heet bij Bindervoet en Henkes 'Houvan mij', en dit
zijn de eerste regels:
Hou, hou van mij
Ja dat maakt me blij
Wantdan zijnwe vrij, zo vrijjij-jij-jij
Vrij met mij
Woho vrij met mij.
(Love, love me do,
You know I love_you.
I'll always be true
So please love me do,
who ho love me do.)
Deeerste indruk is dat de tekst in deze vertaling eigenlijk behoorlijk in zijnhemd staat. Voor Nederlandstaligenis er toch altijd nog een zekere afstandtot het
Engels, wat het gemakkelijker maakt om de oorspronkelijke tekst langsje aftelaten glijden. Maarin vertaling is het onontkoombaar: dit is behoorlijk nietszeggend. En het heeft eigenlijk weI iets flauws, of meligs,
om het te vertalen- quasi.alsof het om belangwekkende regels gaat, die bet verdienen om ookvoor andere
taalgebieden toegankelijk te worden gemaakt.
Maarbij nader inzienvalt er ookweI iets anders
over te zeggen. Door" dat "vrij", dat in deze context
twee betekenissen heeft, is de tekst er in feite een
stuk beter op geworden, En dat is uiteindelijk weI
weer de moeitewaard om te zien: hoe ook de onbenulligsteregels ervan kunnen opknappen alsje ze
nauwgezet en - dat vooral- creatiefvertaalt, Er
daagt dan ook iets van taalplezier, behoorlijk aanstekelijk taalplezier.

low Bill' werd ook gesleuteld, en omdat die titel in de
tekst zelf verder niet voorkomt, konden daar gerust
wat meer lettergrepen voor worden genomen: `De
voortdurende avonturen van de Schijnheilige Bernhard, Prins der Nederlanden'. Ook Sergeant Pepper
kreeg een Nederlandse tegenvoeter; 'Sgt Pepper's
Lonely Hearts Club Band' heet hier behoorlijk virtuoos
`Captain Iglo's Zeemanszangzaadkoor'.

Van die creatieve vertalingen zijn er in dit boek
veel voorbeelden te vinden. Zie alleen al hoe de
titels van de liedjes zijn vertaald: `Te dagzwaar
's nachts' (A Hard Day's Night'), `Vrijkaart voor
twee' ('Ticket to Ride'), `Blijf van je lijf' (`Run for
Your Life'), `Duikboot onderzee' (`Yellow Submarine'),
`En je duifje zingt' (And Your Bird Can Sing'), `Odysseus' Odyssee' ('Ob-La-Di, Ob-La-Da'), `Huis op stelten' ('Helter Skelter') en `Octopussenmoestuin'
('Octopus's Garden') .

Weekend wordt het koud

De betekenis is ook weleens helemáál overboord
gezet. Metrum en klank waren dan het enige houvast,
en dat- leverde flink wat opzienbarends op. De titel
`We Can Work It Out' is niet vertaald met bijvoorbeeld
het tamelijk voor de hand liggende en ook metrisch
kloppende `We komen er wel uit', maar nogal verrassend met `Weekend wordt het koud'. De rest van de
tekst is weer wél min of meer letterlijk vertaald; zo
gaat bijvoorbeeld de tweede strofe:

Strabrechtse Heide

Aan deze voorbeelden is ook al te zien hoezeer de
vertalingen dienstbaar zijn aan het origineel. Het
metrum is overal volkomen intact gelaten (de teksten laten zich geweldig meebrullen), en ook de
klanken en het rijm worden met respect bejegend.
In veel gevallen is er ook tamelijk letterlijk en woord
voor woord vertaald. `I Am the Walrus' werd gewoon
`Ik ben de walrus', `From Me to You' `Van mij aan
jou', A Day in the Life' `Een dag in het leven', `Wait'
`Wacht', en bij `I'm Down' bleef vertaling zelfs bijna
achterwege: `Ik ben down'.
Maar geregeld gaat het flink wat verder, bijvoorbeeld als er in het origineel wordt verwezen naar
iets on-Nederlands. Wij hebben geen Strawberry
Fields (dat is trouwens een echte plek in het Liverpool van John Lennons jeugd, zo blijkt uit het uitvoerige begeleidende commentaar), maar wél de
Strabrechtse Heide, in Brabant. `Strawberry Fields
Forever' werd dus `Strabrechtse Heide daar kom ik':

Let eens op je woorden
Straks dan heb je 't mis terwijl je denkt het is okee
Let eens op mijn woorden
Als we nu geen vrede sluiten is het straks tabee
Weekend wordt het koud, weekend wordt het
koud.
(Think of what you're saying,
You can get it wrong and still you think that it's
alright,
Think of what I'm saying,
We can work it out and get it straight, or say
good-night.
We can work it out. We can work it out.)

Kom ik neem je mee naar de rand van de
Strabrechtse Hei
Alles is schijn, en niets om van versteld te staan
Strabrechtse Heide daar kom ik.

Het effect is opvallend. Wat oorspronkelijk een beetje
een suffig relatieliedje was, met als teneur: het mag
dan wel even niet zo lekker gaan, maar als we nu gewoon vrede sluiten dan komen we er wel uit, krijgt
door dat "Weekend wordt het koud" opeens iets onbestemd dreigends (ook al door de herhaling), en dat
maakt de tekst een stuk spannender.
Het is dat `Weekend wordt het koud' bewust geconstrueerd is, en niet het gevolg is van verkeerd verstaan, want anders zou het een heel mooie mondegreen zijn, die het ook in zich heeft om te beklijven.
En dat geldt voor wel meer klankvertalingen in dit
boek: `Beestjes, hatsjoe' ('Baby, It's You') en `Mijn liedje' (`I Need You') bijvoorbeeld. En `Jouw mosterd,
bootsman' ('Please Mister Postman'), waarvan de eerste regels zeker kunnen wedijveren met "Her underwear were crystalized" of "I'm your penis":

(Let me take you down, 'cos I'm going to
Strawberry Fields
Nothing is real, and nothing to get hung about.
Strawberry Fields forever.)
Evenzo werd `Hey Jude' `Hé Joop' en `Maggie Mae'
`Tante Mien'. Aan `The Continuing Story of Bunga-

Heet! Ja als 'n beetje minder mosterd ook kan,
Gee jee jeen mosterd ook kan ...
Mosterd, bootsman, look en prei, o jee,
Verpest de maaltijd in m'n bek voor mij.
(Wait, oh yes wait a minute mister postman
Wait, wait mister postman
Mister postman look and see, o yeah
Is there a letter in your bag for me.)

S

Help! The Beatles in het Nederlands door Erik Bindervoet en RobbertJan Henkes verschijnt eind november bij uitgeverij Nijgh & Van
Ditmar in Amsterdam. 3 2o blz. Gelijmd € 14,95. Met single.
The Beatles in Nederland, 6 juni 1964.

Foto: Spaarnestad fotoarchief
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"LEENWOORDEN ZIJN HET
INTERESSANTST"
Marlies Philippa over het Etymologisch woordenboek van het Nederlands

Marc van Oostendorp

Deze maand verschijnt het eerste deel van wat het uitvoerigste etymologisch woordenboek van het Nederlands moet worden. Deskundigen uit
-allerlei vakgebieden werken samen aan deze wetenschappelijke uitgave.
Hoofdredacteur Marlies Philippa: "Over aan valt niet zo veel te vertellen."

'

'

is

ik jou erbij vraag, komt mijn etymologisch woordenboek zeker af", zei de
lexicograaf Wil Pijnenburg omstreeks
1995 tegen Marlies Philippa. Pijnenburg liep toen al een paar jaar rond

met het idee dat er een groot, wetenschappelijk ver
etymologisch woordenboek van het Neder-antword
moest komen. Hij lijkt gelijk te krijgen met zijn-lands
voorspelling: het eerste deel van het naslagwerk, met
de letters A tot en met E, zal op 8 november gepre
worden tijdens het congres van Onze Taal.-sentrd
"Er moeten vier delen komen", vertelt Philippa.
"Elke twee jaar willen we op het Onze Taal- congres
een nieuw deel ten doop houden. Over zes jaar is het
woordenboek klaar." Dat boek zal dan van meer dan
veertienduizend woorden zo nauwkeurig mogelijk de
wortels en de geschiedenis .beschrijven. In het etymologisch woordenboek van Van Dale worden meer
woorden verklaard," zegt Philippa, "maar wij gaan
veel uitgebreider op ieder woord in."
Bermuda
Er is voor het Etymologisch woordenboek van het Nederlands dan ook gebruikgemaakt van allerlei bro nnen en van de nieuwste technieken. Het imposante,
boekenkastvullende Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT) en het Middelnederlandsch woordenboek
verschenen allebei op cd-rom, en ook tal van oude
teksten kwamen elektronisch beschikbaar. Philippa:
"Het is voor een etymoloog de kunst om een woord
zo vroeg mogelijk te dateren. Tegenwoordig kun je
met één druk op de knop in al die standaardwerken
zoeken. Tien jaar geleden hadden we dit onderzoek
nooit kunnen doen." •
De onderzoekers gebruiken ook andere bronnen.
Om de wederwaardigheden van het woord coffeeshop
in het Nederlands na te gaan, werd er een boek over
de geschiedenis van het Amsterdamse softdrugsleven
op nageslagen. Daaruit bleek dat koffie en thee wel
[306]
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degelijk de belangrijkste handelswaar vormden van
de allereerste coffeeshops. Pas na enige tijd gingen ze
zich toeleggen op kruidiger alternatieven. De betekenisverandering die het woord daardoor meemaakte,
wordt beknopt beschreven.
Bij heel recente woorden werd een enkele keer
zelfs teruggegrepen op het geheugen van de woordenboekschrijvers. Philippa: 'Als je afgaat op de geschreven bronnen, kun je voor het woord bermuda
niet verder teruggaan dan 1968. Een van de. schrijf
-ster
wist zich echter te herinneren dat ze het woord
in de jaren vijftig, tijdens haar jeugd in Suriname,
vaak gehoord had. Het bleek in het Nederlands van
de Nederlandse Antillen al sinds 1947 voor te komen."
In het voorwoord bij het woordenboek wordt bij dit
soort persoonlijke dateringen — dat zijn er overigens
niet meer dan een handjevol in het hele woordenboek
— verantwoording afgelegd.
Stramien

Wie hebben er aan het woordenboek meegeschreven?
Marlies Philippa haalt een lange lijst met médewerkers te voorschijn. "Samen met Frans Debrabandere,
een Vlaamse dialectoloog, en Arend Quak, de Nederlandse deskundige op het gebied van het Oudnederlands, vorm ik de hoofdredactie. Daarnaast waren er
nog veel andere redacteuren en hebben we hulp gekregen van tientallen mensen met allerlei specialisaties, van het Jiddisch tot en met technisch taalge-

MARLIES PHILIPPA.
Marlies Philippa (1944) studeerde Nederlands, Zweeds, Oudgermaans, Arabisch en. Fries aan de universiteiten van Utrecht, -Gotenburg, Amsterdam en Alexandrië, en promoveerde in
1987.op. een proefschrift over opvallende taalkundige parallellen tussen dialecten rond de Noordzee. Behalve als onderzoeker en universitair docent was ze ook zeer actief in de popularisering van haar vak: ze sch reef jarenlang over etymologie in
de tijdschriften Onze Taal en Over Taal en publiceerde daarnaast enkele boeken, onder andere Woorden hebben geschiede
-:.
nis. (1987), Koffie, kafferen katoen: Arabische.. woorden in het
-

-

. Nederlands (1g.8g); Runen: een helder al fabet uit duistere tijden
:.(1g8g)...en Geld, getallen en geschiedenis: een taalverhaal over
munten en nummers (zoon): Ook werkte Philippá mee aan de
radioprogramma's De Taalshow, NOS Taal en Wat een taal!;
:

verder schrijft ze al zo lang als de kalender bestaat elk jaar de
`etymologiedag' van de Onze Taal Taalkalender.

hier duizenden jaren geleden kwamen binnenvallen.
Dom en doof waren in die oude taal, ook wel 'substraattaal' genoemd, waarschijnlijk aan elkaar verwant, net als leep en slim. Volgens sommige schattingen bestaat zelfs nog steeds vijftien procent van onze
alledaagse woordenschat (samenstellingen en afleidingen niet meegerekend) uit substraatwoorden. Het
nieuwe etymologische woordenboek is het eerste dat
uitvoerig gebruikmaakt van deze zogenoemde sub-

straattheorie.

Marlies Phillippa: "Wij gaan veel uitgebreider op ieder woord in."
Foto: Marc van Oostendorp

bruik." Ook studenten die de afgelopen jaren bij Philippa college volgden — Philippa is docent taalkunde
aan de Universiteit van Amsterdam — schreven bij
wijze van eindopdracht soms een paar woordbeschrijvingen (`lemma's' in het jargon van de woordenboekmaker). Philippa was de laatste jaren de spil van het
project: zij zorgde ervoor dat het geld er kwam, zij
zorgde voor de klinkende namen in het comité van
aanbeveling (van tekstdichter Ivo de Wijs tot voormalig commissaris van de koningin Henk Vonhoff), en
haar kamer op de universiteit fungeerde als re dactielokaal.
Ieder lemma wordt volgens een strak stramien opgebouwd. Na de vermelding van het woord en een
korte betekenisomschrijving volgen steeds een blokje
over de herkomst ervan (Is het een inheems woord en
zo niet: Aan welke taal is het ontleend? En hoe kwam
die taal op haar beurt aan dat woord ?), een blokje
over de geschiedenis van het woord in andere Germaanse talen, en een blokje over de geschiedenis van
het woord in de vroegst bekende stadia van de Indo Europese taalfamilie.
Elk lemma eindigt met commentaar op bijvoorbeeld
de betekenisontwikkeling van het woord of andere wetenswaardigheden. Wie het lemma oorspronkelijk ook
geschreven had, steeds is het door de hoofd re dacteuren en een aantal specialisten uitvoerig becommentarieerd, net zo lang tot iedereen tevreden was.

Dom, doof, leep en slim
Wat is het verschil met andere etymologische woordenboeken? Philippa: "Het etymologisch woordenboek van Van Dale behandelt meer woorden, maar
behalve dat het op elk woord slechts kort ingaat,
heeft het ook geen wetenschappelijke pretentie. De
andere woordenboeken zijn op twee manieren verouderd. In de eerste plaats zijn ze niet gebaseerd op de
moderne woordenschat van het begin van de eenentwintigste eeuw, en in de tweede plaats hebben ze
geen gebruik kunnen maken van de nieuwste wetenschappelijke u inzichten."
Zo zijn taalgeleerden er steeds meer achter gekomen dat veel heel oude Germaanse woorden niet per
se hun herkomst vinden in het Indo - Europees, de
oertaal waar de meeste Europese talen uit zijn voortgekomen. De Nederlandse woorden dom, doof, leep en
slim zijn bijvoorbeeld waarschijnlijk niet afkomstig uit
dat oude Indo - Europees, maar uit een taal die in onze
streken gesproken werd toen de Indo - Europeanen

Commode
Ook op een andere manier is Philippa's woordenboek
heel modern: geïnteresseerden kunnen niet alleen
een papieren versie kopen, maar zich via internet ook
nog eens abonneren op een elektronische versie (op
www.etymologie.nl, van 8 november tot i januari
2004 gratis toegankelijk). "De elektronische versie zal
steeds worden bijgewerkt ", belooft Philippa. "Bovendien kan ze op een heel gemakkelijke manier worden
doorzocht."
Philippa heeft inmiddels alle lemma's uit het eerste
deel al vele malen herlezen. Zijn er ook woorden bij
met een heel saaie etymologie? "Voorzetsels zijn vaak
niet zo interessant ", zegt ze. "Over aan valt niet zo
veel te vertellen: wat vorm en betekenis betreft is dit
woord in de loop der tijden nauwelijks veranderd. Inheemse woorden zijn vaak wat saai — leenwoorden
zijn veel interessanter. Zo'n woord als commode, dat
in geen enkele taal hetzelfde betekent als in het Nederlands, dat is toch heerlijk om uit te zoeken ?" •
Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is voor lezers van
Onze Taal met korting te koop. Zie het aanbod op bladzijde 309.
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De ingang dichten uit het Etymologisch woordenboek van het Nederlands met toelichting.
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Schrijven Ieren

Taalkalender

s schrijven te leren? Tot op grote hoogte wel, vindt schrijver/dichter/docent Cees van der Pluijm. Talent is niet te
koop, maar wie aanleg heeft voor schrijven kan dit ontwikkelen, door het vergroten van het inzicht in het schrijfproces
en het leren toepassen van technieken. In zijn boek Schrijven
van gedichten en verhalen behandelt Van der Pluijm op speelse
wijze de technische aspecten
van het schrijven. De tekst
wordt verduidelijkt met honderden voorbeelden die laten zien
hoe Vlaamse en Nederlandse
auteurs hun teksten hebben
vormgegeven. Bovendien zijn er
werkopdrachten toegevoegd,
zodat de lezer zijn inzicht kan
toetsen en zijn eigen verhalen
kan leren beoordelen en verbeteren. Het boek is een vrijwel
ongewijzigde heruitgave van het
cursusboek van de gelijknamige
Teleac-cursus uit 1 993.

even dagen per week, het hele jaar lang, taalwetenswaardigheden en taalvermaak, dat biedt de nieuwe
Onze Taal Taalkalender. In 2004 is er op maandag een
taalrecorddag, waarin de extremen van de taal aan bod komen. Op etymologiedag verklaart Marlies Philippa de onalledaagse herkomst van ' onder meer
paddestoel en angsthaas. In/op Cuba,
muesli of musli — lastige taalkwesties
vindt u op de taaladviesdag. De gezegdedag beschrijft de herkomst van
uitdrukkingen — Riemer Reinsma
verklaart daar in lichterlaaie staan
en het verschil tussen wikken en
wegen. Nicoline van der Sijs gaat
op vrijdag in op de vorming van
de Nederlandse standaardtaal. De
woordenboekdag van Ewoud Sanders bespreekt tientallen woordenboekfeiten. En zondag is
Belgiëdag: Ludo Permentier legt uit wanneer een Vlaming
spreekt van 'extralegale voordelen' en `signalisatie'.

€ 2,- korting voorlezers van Onze Taal
Schrijven van gedichten en verhalen van Cees van der Pluijm (gelijmd,
272 bladzijden, U. Veen) kost in de boekhandel € 17,95 en bij Onze Taal

nu € 15,95. Maak dit bedrag over op rekening 4265902 van Onze Taal in
Den Haag, o.v.v. `Schrijven' en uw lidnummer of adres. U ontvangt het
boek dan zonder verdere kosten thuis. Bestelling en betaling vanuit
België: € 17,45 op postgirorekening 000 -16 35566-49.

200 4

Z

Voor € 13,- thuisbezorgd bij lezers van Onze Taal
De winkelprijs van de Onze Taal Taalkalender is € 13,95. Voor de ledenprijs van €11,50 en een bijdrage van €1,5o in de verzendkosten ontvangt u de kalender thuis. Maak vóór 18 november €13,- over op rekening 4265902 ten name van het Genootschap Onze Taal in Den Haag
onder vermelding van `Taalkalender' en uw lidnummer of adres. U ontvangt de kalender dan eind november, dus vóór sinterklaas en de kerstdagen. Voor een kortingsaanbod in de boekhandel: zie de adresdrager
van dit nummer van Onze Taal.

Taal van het jaar
Nieuwe woorden als tijdsbeeld
eder jaar blikt Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon aan de hand
van de nieuwe woorden van het voorbije jaar terug op de kenmerkende maatschappelijke. ontwikkelingen die ermee verbonden zijn.
Zo schrijft hij een kroniek van het jaar in 52 stukjes waarin taal het
vertrekpunt vormt. Van Dale verspreidt de boekjes als nieuwjaarsgeschenk — ze komen dus niet in de handel — maar ze zijn nu ook te koop
voor lezers van Onze Taal. U kunt tot 15 november intekenen op Taal
van het jaar drie. En de deeltjes over de jaren 2000, 2001 en 2002 zijn tegen een gereduceerde prijs te koop. De boeken zijn
identiek qua vormgeving en uitvoering (124 bladzijden, in linnen gebonden).
-

Exclusief: € 12,-/€ 7,50 voorlezers van Onze Taal
* Op Taal van hetjaar drie kunt u intekenen tot uiterlijk 15 november. Uw betaling van €12,- dient dan binnen te zijn op rekening 4265902 van Onze Taal
in Den Haag onder vermelding van `jaar drie' en uw lidnummer of adres. Het boek wordt u half december zonder verdere kosten toegestuurd; u zult het
dan vóór de kerstdagen in huis hebben. Bestelling en betaling vanuit België: € 12,- op postrekening 000-16 35566-49.
* De uitgaven Taal van hetjaar nul, Taal van hetjaar één en Taal van hetjaar twee zijn te bestellen door € 7,50 per titel over te maken op rekening
4265902 van Onze Taal in Den Haag. Vermeld bij de overboeking duidelijk `jaar nul',`jaar één' of `jaar twee' (of `jaar nul/één /twee' als u ze alle drie wilt
ontvangen) en verder uw lidnummer of adres. De prijs is inclusief verzendkosten; de boeken worden half december toegestuurd. Bestelling en betaling

vanuit België: € 7,50 per deel op postrekening 000-16 35566-49.
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Combinatiewoordenboek
Vaste woordcombinaties bijeen
oewel je inlichtingen kunt aanvragen en boodschappen kunt halen, spreekt iedereen van
'inlichtingen inwinnen' en 'boodschappen doen'. Dit soort vaste verbindingen - het Nederlands kent er duizenden - wordt door de grotere woordenboeken niet systematisch
beschreven. Het onlangs verschenen Combinatiewoordenboek doet dat weI. Dit voor het Nederlands unieke boek geeft van drieduizend zelfstandige naamwoorden de bijbehorende vaste
werkwoorden, en illustreert iedere combinatie met een duidelijke voorbeeldzin. Bij het schrijyen van teksten is het een makkelijk en toegankelijk hulpmiddel voor het vinden van de juiste
(of juist een net iets andere) formulering. Het Combinatiewoordenboek is dan ook een belangrijk naslagwerk voor veelschrijvers , vertalers en andere tekstverwerkers. En voor degenen die
Nederlands als tweede taalleren, is het een systematische vindplaats voor niet-idiomatische
vaste combinaties.

H

€ 8,- korting voorlezers van Onze Taal
Het Combinatiewoordenboek vanPietde Kleijn (gebonden, 746 bladzijden , verschenen bij Rozenberg Publishers)
kostin de boekhandel € 4°,- en bij Onze Taal nu € ):2,-. Maak dit bedragoverop rekening 4265902 vanOnze
Taal in Den Haag, o.v.v. 'Combinatiewoordenboek' en uw Iidnummerof adres. U ontvangt het boekdanzonder
verdere kosten thuis. Bestelling en betalingvanuit Belqie: € 34,25 op postgirorekening 000-1635566 -49.

Woordenboek familienamen
Herziene uitgave in een band
n 1993 verscheen het omvangrijke, tweedelige Verklarend
woordenboek van defamilienamen in Beigie en NoordFrankrijk, van de Vlaamse naamkundige dr. Frans Debra-

I

bandere. Hij heeft het boek sindsdien grondig bijgewerkt,
verbeterd en aangevuld, en de tweede druk ervan is onlangs
in een band verschenen in Het Taalfonds van L.J. Veen. Het
woordenboek verklaart meer
dan 150.000 familienamen, varianten inbegrepen. Het bevat
niet aIleen de Brabantse, Limburgse en (Frans-)Vlaamse achtemamen, maar ook veel Waalse, Nederlandse en Duitse. Veel
van de beschreven namen verbergen achter hun Nederlandse
of Romaanse voorkomen een
heel andere herkomst. Door zo
veel mogelijk terug te gaan tot
de oorspronkelijke vorm - die
indien bekend wordt geillustreerd met historische bewijsplaatsen - heeft de auteur het
geheim van talrijke misleidende of raadselachtige namen
kunnen ontsluieren. De erbij vermelde publicaties wijzen de
weg naar nog meer informatie. Ten behoeve van anderstaligen zijn aIle afkortingen en vaktermen ook in het Frans,
Duits en Engels vertaald en verklaard.

EWN: nieuw etymologisch
standaardwerk
egin jaren negentig begon de Kiliaanstichting met de
voorbereidingen voor een nieuw etymologisch standaardwerk : het Etymologisch woordenboek van het Nederlands
(EWN), dat naar verwachting uiteindelijk uit vier delen zal
bestaan. Dit zeer uitgebreide en vemieuwende woordenboek
herleidt de oorsprong en de ontwikkeling van circa 14.500 Nederlandse en Belgisch-Nederlandse woorden. Het eerste deel
(A tim E) is inmiddels voltooid en zal op 8 november tijdens
het congres van Onze Taal gepresenteerd worden; de andere
delen verschijnen in de periode 2005-2009.
De etymologieen in het EWN zijn
gebaseerd op de allemieuwste wetenschappelijke inzichten en op speciaal
voor deze uitgave verricht onderzoek.
Het boek onderscheidt zich verder
doordat niet aIleen de oudste dateringen van een woord worden vermeld,
maar ook welke betekenisveranderingen het heeft doorgemaakt, inclusief
date ringen , en welke culturele, historische en taalkundige ontwikkelingen
hierop van invloed zijn geweest. Aile
dateringen zijn voorzien van bronaanduidingen.
Het EWN staat onder redactie van dr. Marlies Philippa,
dr. fiI. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak.

B

€ 5,50 voordeel voorlezers van OnzeTaal
€ 14,- korting voorlezers van Onze Taal
Het Verklarend woordenboek van defamilienamen in Belgie enNoordFrankrijk telt 1360 bladzijdenen kostin de boekhandel € 69,90.
U krijgt het boekzonder verdere kosten thuisgestuurd als u € 55,90
overmaakt op rekening 4265902 vanGenootschap Onze Taal in Den
Haag ondervermelding van'Familienamen' en uw lidnummerof
adres. Bestelling en betalingvanuit Belqle: € 58,15 op postgirorekening 000-1635566-49 .

Deell vanhet EWN (gebonden , circa 800 bladzijden) zalin de boekhandel
€ 55,- gaan kosten. U kunt dit boektot 1januari 2004 bestellen met een
korting van € 5,50. Onze Taal zaluw rechtop intekenkorting bevestigen
voor devolgende delen, die voor een vergelijkbare prijszullen verschijnen.
Maak € 49 ,50 overop rekening 4265902 vanOnze Taal in Den Haag en
vermeld daarbij 'EWN' en uw lidnummerof adres. Uontvangt in novemberdeell vanhet EWN zonder verdere kosten thuis. Bestelling en betaling
vanuit Belgie: € 51 ,75 op postgirorekening 000-1635566-49.
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Riemer Reinsma

BUSH-BUSH

D

e uitdrukking bush-bush
is Nederlandser dan ze
eruitziet. Natuurlijk, bush
is een Engels leenwoord, maar de
verdubbeling vind je in geen enkel
Engels woordenboek, en met enige
goede wil zou je dus kunnen zeggen dat de uitdrukking voor vijftig
procent van Nederlandse makelij
is.
In zijn boek Komkom, tuuttuut,
hoho. Over herhalingswoorden en
herhalingsnamen (2000) onderscheidt Wim Daniels een speciale
categorie herhalingswoorden, namelijk die welke "een andere betekenis hebben dan hun basiswoord,
maar nog weI tot dezelfde woordsoort behoren". Bij deze groep
hoort ook bush-bush. Het Engelse
bush betekent 'rimboe', en slaat
dus op een onafzienbaar groot bos.
Het Nederlandse bush-bush slaat
op een gebied dat ver van de bewoonde wereId ligt - maar van
boss en hoeft er geen sprake te zijn.
Bij dit 800rt herhalingswoorden
bestaat er volgens Daniels een associatief verband tussen de enkele
en de dubbele vorm. In dit geval
speelt waarschijnlijk de associatie
met iets primitiefs. Het Nederlands
heeft zelfbetrekkelijk weinig herhalingswoorden, en Nederlandssprekenden vinden talen die wel
veel herhalingswoorden hebben
(zoals het Maleis) primitief. Door
bush te verdubbelen roepen we
dus de associatie op met primitiviteit.
Dat we talen met herhalingswoorden primitief vinden, komt
volgens Daniels doordat we herhalingswoorden associeren met kindertaal (wafwaf, tjoeketjoeke).

FLUITEN IN
HETDONKER

F;

uiten in. het donker betekent
'net doen alsof je niet bang
bent'. De uitdrukking komt
van Simon Carmiggelt. Niet alleen
gebruikte de columnistfluiten in
het donker als titel voor een van

zijn stukjes, het werd ook de titel
van de bundel (verschenen in
1966) waarin het cursiefje werd
opgenomen. De schrijver merkt op
dat hij graag urenlang stil zou willen kijken naar een "klein, wit motorbootje, dat dapper voorttuft op
een grote rivier", en zich dan gelukkig zou voelen. Maar dan wordt
hij steevast gehinderd door allerlei
gepieker. Echter, als hij zichzelf
dan dwingt om alleen aan dat
bootje te denken, is dat "( ...) veel
te krampachtig. Ik zie weI het
varen daar op die rivier, maar het
geluksgevoel heeft plaatsgemaakt
voor de argwaan van de eenzame
wandelaar in het donkere woud die
- ofschoon vrolijk fluitend - voortdurend vreest uit een hinderlaag te
zullen worden besprongen." .
In het dagblad Trouw zei een
hoogleraar metafysica in 2002 dat
"de seculiere, humanistisch georienteerde filosofen" niet willen
inzien dat religie van groot belang
is. "Zij fluiten in het donker."

e

TAALTEST
Taaladviesdienst

C. Zoek de fouten

c. typemiep
d. typmiep

A. Test uw spellingkennis

1. Toen de enoloog in de

1. a. impromptu'tje

2.

b. impromptutje
c. impromptuutje

B. Vergroot uw woordenschat

a. soeverain
b. soeverein
c. souverein

1.

Bordeauxse enotheekvan
eenongelofelijkgoede
Bordeaux wijn nipte, bedacht hij zich dat het daar
goed vertoeven was.

oenau
a. rijmsoort
b. tweetenige luiaard
c. vrouwelijk stamhoofd

2.

3. a. langetermijn-visie
b. langetermijnvisie
c. lange-termijnvisie
d.langetermijnvisie

4. a. prakkeseren
b. prakkezeren
c. prakkiseren
d. prakkizeren

5. a.jerernieeren
b.jeremieren
c.Jeremieren
d. jerernleren
6. a.tiepmiep
b. type-Miep

2.

cladomanie
a. biogenese van een
soort
b. woekering vantakken
c. ziekelijke neigingtot
aanraken

Dedoor sterkedrank aan
lagerwal geraakte zeemannen uit Kazakstan legden
uiteindelijk het lootje door
eenlevercyrrhose.

D. Extra

Wat betekentde uitdrukking

Aagt kentItui]

3. witwang

a.
b.
c.
d.

a. kippenras
b. tentendorp
c. vrouw van adel

4. tonsil
a. keelamandel
b. kruinschering
c. lkht ontvlambare stof

o
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Het isom het even.
lemanddoorhebben.
Onskent ons.
Wetenwat voor vlees men
in de kuip heeft.

Deantwoordenvindt u op
pagina 317 van dit nummer.
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"JE ZEllE ZICH SCH·RAP"
Verschrijvingen op de computer

Riemer Reinsma

Verschrijvingen verraden. dat we bijhet schrij~en heelwat. afpiekeren.
Terwijl we op de cornpu~er ·bez~g~:·~gn de eneformulering te tikken ·('M.en
zette zich schraptegen iets'·) schakelen·we·8ver'·op.een andere('Jezetteje
schraptegen iets'),wat soms·leidt tot typische.tekstverwe.rkerfouten.
Over welke vormen dubbenwe zoal?

erschrijvingen zijnvervelend, voor de
schrijver en voor de lezer. Ze houden
op en wekkende indruk dat er niet genoeg aandacht aan de tekstis besteed.
Waarschijn1ijk is het euvel de laatste
jaren toegenomen, doordat steeds meer mensen een
tekstverwerker gebruiken. We schuiven naar hartenlust met zinnen en woorden, schrappen,knippenen
verplaatsenstukkentekst en voegenwoordentoe. Bij
het selecteren van een stukje tekst pakkenwe onbedoeld weleenseen woord te veel mee, of te weinig.
En ook de goedbedoelde aetiviteiten van de automatische spellingcorreetor kunnen fouten veroorzaken.
Intussenverwerktde computeralles braaf, en
trouwhartig·zorgt hij ervoor dat de regels neties vollopen. ZO op het oog verraadt niets, maar dan ook
niets, dat er lets mis is met de zinnen en alinea's.·

ongeveerzevengeweldsdelieten gepleegd.' Had
moeten zijn: 'Op elke honderd ondervraagdepersonen ( ...).'
- Verhaspeld woord: 'grote schalen' (oorzaak: de
schrijver heeft de fout gespelde tweede lettergreep.
van het woord pate overalin zijn tekst willenvervangen door te,·m~ar zag over het hoofd dat daar- .
door ook andere woorden met de lettergreep te
een accent zouden krijgen.
- Congruentiefouten: deze ontstaan bijvoorbeeld als
je. een enkelvoudig woord vervangtdoor de meervoudsvorm, en vergeet dat.ook in de rest van de
zin te doen,
.

Allemaal heel nare dingen, maar sommige hebben
ook iets intrigerends. Ze roepen biivoorbeeld.de
vraag op of er misschien zoiets bestaat als e'en freudiaanse verschrijving. Sigmund Freudwas de eerste
die constateerde- of misschien moeten we zeggen:
meende te constateren -. dat versprekingen ons een
kijkje in iemands geest kunnen geven. Een freudiaanse vergissing is een onbedoeldehandeling of uitspraak die uit heimelijke motievenvoortkomt. Een
beroemd voorbeeld, afkomstig van Freud zelf, is de'
zin waarmee een voorzitter een vergaderingopende: "Hiermee verklaar ik de vergaderingvoor geslo·ten."Volgens Freudverraadde de zin een stiekeme
wens: de voorzitter had absoluut geen zin in de vergadering.
Taalkundigen hebben verschi1lende bezwarengeopperd tegen Freuds Manier om zulkeversprekingen
Freud
Kees van Kooten geeft in zijn boek Hilaria" (2001) aar- te verklaren. Hun belangrijkste punt van kritiekis
dige voorbeelden van wat er alIemaal fout kan gaan. dat je als psychiaterallesvan die patient moet weten
in het .hoofdstuk 'Schermblind' staat de volgende zin: om de verklaring iiberhaupt te kunnen opsporen, en
dat de verklaring dus alleen voor die ene persoon
En wie herinnert zich niet nog weet de.richtingen- geldt, Taalkundigen vinden dat je naar verklaringen .
strijdtussen de aanhangersvan de typemachine en moet zoekendie voor meer dan een gevalgelden, Zij
de pleitbezorgers van de tekstverwerker werd. onzoekenniet naar zielkundige maar naar taalkundige
verklaringen, In de taalkundige literatuur oververderlinguitgevochten?
sprekingen en verschrijvingen komt de naam Freud
In hun Basishandleiding Nederlands (1995) gevenLies- dus. niet of nauweliiks voor. En meer dan eens is gebeth Koenen '~n Rik Smits een top-vijf van de meest . bleken dat we Freudhelemaalniet nodig hebben om
. bepaalde soorten versprekingen te verklaren. Zo
voorkomende tekstverwerkerfouten:
heeft onderzoekuitgewezen dat we tegengestelde
woorden-in ons geheugenvlak bij elkaar hebben op- Dubbele perso~nsvorm.·
geslagen. Openen en sluiten liggendus vlak bij elkaar
- Verdwaald woord, vaakeen vergeten restant van
een eerdereversievan een zin..
- voor de verspreking van de voorzitter was hele- Woord dat bijvergissing geschraptis: cOp elke on- maal geen tegenzin nodig. En voor verschrijvingen
dervraagde personenvan vijftien jaar en ouder zijn geldt zonder twijfel hetzelfde.
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Spion
Maar misschien zeggen de verschrijvingen op de computer dan iets anders over hoe taal in ons hoofd
werkt. Toen ik ze indertijd begon te verzamelen, koesterde ik het vermoeden dat de volgorde waarin de
twee (of meer) onderdelen van de verschrijving in de
tekst staan, overeenkomt met de volgorde waarin de
schrijver erover heeft nagedacht. Bijvoorbeeld bij "Satellietbeelden laten zien dat de vegetatie zich noordwaarts opschuift" zou je kunnen denken dat de schrijver eerst dacht aan de formulering `Satellietbeelden
laten zien dat de vegetatie zich noordwaarts verplaatst', en dat hij vervolgens vond dat het beter is om
te schrijven dat die noordwaarts `opschuift'. Het leek
me een fascinerend idee datje op die manier kon zien
wat er zoal door iemands hoofd is gegaan vanaf het
ogenblik dat hij die zin of tekst begon te schrijven. Als
een spion zou je door des schrijvers geest rond kunnen sluipen.
Helaas zijn er verscheidene redenen om te betwijfelen of dat in zijn algemeenheid opgaat. Allereerst
hebben tekstverwerkerfouten vaak helemaal niets te
maken met het denkproces: we wissen per ongeluk
iets, we selecteren met de muis nét iets anders dan we
van plan waren, enzovoort. In de tweede plaats zijn
de knipsels die ik verzamelde voornamelijk afkomstig
uit kranten en van websites. Zeker voor kranten geldt
dat ze meestal het resultaat van teamwork zijn. Vaak
gaat de tekst van een journalist nog eens langs de
eindredactie, en dan is het moeilijk meer uit te maken
wie wat geschreven heeft, en wie wat gedacht heeft.
Maar zelfs als we zouden weten dat een tekst uitsluitend van één persoon komt, is het niet gezegd dat
die qua volgorde een weerspiegeling is van iemands
denken. Het is bekend dat we, zeker bij het spreken,
niet steeds keurig van `links' naar `rechts' denken. Bepaalde versprekingen zijn uitsluitend te verklaren als
we ervan uitgaan dat het brein soms even anticipeert.
Toen Johan Cruijff het laatst over het "springerfietsengefühl" had, verwisselde zijn brein razendsnel de
beginmedeklinkers van de eerste twee woorddelen.
Ongeveer hetzelfde geldt voor malapropismen van het
type een slipje van de sluier of het scherp van de schede,
al zou Freud hier ongetwijfeld het zijne van hebben
gedacht.
Synoniemen
Het is dus vaak onmogelijk na te gaan in welke volgorde de verschillende formuleringen door iemands
hoofd zijn gegaan. Maar het blijft altijd nog interessant om te weten over welk sóórt dingen schrijvers
zoal dubben. Ik las ergens:
De co-piloot ondernam niets ondernomen om de
duikvlucht te onderbreken.
De schrijver blijkt het niet met zichzelf eens te zijn geweest over de gewenste werkwoordstijd: eerst staat er
"ondernam", daarna "ondernomen'. Het voltooid deelwoord verraadt nog dat er heeft moet hebben gestaan.
Ook zien we meer dan eens dat een heel precieze
formulering moet concurreren met een globale (en elk
van de twee zou waar kunnen zijn, we kennen de feiten immers niet) :
Een zwarte man die zich gezicht krijtwit had
gemaakt.

('zich krijtwit had gemaakt' - `zijn gezicht krijtwit
had gemaakt')
Maar de strijd kan ook gaan tussen een stellige bewering en een afgezwakte:
Met het merk [Spyker — RR] geeft De Mol de Nederlandse sportauto een centrale rol geven in zijn
investeringsbedrijf.
('geeft' - `wil geven')
Vaak worden woorden of uitdrukkingen vervangen
door een synoniem:
De Congolese zanger Papa Wemba, bijgenaamd de
`Elvis van Afrika' genoemd, zit vast op verdenking
van mensensmokkel.
('bijgenaamd de (...)' - `(...) genoemd')
De behoefte aan zo'n synoniem is
niet altijd even makkelijk te doorgronden,
zoals al blijkt uit het
zojuist gegeven
voorbeeld. Want
wat was er nu
eigenlijk fout
aan bijgenaamd? Of
juist aan
genoemd?
Behoefte aan
variatie op
een woord
dat de schrijver
daarvóór net gebruikt had, kan
geen rol hebben
gespeeld, want
de geciteerde zin
is de allereerste
van het artikel. En
in wat er volgde
stond geen woord
waarop gevarieerd
hoefde te worden.
.iele&ingen
In andere gevallen kost het minder moeite ons in de
weifelingen van de schrijver te verplaatsen. Iemand
schreef in een brief aan een instantie:
Kan ik een onderzoek naar eerdere inschrijvingen
worden verricht zonder gelijktijdig depot aan te
hoeven vragen?
('kan ik een onderzoek verrichten' - `kan er een
onderzoek worden verricht')
De brief verraadt dat de schrijver in onzekerheid verkeerde over het te gebruiken persoonlijk voornaamwoord. Misschien kreeg hij spijt van het woord ik, en
schakelde hij over op een minder persoonlijke, meer
formeel klinkende constructie, eentje zonder persoonlijk voornaamwoord. In plaats van zonder dat ik
gelijktijdig depot hoef aan te vragen maakte hij een
beknopte bijzin: "zonder gelijktijdig depot aan te hoeven vragen". Maar het kan best zijn dat ik er nu te
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veel achter zoek, want schrijvers blijken sowieso regelmatig van een gewone bijzin over te schakelen
naar een beknopte bijzin (of omgekeerd), zoals de
volgende zin laat zien:

In zijn ballingsoord liet Krekar weten dat de AlQaedaleider `betrouwbaar' te vinden.
('liet weten dat hij de leider `betrouwbaar' vond'
(of: `dat de leider `betrouwbaar' was') - `liet weten
de leider `betrouwbaar' te vinden')
In het voorlaatste voorbeeld lijkt een schrijver om te
schakelen van een informele stijl (ik) naar een formele. Maar de omgekeerde volgorde komt net zo goed
voor. Iemand schreef: "Je zette zich schrap tegen iets"
(`ie' - `men').

Lange zinnen
Twijfel kan ook toeslaan wanneer het gaat om de
keus tussen enkelvoud en meervoud. Een mens betekent ongeveer hetzelfde als mensen. En dat patroon
leidde tot de volgende zin:
Veel basisscholen hebben een programma's om het
gedrag van kinderen te beïnvloeden.
('een programma' - `programma's')
Soms voelt de schrijver een sterke behoefte om op
een bepaalde plek in de zin extra nadruk te leggen op
een tegenstelling:
Terwijl Engers met anekdotes dat bohémienachtige
leven reconstrueert, daar schrijft Juffermans for-

meler over de illustraties die Van Dongen maakte.
('Terwijl Engers dat leven reconstrueert, schrijft

Juffermans' - `Waar Engers dat leven reconstrueert,
daar schrijft Juffermans')
De auteur had het woord daar gewoon kunnen weglaten, maar heeft misschien de behoefte gevoeld om de
tegenstelling wat aan te scherpen met de uitdrukking
waar ... daar. Maar helaas, hij vergat dat hij terwijl
moest vervangen door waar.
Tobben is het ook met lange zinnen. Neem de volgende tekst:
Zo maakte hij [een arts — RR] eens mee dat toen
een verpleegster de talloze bezoekers van een
Marokkaanse patiënt erop attendeerde dat per
zieke maximaal twee bezoekers aan het bed
mogen zitten, interpreteerde een van hen dat als
discriminatie.

Het probleem moet hier zijn geweest dat de zin te ingewikkeld . was opgezet. Plan A was: eerst een hoofdzin, daarna een daarvan afhankelijke (oftewel een
`eerstegraads') bijzin, daarna een dáárvan weer afhankelijke tweedegraads bijzin. In plan B ging het
anders: na de eerstegraads bijzin volgde niet de geplande tweedegraads bijzin maar een nieuwe hoofdzin. Met als gevolg dat de eerste hoofdzin er geheel
nutteloos bij hangt.
Het zijn, al met al, allemaal heel herkenbare en
behoorlijk bekende twijfelgevallen. Het nieuwe is
alleen dat ze nu goed zichtbaar zijn — dankzij de
computer. 0

iWOORDENROEK VAN DE PO

INKTVISBOT
as Eugenio
Montale een

Guus Middag

Nederlandse
dichter geweest, dan zou zijn eerste bundel
Inktvisbotten hebben geheten.
Aldus vertaalt Eva Gerlach in een
essay de titel van Montales debuutbundel Ossi di seppia (1925).
Ossi zijn botten en seppia is het
Italiaanse woord voor inktvis, dus
ossi di seppia moeten inktvisbotten zijn. Het is een raar woord,
maar die vind je wel vaker in poëzie. Het bestaat uit twee delen die
nog niet heel vanzelfsprekend bij
elkaar horen: inktvis en botten.
Hebben vissen biologisch gezien
eigenlijk wel botten? Spreek je bij
een vis niet eerder van `graat', of
van `kraakbeen'? En was een inkt
wel een vis, of een weekdier? -vis

Inktvisbot, octopuskraakbeen, sepiagraat: misschien was het een

[3141

ONZE TAAL 2003-11

beeld voor iets anders? Zou

het

schrijven, het schrijven met inkt
(sepia, kleurstof gewonnen uit het
zwarte vocht uit het inktzakje van
de inktvis) er nog iets mee te
maken hebben? En zou het gedicht dan bijvoorbeeld het bot
van de dichter- inktvis zijn? Een
bundel gedichten: een zak octo-

pusknoken?
In Engelse uitgaven van het
werk van Montale werd de titel
vertaald met Bones of Cuttlefish. In
artikelen en naslagwerken trof ik
ook kortweg Cuttlefish Bones aan
of, nog korter, Cuttle-bones. Cuttlefish, of cuttle, is het Engelse woord
voor de inktvis, dus dat kwam op
hetzelfde neer. In het Nederlands
kwam ik, naast de Inktvisbotten
van Gerlach, ook nog Inktvisbeenderen, Beenderen van de inktvis en
Inktvisschelpen als titel voor Montales debuutbundel tegen.

Rotsdorpje

Dat die bundel iets met zee, water,
kust en vissen te maken had, is wel
duidelijk. Veel van de gedichten
zijn ontstaan, en vaak ook geschreven , in Monterosso, een klein rotsdorpje aan de Italiaanse westkust,
even ten noorden van La Spezia.
De familie Montale had daar een
zomerhuis laten bouwen; Montale
bracht er vanaf zijn jeugd ieder
jaar lange hete zomers door. Het
landschap van zee, branding, steile
rotsen, smalle inhammen met kleine strandjes en enkele vissersboten
is het decor voor deze gedichten,
maar wat doen de inktvisbotten
hier nu precies? Er is geen gedicht
van die naam. Wel een afdeling,
met 22 gedichten, maar daarin
komen geen inktvissen of botten of
inktvisbotten voor.
Alleen achter in de bundel, in
het lange gedicht 'Riviere' (het

meervoud van riviera, 'kust') duikt
er terloops even een op: "Oh allora
sballottati / come l'osso di seppia
dalle ondate / svanire a poco a
poco". Er is bij mijn weten maar
een Nederlandse vertaling van, uit
1960, van Catharina Ypes: "0 dan,
heen en weer geworpen / als een
inktvisbeen door de golven, / langzamerhand te vergaan". Zou met
inktvisbeen hier nog weI een bot
bedoeld zijn, of misschien een van
de acht of tien benen (poten,
armen) van de acht- of tienarmige
inktvis? Zou met osso di seppia dan
misschien een tentakel bedoeld
zijn en zou Montale, als hij een
Nederlandse dichter was geweest,
dan misschienmet de bundel
Vangannen zijn gedebuteerd?

bogen over evenzovele vogelkooitjes waarin parkietjes en kanaries
rondhipten op aluminium stokjes
en trapjes en trapezetjes, omringd
door kleine trogjes zangzaad en
drinkbakjes. Daarin ook steevast,
opgehangen aan een van de kooiwanden, een wit surfboardvormig
plakje gipsachtig spul, waarvan ik
tot voor kort altijd heb gedacht dat
het een ovaal uitgesneden, platgeslagen, uitgedroogd en inmiddels
keihard geworden plakje wittebrood was, waar de kleine bontgekleurde fluitertjes af en toe maar
eens wat in pikten, om de verveling te verdrijven of om hun zangsnaveltjes te scherpen. Dat de vogels hier in stukken van een inktvis
zaten te pikken- ik heb het nooit
geweten. De lange omweg via de
Italiaanse westkust, Montale,
lange hete zomers in Monterosso,
een tachtig jaar oud gedicht, rare
vertalingen en de toelichting in
een bloemlezingwaren nodig om
er nu alsnog achter te komen wat
er vroeger bij buurman Koenderink
in de vogelkooi hing.

weer meegenomen door een golf
en even verderop in een weer
nieuwe constellatie neergeworpen.
Dat gegeven sprak Montale aan.
Hoe onooglijkook, het vormde
toch zoiets als een beeld voor het
Schilden
leven, en ook wel als een ideaal, in
Arm, poot, schelp, bot, been,
zijn afwisseling van afwachten en
knook, graat: welk lichaamsdeel
bewegen, stilliggen en dan weer
van de inktviswerd daar op de
overgegeven worden aan de maalgolvenvlak voor de kust heen en
stroom.
weer geslingerd? Het antwoord
Montale heeft, in overeenstembleek te vinden in de bundel Naming met deze gedachte, nog een
tuur zal kunst nooitblijvend evenatijdlangoverwogen zijn bundel
ren (1989), een bloemlezing uit de
Rottami te noemen: 'afval, wrakHeen enweergespoeld
West-Europese poezie in honderd
hout'. "De Ossi di seppia vormen
gedichten, vertaald en van comDe surfboardplankjeszijn, zo heb
een soort 'zeedrift''', zegt Verstementaar voorzien door Peter Verik inmiddels ook uit andere naslag- gen. Mooie ntel. Voor zeedriJt geeft
stegen. In zijn toelichting bij vier
werken begrepen, inderdaad stuk- VanDale: 'strandvond'. Ook een
mooie titel, Een andere vertaling
gedichten van Montale noemt Ver- jes van de rugplaat, of het rugstegen ook de titel van diens deschild, van de gewone inktvis. Net zou kunnen zijn 'aanspoelsel', of
buut, Ossi di seppia. Hijverwerpt
het meervoud 'aanspoelsels'. Of
als schelpen drijven de plaatjes
de ergens in een naslagwerk aan'strandkriel', met mel in de betemet het zeewater mee naar de
getroffenvertaling Beenderen van
kust, breken daar in de branding of kenis van verzamelnaam voor wat
de inktvis, omdat het niet om been- op de rotsen of worden lang heen
klein is, en als bijbetekenis 'uitderen gaat. Verstegen: "een techschot', 'afval'. Zo komen we, op
en weer gespoeld. Het spul heet
nisch juiste vertaling zou zijn
ook weI 'sepiabeen' of kortweg
zoek naar een geschiktevertaling,
Schilden van de zeekat". Zeekat is
'sepia', en VanDale meldt dat het,
al haast vanzelf in de buurt van
een andere naam voor de tienarmi- behalve "door vogelhouders als
'schuim': dat is bij branding en
ge inktvis. Blijkbaar gaat het bij de . piksteen voor kanaries e.d." ook
strand altijd aanwezig, en het
'ossi' niet om de botten of beende- gebruikt wordt "als poeder door
heeft daarnaast ook nog de betekeren van het beestje, maar om zijn
nis van 'uitschot',
goudsmeden i.p.v vormzand" en
schilden.
"door ivoorwerkers als polijstrnidVerstegen stelt 'zeeschuim'voor
Het staat er allemaal alsof het
del". Hoe nu de titel van Montales als vertaling van Ossi di seppia.
voor zich spreekt, maar mij is
Onder die naam schijnt de vogeleerste bundel te vertalen? lnktvisschilden? Rugkalkplaatjes van de
nooit verteld dat een inktvis een
piksteen ook in dierenwinkels verschild heeft, en zo ja: waar dat
octopus? Kanariepikstenen? Sepiakocht te worden. Van Dale geeft
schild zich dan inwendig of uitbeen? Of misschien het meervoud: als tweede betekenis van zeewendig zou bevinden. Verstegen
Sepiabenen?
schuim: ''benaming voor de schelp
Verstegen wees er in zijn toevoegde verder nog deze uitleg toe:
of verkalkte rugplaat van inktvis"het gaat om het piepschuimachti- lichtingen ook op dat een letterlij- sen", met als voorbeeldzin "zeege skeletdeel dat aanspoelt uit zee ke vertaling hier nog niet zo voor
schuim wordt wel in vogelkooien
en in dierenwinkelswordt verde hand lag. Het ging Montale bij
gehangen zodat de dieren ertegen
kocht voor kanaries". Het zal niet
de keuze van zijn titel niet zozeer
kunnen pikken".
zijn bedoeling zijn geweest, maar
Noteren wij daarom in het
om de schildjesvan de inktvis,
daarmee kwam opeens een hele
maar meer in het algemeen om al
Woordenboek van de poezie: "inktjeugd mijn hoofd binnengezwom- het kleine en nutteloze en afgevisbot (ook: inktvisbeen), (verwermen. Voormijn geestesoog verpelijk latinisme) zeeschuim. Voordankte dat op de stranden van de
rezen tegelijk tientallen uit mijn
beeldzin: 'Was Eugenio Montale
Italiaanse kust aanspoelt: wier,
herinnering verdwenen huiskamers wrakhout, kiezel, zeesterren,
een Nederlandse dichter geweest
met evenzovelevriendjes erin, en
schelpen en schilden, nu eens ble- dan zou zijn eerste bundel Zeevaders van vriendjes, fluitend gekend in de brandende zon, dan
schuim hebben geheten.'''
•
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Veemdre vlgordoe hdinert
leezn neit
p internet dook begin september opeens het volgende bericht op: "Vlgones
een niuew oznrdeeok op een Eglnese uvinretisiet mkaat het neit uit in wlkee
O
vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrkis is dat de eretse
en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wIlikueireg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot
odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel."
Het ging hier kennelijkom een tot de verbeeldingsprekendfenomeen, ·want
nog geen week nadat het bericht voor het eerst was verschenen, lag het bij half
Nederland in het digitale postvak.Veel mensen sloegen aan het experimenteren
en waren verbluft over de resultaten. Niet aIleen in Nederland sloeghet bericht
aan. Ook in Duitsland ("Ncah enier nueen Sutide ..."), Spanje ("Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea ..."), Frankrijk ("Sleon une edtue de l'Uvinertise
de Cmabrigde ...") en andere Europese landen verspreiddehet bericht zich als
een inktvlekover het web.
Volgens de Franse versie stanit het nieuws dus uit Cambridge, maar medewerkers van die universiteitblijkenvan'niets te weten. Volgens een van hen, de psycholinguist Matt Davis, is"het bericht waarschijnlijk gebaseerd op een proefschrift
van ene Graham Rawlinson. Die promoveerde op dit onderwerp, aIleenwas dat
niet in Cambridge maar aan de universiteitvan Nottingham. En "niuew" bleek
het verschijnsel evenmin: Rawlinson beschreefhet al in 1976.
Ook de resultaten van het onderzoekjezelf kloppen volgens Davis niet helemaal. Zo gaat het fenomeen aIleen op bij korte woorden. Probeer maar eens een
zinnetje als 'ploussighycmt onderrvoedd door made-chanidaat' te begrijpen
('psycholingulst overdonderd door media-aandacht'). Bijna de helft van de tekst
bestaat bovendien uit woorden die zo kort zijn dat ze niet veranderd kunnen
worden ("het", "je","maar", "wat", "als"). Het is dus niet heel erg verrassend dat
het bericht makkelijk te lezen is. En zo gaat Davis nog even door. Stap voor stap
ontkracht hij aIle boude beweringen uit het bericht, dat - hoe aardig ook - met
wetenschap kennelijkniet zo veel te maken heeft.
Bron: www.mrc-cbu.cam.ac.uk/-matt.davis/Cmabrigde

Big Macin braille. Aile 224 McDoDeAmsterdamse
burgemeester Job
Cohen leestsamen
metdeblinde
Hesterhet eerste
braillemenu van
McDonald's.

nald's-vestigingen in Nederland hebbensinds september een speciale
braille-menukaart op detoonbank
Iiggen. Voorslechtzienden staan aile
snacks er ook in extra grote letters
op, met een plaatje ernaast. (De Limburger)

Standaardtaal. Vooraanstaande taalkundigen voorspelden beginoktober
in ondermeerhet NOS-Journaal en
NOVA dat constructies als hunhebben,
groteralsen hetboek wat ik lees over
tien jaargoedgekeurd zullen worden.

Landstaal alswetenschapstaal. De
Stichting Nederlands en het Algemeen-Nederlands Verbond hebben
een delegatie vandevaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur
2 0 0

3-

1 1

Genoemdnaar merk. Steeds meer
Amerikanen noemen hun pasgeborene naarhunfavoriete merk.
Zowerden er in 200049 Canons,
11 Bentley's, 6 Timberlands en1 Xerox
geboren. Ookiser al een Gouda aangetroffen,genoemd naarde Nederlandse kaas. (News.com.au)
Kopklas. Steeds meerbasisscholen
hebben een 'kopklas', eenextrajaar,
waarin getalenteerde allochtone leerIingen dusdanig wordenbijgespijkerd
dat zemeezullen kunnen komen rip
de havo en het vwo. Demeeste lesurenstaan in het tekenvande Nederlandse taal,waarbij veer nadruk
wordt gelegd op dewoordenschat
enop begrijpend lezen. (Haagsche
Courant)

Taalkunde--olympiade. Tijdens de
ding van Kamervragen heeft onderwijsminister Maria vander Hoeven
verklaard niet tegen Engelstalig onderwijste zijn, omdat het de Europesedoelstelling ten goedekomt en het
verder niet tot problemen leidt. De
ministersprak zich eerder uit tegen
onderwijs in het Turks. (Taalunieversum)

0 N Z ETA A L

Euro·Engels. Detaal vanEuropa
wordt het euro-Engels, denkt Europees commissaris Frits Bolkestein.
Ookroept hij Vlamingen en Nederlanders op om huntaal en cultuur
met meerzelfbewustzijn uit te dra.gen. (Van Dale)

(de Volkskrant)

Engels op schoolmag. Naar aanlei-
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enWetenschap een petitie overhandigd waarin voor de "ollevlekwerking" vanhet Engels in het hogeronderwijsqewaarschuwd wordt. In het
Duitse taalgebied iseen vergelijkbare
beweging gaande: daardeed het
'Netzwerk Deutsche Sprache' een oproepom het Duitsalswetenschapstaalte beschermen ente bevorderen.
(Stichting Nederlands, Deutsche
Sprachwelt)

eerste Internationale Taalkunde
Olympiade, beginseptember in Bulgarije, heeft het Nederlandse team
een eerste prijsbehaald. In het onderdeel'teamwedstrijd'versloegen de
Nederlandse middelbare scholieren,
die zich overigens nauwelijks hadden
voorbereid, ondermeerde goed
getrainde teams uit Moskou enSintPetersburg. (Universiteit Leiden)

e

Koppelingen naarde origineleberichten
staanop de internetpagina www.onzetaal.nl/tamtam; let wei:internetkoppeIingenverouderen snel. Oponzewebsite
st~at iederedagverstaalnieuws.
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NIET MEER ZEUREN OVER BALKENENDES
NEDERLANDS

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht. Taalkundige Frankjansen behandelt maandelijks zo'n kwestie. Hij steekt daarbij zijn eigen mening niet onder stoelen of banken, en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

Inds Balkenendes aantreden als minister-president is er kritiek geweest
op zijn taalgebruik. Een
enkele keer gebeurde dat naar
aanleiding van zijn geschreven
taal. Zo vond René Appel in een
van Balkenendes brieven aan de
koningin onder veel meer een onjuist gebruikte aanvoegende wijs
moge en een omslachtige voorzet
naar aanleiding van,-selcontrui
waar uit had volstaan.
Maar meestal ging het om Bal
gesproken taal, en dan -kends
vooral om zijn spreektempo. Meer
dan eens sloeg hij het laatste stukje zin over om zich op de volgende
zin te storten. En heel vaak kortte
hij woorden in door alles voor de
beklemtoonde lettergreep in te
slikken: 'plemen van zielzoekers'.
Ten slotte irriteerden de stereotie-

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 311)
A. Test uw spellingkennis
1. C. impromptuutje
2. b. soeverein
3. d. langetermijnvisie
(maar c. is niet fout)
4. C. prakkiseren
5. d. jeremiëren
6. a./c. tiepmiep/typemiep

beter achterwege
blijven (oenoloog en
oenotheek zijn ook
correct; Bordelese en
ongelooflikzijn ook
mogelijk; hoewel minder gebruikelijk dan
goed toeven is goed
vertoeven niet fout)

B. Vergroot uw woordenschat
1. b. tweetenige luiaard
2. b. woekering van takken
3. a. kippenras
4. a. keelamandel

2.

C. Zoek de fouten
1. bordeauxwijn; hoewel
zich bedenken al heel
lang voorkomt, kan zich

C.

lagerwal, Kazachstan,
loodje, levercirrose
(zeelieden of zeelui is
gewoner dan zeemannen)

D. Extra
Ons kent ons, wij kennen elkaar. Aagt en Trui
fungeren hier als doorsneenamen.

pe opbouw en de inhoudelijke
leegheid van zijn volzinnen. Een
voorbeeld ontleen ik aan de zogenoemde `Balkenende- praatgenerator': `Als het gaat om vragen op
het gebied van een daadkrachtige
overheid mag nadrukkelijk worden
gesteld dat de vertegenwoordigende democratie hier de verantwoordelijkheid hoort op te pakken."

Is de verbetering te danken aan
René Appel en andere critici? Ik
denk het niet. Waarschijnlijk zijn
we getuige van de geleidelijke aanpassingen die iedereen doormaakt
die aan een nieuwe rol aan het
wennen is. De critici van Balkenende recenseerden de premiers
première. Wij horen nu de gerijpte
versie.

Tegen die kritiek valt wel wat in te Daarom luidt de stelling deze keer:
brengen. Balkenende slikt hooguit
iets meer lettergrepen in dan wij
We moeten ophouallemaal doen. Wie zegt er bijvoorden met zeuren
beeld voluit `op een gegeven moover Balkenendes
ment'? En die stereotiepe opbouw
taalgebruik.
van zinnen met een voorzin die
het onderwerp benoemt (Als het
gaat om ...'), heeft die niet ook
voordelen? De spreker kan nog
even nadenken over wat hij eigen- Bent u het eens of oneens met
lijk vindt en de hoorder weet al
deze stelling? Breng voor 24
waar het over zal gaan.
november uw stem uit op onze
Maar belangrijker is dat het
website: www.onzetaal.nl. U
taalgebruik van de premier onmis- kunt ook per post reageren;
kenbaar is vooruitgegaan. Hij
stuur een briefkaart met `We
praat minder snel, en maakt minmoeten ophouden met zeuren
der gebruik van' die clichématige
over Balkenendes taalgebruik' of
voorzinnen. De ideale spreker is
`We mogen best blijven zeuren
Balkenende nog niet. Daarvoor is
over Balkenendes taalgebruik'
zijn dictie te weinig vloeiend, met naar de redactie van Onze Taal,
te veel horten en stoten, alsof hij
Raamweg ia, 2596 HL Den
zich forceert. Maar misschien is
Haag. In de volgende aflevering
dat wel Balkenendes ware stijl,
de uitslag van de stemming. 0
een stijl die past bij het enigszins
opgeschroefde vertoon van fermOp onze website staan verwijzingen naar
heid en daadkracht dat ook uit zijn
allerlei achtergrondinformatie over dit
lichaamshouding spreekt.
onderwerp.

I'I

UITSLAG VORIGE STEMMING
Stel datje mensen wilt uitnodigen op je feestje maar niet wilt dat ze hun kinderen
meenemen. Hoe kun je dat op een aardige manier vertellen? Een aanstaand bruidspaar had een indirecte formulering gekozen, die ongeveer zo luidde: `Wij houden zo
veel van kinderen dat we ze het niet willen aandoen om al te lang stil te moeten zitten.' Naar mijn mening verdiende een directere formulering de voorkeur.
Dat was de aanleiding voor de stelling van oktober: een verbod moet zo direct mogelijk geformuleerd worden. Blijkbaar vinden de lezers zo'n beleefdheidsprobleem
niet al te inspirerend, er waren namelijk maar 127 mensen die reageerden. De verhouding tussen voor- en tegenstanders was wel opmerkelijk: een ruime meerderheid van
107 (84%) is het met de stelling eens, slechts zo inzenders zijn voorstander van de indirecte formulering. Het is verleidelijk om deze verhouding te verbinden aan het zelfbeeld van de Nederlanders als een volk dat prijs stelt op eerlijkheid, ook (of liever:
juist) als het slecht nieuws betreft.
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ij Yvonne Croese kunt u heel
gemakkelijk om raad vragen
uit haar rijke ervaring met bijvoorbeeld slankheidsmiddelen en
huidpreventies. Ze raadt u zonder
schroom af wat ter zake doend of
wat flauwekul is, maar ook wat
gunstig werkt en wat uw gezondheid kan bevorderen.

Bril van Jamai
onder de hamer
Twentsche Courant Tubantia

Rijn Bulletin

Tijdens het derde Zomerfeest is een 1 5 -jarig
meisje uit Kampen in de Beukerstraat van
haar portemonnee gerold.

Wij maken veel betere
Australische wijnen
dan de Fransen
Tip Culinair

Zutphense Koerier

Kespijn zit tussen de oren
Utrechts Nieuwsblad

Bennekom- speler Peter van
Vossen bedenkt hoe hij zijn
tegenstander gaat uitspelen.
Het publiek kijkt toe welke
truck de voormalige profvoetballer deze keer uit zijn
truckendoos tovert.

Dr. Auke Leen is econoom en
verboden aan de Universiteit Leiden
Auteursvermelding artikel in De Gelderlander

Ede Stad

O

ost-Europeanen mogen dan
het meest actieve seksleven
hebben, als we de Hongaren moeten geloven brengen zij de meest
passievolle tijd door in bed. Zij
hebben per jaar gemiddeld 152
keer seks, gevolgd door de Bulgaren (151) en de Russische federatie
(150). Echt koud wordt het richting
het westen van Europa. De Nederlanders doen het gemiddeld maar
1 2 o keer per jaar, samen met de
Duitsers.

Voor het bridgen GRAAG roken in de hal
Informatiebord bridgeclub

Bert beloofde als financieel adviseur het
spaargeld te beleggen van verschillende
personen, onder wie ook kennissen. Hij
stak het geld echter in eigen zak en verdween met de horizon.

www.nu.nl

Mikro gids

Rookverbod
in koelkast
NOS Teletekst

Ander kritiekpunt is dat Dordrecht veel lage
huurwoningen heeft en voorzieningen biedt
en daardoor aantrekkelijk is voor minima om
te wonen.
Trouw
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TAALMVTHEN
Erbestaan opvattingen overtaal die zo hardnekkig zijn

vooroordelen. In de serie 'Taalmythen' onderwerpen

dat het Iijkt alsofze niet meer bewezen hoeven te wor-

we eenaantal van dergelijke veelgehoorde opvattin-

den. 'Vreemde woorden bedreigen het Nederlands' is

gen aaneen naderebeschouwing.

er een. Of: 'De ene taal wordt sneller gesprokendan

Ditmaal gaat het om: 'Vlamingenbeheersen het

de andere.'Sommige vandezestellingenbevatten een

Nederlands beter dan Nederlanders.' Dirk Caluwe

kern vanwaarheid, anderezijn aileen gebaseerd op

heeft er een duidelljke meningover.

HET GRAS IS OVERAL GROEN
Vlamingen beheersen het Nederlands nietbeterdan Nederlanders

Dirk Caluwe - taaladviseur, Ministerie van de Vlaam seGemeenschap

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal in december isaltijd goedvooreen
robbertje vechten tussen Vlaanderen en Nederland. Erkanimmerstelkens
maar een winnaarzijn, en alsdat een Vlaming is, isde conclusie vlug
getrokken:in Vlaanderen beheersen ze het Nederlands beter dan in
Nederland. Hoe onjuistisdie stelling?

Is de dagen korter worden, en de
avond van het Groot Dictee der Nederlandse Taal nadert, is het overal
weer te horen: dat Vlamingen toch
echt wei heel wat beter zijn in Nederlands dan Nederlanders. Ze winnen immers veel
vaker het dictee. Dat laatste is niet juist: in de dertien
vorige jaargangen waren er zeven Vlaamse winnaars
en zes Nederlandse - een Vlaming meer dus. Als Nederland dit jaar het veertiende dictee wint, staan we
weer mooi gelijk. Van de 58 bekende Nederlanders en
Vlamingen die in die dertien jaargangen het best hebben gepresteerd, bleken 29 Nederlander te zijn en 29
Vlaming: dat gaat dus ook mooi gelijk op. Hetzelfde
geldt overigens voor de taalquiz IO voor taal: door de
bank genomen wint de ene keer het Vlaamse team,
de andere keer het Nederlandse.
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Het is dus nauwelijks vol te houden dat Vlamingen
het dictee veel vaker winnen dan Nederlanders. De
vraag rijst hoe het komt dat Vlamingen dan toch de
reputatie hebben betere spellers te zijn. Zou er gedacht worden dat Vlamingen een grotere spellingknobbel in de hersenen hebben? Of dat er meer spellingfanaten zijn in Vlaanderen? Heeft Vlaanderen
beter moedertaalonderwijs? Hechten Vlamingen
meer belang aan spelling of aan regels in het algemeen? Bereiden Vlamingen zich beter voor op spellingwedstrijden? Het zijn allemaal verklaringen die
uiteindelijk moeilijk houdbaar zijn.
Taal isgeenspelling

Maar ook al zou wei aangetoond zijn dat Vlamingen
beter spellen dan hun noorderburen, dan is daar nog
steeds niet heel veel mee gezegd. De gedachte dat
spellingvaardigheid hetzelfde is als taalvaardigheid, is
weliswaar hardnekkig maar nergens op gebaseerd .
Spellen is een van de eerste vaardigheden die we
op school leren. Die eerste leerervaringen blijven ons
sterk bij. Het is zoals bij leren auto rijden . Tijdens de
eerste rijlessen staan de technische vaardigheden centraal: gas geven, sturen, schakelen en remmen. In de
praktijk moet een goede bestuurder veel meer kunnen:
het verkeersreglement respecteren, de weg kennen of
zoeken, rekening houden met andere weggebruikers,
enzovoort. In onze hoofden wordt de kennis van het
Nederlands ook nogal snel ingeperkt tot technische

het gidsland in taalzaken te beschouwen. Zo heeft
weI ongeveer elke Vlaming op school ooit geleerd dat
het niet 'hesp' maar 'ham' moet zijn en niet 'fruitsap'
10 voor tool iszandertwijfel het meestbekeken en besproken
maar 'vruchtensap', omdat dat nu eenmaal de gebruitv-programma dat ooit overde Nederlandse taal isgemaakt.
kelijke woorden zijn in Nederland. Hoewel Nederland
Het wordt al sinds 1990 uitgezonden en kluistert elk seizoen
opnieuwheelwat taalliefhebbers aan de buis.AI meerdan
dus traditioneel als de primus inter pares geldt, is het
eens hebben de presentatoren Marcel Vanthilt enAnita Witzeker niet zo dat elke Vlaming spontaan dit beoordeziertijdensde quizuitspraken gedaan overwie nu het vaakst
lingspatroon deelt. Er is immers een groeiend bewustwinnen, deVlamingen of de Nederlanders. ZozeiWitzier in de
zijn dat Vlaanderen ook spraakmakend is of zelfs een
uitzending van 25 juni 2001: "We hebben het uitgezocht,en
eigen spraakmakend centrumheeft. Factoren die
het gaatprecies gelijk op. Deenekeerzijn de Nederlanders
daarin een rol spelen, zijn onder andere de politieke
beter, de andere keerhebben de Vlamingen meergeluk."
verzelfstandiging van Vlaanderen, de opkomst van de
Depresentatoren latenhet antwoord dusmeestal een
Vlaamse commerciele zenders en daarmee samenhanbeetjein het midden,maarwat zijn de precieze cijfers nu eigend ook de gedaalde populariteit van de Nederlandgenlijk? Totnu toe zijn er 245 afleveringen gemaakt. DeVlase tv- en radio-omroepen in Vlaanderen.
mingenhebben eenvoorsprong, maarheelgroot isdie niet:
Als taalkundige in Vlaanderen ben ik ook volgens
deVlamingen hebben 131 keer(53.47%) gewonnen, de Nederhet klassieke beoordelingspatroon opgeleid . Als er
landers 112 (45,71%). In twee afleveringen (0,82%) was er een
twijfel is over watjuist of fout is, heb ik een automagelijkspel.
tische reflex ontwikkeld om altijd ook over de landsgrens heen naar het Noorden te kijken. Ook in de
Bron: Endemol Nederland BV, Aalsmeer.
woordenboeken zit dieneiging ingebakken. Woorden
en uitdrukkingen die typisch zijn voor het taalgebruik
in Vlaanderen hebben in de woordenboeken eigen
schrijfvaardigheid, terwijl taalbeheersing veel meer
labels, wat in de adviespraktijk meestal zoveel beteomvat: een duidelijke uitspraak, een goede woordkeu- kent als 'schrappen en vervangen door de variant
ze en formuleertechniek, een gevoel voor stijl en regis- die in Nederland voorkomt'. Zo wordt bijvoorbeeld
ter, en inzicht in de verwachtingen en de psychologie dampkap vervangen door a.fzuigkap of wasemkap, en
van de gesprekspanner. In het geval van de professio- wegenwerken door wegwerkzaamheden.
nele communicatie komt daar nog bij: een spreek- en
Woorden die alleen in Nederland voorkomen, worschrijfvaardigheid die strategisch aangepast is. Goed
den doorgaans niet gelabeld, waardoor ze impliciet
spellen is dus weI een noodzakelijke voorwaarde om
als norm voor het hele taalgebied beschouwd worje taal te beheersen, maar helemaal niet de enige .
den. Zo gebruikt in Vlaanderen iedereen het woord
croque-monsieur. Het synoniem tosti hoor je in Vlaanderen nooit en is er ook weinig bekend, maar dat
Arrogante Antwerpenaren
Zoals we mensen op basis van de spelling beoordelen blijkt niet uit de woordenboeken.
in schriftelijke communicatie, evalueren we ook - bewust of onbewust - iemands taalgebruik in mondelinKostuum
ge communicatie. Als we bijvoorbeeld mensen uit een En daarmee kom ik bij het beandere regio van het taalgebied ontmoeten, kan sterk langrijkste verschilpurtt tussen
Vlaanderen en Nederland.
dialectisch gekleurd taalgebruik niet alleen tot communicatiestoornissen leiden, maar ook tot een minVlamingen beheersen het Neder positieve houding tegenover de spreker. Bij taalderlands niet beter, maar anadviseurs is het een tweede natuur om het taalgeders . Voor veel Vlamingen is
de standaardtaal nog altijd
bruik te evalueren, maar ook bij de gewone taalgebruiker is het een alledaagse routine om mensen in te een kostuurn waarin ze het
gevoel hebben niet helemaal
schatten op basis van hun taalgebruik. En daarbij is
niets menselijks ons vreemd: uitspraken over iemands zichzelf te zijn. Meestal heeft
taalgebruik leiden weleens tot uitspraken over de per- dat te maken met het feit dat
soon zelf, en uitspraken over een lid van een groep
veel Vlamingen van huis uit
monden gemakkelijk uit in uitspraken over de hele
nog dialectspreker zijn of in
groep. In Vlaanderen circuleert bijvoorbeeld de opvat- een omgeving opgroeien of
functioneren waarin stanting dat Antwerpenaren arrogant zijn omdat ze in
hun taalgebruik hun accent niet kunnen maar ook
daardtaal, dialect en allerlei
niet willen verbergen. Volgens een andere opvatting
mengvormen daarvan door elzouden Limburgers een beetje trager van begrip zijn
kaar gesproken worden. Daaromdat ze ook wat trager praten. Zo denken we ook
door is de afstand tussen de
graag in stereotypen over vreemde talen en de sprestandaardtaal als norm en het
kers van die talen, hoewel we allemaal heel goed
gebruik ervan in de gesproken
taal soms erg groot, en die afweten dat elke vogel anders gebekt is en veralgemestand is zeker niet zomaar te duiden door verschillen
ningen riskant kunnen zijn.
in sociale achtergrond of opleiding. Denk maar aan
Niet 'hesp' maar'ham'
het soms grillige taalgebruik van politici als Jean-Luc
Nederlanders hebben ook een bepaald beoordelingsDehaene, Bert Anciaux en Herman De Croo. In hun
optredens op radio en tv is het helemaal niet ongepatroon voor het Nederlands in Vlaanderen, en Vlamingen hebben dat voor het taalgebruik in Nederwoon om elementen te horen die niet in de stanland. In het onderwijs en de professionele taalbeheer- daardtaal thuishoren: vaneigens ('vanzelf'), ei zo na
sing heeft Vlaanderen een traditie om Nederland als
('bijna'), daar kan ekik niks aan doen, da moete gij mij
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nietvragen, onafgezien van. Voor een Nederlander is
het niet altijd goed te plaatsen waarom een Vlaming
in zo'n formele contextwoordengebruiktdie hem of
haar totaal vreemdzijn. Dikwijls is niet aIleende betekenis, maar ook de herkomst, de status en de bijbetekenisvan die woordenniet duidelijk. Zois de uitdrukking opzijn honger blijven ('niet voldaan zijn,
niet gekregen hebben wat men verlangdhad') in
Nederland zo goed als onbekend en voor de meeste
Nederlanders ook niet duidelijk. Hoewel de uitdrukking in de adviesboeken negatiefbeoordeeld wordt,
duikt deze letterlijke vertalingvan het Franse rester
sursafaim in Vlaanderen vrijvaak op en is ze er ook
vrij algemeenbekend.
Op grond van zulke verschillen durf ik niet te beweren dat de gemiddelde Vlaming het Nederlands
minder goed zou beheersendan de Nederlander,
maar weI dat hij een problematischere relatie heeft
met de standaardtaal en het normenstelsel dat
ermee samenhangt. Als Vlamingen zichzelfvergelijken met Nederlanders, stellen ze meestal niet dat ze de standaardtaal minder goed beheersen.
Eenveelgehoorde uitspraak is weI dat Nederlanders veel vlotter en
communicatiever zouden
zijn. Mijn ervaring is dat
Vlamingen even vlot en
communicatief zijn als
Nederlanders, maar dat ze
zichom pragmatische redenen niet altijd aan de norm
willen conformeren. Zois
het bijvoorbeeld in Vlaanderen niet ongewoon dat
jongeren stellen dat ze de
standaardtaal pur sang weinigof niet willen
gebruiken omdat ze die in de meeste situaties als artificieel, pretentieusof niet functioneel ervaren.

ding zijn om de taalbeheersing van Vlamingen lagerte
waarderen omdat die minder aansluitbij recente ontwikkelingen in Nederland.
Droogzwierder

Hoewel het woordgebruik in de standaardtaalin
Vlaanderen veel minder homogeenis dan in Nederland, kan ook de woordkeuze van de Vlaming voor
Nederlanders aanleidingzijn om de taalbeheersing
van Vlamingen hoger aan te slaan. Zowordt er weleens beweerddat Vlamingen minder vreemde woorden
gebruiken dan Nederlanders, een opvattingdie 66kop
een mythe berust. Klassieke voorbeelden als droogzwierder ('centrifuge') en duimspijker ('punaise') kunnen de indruk wekkendat Vlamingen minder vreemde
woorden gebruiken, maar Vlaanderen importeertnet
als Nederland heel wat woorden uit andere talen.
Meestal gaat het dan trouwensook om precies dezelfde Engelse woorden.
Doorde cultureleverschillen liggende verhoudingen aIleenweI een beetje anders. Hoewel Vlaanderen.
politieken cultureelhoe langer hoe meer een eigen
koersvaart, is de invloed van het Frans nog altijd duidelijkmerkbaar. Dieinvloed op het Nederlands in
Vlaanderen is altijd veel sterker geweestdan de invloedvan vreemde talen op het Nederlands in Nederland. De belangrijkste reden hiervan is dat het Frans
tot een eind in de twintigste eeuw ook de taal was van
de overheid en de rijkere klasse in Vlaanderen.
Het gevolg is dat er in Vlaanderen weIwat woorden
circuleren die zijnontstaan uit een puristische reflex
tegenover het Frans. Denkbijvoorbeeld aan drukkingsgroep ('pressiegroep'), batterij ('accu') en bestemmeling
('geadresseerde'). Veel van de woordenen uitdrukkingen die er op het eerste gezicht Nederlands uitzien, zijn
eigenlijk gewoonverhuldFrans, bijvoorbeeld droogkuis
('stomerij', in het Frans nettoyage asec), het noorden
verliesen ('in de war zijn', Fransperdre Ie nord), rondpunt ('rotonde', Frans rond-point) of een klacht neerleggen ('een klachtindienen', Frans deposer uneplainte).
Zulke Vlaamse elementenkunnen voor een Nederlander aantrekkelijk zijnomdat ze een 'sappig' of 'smeuig'
Uitspraak
Maar hoe is het dan te verklaren dat er Nederlanders karakter gevenaan het Nederlands, maar ze kunnen
zijn die de beheersing van het Nederlands in Vlaande- evengoed verwerpelijk worden genoemd omdat ze niet
aansluitenbij het eigentaalgebruik.
ren hoger waarderendan die van henzelf? Ik denk
dat er twee belangrijke. factoren een rol spelen: de
Er zijn uiteindelijk geen objectieve redenen te geven
uitspraak en het woordgebruik. Dat zijn de twee aswaarom de taalbeheersing van Vlamingen superieur
pecten waaraan een Nederlandereen Vlaming herzou zijn aan die van Nederlanders. Generaliserende
kent, en omgekeerd.
De uitspraakvan de standaardtaal is in Vlaanderen uitsprakenvan Nederlanders over het taalgebruikvan
Vlamingen, en omgekeerd, zijn altijd voor rekening
duidelijk anders dan in Nederland, en de Vlamingen
van de persoon die ze doet, maar ze zijn zeker niet
hebben ook niet de behoefteom dat te veranderen.
vrijblijvend. In de grond zijn ze de uitdrukking van een
Vlaamse taalbeheersers ijveren er ook niet voor dat
de Vlaamse standaarduitspraak zich conformeert aan taalpolitieke opvatting. Wie aIleenhet taalgebruikuit
het Noorden als norm voor iedereen stelt, negeert de
de Nederlandse. Doorgaans wordt de uitspraakvan
taalgebruikers uit het Zuiden. Wie in 'het Noorden het
de joumalisten in de VRT-nieuwsuitzendingen en in
taalgebruikvan het Zuidenals ideaal ziet, veroordeelt
andere informatieve uitzendingen van de openbare
zichzelf tot een paria van het Nederlands.
omroepals model beschouwd. Deze standaarduitDaarom pleit ik voor zo weinigmogelijk politiek
spraak kan ook voor Nederlanders een modelfunctie
correete uitsprakenover het taalgebruikvan de zuiderhebben omdat die veel weg heeft van hoe er in de
of noorderburen, maar voor taalkundigverantwoord
eerste helft van de vorigeeeuw in Nederland werd
gesproken. Zo zijnde 0- en de e-klank in bijvoorbeeld inzichtin de nuancesvan het Nederlands in Noord en
Zuid. Een tv-programma als 10 voor taal bijvoorbeeld
blote benen in Vlaanderen nog altijd zuivere enkele
levert daar een uitstekende bijdrage toe, omdat de rijkklinkers, en geen tweeklanken, zoalsbij heel wat
Nederlanders ('blaute beine'), en de g van geld is nog dom en de schakeringen van het Nederlands erin aan
bod komen zonder dat je als kijker het gevoelkrijgt dat
altijd stemhebbend en niet stemloos zoalsde ch in
e
lacht. Uiteraard kunnen zulkeverschillen ook aanlei- je het Nederlands niet beheerst.
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NEDERLANDER IN VLAANDEREN
Heleen de Groot - Bergen op Zoom

en aantal jaar geleden vestigden we ons vanuit Nederland in de regio Leuven,
waar we acht jaar hebben gewoond. De overheersende gedachte toen wij verhuisden, was dat de
táál in ieder geval geen probleem
zou zijn voor onze kinderen. Voor
ons bestond het verschil tussen
Vlaams en Nederlands in een afwijkende woordenschat, een andere uitspraak en een andere intonatie. Kortom, er was geen reden
om aan te nemen dat er meer ingrijpende taalproblemen zouden
komen. Na het gebruikelijke onbegrip en gegniffel van beginnende
Nederlanders over het `Ga maar
op uw poep [= je achterwerk] zitten' , kwamen inderdaad al snel de
eerste Vlaamse woorden mee naar
huis. Woorden als schoon, lopen,
boekentas en kleven in plaats van

mooi, rennen, rugzak/schooltas en
plakken/lijmen. Ook de intonatie
van onze kinderen begon duidelijk
Vlaamse trekken te vertonen. Zoals gezegd: we hadden niet anders
verwacht.
Op het moment dat onze zoon
thuiskwam met uitdrukkingen als
`Wat heeft 'm gezegd ?', `Ik wil zo'n
schoenen niet', `Ik heb een briefje
bij', `We zijn tot aan het derde
hoofdstuk geraakt', Alle leraars
waren verkleed', `Hoe noemt dat ?',
`Ik wil dat groen boekje', `We moeten iets rood meebrengen', `Ik ben'
gewonnen' en `We hebben naar de
kinderboerderij geweest', en dergelijke, ging ik me realiseren dat het
Vlaams zich ook op grammaticaal
gebied van het Nederlands .onderscheidt. Maar ik raakte daarvan
pas goed doordrongen toen ik op
het eerste schoolfeest dat ik meemaakte, de hele school uit volle
borst hoorde zingen: "Vlieg met je
eigen omhoog, vlieg met je eigen
omlaag."

In de tijd die volgde, hoorde ik
constructies die deel uitmaken van
het dagelijks taalgebruik van Vlamingen, maar die voor Nederlanders ongebruikelijk zijn — constructies als: `Dieter slaagt Linde heel
vaak', `Dat ga(at) niet gaan', `Dat
heb ik nooit niet gehoord', `Hij is er
vier', `Hij zegde dat ...', `Hij kloeg
van oorpijn', `Hij vroeg me van dat
niet te doen', `Deez' jaar ...', `Ik
weet niet als u dat weet, maar ...',
`Ik had dat vroeger niet gekunnen',
`Heeft 'm braaf geweest ?', `Ga maar
terug [= weer] spelen', `Heb je je
sjaal kwijt ?', `In de mate dat er
maar een secretaris is ...', Als
[ = toen] ik Kaat naar school gebracht had, ...', `... aan honderd
frank per cassette', `Zijn enkelbanden waren uitgerokken', `Het heeft
gevrozen', `Hij heeft gevallen', `Hoeveel moet ik u ?' [ = Hoeveel ben ik
u schuldig ?], `Dan heb je geen democratie nie (t) meer', `We hebben
er niks van geleerd ook nie(t)' en
Aan wie is het?'
0

VLAMING IN NEDERLAND
Ir. Willem Gijsels - Rijswijk

k ben altijd een voorstander
geweest van één taal voor
Vlaanderen en Nederland, hét
Nederlands. Maar wat dan precies
dat `Standaardnederlands' is, dat
vind ik steeds moeilijker te bepalen, zeker nu ik als Vlaming al
zeven jaar in Nederland woon. Er
is volgens mij meer en meer een
onderscheid te maken tussen het
Nederlands zoals het gesproken en
geschreven wordt in Nederland
(`Noord-Nederlands', kun je zeggen) en het Nederlands in Vlaande re n (`Zuid-Nederlands', zeg
maar, of 'Vlaams'). Dat de Nederlanders nu toevallig met 16 miljoen zijn en de Vlamingen `slechts'
met 6 miljoen, maakt nog niet dat
het Noord-Nederlands automatisch
de standaard is, en het Zuid -Nederlands "gewestelijk" — of nog
erger "dialectisch ", zoals Van Dale
het in een vorige editie noemde.

Ik besef dat de Groot-Nederlandsdenkenden, de Nederlandse
Taalunie en politici dit niet graag
horen, want met 22 miljoen sp re kers is het Nederlands in Europa
belangrijker dan met 6 of i6 miljoen sprekers. Maar naar mijn bescheiden mening verschillen het
Vlaams en het Noord - Nederlands
op eenzelfde manier als bijvoorbeeld het Engels in de Verenigde
Staten (met 28o miljoen sprekers)
en dat in Groot-Brittannië (met 6o
miljoen sprekers). Voor die twee
varianten bestaan verschillende
woordenboeken (bijvoorbeeld The
Merriam-Webster Dictionary en de
Oxford Dictionary) omdat ze verschillen in woordenschat, uitdruk
uitspraak. Welke van -kinge
de twee is dan de standaard? Het
Engels van de 28o miljoen Amerikanen, of dat van de 6o miljoen

Britten?
Het verschil wordt versterkt
door de media. Vlamingen en Nederlanders lezen vrijwel alleen de
kranten van hun eigen land en kij
-

In Nederland kan de

Vlaamse tv-serie
Spoed niet zonder
ondertitels.

naar hun eigen tv-zenders. Is
het geen teken aan de wand dat
tv-programma's als het Nederlandse Baantjer en het Vlaamse Flikken
over de landsgrens ondertiteld
worden? Dat is niet om politieke
redenen, maar omdat anders vele
uitdrukkingen en woorden slecht
begrepen worden. Verder bestaan
er diverse Vlaams-Nederlandse
woordenboeken. Ik zou bijna zeggen: nu nog een Vlaamse grammatica en een Vlaamse bijbelvertaling. Maar of er sprake is van
twee aparte talen, dat is een andere en zeer moeilijke discussie. 0
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('aangaande'), terwijl ('tijdens'), uitgedaan (`uitgezonderd'), uitgelezen ('uitgezonderd') en weerszijden) (zoals in

Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:

`weerszij die brug').

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw reactie indien mogelijk per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl,

• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan
250 woorden).
• Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.

Troonrede

• Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een

Ad van Soelen - Nes aan de Amstel

vorig nummer erbij te halen.
• Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres 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.

Voorzetsels
W. Sterenborg - Tilburg

ndrukwekkend is de lijst met voorzetsels in het oktobernummer, bij
de bespreking van het proefschrift
van dr. Nard Loonen. Of is de kwalificatie grensverleggend misschien beter
op haar plaats? Immers, menig woordenboek en ook grammatica's Ieren
ons over nogal wat van Loonens voorzetsels iets anders.
Hoogst merkwaardig vind ik het
dat zelfstandige naamwoorden als
halte, hartje, station en bestemming
ook als voorzetsel bestempeld kunnen worden. Dat houdt in dat telegramstijl leverancier is geworden van
nieuwe voorzetsels. Laat men kortheidshalve een voorzetsel weg, dan
wordt een volgend zelfstandig naamwoord `voorzetsel' - rij en stoel bijvoorbeeld in een zin als `Hij zat (in) rij
12, (op) stoel 6.'
Jammer genoeg is het de onderzoeker niet gelukt een definitie van
het begrip `voorzetsel' te produceren.
Dientengevolge is het voor de leek
moeilijk zijn idee daarover bij te stellen. Als we ons baseren op de simpele
formule dat ieder woord `voorzetsel'
mag heten dat niet tot een andere
woordsoort behoort, althans in ieder
specifiek geval, dan zou Loonen tot
een kortere lijst zijn gekomen.
Hoe onmogelijk het ook moge lijken, in de lijst ontbreken nog enkele
woorden die door andere naslagwerken allang erkend zijn als voorzetsel.
Van Dale geeft circa (`omtrent, omstreeks'). In zijn Nederlandse spraakkunst ontdekt prof. De Vooys dat de
combinatie laat staan qua functie een
voorzetsel is. En het Woordenboek der
Nederlandsche Taal kent nog hent(e)
(`tot', letterlijk: `heen toe'), nopende
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r was nogal wat kritiek op de
woorden "de economie staat
stil" uit de jongste Troonrede.
journalisten en politici wezen erop dat
niet de economie zelf stilstond, maar
de groei ervan. De Taaladviesdienst,
die de Troonrede ieder jaarcorrigeert,
betoogt in de rubriek `Vraag en antwoord' (Onze Taal oktober) dat er
niets mis is met de formulering. Maar
dat verweer vind ik nogal zwak en formalistisch.
De negatieve beoordeling van deze
onhandige uitdrukking komt vooral
voort uit een heel basaal communicatieprincipe. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de zender zijn
boodschap over te brengen bij de beoogde ontvanger. De zender moet
daarbij al het mogelijke doen om die
boodschap ondubbelzinnig over te
brengen. De Troonrede heeft een
grote, heterogene doelgroep. Van die
doelgroep mag dus geen al te grote
spitsvondigheid bij het interpreteren
van de tekst verwacht worden. Want
juist bij het spitsvondig interpreteren
ging het nu mis. Daarom vind ik dat de
Taaladviesdienst met zijn verweerde
plank misslaat en ruiterlijk zou moeten
erkennen dat een eenduidige formulering de voorkeur had verdiend.

E

Ranzig en `kruis'

wijs- en middelvinger). Vroeger gebruikten we dat teken altijd als we tikkertje speelden om aan te geven dat
we niet getikt mochten worden. En er
was altijd wel een reden te bedenken,
bijvoorbeeld het strikken van je veters.
Dus het was meer dan bescherming,
het was ook een vrijstelling en een
`pauze', bijvoorbeeld om op adem te
komen.

Blof
Dr. Louise Cornelis - taalkundige, Amsterdam

at jammer dat Henk Spaan
zo denigrerend doet over de
teksten van Blof, in het oktobernummer. Nu is afgeven op popmuziek als gedegenereerde kunst zo oud
als die muziekstroming zelve, en of je
ervan kunt houden, is natuurlijk een
kwestie van smaak. Enig respect vind
ik overigens wel op zijn plaats, zeker
als de teksten te maken hebben met
een veel te jong verongelukt lid van de
desbetreffende band (het lied'Barcelona', waaruit Spaan citeert, gaat over
het verwerken van de dood van de
drummer van Blof), maar goed.
Eén ding waarover Henk Spaan
schrijft, is echter pertinent onwaar.
Blof is geen band voor veertienjarigen,
of voor mensen onder de achttien. Eén
meisje van veertien maakt nog niet
een heel publiek. Niet alleen is dat publiek in werkelijkheid gemiddeld heel
wat ouder, ook zal het melancholieke
levensgevoel van de teksten en de muziek niet aan die leeftijdscategorie besteed zijn. Aan Henk Spaan kennelijk
ook niet, maar gelukkig aan heel veel
twintig- en dertigplussers wel.

W

E. Hof - Apeldoorn

n het juni -en het oktobernummer
werden woorden besproken die
doorjongeren anders worden gebruikt dan door volwassenen. Ik dacht
zelf direct aan het woord ranzig. In
Van Dale wordt het onder meer omschreven als "(niet algemeen) zuur,
mopperig, bezopen ", maar het kan
ook gebruikt worden voor grove, seksueel getinte moppen, en ook in het
algemeen voor dingen die smerig en
afschuwelijk zijn. Vaak heeft het een
seksuele context, maar dat hoeft lang
niet altijd zo te zijn.
Nog een aanvulling: in het juninummer besprak Riemer Reinsma in
zijn rubriek `Bij wijze van zeggen'
het `kruis'-symbool (het kruisen van

De Zeeuwse popgroep Blof.
Foto: Corbino

U of oe?
Paul A. Elïas - Fountain Hills, Arizona, USA

G. Herz uit Eindhoven verbaast zich er in het okto• bernummer ('Taalergernissen') over dat de [oe]-klank in buitenlandse namen in de media soms met
een oe wordt weergegeven en soms
met een U. Arabische namen bijvoorbeeld; de ene keer is het Hussein, de
andere keer Hoessein, en hetzelfde
geldt voor het Indonesisch: soms
wordt Surabaya met een oe geschreven. Wat dit laatste voorbeeld betreft:
sinds de Indonesische spellingwijziging waarin alle oe's in u's werden
veranderd, is Surabaya de officiële
spelling in het Bahasa Indonesia, de
officiële taal van Indonesië.
Er is een uitzondering: persoonsnamen die vóór de spellingwijziging
met een oe werden geschreven, iets
waar Nederlandse journalisten zich
vaak niet aan houden. Zo schrijven zij
Soekarno en Soeharto geregeld met
een u.
Ook merk ik op dat de journalisten
vaak de q en k in Arabische namen
door elkaar gooien. De q is in het Arabisch een k klank met diep keelgeluid
en daarom moet het Iraq zijn en niet
Irak. Andere plaatsnamen in de Arabische landen worden wel met q geschreven, denk aan Um Qasr, Qatar
en Al Qa'im, dus waarom is men niet
consequent?

M

Naschrift Ignatius Supriyanto docentjavaans, Leiden
In 1947 werd inderdaad bepaald dat
de [oe]-klank in het Indonesische
spellingsysteem met een u moest
worden weergegeven, en in 1972
kwam daar de spellingwijziging
overheen die van dej een y maakte.
Het is tegenwoordig dus inderdaad
Surabaya. De heer Elïas heeft gelijk
als hij zegt dat persoonsnamen
zich onttrekken aan deze spellingwijziging. Volgens de spellingregels van 1972 moeten eigennamen
geschreven worden zoals gewenst
door de dragers van die namen. In
1973 veranderde ik mijn naam van
Suprijanto in Supriyanto, omdat ik
mijn naam wilde aanpassen aan de
spellingregels. Omdat de ex-presidenten Soekarno en Soeharto hun
namen altijd met een oe hebben
geschreven, moeten anderen dat
respecteren.
Maar er is nog een uitzondering. Ook plaatsnamen moeten

soms anders geschreven worden,
bijvoorbeeld in bibliografische gegevens. Daar moet de schrijfwijze
worden aangehouden zoals ze in
oude bronnen wordt aangetroffen
(het kan dus Soerabaja zijn, of Soerabaia, of Surobojo, of Soerobojo).
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de
naam Batavia. We mogen die naam
niet zomaar veranderen in Jakarta
of Djakarta.

De Rasoel-Komrij-affaire
Frida Balk - Bloemendaal

n het oktobernummer belicht Marc
van Oostendorp de Rasoel-Komrijaffaire en het onlangs verschenen
gelijknamige boek van Teun A. van
Dijk. De affaire draait om de vraag:
wie is de auteur van het pamflet De

ondergang van Nederland. Land der
naïeve dwazen (1ggo),waarin de islam
als dodelijk agressief en Nederland als
levensgevaarlijk tolerant wordt afgeschilderd? Volgens Teun A. van Dijk,
hoogleraar tekstwetenschap, is dat
hoogstwaarschijnlijk Gerrit Komrij
en pertinent niet de Pakistaanse
variétéartiest Zoka van A., die er door
de rechter voor werd veroordeeld.
Van Oostendorp citeert een deskundige, die het zojuist verschenen
boek niet gelezen heeft, maar Van
Dijk wel met onverhulde verontwaardiging verwijt zich te gedragen als
een "beunhaas" die "het vak geen
dienst bewijst". Het grootste deel van
het artikel is gewijd aan de onbetrouwbaarheid van tekstvergelijking
op basis van computerprogramma's
en aan de niet te vermijden manipuleerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Van Oostendorp geeft blijk
van een gezonde wetenschappelijke
scepsis met betrekking tot het herkennen van een auteur "alleen aan
zijn stijl ". Die mogelijkheid sluit hij
vooralsnog uit.
Maar Van Dijk hanteerde niet alleen de voor elke geroutineerde lezer
onmiskenbaar zichtbare taal- en teksteigenschappen van het pamflet als
argument. Met een overvloed aan
controleerbare feitelijke gegevens
toont hij aan dat het auteurschap van
de veroordeelde Zoka van A., alias
Rasoel, uitgesloten is. Wat natuurlijk
niet betekent dat Komrij de auteur is.
Dat een hoogleraar tekstwetenschap aan de hand van concrete feiten
een gerechtelijke dwaling aan het
licht brengt, zegt weinig over zijn

tekstwetenschappelijke bekwaamheid. Toch wekt die lucide prestatie
het idee dat het met de vakbekwaamheid best weleens mee zou kunnen
vallen. En wie de moeite neemt De Rasoel -Komrij A f f aire van Teun A. van Dijk
te lezen, komt heel wat te weten over
journalistiek eigenbelang. Volgens
Van Dijk zijn er bij de affaire medewerkers van NRC Handelsblad betrokken die hun lezers misleiden, informatie achterhouden en zichzelf bij herhaling tegenspreken. Een onthullend relaas, waarin, afgezien van wat citaten
van Komrij, niemand wordt uitgescholden of beledigd.
Kortom, een uitstekend boek.
Spannend zelfs. Geen kwaliteitskrant
heeft het nog echt besproken. Wat er
ook regeert, het doodzwijgen regeert
mee.

Verbod zo vriendelijk mogelijk
Atje den Toom-Naafs - Abcoude

rank Jansen pleit in de oktoberaflevering van zijn rubriek `Hom
of kuit' voor het zo duidelijk mogelijk formuleren van verboden. Maar
zeer direct zijn kan snel uitmonden in
onvriendelijkheid, en zoals mijn oma
al zei: `Vriendelijkheid kost geen cent.'
Neem nu de begrafenisondernemer
die voor iedere dienst zegt: `U kunt na
de plechtigheid uw mobiele telefoon
weer aanzetten.' Dit is een indirect
verzoek, maar het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En het
werkt zeer goed.

F

Verbod zo duidelijk mogelijk
Hens Borkent - Siebengewald

irect geformuleerde verboden
hebben de voorkeur van Frank
Jansen, zo blijkt uit zijn `Hom
of kuit' -stelling in het oktobernummer. Zelf ben ik daar ook voorstander
van.
De positief geformuleerde verboden hebben enkele jaren geleden ingang gevonden bij de verkeersborden
in ons land. In plaats van het oude
rode verbodsbord met de betekenis
`verboden links af te slaan' zult u nu
een blauw bord aantreffen dat aangeeft dat u onbezwaard rechtdoor en
rechtsaf mag. Ik kan niet bewijzen dat
de strekking van dit bord nu vaker genegeerd wordt, maar elke keer als ik
het zie gebeuren, komt die gedachte
bij me op. 0

D
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Vroeger.

Tegenwoordig.

104 ANDERE WOORDEN VOOR
FLASH MOB
Taaladviesdienst

F

itsfeit, momentmeute,
schichtschare, verdwijnvolk,
wegwezers: de oproep om

een Nederlands woord te bedenken voorflash mob (Onze Taal oktober) heeft enkele klinkende aIliteraties opgeleverd. Ook van de
zeven meest ingezonden woorden
zijn er vijf allitererend: bliksembende (3X), bliksembijeenkomst,

flitsbende, flitsbijeenkomst, gauwgroep, groep(s)grap en plotsploeg
(elk 2X).
De overige 97 ingezonden alternatieven werden aIle slechts een
keer genoemd; in totaal reageerden 51 lezers op onze oproep.
We omschrevenflash mob als
"een groep mensen die via internet
hebben afgesproken om op een bepaald moment op een bepaalde
plaats iets ongewoons te doen, om
vervolgens weer te verdwijnen".
Daarbij benadrukten we datflash
mob ook op het evenement kan
slaan ('Heb jij meegedaan aan
die flash mob?'). Verder noemden
we twee alternatieven uit de
media: flitsmenigte enflitsmeute.
Op zich prima samenstellingen,
maar - zo schreven we - er moet

een woord te bedenken zijn dat
twee ingezonden samenstellingen
het verschijnselflash mob preciezer met oploop ~ dot.kom.oploop en
beschrijft.
momentoploop - zijn echter respecHet zou mooi zijn als ook het
tievelijk te onduidelijk en te algeNederlandse alternatief voor flash
meen. Troep kwam aIleen voor in
mob naar zowel de groep mensen flitstroep, dat vanwege de dubbele
als de gebeurtenis zou verwijzen.
betekenis van troep - 'menigte' en
Als we daarvan uitgaan, vallen bij- 'rommel' - zeker in aanmerking
voorbeeldflitsfeit, groepgrap en
komt omflash mob te vervangen.
spoedpoets af; deze woorden hebBende heeft diezelfde dubbele beben immers niet de betekenis
tekenis, maar is volgens ons iets
'groep mensen' in zich. Sowieso is
Iuchtiger en sluit daarom beter aan
de betekenis van deze woorden te
bij het verschijnselflash mob. Onze
breed: ze zouden ook naar een
voorkeur gaat dan ook uit naar
heel ander soort feit of grap kuneen samenstelling met bende.
nen verwijzen. Ook te algemeen
zijn samenstellingen als bliksemHet winnende alternatief is blikbijeenkomst enflitsbijeenkomst.
:"/ sembende geworden, omdat dat het
Daarnaast werden er alternatie- vaakst voorgesteld werd en bovenyen ingezonden die weI de beteke- dien lekker allitereert. Daarnaast
nis 'groep mensen' in zich hebben
heeft het door bliksem een passenmaar weer niet geschikt zijn om
de betekenisovereenkomst met beeen evenement aan te duiden. Tot
staande woorden ais bliksemactie,
deze reeks behoren samensteIlinbliksembezoek en bliksemcarriere.
gen met menigte, meute, groep,
De eerste die bliksembende voorploeg, volk, massa, drom, etc. Ook
steIde, was Sibrand de Grauw uit
de leuke vondst wegwezers valt af
Dordrecht. Hij ontvangt de boevanwege haar beperkte betekenis.
kenbon van € 25,- van de Stich. De gewenste dubbele betekenis
ting LOUT (Let Op Uw Taal). We
is wel te vinden in de inzendingen bedanken aIle inzenders hartelijk
met oploop, troep en bende. De
voor hun creatieve bijdrage.

e

ANDER WOORD VOOR ••• ARTIST'S
IMPRESSION

'E

en artist's impression is volgens het Groot woorden-

boek hedendaags Nederlands van Van Dale (2002) een
"tekening van hoe een nog niet bestaand gebouw eruit komt te zien".
Deze omschrijving is te beperkt,
want ook van bijvoorbeeid toekomstige bruggen en wegen worden artist's impressions gemaakt.
Verder wordt de term .gebruikt
voor afbeeldingen van sterrenkundige objecten en soms ook voor
visualisaties van historische situaties of voorwerpen.
Meestal worden artist's impressions met de computer vervaardigd, al komen we op internet ook
handgemaakte tekeningen tegen
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van bijvoorbeeld
nog te bouwen
wijken. Een artist's impression
is kortom een
(computer)weergave van iets
wat niet gefotografeerd kan
worden.
We zijn benieuwd of er een
Nederlands
woord te bedenken is voor het
Engelse artist's impression. Hebt u
een idee, stuur dat dan voor 5 januari naar de Taaladviesdienst,
Raamweg ra, 2596 HL Den Haag;
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e-mail: taaladvies@onzetaal.nl.
De Stichting LOUT beloont het
geschiktste alternatief ook nu weer
met een boekenbon.
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Taaladviesdienst

Ton
Honderdduizend gulden werd
• een ton genoemd. Hoe noem je
honderdduizend euro? En vanwaar
eigenlijk dat ton?

I,

'Ook honderdduizend euro kan
•prima met ton worden aangeduid.
Deze nieuwe betekenis van ton is te
vinden in Hetgroene woordenboek
(zooi) en Van Dale pocketwoorden-

boek Nederlands als tweede taal
Als u bang bent voor verwarring - omdat menigeen bij ton nog
aan guldens denkt - kunt u euroton
gebruiken. Ook ton euro komt geregeld voor.
Hoe de financiële betekenis van
ton ontstaan is, is onduidelijk. Het Etymologisch woorden6oekvan Van Dale
(1997) relateert haar aan "het feit dat
het gewicht van de gulden van 1840
tot 1945 10 gram was, zodat iem. die
een ton bezati000 kg geld had". Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is een ton echter een
al eeuwen geleden ontstane verkortingvan een ton gouds (" oorspr. een
bedrag van fl. ioo.000 in goudgeld,
vervolgens: wat die waarde vertegenwoordigt").Het WNT noemt een
citaat uiti64o waarin "een tooneken"
al als geldaanduiding wordt gebruikt.
(2003).

Vrij zijn/hebben
?Wat is juist: `Morgen hebben de
• kinderen vrij van school' of
`Morgen zijn de kinderen vrij van
school'?
g Beide mogelijkheden zijn juist, maar
• er kan een klein betekenisverschil
zijn.
Hoewel de taalnaslagwerken er
geen uitspraak over doen, lijkt vrij
hebben in de praktijk een specifiekere
situatie aan te duiden dan vrijzijn. Wie
zegt: `ik ben vanavond vrij', laat alleen
maar weten dat hij vanavond niets te
doen heeft. De uitspraak 'Ik heb vanavond vrij' impliceert voor veel mensen dat de spreker normaal gesproken
wél iets te doen zou hebben gehad,
maar dat zijn (vaste) afspraak of
dienst deze avond vervalt. Vrij hebben
komt ongeveer op hetzelfde neer als

vrijaf hebben.
Terug naar het voorbeeld uit de
vraag: `Morgen zijn de kinderen vrij
van school' zou dan eerder gezegd
worden als het een gewone vrije dag

is (zaterdag bijvoorbeeld); `Morgen
hebben de kinderen vrij van school'
duidt meer op een onverwachte of
uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld
als er een dag onderwijs uitvalt.

vn

S

Chocoladeletters
komt het gebruik vandaan
7• Waar
om met sinterklaas chocoladeletters uit te delen?
naast elkaar komen die als één klank
gelezen kunnen worden, is een
g In Het Parool van 14 november 1998
streepje nodig: netto-inkomen (van• heeft Hans Hoekstra daar een lang
artikel aan gewijd (dat na te lezen is
wege oi), netto-opbrengst (vanwege
op www.chocoladeletter.net). De
oo). Dezelfde regels gelden voor
chocoladelettertraditie gaat terug tot combinaties met bruto: brutosalaris,
het eind van de negentiende eeuw. Er bruto-inkomen, etc.
wordt in elk geval al melding van geNetto en bruto worden wél los geschreven voor een bijvoeglijk naammaakt in Couperus' roman Eline Vere
(1889): "Op elk [tafeltje] lag een naam woord: netto besteedbaar inkomen,
in chocoladeletters gespeld."
bruto nationaal product.
Al veel eerder bestonden in Nederland koekletters en banketletters;
koekletters komen al voor op eetstilKerst-woorden
Krijgen de woorden kerstmis,
levens uit de zestiende en zeventiende eeuw. De traditie van eetbare let• kerstdag, kerstkind, kerst, etc.
een hoofdletter?
ters grijpt volgens Hoekstra's bronnen mogelijk terug op een middelDe naam van het feest is met een
eeuws gebruik om leerlingen op
kloosterscholen te leren schrijven met • hoofdletter: Kerstmis. Het verkorte
behulp van letters van brooddeeg, die woord kerst is echter ingeburgerd met
ze als beloning mochten opeten. Een
een kleine letter. Ook samenstellinandere verklaring is de negentiendegen met kerst- krijgen in principe een
kleine letter: kerstvakantie, kerstboom,
eeuwse gewoonte om sinterklaaskerstfeest, et cetera. Dit geldt ook
cadeaus te bedekken met een laken
voor eerste kerstdag, tweede kerstdag
met daarop de beginletter van de
en kerstavond.
naam van het kind, gemaakt van
Kerstkind wordt afhankelijk van de
brooddeeg.
betekenis met een kleine of een
Het woord chocoladeletter moet
eind negentiende eeuw al vrij populair hoofdletter geschreven: kerstkind betekent `kind dat met kerst geboren is',
geweest zijn. In het boek WoordenKerstkind is een andere naam voor
schat (1899) van De Beer en Laurillard
jezus als kind; de hoofdletter wordt
wordt er namelijk een afgeleide betehier voornamelijk gebruikt om eerkenis van gegeven: "groote, lange,
bied uitte drukken.
zwarte letters, waarmede de naam
In één geval kan kerstmis een kleine
van een artist of leverancier op aanletter krijgen, namelijk als de betekeplakbiljet, affiche enz. staat uitgenis `mis die met kerst wordt opgedrukt".
voerd, mis om de geboorte van Christus te vieren' bedoeld is.
0

7
t

Netto(-)inkomen
i, Wat is de juiste spelling: netto

• inkomen, netto-inkomen of
nettoinkomen?
ljuist is netto-inkomen. Netto is oor• spronkelijk een bijwoord, en het is
gebruikelijk om dit aan het bijbehorende zelfstandig naamwoord vastte
schrijven: nettobedrag, nettoregisterton. Maar als daardoor twee klinkers

Twijfel over uw tekst?
De Taaladviesdienst beantwoordt niet alleen taalvragen, maar corrigeert en herschrijft ook teksten.
De taaladviseurs zorgen ervoor dat uw teksten
foutloos en prettig leesbaar zijn. Kijk voor meer
informatie op www.onzetaal.nlladvies of vraag de
folder aan via 070 - 356 12 20.
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"lAAL VERKLAARl NIElS"
Interview met dichter Menno Wigman

Kees van derZwan

Denieuwereeks 'Gedicht voor Onze roar wordt geopend door Menno
Wigman.Hij schreef eengedichtoverdeberoemde negentiende-eeuwse
vondelingKaspar Hauser, dievolkomengeisoleerd endustaalloos
opgroeide. Een gesprek overdeontoereikendheid vantaal, enoverhoe
die te vatten isin afgewogen dichtregels.

met zijnbenen gespreid op de grond. Soms smaakte
het water dat hij kreegwat bitter; hij viel dan in een
diepe slaap,waama zijnhaar en zijnnagelsgeknipt
waren. Waarschijnlijk had iemandwat laudanum of
opiumin z'n water gedaan."
AI snel gingenaIlerlei invloedrijke mensenzichontfermenover Hauseren zijnverdere opvoeding. Hij is
zo ongeveer de beroemdste vondeling van de negentiende eeuw
Kaspar lief
Dat is aIlemaal intrigerend genoeg, maar het is nog

oen Menno Wigman beslootin te gaan op
het verzoek om een gedichtvoor Onze
Taal te schrijven, stond een ding voor
hem vast: het zou overKaspar Hauser
gaan. Wigman: "Hij fascineert me al sinds
mijnzeventiende. Iklas toen een gedichtvan de
Oostenrijker Georg Trakl: 'Kaspar HauserLied'. Wie
Kaspar Hauserwas, wist ik niet, maar ik yond de
klankvan zijn naam meteen al prachtig, en ben me in
hem gaan verdiepen. Zijn levenen aIles eromheenis
nog steeds met mysterie omweven."
Wateren brood

Kaspar Hauserwerd in 1828 plotseling aangetroffen op
een pleinin Neurenberg. Hij was eenjaar of zeventien,
zag er verwilderd uit en kon behalve zijneigennaam
niets anders zeggen dan 'Ikwileen ruiter wordenzoals
mijnvader was'- en dat dan nog aIleen heel gebrekkig. Toen hij een beetjeleerdespreken, werd geleidelijk
duidelijk dat hij al die tijd opgesloten had gezetenin
een donkere kelder. Hij was grootgebracht door iemand die hij "de man met wie ik altijdwas"noemde,
en die hem niet meer gaf dan water en brood.
Wigman: "Het is natuurlijkeen gruwelijk verhaal.
Die man heeft Hauserin die kelderaf en toe omhooggetrokken, en met zijnknieen in z'n knieholten geduwd om hem te leren lopen, want al die jaren zat hij
Menno Wigman werd in 1966 geboren in Beverwijk engroeide opin Santpoort. Sinds
zijnzestiende publiceert hij dichtbundels in eigen beheer. Zijnoffldele poezledebuut
was in 1997: 'sZomers stinken aile steden (uitgegeven doorBertBakker), dateen tweededrukbeleefde. Ookzijntweede bundel, Zwart als kaviaar (2001), kreeg een herdruk, enwerd in 2002 bekroond metdeJan Campert-prijs. Wigman isbehalve dichter
ookvertaler (van onder anderen Charles Baudelaire, Thomas Bernhard enRainer
Maria Rilke) enbloemlezer (onder meer Wat blijft. De mooiste gedichten van deeeuw).
Ais drummer speelde hijin diverse punkbands, zoals Human Alert.
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niet alles. Het gerucht ging dat Hausereen kind was
van de groothertog van Baden, en dat hij directna zijn
geboorte moestverdwijnen zodat een andere tak van
de familie aan de macht kon komen. Waar of niet, de
Manier waarop hij zijn einde Yond, wijsterop dat er
haast weIiets moet zijn geweest. Er werden twee
moordaanslagen op hem gepleegd, De eerste yond al
plaats een jaar nadat hij was opgedoken, de tweede in
1833. Hauserwerd neergestoken in een park, en overleed een dag later.
''Watzo ten hemel schreiend is, is dat Hauserzo'n
ontzettend onschuldig iemandwas", vindt Wigman.
"Hij heeft nooit echt goed leren spreken, en zeivoortdurend dingen als 'Kaspar lief, Kaspar lief, niemand
slechtdoen.' Zijn moordenaar heeft hij meteenvergeYen. Hij heeft maar een keer afgegeven op de man die
hem al diejaren had vastgehouden; dat was toen hij
'8 nachtsvoor het eerst de sterrenhemel zag en zich
afvroeg waaromhij dat niet eerder had mogenzien."
Waarom liet Wigman een gedichtover taal nu juist
gaan overiemand die bijnaverstoken is van taal?
"Kaspar Hauserspreektme aan omdat hij een prachtig
voorbeeld is van de ontoereikendheid van taal. Ookop
taalgebied was hij natuurlijkeen onbeschreven blad,
en uit aIleMacht is geprobeerd om hem Duits te leren
spreken en schrijven, maar dat is niet goed gelukt. Hij
kon er zijngedachtenniet mee uitdrukken, en er de
enorme angsten die hij had niet mee beheersenof
temmen. Taal is onbetrouwbaar. De sleutelzin van
mijngedichtgaat over het Duits, maar in feite natuurlijkover aIletaal: 'Maarhet verklaarde niets.'"
Stratenmaker

Menno Wigman (1966) geldt als een van de belangrijkste jonge dichters van dit moment. ZijncoIlega
IngmarHeytze vindt hem zelfs "de beste dichtervan
onze generatie". Hij wordt vooral geprezen om zijn

GEDICHT VOOR
ONZE TAAL
Voortaan is er in Onze Taal een vaste plaats ingeruimd voor gedichten - al is het beter om te
zeggen dat er in het blad voortaan wéér een vaste plaats is ingeruimd voor gedichten. Want
ook een jaar of tien geleden publiceerden we al maandelijks speciaal voor Onze Taal geschreven poëzie van gerenommeerde Nederlandse dichters: poëzie over opvallend taalgebruik,
over vergeten woorden, over dialect, over rare grammaticale kwesties, over spreekwoorden kortom over alle uithoeken van de taal. Die oude gewoonte wordt nu dus in ere hersteld.
De nieuwe reeks wordt geopend door Menno Wigman.

KASPAR HAUSER

Hier geen Natureingang.
Geen beek van zilver, gouden zonlicht, zeikgedicht.
Hij gaf niet om de zon.

Menno Wigman: "Een goed ritme maakt taal veel dwingender."

ritme en zijn muzikaliteit, en ook meer in het algemeen om zijn techniek. Criticus Ilja Leonard Pfeijffer
bijvoorbeeld noemde hem "een vakman, zoals er
weinig rondlopen vandaag de dag ". Zelf vergelijkt
Wigman zich het liefst met een stratenmaker. "Dat
klinkt allesbehalve romantisch, maar mijn werk komt
soms gewoon neer op invullen. Ik kies altijd een heel
strakke vorm, in het geval van het Hauser- gedicht
eerst een regel met drie jamben [een jambe is een
onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een beklemtoonde — KvdZ], dan een met zes, dan weer
drie, enzovoort. Dat `invullen' gaat meestal niet zomaar. De afgelopen vijf jaar heb ik maar twee gedichten geschreven die in één avond en nacht klaar
waren. Voor de rest was het altijd een kwestie van
geduldig zoeken, schrappen en schaven, en dat gold
ook voor dit gedicht over Hauser."
"Een bijkomend probleem was dat er meer dichters
zijn geweest die over Hauser geschreven hebben: behalve Georg Trakl ook Hans Arp en Paul Verlaine, en
in Nederland J.J. Slauerhoff. Trakl en vooral Arp
dichtten behoorlijk experimenteel over Hauser; op die
manier hebben zij de consequentie van de ontoerei-

kendheid van taal veel meer in hun gedichten doorgevoerd dan ik zou kunnen doen. Want ik schrijf nu
eenmaal traditionele gedichten. Dat heeft me in dit
geval behoorlijk aan het twijfelen gebracht."
Waarom heb je voor dit gedicht juist deze vers
-vorm
gekozen: drieregelige strofen, met afwisselend die korte en langere regels?
"Het is een nieuwe vorm, voor mij. Ik vind het typografisch gezien erg mooi. Door die afwisseling van
korte en lange regels is er flink wat lucht. Ik hou ook
erg van veel wendingen in een gedicht, en daar dragen die korte regels natuurlijk aan bij. De zin loopt
vaak door aan het einde van de regel, waardoor er
kleine pauzes ontstaan die voor nadruk zorgen, maar
ook voor variatie."
Onbedorven

Vroeger begonnen gedichten vaak met een zogenoemde Natureingang: een natuurtafereel dat
meteen de gemoedstoestand van de dichter sym-

Maar hoorde hij een klank, zag hij een vlam, dan greep
hij witheet met zijn hand.
Soms stond hij heilig met een schilderij te praten

of plantte hij bezorgd
een snijbloem in de aarde. Een kind van zeventien
met kelders in zijn ogen.
Afkomst verduisterd. Mensen die hem willen doden.
Zijn onbemande mond
die hulpeloos herhaalt wat hem was ingesproken:
`Ik wil een ruiter worden.'

Meer wist hij niet. En wij, wij leerden Kaspar kijken,
wilden zijn hoofd met Duits
verrijken, steenhard Duits dat al zijn schrik verdreef.
Maar het verklaarde niets.
En bastaardprins of niet, gelukkig werd hij nooit.

En nu is Kaspar dood.
En wij, wij leefden hem, beschreven hem in gloedvol
Duits dat niets doorzag.

— Breek alle pennen stuk. Tuig elke letter af.
Er is geen taal die troost,
geen woord dat bloost bij Kaspar en zijn hondedood.
Menno Wigman
boliseerde. Jij begint met een Natureingang door
te melden dat je níét met een Natureingang begint.
"Dat is behalve paradoxaal ook een ironische knipoog
naar het behoorlijk clichématige van zo'n Natureingang, die vooral voorkwam in de Romantiek, de tijd
van Kaspar Hauser. Het slaat hier natuurlijk ook in de
eerste plaats op Kaspar Hauser, die op een volkomen
onnatuurlijke manier ingang tot de wereld vond."
Opvallend is ook dat "zeikgedicht", in de volgende
regel.
"De woorden die eraan voorafgaan, `beek van zilver',
`gouden zonlicht', zijn behoorlijk verwisselbaar. Dat
`zeikgedicht' is een manier om mijn kont tegen de
krib te gooien: ik wil ermee aangeven dat ik weinig
op heb met dat weeïge gedoe van die natuurlyriek." ►
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Kaspar Hauser: kind
van zeventien, opgegroeid zonder taal.
Overgeschilderde kopergravure,
in Markgrafenmuseum Ansbach.
Foto: W. Krafft, Stuttgart

Waarom laat je Kaspar Hauser
"heilig" met een schilderij praten?
"Dat heeft te maken met die onbedorvenheid waarover ik het al had.
Hauser was een kind van zeventien,
en de manier waarop hij praatte is
als van de eerste dag. Hij was gefascineerd door het horen van klanken,
en daar probeerde hij met zijn handen naar te grijpen. Hetzelfde had
hij met vlammen. Heel veel dingen
waren voor hem bezield, zelfs het
weer. Hij zei eens dat de winter het
wel koud zou moeten hebben. En
als hij standbeelden zag, dan vroeg
hij zich af waarom die beelden zich
niet wasten, want ze zagen er zo
smerig uit. Wat hij heel vreemd
vond, was dat er afgesneden bloemen in vazen stonden. Het is een keer gebeurd dat hij met die bloemen
naar buiten liep en ze weer in de grond plantte. Of hij
werkelijk ooit met een schilderij heeft staan praten,
weet ik niet. Wel is bekend dat hij met zijn brood
sprak, maar ik vond een schilderij hier beter — vanwege de klank, maar ook omdat een schilderij, en zeker
een portret, een vorm van gestold leven is, net als een
boeket bloemen."

tijd wél voor dat er een paar schoonheidsfoutjes in
zitten, zodat het niet helemaal klopt, want ik vind het
erg belangrijk dat het geen dreun wordt. Vandaar dat
bijvoorbeeld de regel Afkomst verduisterd. Mensen
die hem willen doden' een beetje afwijkt van de rest."
"Een goed ritme heeft grote voordelen. Op een of
andere manier maakt het taal veel dwingender. Flaubert schreef eens aan een vriend: `Is het jou ook niet
opgevallen dat waarachtige zinnen ook altijd ritmisch
kloppen ?' Hoe dat precies komt, weet ik niet, maar
het is wel waar. Die meesterlijke brieven van Gerard
Reve in Nader tot U en Op weg naar het einde zijn ritmisch ook onovertroffen: er staan ellenlange zinnen
in, maar ze `lopen' prachtig en komen allemaal op
hun pootjes terecht."
Verdoezeling

"Regels die ritmisch goed zijn, onthoud je vaak beter.
Ik heb ontdekt dat veel gevleugelde Nederlandse
dichtregels bestaan uit vijfvoetige jamben — neem
bijvoorbeeld het bekende `Een nieuwe lente en een
nieuw geluid'. Een min of meer vast ritmisch patroon
dwingt je ook tot het soort compactheid waar het in
poëzie om gaat: het `verdicht' je taal, in beide betekenissen van het woord. En met een vloeiend metrum
loods je de lezer als het ware door het gedicht heen —
al bestaat dan altijd het gevaar datje er belangrijke
woorden mee verdoezelt."
Maar je kunt er ook bewust dingen mee verdoezeWorsteling
len die wat minder nadruk nodig hebben.
Dichten is, zei je, een kwestie van lang zoeken
"Ja, misschien kan ritme ook al te opzichtige rijmen
naar het juiste woord. Welk woord heeft je de
naar de achtergrond schuiven. Ik wil geen keurig rijmeeste moeite gekost?
mende gedichten schrijven. De gulden middenweg
"Het woord `onbemande', in de tweede regel van de
vierde strofe, liet wel even op zich wachten." Wigman waarop ik ben uitgekomen is halfrijm, watje ook assonantie zou kunnen noemen: de woorden lijken wel
staat op, loopt naar z'n computer en toont een flink
tekstbestand, dat de stille getuige is van het ontstaan te rijmen, . .aar ze doen het niet echt. Het moet net
niet rijmen, maar wel die suggestie wekken. Bijvoorvan het gedicht. Aan dat "onbemande" is zichtbaar
beeld in het gedicht over Hauser dat `praten' in regel
een flinke worsteling voorafgegaan.
"Ik had al betrekkelijk snel iets als `Zijn mond / die zes en dat `aarde' even verderop; je hoort wel die aklank, maar het ligt er niet te dik bovenop. Ook allihulpeloos herhaalt wat hem was ingesproken'. Er
moest alleen nog wat over die mond gezegd worden. teraties moeten niet te nadrukkelijk aanwezig zijn. De
h's in `witheet met zijn hand' heb ik bewust een beetIk zocht het eerst in zelfstandige naamwoorden, bijje verstopt, net als de m's in `zijn onbemande mond'."
voorbeeld `De goedheid van zijn mond', of `De sche`Al die dingen: alliteratie, assonantie, metrum en
mer van zijn mond', of `De onmacht van zijn mond',
dergelijke, zijn uiteindelijk bedoeld om de tekst een
maar dan ontstond er een verwijzingsprobleem. Het
hechtere eenheid te geven, waardoor die logischer
was dan niet duidelijk waar dat `die' in de volgende
overkomt. En waardoor die, om met Flaubert te spreregel op slaat. Het moest dus iets met een bijvoeglijk
ken, waarachtiger wordt. Het gaat erom dat alles zo
naamwoord worden. Ik overwoog onder meer `Zijn
onbeschreven mond', `Zijn onbesmette mond' en `Zijn vanzelfsprekend mogelijk lijkt."
onbevolkte mond', totdat de oplossing kwam: `Zijn
Die afgewogen aandacht voor de vorm contrasonbemande mond'. Dat heeft de juiste klank, het juis- teert in de slotstrofe wel met de woede die daaruit
spreekt; wie erg kwaad is, vergeet juist meestal z'n
te ritme en precies de juiste betekenis."
"Duits', in de zesde strofe, had ook een adjectief
woorden zorgvuldig te kiezen en te articuleren.
"Die woede is om zo te zeggen vooral inhoudelijk, ja —
nodig. Van meet af aan dacht ik aan het Duitse steinhart, dat exact het soort ongevoeligheid aangeeft dat al draagt dat contrast er misschien juist toe bij dat dat
bitse sterker naar voren komt. Ik hoop het, want ik wil
bijvoorbeeld ook zit in `wij leefden hem', in de volgende strofe. Eerst dacht ik nog dat steenhard een
graag dat mijn gedichten iets hards hebben, iets weerfraaie maar niet bestaande vernederlandsing was, ' tot barstigs. Ik heb een hekel aan het beeld dat poëzie
ik in Van Dale zag dat het gewoon een Nederlands
maar wat zoetgevooisde rijmelarij is, vandaar ook
dat 'zeikgedicht', aan het begin. Eigenlijk ben ik nog
woord is, dat ook helemaal niet uit het Duits komt."
steeds een jongen van achttien; ik verzet me tegen
Ook dit gedicht zit ritmisch heel goed in elkaar:
gemeenplaatsen, wil niets klakkeloos aannemen. Het
onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen
is voor mij ook een manier om me teweer te stellen
wisselen elkaar heel regelmatig af zonder dat het
tegen al te grote melancholie. Kaspar Hauser roept
verveelt — integendeel.
ook zo'n reactie op: woede over de mensen die hem
"Ik hecht veel waarde aan een strak metrum. Ik ben
zo'n hondenleven hebben bezorgd, maar ook over de
drummer, en trommel graag met mijn vingers, dat
0
taal, die uiteindelijk met lege handen staat."
heeft er misschien mee te maken. Maar ik zorg er al-
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GROENMAN-TAALPRIJS 2003 VOOR

JAN MULDER

.

gen: "Taal kan het beste duwen
veel onzin heeft gehoord als nu.
Op8 november jongstleden zagen de 1500 bezoekers
vergallen." In De vrouw als karretje
Jan Mulder heeft oog en oor
van het OnzeTaal-congres in het NieuweLuxor Theater
knapt hij af op het zusje van Cif
voor taal. Hij heeft ook respect
in Rotterdam hoe de Groenman-taalprijswerd uitgevoor zijn moedertaal. Telkens weer dat aIleen maar in tweewoordzinreikt aan Jan Mulder. Deprijswordt elke twee jaar
breekt dat door: in zijn columns, in netjes kan sms'en. En in Spreek en
door de StichtingLetOp UwTaal (LOUT) toegekend
zijn toespraken en in zijn verhalen. vergissing, een poetische novelle
aan een radio-of tv-persoonlijkheiddie zichheeft ondie helemaal om taal draait, laat
Taal is het aanknopingspunt, het
derscheiden door goed, creatief taalgebruik. Eerder
een vijftigjarige dichter een verthema of het struikelblok.
werden onder anderen FritsSpits, Kees van Kooten en
houding stranden op de uitgesleTaal is het aanknopingspunt als
Ivo de Wijsbekroond. Hieronderhetjuryrapport.

E

Jan Muldertijdens
zijn dankwoord na
de uitreikingvande
Groenman-taalprijs.
Fata: BartVersteeg

en scherpe tackle, een loeiharde uithaal, een speelse
dribbel, een verrassend
hakballetje, en af en toe een mooie
lange voorzet. De oud-profvoetballer Jan Mulder schrijft nu zoals hij
vroeger voetbalde.
Het bekendst is hij wellicht van
de stukjes op de voorpagina van de
Volkskrant, die hij samen met zijn
vriend in de schoonheid en de
boosheid Remco Campert schrijft.
Een andere Jan Mulder zien we in
het programma Barend & Van
Dorp. Nog steeds even weI ter tale
als in zijn columns, is hij hier de
stoorzender. In de krant bouwt hij
onnavolgbaar aan een stukje van
10 bij II centimeter, op tv gooit hij
zich meteen voor de volle 100% in
de strijd. Hij interrumpeert, soms
half van zijn stoel opstaand om
zijn vraag of opmerking of tegenwerping kracht bij te zetten, de
handen in de lucht, het lichaam
over de tafel heen gebogen, het
gezicht vaak afgewend om duidelijk te maken dat hij nog nooit ze

ten straatstenen van de taal.
En dan de taal als struikelblok.
Taalgevoel is veelal ook een bron
van ergemis. Die ergemis is begrijpelijk, want er komt heel wat lelijke taal op ons af. Jan Mulder ziet
het somber in, al die jonge meisjes
met hun versierde valse oogjes, die
Crimineeltjes. Het woord staat
steeds vaker in de krant: crimisteeds vaker sms'end communiceneeltjes. Het gaat vooral om cri- . ren in slecht Engels vol tikfouten
mineeltjes uit Marokko en soms en onontwarbare codetekens.
zijn het ook zwartjes. (. ..) Ne"Let's face it," zegt hij, "er treedt in
het huidige multidisciplinaire futuderland staat bekend om het
buitensporig gebruik van het
ristische teamwork van de commuverkleinwoord, maar crimineelnicatie-industrie voor moderne
tjes went niet. Alsof je het over
convenience-georienteerden en
illegaal uit Brazilie ingevoerde
kosmopolieten een overkill op aan
tuinkabouters hebt, de zogeinfo, terwijl - mind my words - de
naamde crimineeltjes. Het beliteratuur en de krant worden getreft zeer jonge kinderen waardownload tot de essentials." Moevoor je inderdaad het verkleindeloos wordt hij ervan. Over tien
woord kunt aanwenden, maar
jaar, weet hi], "begrijpt niemand
op de een of andere manier
iemand nog en nog vijf jaar later is
klinkt het vervelend, (...)
het Nederlands helemaal verdweIn NRC Handelsblad stond
nen. Men zal niet meer met elkaar
gisteren deze kop: 'Gezamenpraten, laat staan dat er taal in gelijke aanpak van crimineeltjes'.
drukte tekst bestaat op papier."
Het staat er wel niet zo maar
En dan illustreert hij hoe de taal
ik lees: 'veel van de probleem"in hoog tempo verongelukt": "De
pjes vinden hun oorzaakjes in
Nederlandse taal is aan het uitfaden. Engels verkoopt better.
het kleine feitje dat tweede-generatiejongeren verloren raken
Maar er zijn grotere dangers. De
tussen twee samenlevinkjes. Als Nederlands.e taal is behalve aan
ze beter hun worteltjes kennen, het verengelsen ook aan het verzakelijken." Met nostalgie denkt hij
kunnen ze ook betere keuzetjes
terug aan het einde van de twinmaken voor hun toekomstje.'
Crimineeltjes. Alsof er wat in tigste eeuw; toen de bekende code goot drijft. (. ..)
lumnisten Ca en Mu nog weleens
iets met elkaar voerden wat ze in
die tijd "n gesprekje' noemden.
Dit is taalkunst. Hier wordt op de
Veer het doemscenario dat Jan
zere plek van de taal geduwd: de
verkleiningsuitgang krijgt ineens
Mulder schetst zich voltrekt, heeft
een nare negatieve bijklank.
LOUT het genoegen om hem als
groot vertegenwoordiger van de
Soms is taal ook het thema,
tegenkrachten die het tij kunnen
zowel in korte stukjes - als hij tekeergaat tegen taalfouten, verkeer- keren, de prijs toe te kennen voor
de klemtonen of gewoon slordighet pittigste media-Nederlands van
heid - als in zijn literair proza, de
de afgelopen jaren.
langere voorzetten. Het valt op dat
de mooiste romances bij Mulder
JuryGroenman-taalprijs:
stuk kunnen lopen op foute taal.
ludo Beheydt, Hans Heestermans,
Of om het in zijn woorden te zegPeter Smulders, Henny Stoel

hij een merkwaardig woordgebruik
signaleert en dan, heel venijnig, de
maatschappelijke consequenties
daarvan blootlegt. Dat deed hij
onthutsend scherp in zijn stukje
'Crimineeltjes':
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VAN SAHAFISME TOT HUN HEBBEN
TaaIjaaroverzicht

Ook het tááljaar

2003

2003

stond voor een groot deel in

het teken van de Golfoorlog. Hele bataljons oorlogswoorden kwamen het Nederlands binnen, van

5. Herman De Croo
6. Johan Cruijff
7. Jean-Luc Dehaene
8. Philip Freriks
9. Prinses Mathilde
io. Annette Nijs

magnetronbom tot shock and awe. Maar er waren
natuurlijk veel meer talige kwesties in het nieuws.
De vraag of onderwijs in Nederland altijd in het
Nederlands moet, bijvoorbeeld. En allerlei nieuwe

Prikkelendste stellingen over
taal
De stellingen uit de Onze Taal- rubriek
`Hom of kuit' van Frank Jansen van dit
jaar (tot december), gerangschikt
naar het aantal reacties.

ontdekkingen over dyslexie. Er waren zelfs enkele
1.

heuse taalhypes. Een jaaroverzicht in lijstjes.

Marc van Oostendorp en Kees van der Zwan

Meest gebruikte oorlogswoorden
Woorden uit de Tweede Golfoorlog
die ditjaar het meest zijn aangetroffen in Nederlandse en Vlaamse
kranten.

1.
2.
3.
4.

shock and awe
embedded journalist
coalition o f the willing
bunker buster

5. MOAB (`Massive Ordnance Air
Blast', ook wel bekend als `moeder aller bommen')
6. JDAM ('Joint Direct Attack
Munition')

7. Oud Europa
8. onthoofdingsaanval
9. sahafisme
io. magnetronbom
Met dank aan Ton den Boon.

Bekritiseerd om hun taalgebruik
Bekende Nederlanders en Vlamingen
die ditjaar kritiek op hun taalgebruik
te verduren kregen; de volgorde is
alfabetisch.
1.
2.
3.
4.

Bert Anciaux
Jan Peter Balkenende
Koningin Beatrix
Sacha de Boer
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We moeten ophouden met zeuren
over Balkenendes taalgebruik. (51 4
mee eens; 336 oneens)

2. Telefoneren in openbare gelegenheden moet niet verboden worden. (134 mee eens; 300 oneens)
3. Taalfouten in persoonlijke ontboezemingen op internet zijn niet
erg. (79 mee eens; zgi oneens)
4. Het is onzinnig om talen voor uitsterven te behoeden. (127 mee
eens; igo oneens)
5. Geesteswetenschappers moeten
hun werk in het Nederlands publiceren. (184 mee eens; 41 oneens)

Best verkochte taalboeken
A.F.M. de Knegt, Prisma woordenboek Nederlands-Engels (Uitgeverij

1.

Het Spectrum)

BASISONDERWIJS ALLEEN IN HET NEDERLANDS?
it jaar besloot het kabinet een einde te maken aan Onderwijs in Allochtone
Levende Talen (OALT). Nadat de overheid zo'n dertig jaar lang had geprobeerd
om allochtone basisschool leerlingen in de klas op een of andere manier (en op
grond van zeer uiteenlopende overwegingen) ook in hun eigen taal aan te spreken,
besloot het tweede kabinet-Balkenende eind augustus dat het genoeg is geweest.
Het argument dat OALT bijdraagt aan de verwerving van het Nederlands, werd ter
zijde geschoven; volgens onderwijsminister Van der Hoeven is zo'n effect nooit aangetoond. Op i augustus 2004 houdt OALT op te bestaan.
Intussen was het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend dat onderwijs in Nederland ook per se in het Nederlands moet. Twee Rotterdamse basisscholen besloten
kleuters in het Turks les te gaan geven. Nadat de Rotterdamse onderwijswethouder
Van der Tak om die reden al had geweigerd de school voor het komende jaar subsidie te geven, kwam minister Van der Hoeven met een verbod. Kinderen structureel
in een andere taal dan het Nederlands lesgeven is volgens de wet niet toegestaan,
aldus Van der Hoeven.
Wat volgens de wet weer wél mag, is kleuters op school al voor een deel onderwijs in het Engels aanbieden. Twee CDATweede-Kamerleden verbaasden zich
erover dat dit op een paar basisscholen
de praktijk bleekte zijn. De minister
antwoordde op hun vragen dat het vak
Engels wettelijk tot het lesprogramma
van het basisonderwijs behoort, dat het
meestal vanaf groep 7 wordt aangeboden, maar dat scholen de vrijheid hebben om al eerder Engels te geven in de
vorm van tweetalig onderwijs, zelfs al in
groept.
Van der Hoevens Vlaamse collega,
Marleen Vanderpoorten, voelt ook veel
voor zo'n aanpak. Zij vindt dat Vlaamse
basisscholen hun leerlingen vreemde
talen moeten kunnen leren voor ze naar
het vijfde jaar gaan. Ze zei dat in september bij de ondertekening van het protocol Onderwijsminister Van der Hoeven: geen
Turks, wel Engels.
van de Europese Dag van de Talen.

2. F.J.J. van Baars, Prisma woordenboek Engels-Nederlands (Het Spectrum)
3. A.A. Weijnen, Prisma woordenboek Nederlands (Het Spectrum)

4. Van Dale pocketwoordenboek
Engels-Nederlands (met cd-rom)
(Van Dale Lexicografie)

5. Van Dale pocketwoordenboek
Nederlands-Engels (met cd-rom)
(Van Dale Lexicografie)

6. Van Dale pocketwoordenboek
Nederlands (met cd-rom) (Van
Dale Lexicografie)
7. J.A.H. van Gernert, Prisma woordenboek Duits-Nederlands (Het
Spectrum)
8. G.A.M.M. van der Linden, Prisma

woordenboek Nederlands-Duits
(Het Spectrum)
9. P.M. Maas, Prisma woordenboek
Finns-Nederlands (Het Spectrum)
io. H.W.J. Gudde, Prisma woordenboek Nederlands-Frans (Het Spectrum)
Bron: Stichting CPNB

Meest gezochte termen op de
Onze Taal-website
De volgende tien termen zijn het
vaakst opgezocht via de zoekmachine op de website van Onze Taal
(periode: juni -oktober 2003).

1. Groene Boekje
2. spreekwoorden
3. woordenboeken
4. broodje aap
5. Nederlandse grammatica
6. titulatuur/aanspreektitels
7. straattaal
8. taalfouten
9. Nederlandse taal verval
io. ontleden

Meest gestelde taalvragen
De vragen die dit jaar het vaakst zijn
voorgelegd aan de Taaladviesdienst
van het Genootschap Onze Taal.
1. Gebiedende wijs: wat is juist,
Meldt u aan of Meld u aan?
2. Tussen-s: is het detacheringbureau
of detacheringsbureau?
3. Wat is het voltooid deelwoord
van sms'en?
4. Woordgeslacht namen: is het Vitality BV en haar of zin personeel?
5. Enkelvoud of meervoud: een van

VERWARRING OVER WOORDBLINDHEID
og niet zo heel lang geleden werden kinderen die moeilijk leerden lezen voor dom versleten. Inmiddels
heeft woordblindheid een algemeen aanvaarde wetenschappelijke naam gekregen: dyslexie, en vormt
ze het onderwerp van veel onderzoek. Het afgelopen jaar stonden er in de wetenschapsbijlagen veel berichten over dit onderzoek - berichten die elkaar regelmatig tegenspraken.
Hoeveel mensen zouden er bijvoorbeeld dyslectisch zijn? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
hield het in januari op bijna vier procent van de kinderen tussen de twee en de twaalf jaar. Volgens het onderzoek zijn er veel meerjongens (bijna vijf procent) dan meisjes (minder dan drie procent) dyslectisch. Dit
verschil tussen de seksen was overigens al langer bekend en wordt meestal toegeschreven aan een verschil
in hersenbouw tussen mannen en vrouwen.
In september publiceerde onder andere de Gazet van Antwerpen resultaten van een Brits onderzoek
waaruit naar voren kwam dat maar liefst tien procent van de bevolking dyslectisch is. De verschillen zijn
mogelijk toe te schrijven aan de uiteenlopende definities van het begrip `dyslexie' (volgens de Nederlandse
vereniging Woortblind heeft tien procent van de mensen leesproblemen, en zijn die problemen bij drie of
vier procent ernstig). Volgens datzelfde Britse onderzoek zou onder miljonairs overigens maar liefst veertig
procent woordblind zijn. In dezelfde maand werden de gegevens van weer ander onderzoek uit Groot-Brittannië bekend: de Londense psychiater Robert Plomin verklaarde dat woordblindheid zelden alleen staat,
maar meestal gepaard gaat met andere psychische problemen. In de zomer hadden Amerikaanse onderzoekers overigens juist weer gesteld dat er twee soorten dyslexie bestaan, een die wel met een hersen-

N

afwijking correspondeert, en een die dat niet doet.
Ondertussen had in Nederland het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de
minister van Volksgezondheid in februari geadviseerd de behandeling van dyslexie in het ziekenfondspakket op te nemen. De minister wees deze suggestie in
de zomer ondanks protesten van de hand.
Als er al zo veel verschillende definities van dyslexie bestaan, hoeft het niet te
verbazen dat er ook zeer uiteenlopende behandelmethoden zijn. Onderzoekers
in de Verenigde Staten rapporteerden dat ze succes hadden met een intensieve
taaltraining, terwijl er in Finland een computerprogramma ontwikkeld is waar
juist helemaal geen taal aan te pas komt, alleen beeld en geluid. De origineelste
oplossing kwam misschien van de Nederlandse ontwerpster Natascha Frensch,
die een lettertype ontwierp dat de woordblinde zo veel mogelijk houvast biedt:
de Read Regular (te bekijken op www.readregular.com).

7. Lidwoord bij leenwoorden: de/het

leaflet, de/het display, de/het backoffice?
8. Wat is de derde persoon enkelvoud van managen, updaten en

downloaden?

6. Wat is de juiste titulatuur van bijvoorbeeld een commissaris van
de koningin?

Taalhypes
Stormen in een glas water: taalkwesties waarover in de media veel te doen
was, hoewel ze misschien wat oudbakken, achterhaald of anderszins
minder van belang waren.

9. Is het ik ga ervanuit, ik ga er vanuit

of ik ga ervan uit?
io. Moeten er accenttekens staan op
een in een van de problemen?
De antwoorden staan op blz. 349.

Populairste Nederlandstalige
websites over taal
1. Van DaleTaalweb
(www.vandale.nl)
2. Taalpagina (http://taal.pagina.nl)
3. Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (www.dbni.org)
4. Het Groot Dictee
(www.grootdictee.nl)
5. Taalunieversum
(www.taalunieversum.org)

de studenten die hieraan deelneemt/deelnemen?

Méér dan elkaars
spiegelbeeld: de b en
de d in de Read Regular, een lettertype
speciaal voorwoordblinden.

1. Taalkundigen voorspellen dat over
een aantal jaren constructies als
hun hebben niet meer fout zijn.
2. Volgens onderzoek maakt het niet
uit in wlkee vlorogde de Itteers in
een wrood saatn.
3. In de Troonrede staat dat de economie "stilstaat", en dat zou niet
correct geformuleerd zijn.
4. Ruim tien jaar na dato benadrukt
tekstwetenschapper Teun A. van
Dijk nog weer eens dat volgens
zijn onderzoek Komrij de auteur is
van een anti-islamitisch pamflet
uitiggo.
5. Uit een enquêtevan bureau NFO
Trendbox blijkt dat ruim de helft
van de bevolking meent dat het
Nederlands verloedert.
.

r

Bronnen: Google, klikstatistieken Onze
Taal en Taalpost.
De websites van Onze Taal en Taalpost zijn
niet in de berekeningen meegenomen.
ONZE TAAL 2003-12
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HET TAALJAAR 2003
Meningen van bekende taalgebruikers
1.

Wat viel u in 2003 op als het
gaat om taal in de ruimste zin
van het woord?

Tom Barman
zanger popgroep
dEUS enfilmregisseur

1. Datzelfs mensen in eenkleine

WouterBos
voorzitter TweedeKamerfractie PvdA

1. Detoenemende waardering voor

Bart Chabot
dichter

1. Derazendsnelle opkomst en stan-

Redactie OnzeTool

2.

Wat vindt u de belangrijkste
taalgebeurtenis van dit jaar?

3. Wat is het beste boek (of artlkel,
of bericht of iets dergelijks) over
taal dat u dit jaar las of gebruikte?

2.

Donald Rumsfeld die 'Brussels'
zegt in plaats van 'Bagdad'. Een
markanteverspreking was dat.
Niet echt taal, wei brutaal.

3. Nietsovertaal gelezen.

2.

Ali Bdie in het NOS }ournaal eenrijmend commentaarrapt naaraanleiding vanonderzoeksrapporten
overhet integratiebeleid.

3. Ik vond de discussie over het dynamische karaktervande Nederlandse
taal wei aardig. Hunwaren het niet
met elkaar eens.

2.

Depersconferenties van het Iraakseministerievan Informatie.

3. De asielzoeker vanArnon Grunberg
en Gstaad 95-98van Marek vander

streekalsVlaanderen elkaars dialect niet begrijpen.

de creatieve rijmelarij vanveel
Nederlandse rappers.

daardisatie van sms-taal.

jagt.

Toon Hagen
oud-hoogleraar
dialectologie en
sociolingu'istiek

1. Dat de Nederlandse overheid, ook

Jan Mulder
columnist

1. Deopmarsvan het woord van ('U

Marieke Sandersten Holte
lid van het Europees
Parlement voor de
WD

1.

K. Schippers
schrijver

1.

Jan Stroop
gast-hoofddocent
Nederlandse taalkunde, Universiteit
vanAmsterdam

1.

Jean-Marc van Tal
striptekenaar

1.

2.

na het duidelijkeTaalunie-rapport
uit 2002, weer niets heeft ondernomen tegen de opmarsvan het Engelsalsvoertaalin het hoger, het
voortgezet en het lageronderwijs.

Debundel biedt eenmooi panorama van het hedendaagse Nederlands in Nederland en Vlaanderen.

3. Het artikel 'Syntaxis in beweging'
vande Leuvense hoogleraar [cop
vander Horst in Neerlandica extra
muros. Een boeiende beschrijving
vaneen zestal veranderingen in de
Nederlandse zinsbouw.

De nieuwe man vanThomas Rosen-

3. Het bedrag van Maastricht van

Deverschijning vande door Jan
Stroopsamengestelde bundel

Waar goathetNederlands naartoe?

2.

moet niet denkenvandat er ...'),

boom.

Berend Willem Hietbrink.

2.

De Nationale Voorleesdag, dit jaar
voor de tiende maalgehouden.

3. Het oeuvrevande Nobelprijswinnaar Coetzee. Hij schrijft over menselijke relaties en onze omgeving,
maarook overtaal(gebruik). Hij
drukt zich uit met een ongelofelijke
precisie en schoonheid.

Dealtijd weer gemaakte vergissing
dat de spelling-en grammaticaregels een echo moeten zijn vande
spreektaal. Daarvoor zijn er aileen
al te veelNederlandse spreektalen.

2.

Turks als facultatief schoolvak. Op
de Eerste Openbare Handelsschool
in Amsterdam (1949-'55) hadik
Spaans. Een paarjaar eerderkonje
ook nog Zweeds of Russisch kiezen. Vanwege de handel natuurlijk.

3. Het bericht in deVolkskrantvan 17
novemberdat twee uitgeverijen, de
Sdu en Het Spectrum,elkaar in een
kort geding het bezit van het woord
taalkalender betwisten. Taal is geld.

De enorme publieke belangstelling
voor het Nederlands gedurende de
laatstemaanden vandit jaar.

2.

Devoltooiing van het Corpus gesproken Nederlands, 1000 uur (10

3. Deel i van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands, onder
redactievan Marlies Philippa e.a.

Dekloof tussen taalwetenschappers en gewonetaalgebruikers
wordt groter - zie bijvoorbeeld het
tumult dat ontstond toen taalkundigensignaleerden dat hunhebben
aan het inburgeren is.

2.

Steeds vakerduikener woorden op
die korte tijd te pas en te onpas
worden gebruikt maareven snel
weerverdwijnen. Bijvoorbeeld

draconische onderzoeken.
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miljoen woorden) spontaan gesproken Nederlands op cd-roms;
het CGN biedt ongekende mogelijkhedenvoor taalkundig onderzoek(http://lands.let.kun.nl/cgn).
Dat mijn zoontje (Boban, 7 jaar)
echt heeft lerenlezen en er zo'n
plezieraan beleeft.

3. De tool van hetjaar 2003, van Ewoud
Sanders.

De belangrijkste gebeurtenis. het beste boek, het mooisteen het ergstewoord - de redactievroegeen
De belangrijkste gebeurtenis, het beste boek, het mooiste en het ergste woord - de redactie vroeg een
aantal niet geheel willekeurig gekozen bekende taalgebruikers wat hun opvielin het taaljaar 2003.
aantal niet geheel willekeurig gekozen bekende taalgebruikers wat hun opviel in het taaljaar 2003.

4. Wat is het ergste woord van
2003?

4. Signaal.

5. Wat is het mooiste woord van
2003?

5. Succulent.

5. Succulent.

6. Wie was dit jaar de beste taalgebruiker?
6. Mijn vriend en collega-muzikant
6. Mijn Guyvan
vriend enNueten.
collega-muzikant
Altijd scherp, alGuy tijd
van juist
Nueten.
Altijdgrappig,
scherp, zelfs
al- als
en altijd
tijd juist
en
altijd
grappig,
zelfs
als
hij booswordt.
hij boos wordt.

4. Eigen verantwoordelijkheid; het kabi- 5. Gulpenduikertje; ik kwam dit woord 6. Martin Bril. Maaktvan de details
kabiik kwam
woord
vanleven
de details
6. Martin
4. Eigennet-Balkenende
verantwoordelijkheid;
hetdit
vanBril.
hetMaakt
dagelijks
NRCditHandelsblad,
steeds weer
tegen in ik geloof
gebruikt
als 5. Gulpenduikertje;
in ik geloof NRC
Handelsblad,
van het
dagelijks leven
net-Balkenende
gebruikt
dit als
tegenalskennelijke
steeds
weer
eenverhaal.
Newspeak voor
bezuinigingen.
Nederlandse
versie
Knap en
mooi.
als kennelijke
Nederlandse versie
een verhaal. Knap en mooi.
Newspeak voor bezuinigingen.
van starfucker.
van star fucker.
ucker.
4. Zeilcontacten';opseksen.
4. `Zeilcontacten'; opseksen.

5. "Hee Mabel, ken je me nog?";denk60Mohammed Sald al-Sahaf, voorma5. "Hee fietsen
Mabel, (Willem
ken je meBrakman
nog?"; denk6. Mohammed
Saïdvan
al-Sahaf,
voormain Barend &
lig minister
Informatie
van lrak,
(Willem
Brakman
in
Barend
lig
ministervan
Informatievan
Irak.
fietsen
&
Van Dorp).
Van Dorp).

6. Onze eerstekleinzoon , Reinier de
5. Timiditeiten, het titelwoord van de
4. Het door [ozias vanAartsenin het
titelwoord
van de
6. OnzeJong,
eerste
kleinzoon,
Reinier de
de taal
4. Het door
jozias van
Aartsen
in hetge- 5. Timiditeiten,
die
zijn moedertaal,
jongste het
dichtbundel
vanAnneke
NOS }ournaal
van
20 oktober
jongste
dichtbundel
van
Anneke
Jong,
die
zijn
moedertaal,
de
taal
van
zo
oktober
geNOS journaal
van de Chinezen van Europa,leert
Brassinga.
bruikte woord hyperij in het kader
Brassinga.
van de
Chinezen
van Europa, leert
bruikte
hyperij in het kader
spreken
in Shanghai.
vanwoord
het Mabelgate-debat.
spreken in Shanghai.
van het Mabelgate-débat.

4. Van.

4. Van.

4. De asvan hetkwaad.

5, Oktobersneeuw; reservekoningin.

60 Thomas Rosenboom.
6. Thomas Rosenboom.

5.Het Iicht zien.

6. Frits Bolkestein. Een meer welbele6. Frits zenen
Bolkestein.
Eenman,
meerdie
welbeleerudiet
zo goed
zen en
erudiet
man,
die
zo
goed
zijn kennis in zijn publiekespeeches
zijn kennis
zijn publieke kom
speeches
weet teinverwoorden,
ik zelden
weettegen.
te verwoorden, kom ik zelden
tegen.

5. Oktobersneeuw; reservekoningin.

4. De as van het kwaad.

5. Het licht zien.

4. Heb ik niet.
4. Heb ik niet.

5. Waarschuw, in de betekenis 'verle6. Hedda Martens.Zie haarreeks
betekenis
`verte- in 6. Hedda
Martens. Zie haar
5. Waarschuw,
reeks
gen'; opindedeAlbert
Cuyp-markt
'Iemandsland',in
Raster
en De Gids.
in
gen';Amsterdamzei
op de Albert Cuyp
-markt
`lemandsland',
in
Raster
en
De Gids.
een moeder tegen
Amsterdam
zei"Je
eenmoet
moeder
haarkind:
niet tegen
zowaarhaar schuwzijn."
kind: "Je moet niet zo waarschuw zijn."

4. Plek, plek en nog eens plek.
4. Plek, plek en nog eens plek.

5.Weidegang (de aan boerenopgeleg-

6.Jan Blokker(vanwege zijn benij-

5. Weidegang
(vanwege
zijn
benij(de aan boeren
opgelegdenswaardige
stijl,
ook
alshij onzin
koeien niet6. Jan Blokker
de verplichting
om hun
de verplichting
koeien
nietmaar denswaardige
verkoopt stijl,
overook
taal).als hij onzin
permanentom
op hun
stal te
houden
permanent
stalmet
te houden
maar
eens
ze naarde
wei te verkoopt over taal).
om ookop
om ook
eens met ze naar de wei te
gaan).
gaan).

6. P.FoThornese.
4. Opseksen; door Blairgebruikt en als 5./etsisme, het geloof dat er 'lets'
5. letsisme,
`iets' het 6. P.F. Thomése.
het geloof dat
dooranglicisme
Blair gebruikt
en als
4. Opseksen;
hogersbestaat,
ener
niksisme,
een lelijk
terechtgekoeen lelijk
terechtgekohogers
bestaat, en niksisme, het
tegenovergestelde.
menanglicisme
in het Nederlands.
tegenovergestelde.
men in het Nederlands.
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DE BUlK VOL BENEN

;~fudF~K
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Uitdrukkingen voor 'zwanger zijn'

111l Ewoud Sanders
~1l>';·~~'

Binnenkort bevalt prinses Maxima. Daarmee komter een eindeaan de

voor '(ongewenst) zwanger zijn'of 'zwanger maken'.
Langniet al die uitdrukkingenzijn nu nog (algemeen) bekend, maar er doken er opvallendveel op In
meest besproken zwangerschap vande laatstejaren.Ter gelegenheid
het dialectmateriaaldat in het laatste kwart van de
twintigsteeeuw werd verzameldin Noord-Brabant,
daarvangingEwoud Sanders opzoeknaaruitdrukkingen voor'zwanger
Vlaams-Brabant, Antwerpen, en Nederlands- en
Vlaams-Limburg.
zijn',en maaktehij eenselectie uitde royale oogst.
Waarom zijn er eigenlijk zo veel verschillende
zwangerschapsuitdrukkingen? Dat komt zonder twijfel doordat zwangerschap lang - met name in de neet Nederlands telt ruim vierhonderd gentiende eeuw - met een zekeregene was omgeven.
De dikkebuik van een vrouw was immershet zichtuitdrukkingen voor 'zwanger zijn'.
bare bewijs van wat eraan vooraf moest zijn gegaan:
Het hele spectrumvan de zwangerseks. En daar was men lange tijd niet zo open over als
schap komt hierin tot uitdrukking:
nu. Zo schreefde bekende dialectoloog G.J. Boekenvan de conceptie (het zwanger
maken) tot aan de bevalling. Er zijn uitdrukkingen
oogen in 1896, ter verklaringvan de uitdrukking se
voor gewensten ongewenst zwanger zijn, voor hoog- loopt met een mandje 'zij is zwanger': "Gezegd omdat
(vooralpas getrouwde) vrouwen, die in belangwekzwanger zijn, voor moeten bevallen, voor een zware
kende toestand verkeeren, dikwijls een boodschapbevalling, voor over tijd zijn, voor een geslaagdebepenmandje onder haar boezelaar dragen om dit feit
val1ing en voor een doodgeboorte of miskraam.
te verbergen."
Ruim vierhonderduitdrukkingen- dat zijn er naEen boodschappenmandje onder je schort dragen
tuurlijkveel te veel om in een artikelte behandelen,
Daaromis hieronder een selectiegemaakt op benoe- om te voorkomen dat andere mensen kunnen zien dat
je zwangerbent, of beter: dat je seks hebt gehad - de
mingsmotief, want veel uitdrukkingen zijnvolgens
hetzelfde principegevormd. Het meest kenmerkende schaamte die hieraan ten grondslagligt, is een zeer
rijkevoedingsbodem geblekenvoor de taal rand de
van een zwangerschap is bijvoorbeeld de dikkebuik
van een vrouw; en er zijn tientallen uitdrukkingendie zwangerschap. Dietaal is soms plat en beeldend en
soms uitgesproken netjes, maar bovenal is het een
dat benadrukken, op allerlei manieren. In totaal zijn
taal vol eufemismen, want over zwangerschap was
er zo'n twintig verschillende benoemingsmotieven.
men lange tijd liever niet al te expliciet. Zo schreef
Ookdat zijn er te vee1om hier allemaal te behandelen, dus ook op dit punt moest een keuze worden ge- een vrouw, naar aanleidingvan een eerdere publicatie
maakt..De onderstaande uitdrukkingen zijn merenover dit onderwerp: "In mijnjeugd, ik ben van 1917,
werd er algemeen gepraat over in blijde verwaduing
deels afkomstig nit de negentiende en twintigste
eeuw; maar sommige gaan zelfs terug tot de zestien- zijn. Het woord zwanger was niet netjes."
de eeuw.
Bulk vol benen
De uitdrukkingde (of: een) buikvol/met beneti hebben
Ciine
Er bestaat nog geen verzameling waarin al die zwan-. (of: krijgen) dateert al uit het midden van de zestiende eeuw. In 1561 werd ze opgenomenin een lijst met
gerschapsuitdrukkingen bij elkaar zijn gebracht; wie
Antwerpse spreekwoorden en oak komt ze voor in
ze zoekt, moet te rade gaan bij verschillende wooreen boek getiteld Den Handel derAmoureusheyt ("En
denboeken, artikelen en dialectverzamelingen. De
kreecht ghy dan den buyckvol beenen") uit 1621. Het
twee belangrijkste bronnen zijn Spreekwoorden en
Woordenboek derNederlandsche Taal (WNT) noemt de
zegswijzen over de vrouwen, de lie/de en het huwelijk
buikvolbenen krijgen een "platte uitdrukkingvoor beuit 1911 van Alfons De Cock, en Vlaamse volkstaal,
bron van humoren wijsheid uit 1984 van Henri Mulle- zwangerdworden"; de grote Van Dalekent de verkorte vorm een buik met benen als "vulgaire uitdrukking"
brouck. Mullebrouck vermeldt ruim 180 zwangervoor "een.hoogst zwangerevrouw". De uitdrukkingis
schapsuitdrukkingen, De Cock noemt er ruim tweehonderd. Tervergelijking: in de jongste editie van de in het hel~ Nederlandse taalgebied bekend en wordt
nog volop gebruikt. De Cock vermeldde in 1911 de uitgroteVan Dalestaan ruim zeventig uitdrukkingen
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gebreide variant de buik vol beenderen, de schoot vol
tranen; men zei dit indertijd "van een gevallen meisje
en ook van een ongelukkig gehuwde jonge vrouw ". In
het Gronings is zai het 't lief vol aarms en bainen ('zij
heeft het lijf vol armen en benen') gesignaleerd, en de
Friezen zeggen `it liif fol bonken hawwe'. In Rotterdam", zo meldde een voormalige varensgast, "was
een vaste kreet onder de schepelingen als de vrouw
zwanger was ze heeft een buik met benen, en als ze net
thuiskwamen werd er gezegd ik ga voor een buik met
benen, met andere woorden: ik maak haar zwanger."
Enkele vergelijkbare uitdrukkingen zijn: zij bouwt
vooruit; met een dik buikje lopen; een dik lijf hebben; ze
gaat dik; zij staat ver van het aanrecht (vanwege haar
dikke buik); ze heeft een ballonnetje; ze staat er breed
op; zij raakt met de bult; ze draagt haar bult van voren; ze gaat op dik; ze is aan het heuvelen; zij is hoog
en breed; ze heeft een dikke pens; ze heeft een ton(netje); ze zit vol en ze is trommelvol.
Iets gegeten

Een vrouw kan een dikke buik krijgen vanwege het
kind dat zij draagt, maar het kan natuurlijk ook
komen doordat ze te veel gegeten heeft. Over het
algemeen is het verschil goed zichtbaar — zeker bij
hoogzwangere vrouwen — maar er bestaan ten minste
dertig uitdrukkingen waarin de zwangerschap in verband wordt gebracht met het eten van het een of
ander. Dit kan een vet gerecht zijn, iets waar je van
opbolt, maar het gerecht kan ook een seksuele toespeling bevatten. Zo zegt men sinds de zeventiende
eeuw bijvoorbeeld schertsend `zij heeft van de kapittelstok gelikt' voor `zij heeft zich zwanger laten maken'. Kapittelstok betekende niet alleen `besuikerd
stokje dat op taarten werd gestoken', maar ook `mannelijk lid'. Een vergelijkbare toespeling komen we
tegen in ze heeft paling gegeten. Ja, paling is vet en
dus een dikmakertje, maar paling is daarnaast een
van de honderden synoniemen voor `mannelijk geslachtsdeel'. En ook de negentiende -eeuwse uitdruk
zij heeft in de appel gebeten voor `zij is zwanger'-king
betekent eigenlijk `zij heeft gemeenschap gehad'. De
uitdrukking verwijst natuurlijk naar Eva, die haar
tanden in de paradijsappel zette. Om hetzelfde uit
te drukken zei men ook `zij heeft van de verboden
vrucht gegeten'.

BRUIDEGOMSPIJP
Sinds het midden van de negentiende eeuw zegt men `uit de
bruidegomspijp gerookt hebben' voor `zwanger zijn'. Een
bruidegomspijp is een met bloemen en linten versierde lange
stenen tabakspijp die vroeger bij de bruiloft door de bruidegom werd gerookt. Vervolgens werd de pijp opgeborgen in
een kistje om weer te voorschijn te worden gehaald tijdens
een huwelijksjubileum. De pijp zou een symbool zijn van de
`huwelijkstrouw en de broosheid van het leven'.
In zooi wilde het Amsterdamse Pijpenkabinet prins WillemAlexander tijdens zijn bruiloft met Maxima een bruidegomspijp aanbieden, maar terwijl prins Bernhard in 1937 en prins
Claus in 1966 wel de huwelijkspijp in ontvangst hadden genomen en gerookt, bedankte Willem-Alexander voor de eer dit tot grote teleurstelling van het Pijpenkabinet. Overigens
bevat de uitdrukking hoogstwaarschijnlijk een seksuele toespeling. In de volkstaal wordt de pijp uitkloppen gebruikt voor
`geslachtsgemeenschap hebben'.

Meer etenswaren komen we tegen in de volgende uitdrukkingen:
ze heeft een beentje ingeslikt; ze heeft bloempap
gegeten (er was een liedje met de tekst: "En ik
eet er van me leven /
Geen bloempap meer!
Want van bloempap
doet er / Mijn buik zo
zeer ") ; ze heeft de verkeerde bonen gegeten, ze
groeien welig; ze heeft de
boter gegeten; met een
braai thuiskomen (gezegd van een ongehuwd
zwanger meisje; een
braai is een `braadstuk');
er zat te veel deeg in
haar brood; ze heeft van
het eindje gegeten; ze
heeft een bolletje gerst ingeslikt; de gist is aan het
rijzen; ze heeft gort gegeten, die zwelt in haar
buik; ze heeft een haring
ingeslikt, met kop en al;
ze heef een mens opgege
ten; ze heeft te veel pap gegeten; ze heeft een hete patat
opgegeten; ze heeft in het pateeke [= gebakje] gebeten;
ze heeft preisoep gegeten; ze heeft aan de siroop gelikt;
ze heeft slijtpap gegeten (slijtpap is feestelijke pap die
de boerin aanbiedt als het oogstwerk klaar is); ze
heeft smoutebollen [ = oliebollen] gegeten; ze heefthet
spek al weg; ze heeft een stokvis opgegeten en de graat
doorgeslikt; ze heeft worst opgevreten; haar deeg gaat
omhoog en zij heeft meer gehad als droog brood.
Men zei ook nog `zij heeft gesnoept' voor `zij is
zwanger'. Ook hier is sprake van een dubbelzinnigheid, want zoals bekend wordt snoepen ook gebruikt voor `een overspelige of verboden liefdesrelatie
hebben'.
Een bijzonder geval is ze heeft een brood(je) in de
oven. Deze uitdrukking is al in de negentiende eeuw
opgetekend. Men zei ook wel `een cake in de oven
hebben'. Oven verwijst hier naar de baarmoeder of de
vagina. Mogelijk gaat het hier om een vertaling van
het Engelse to have a bun in the oven voor `zwanger
zijn'. De Fransen zeggen, om hetzelfde uit te drukken,
`avoir une brioche au chaud four' en in Duitsland zegt

Voor de gezegende
omstandigheden
waarin prinses Máxima verkeert, bestaan
ruim vierhonderd
verschillende uitdrukkingen.
Foto: C. Buys

men `einen Braten in der Röhre haben'.
Of toch ziek?
Een dikke buik kan door te vet eten komen, maar ook
door een of andere ziekte. Die mogelijkheid wordt in
enkele zwangerschapsuitdrukkingen geopperd. Een
bekende is zij heeft pijn in haar buik. Dit eufemisme
van de bovenste plank is voor het eerst opgetekend in
een zeemanswoordenboek uit 1681. De tekst luidt: "Ik
heb pijn in mijn buik, het welk op de vrouwtjes, bij
uitneemendheid, gepast zijnde, beteekend swanger
sijn." De Cock vermeldt onder meer: ze heeft een abces
-

in haar buik; ze heeft een buil op haar buik; ze heeft

zich een buil gelopen; ze ziet er pips uit; ze heeft een
zweer in haar buik en ze heeft een kwade zwerazie
[ = verzwering] . Mullebrouck noemt nog ze loopt met ►
ONZE TAAL 2003-12

[341]

v

In het zaad staan

Tot nu toe hebben we de zaak bekeken vanuit het
perspectief van de zwangere vrouw, maar er zijn
ook uitdrukkingen waarin de bijdrage van de man
centraal staat. Zo zei men aan het begin van de
twintigste eeuw in Groningen `hij heeft de akker in
het zaad' voor `zijn vrouw is zwanger'. Die beeld
dateert overigens al uit de zestiende eeuw.-sprak
"Tis besloten", aldus een tekst uit 1584, "dat ghy
kinderen sult crijghen: maer in dier voeghen dat
ghy eerst uwes vrouwen acker besaeydt." De `schoot
van de vrouw' is ook wel `akker van Venus' of
`Venus' akker' genoemd, een akker die in de loop
van de tijd in de literatuur niet alleen is bezaaid,
maar ook `bearbeid', `bebouwd', `beploegd', enzovoort.

een gezwel, en in het Gronings woordenboek (1929)
van K. ter Laan vinden we onder meer: zal het 't veur
de nieren.
Gestoken

De mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, want
zoals iedereen weet kun je ook een flinke bult krijgen
als je wordt gestoken door een insect of een ander
beest. We mogen aannemen dat zwangerschapsuitdrukkingen die met dit motief zijn gevormd, vooral
schertsend werden gebruikt, of tegen kinderen. Dat
geldt zeker voor het bekende ze is door de ooievaar in
haar been geprikt. Meer steekpartijen vinden we in:
ze heeft een angel in haar buik; ze is door de haan
geprikt; ze is door een horzel gestoken; ze heeft een
steek van de pieterman [ = een vis met giftige stekels]
gehad; ze is door de sperwer gepakt en ze is door een
mug gebeten, ze zit met een bubbel.
Een ongelukje

En dan kan het kennelijk ook nog dat het allemaal
een ongelukje was, dat de vrouw geheel buiten haar
schuld zwanger is geraakt. In Amsterdam zei men bijvoorbeeld van een ongehuwde zwangere vrouw `ze is
tegen de askar gelopen'. Men beschouwde de askar,
een kar waarmee as en vuilnis werd opgehaald, als
"het allergeringste soort van voertuig", aldus het
WNT. Een informant schreef: "Omstreeks 196o werd
de uitdrukking ze is tegen de askar gelopen in Amsterdam nog gewoon gebruikt."
Andersoortige ongelukken en ongelukjes vinden
we in: ze is tegen de balken gelopen; ze is tegen een
boom gelopen; ze is op een paaltje gevaren (gehoord in
Yerseke in Zeeland); ze heeft een spijker in haar voet
gekregen; ze heeft onder de tram gelegen; ze is naar
Brussel geweest en is van de tram gevallen (gehoord in
Aalst in Oost-Vlaanderen); ze is van de kar gevallen; ze
heeft onder de kar gelegen; ze heeft gevochten en ze is
ergens tegenop gelopen.
Bij dialectonderzoek in Noord -Brabant, Vlaams Brabant en Antwerpen kwam naar voren dat men
daar nog volop zegt `zij is tegen de hoek van een
ronde tafel gelopen'. Varianten zijn: zij is tegen de
punt van de tafel gelopen en zij is tegen een tafelpoot
gelopen. Hoe dan ook, met name bij ongetrouwde
meisjes hebben dit soort botsingen vaak tot een opgezwollen buik geleid.
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Vergelijkbare uitdrukkingen zijn: hij heeft haar
bed (of: tuintje) in het zaad gezet; hij heeft haar bestoven; hij heeft haar in bloei gezet; hij heeft haar
bevrucht; hij heeft het hofje al ingezaaid; hij heeft
zijn potgoed in de grond; hij heeft haar roosje geplukt
(ook gezegd bij een ontmaagding); zij heeft haar
marsje [= korfje, mandje] door hem laten stofferen
en hij heeft een struik in haar buik geplant.
Een apart geval is hij heeft de bonen scheep. "Mogelijk bevat de uitdrukking eene onkiesche toespeling", schreef het WNT in 1897, maar hoe die toespeling moest worden uitgelegd, vermeldde het
woordenboek niet. Waarschijnlijk betekent boon
hier iets als `zaad' (een boon is immers het zaad van
de peulvrucht); scheep hebben werd gebruikt voor
`aan boord hebben, voeren'. Letterlijk bedoelde men
dus mogelijk `het zaad binnen hebben'. Van een
zwangere vrouw zei men ook wel `zij heeft de lading scheep'.
Komen aanwaaien

Dat zaad, daar was men het ook in vroeger eeuwen
over eens, kwam zelden zomaar aanwaaien. We
zien verschillende uitdrukkingen die verklaren hoe
de zwangerschap in ieder geval niet tot stand is gekomen. Zo zei men in Oost-Vlaanderen in de negentiende eeuw `het is toch niet van de hemelse dauw'.
In diezelfde regio kon men zeggen `het is de noordenwind niet, die haar dit gelapt heeft'. In Groningen zei men `ze heeft het niet van de oostenwind',
en elders is onder meer gesignaleerd: `dat is haar
ook van geen pompwater aangewaaid'.'
Dit is echter niet wat kinderen indertijd werd
verteld. Als zij vroegen waarom een ongehuwd
meisje zwanger was geraakt, kregen zij bijvoorbeeld
de volgende uitdrukkingen te horen: ze heeft boven
een keldergat gestaan; ze is overlommerd [ = overschaduwd] door de Heilige Geest; zij is overlommerd
door lange wapper [ = spookverschijning] ; ze heeft
met haar venster open geslapen; ze is aan de pan blijven hangen of zij heeft boven een putje gestaan.
Over die laatste uitdrukking schreef een informant: "Op de lagere school had iedereen een moeder én een vader, behalve twee jongetjes in mijn
klas — ik snapte dat niet, want iedereen had toch
een moeder én een vader? Op de vraag aan mijn
ouders hoe dat kon, kreeg ik steevast het antwoord:
`Tja, zijn moeder heeft misschien boven een putje
gestaan en toen is er een vuiltje in gewaaid."0
Met dank aan Siernon Reker, Anne Dykstra en Joep Kruijsen.

SPAAN
SPAAN
SPAAN

TAALTEST
Bert Smit -Leeuwarden.

RADIO

De Taaltest ziet er deze maand iets anders uit. Hij is niet, zoals gebruikelijk, samengesteld door de Taaladviesdienst, en hij bestaat ook niet
uit vier onderdelen, maar uit slechts één. Dit heeft allemaal te maken
met het artikel over voorzetsels in het oktobernummer van Onze Taal,
naar aanleiding van het proefschrift van Nard Loonen. Als aanvulling
daarop willen we de taaltest voor één keer volledig een voorzetseltest
laten zijn. De test is samengesteld en ingezonden door Bert Smit uit

Henk Spaan

Leeuwarden.
De oplossingen vindt u op bladzijde 349.
vermogen bestaat ...
huizen.
2. Wij geloven niet ... een ongeluk.
3. jullie moeten waken ... drukfouten.
4. Moeten we terugkomen ... dat
besluit?
5. Hij schaamt zich ... zijn baas.
6. Denk ... de hond.
7. Die maatregel noopt ... spoed.
8. Het boek ruilen ... iets anders.
9. Iets ... geruchte vernemen.
10. We leveren dit ... een gunstige
prijs.

1 . Zijn

(advertentie)

ii: De stukken berusten ... de notaris.
12.Te rade gaan ... zichzelf.
13. Begrip hebben ... algebra.
14. Dit huis is bezwaard ... een
hypotheek.
15.... een zaak gemoeid worden.
16. Bekocht zijn ... een artikel.
17.Handelen ... bevind ... zaken.
18. Hij leent zich niet ... een judasrol.
19. Het bestuur voegde zich ... de
meerderheid.
20. Hij volhardde ... zijn besluit.

eertig jaar geleden zei iedereen te pas en te onpas:
`dus'. Men deed het niet om er een gevolg mee aan
te duiden. Waarom dan wel? Waarom zeiden mensen: `Wij gaan dus altijd naar Toscane, want het is
daar dus ontzettend mooi'? En waarom voegden die mensen er
nog een dus aan toe? `Want het is daar dus ontzettend mooi ...
dus.' Gevolgd door een veelbetekenende stilte. Het woordje dus
verbloemde een gebrek aan zelfvertrouwen.
`Ik ben dus heel erg tégen televisie.' De mededeling of opinie
dacht men te benadrukken door er dus aan toe te voegen. Waar
versterking werd beoogd, trad verzwakking op. `Ik ben heel erg
tégen televisie', of, beter nog: `Ik ben tegen televisie', is in zijn
onopgesmuktheid een sterkere zin dan de eerste versie met dus.
Het `dus'-zeggen kwam door de televisie, zeiden onheilsprofeten. Er werden zo veel `dus'-zeggers waargenomen dat er een viraal aspect aan werd toegekend. Wie naar een `dus'-zegger keek,
werd ermee besmet. Televisie krijgt wel vaker de schuld van allerlei onheil. Het is de vraag of beeld de taal zo drastisch beïnvloedt. (Tenzij, zoals vaak bij Koot en Bie, het verbale aspect de
hoofdrol speelt.) Miljoenen mensen keken naar All You Need Is
Love. Het is me niet opgevallen dat de hebbelijkheid van Robert
ten Brink uit Amsterdam-West om de uitgang -end uit te spreken
als [ont] : "uitstekont", "zinderont", "verbazingwekkont", op
grote schaal is nagedaan.
Volgens mij is de invloed van de radio in dit verband groter.
Diskjockeys hebben veel op hun geweten, bijvoorbeeld het 'oké'zeggen. Tegenwoordig komt een diskjockey zelden alleen. Hij ver
als drie-eenheid. Er is sprake van één hoofd-dj en twee -schijnt
sidekicks. Edwin Evers zegt tegen hen `Oké' als hij bedoelt: `Ga
door' of `Het is me duidelijk', en de twee assistenten zeggen het
terug wanneer ze willen zeggen: `O, nou snappen we het.'
`Oookeee', met zo'n uithaaltje omhoog en weer omlaag bij de
laatste e. Ik heb een haast niet meer te onderdrukken neiging om
een `oké'-zegger op zijn smoel te slaan. Maar dat mag niet.
Nog een hebbelijkheidje van de beste dj van Nederland: Edwin
Evers is een liefhebber van het gebruik van het relativerende zak
maar zegge. Een moeilijk woord of een abstractie laat hij vaak volgen door zak maar zegge. Het is een aplombverzachter. Om de
een of andere reden stoort het minder dan het `oké'-zeggen.
De `oké'-zegger voelt zich superieur, de `zak maar zegge'-

verslaafde wil zich schikken.

0
(advertentie)
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Schrijven leren

letterlust

u:

Heta/fabet persoon/ijk verbee/d
van Kees van Kooten en grafisch ontwerper Ewald Spieker, is een bijzondere uitgave, waarin beide auteurs hun liefde
voor letters belijden, de een in woord en de ander in beeld. Kees
van Kooten gaat alfabetsgewijs op zoek naar wat letters - en het
schrijven daarvan - voor hem betekenen. Van a tot z roepen ze herinneringen bij hem op . De meeste stammen
uit de periode dat hij als kind het alfabet
ontdekte, thuis en op school, maar er zijn
ook lettergevoelens van recentere datum
bij. Hij schrijft over onder meer het verticale alfabet, het stenen krijtperk, de iele i, de
Ewald Spieker
Mmmmmmmmm, de slappe t, ik in het
meervoud, en zwierschrift.
Ewald Spieker uit zijn letterlust op een
heel andere manier. Letters zijn voor hem
vormen met een eigen karakter, die hem
tot sprekende, vaak kleurrijke kunstwerken
inspireren: op papier, met behulp van verschillende druktechnieken, maar ook in de ruimte, want door de jaren
heen ontwierp hij veel driedimensionale letterabjecten. De originele
letterbeelden van Spieker en de lichtvoetige, opgewekte letterassociaties van Van Kooten vullen elkaar in Letterlust op een plezierige manier aan. Een boek om in te lezen en in te kijken.

I e tt e r
I u Kos ant OIOn

€

3,90korting voorlezers van Onze Taal

Letterlust (ingenaaid, 128 biz., verschenen bij DeHarmonie/Manteau) kostin de
boekhandel € 24,90 . Het boekwordt u zonderverdere kosten thuisgestuurd alsu
€ 21 ,- overmaakt op rekening 4265902 vanGenootschap Onze Taal in DenHaag
ondervermelding van 'Letterlust' en uw Iidnummerof adres. Bestelling en betaling
vanuit Belqie: € 22,50 op postgirorekening 000-1635566-49 .

s schrijven te leren? Tot op grate hoogte wel,
vindt schrijver/dichter/docent Cees van der
Pluijm . Talent is niet te koop, maar wie aanleg
heeft voor schrijven kan dit ontwikkelen, door het
vergroten van het inzicht in het schrijfpraces en het
leren toepassen van technieken. In zijn boek Schrijven van gedichten en verhalen behandelt Van der
Pluijm op speelse wijze de technische aspecten van
het schrijven. De tekst wordt verduidelijkt met honderden voorbeelden die
laten zien hoe Vlaamse en
Nederlandse auteurs het
hebben aangepakt. Bovendien zijn er werkopdrachten
toegevoegd,zodatdelezer
zijn inzicht kan toetsen en
zijn eigen teksten kan leren
beoordelen en verbeteren.
SC H R I JVEN
Het boek is een flink gewijvan gedichten
zigde en verbeterde heruitenverhalen
gave van het cursusboek
van de gelijknamige Teleaccursus uit 1993.

I

€ 2,55 korting voor lezers van Onze Taal
Schrijven van gedichten en verhalen vanCees vander Pluijm
(gelijmd, 272 bladzijden, L.J. Veen) kostin de boekhandel
€ 18,50 en bij Onze Taal nu € 15,95. Maak dit bedragoverop
rekening 4265902 vanOnze Taa l in DenHaag, o.v.v. 'SchrijYen' en uw Iidnummerof adres. U ontvangt het boekdan
zonderverdere kosten thuis. Bestelling en betalingvanuit
Belqie: € 17.45 op postgirorekening 000-1635566-49.

Etymologisch woordenboek van het Afrikaans
n 1652 landde de VOC op Kaap de Goede Hoop. De taal van Jan van Riebeeck en zijn gevolg heeft in de eeuwen daarna een
eigen ontwikkeling doorgemaakt tot wat nu het Afrikaans heet, een taal met een eigen grammatica en woordenschat. Wat is
er sedert die tijd in het multiculturele Zuid-Afrika met het Nederlands gebeurd, en welke woorden heeft die taal er op eigen
kracht bij gekregen?
Vanaf 1995 is met geld uit Nederland en met deskundigheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie gewerkt aan een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans. Het is een boeiend en onderhoudend woordenboek, "vir die bree intellektuele lekepubliek", dus voor elke taalliefhebber die meer
over de herkomst van Afrikaanse woorden wil weten. In het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA)
is er vooral veel aandacht voor betekenisontwikkeling en opmerkelijke etymologieen, In de meer dan
8000 lemma's is onder meer te vinden hoe a.fval ook een gerecht werd, wat de reden was voor de naam
trompoppie ('majorette'), lawaaiwater ('sterkedrank') en gentoe ('prastituee'), en wat de basis is voor leen vertalingen zoals kroegvlieg, kreuner ('smartlapzanger') en prikkelpop ('pin-upgirl') .

I

€

29,50 voor lezers van Onze Taal

Het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans telt 612 bladzijden. U krijgt het boekzonderverdere kosten toegestuurddoor Onze Taal alsu € 29,50 overmaakt
op rekening 4265902 vanGenootschap Onze Taal in DenHaag ondervermelding van 'EWA' en uw Iidnummerof adres. Delevertijd kantwee maanden
zijn, doordat de boeken viazeepost uit Zuid-Afrika komen. Prijs voor Belqie: € 31,75 op postrekening 000-1635566-49 . Indienhet op voorraad is, kunt u
het EWA voor € 24,- afhalen bij het secretariaat vanOnze Taal (voorafeven bellen).
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Combinatiewoordenboek
Vaste woordcombinaties bijeen
oewel je inlichtingen kunt aanvragen en boodschappen kunt halen, spreekt iedereen van
'inlichtingen inwinnen' en 'boodschappen doen'. Dit soort vaste verbindingen - het Nederlands kent er duizenden - wordt door de grotere woordenboeken niet systematisch
beschreven. Het onlangs verschenen Combinatiewoordenboek doet dat wel, Dit voor het Nederlands unieke boek geeft van drieduizend zelfstandige naamwoorden de bijbehorende vaste
werkwoorden, en illustreert iedere comb ina tie met een duidelijke voorbeeldzin. Bij het schrijyen van teksten is het een makkelijk en toegankelijk hulpmiddel voor het vinden van de juiste
(of juist een net iets andere) formulering. Het Combinatiewoordenboek is dan ook een belangrijk naslagwerk voor veelschrijvers, vertalers en andere tekstverwerkers. En voor degenen die
Nederlands als tweede taalleren, is het een systematische vindplaats voor niet-idiomatische
vaste combinaties.

H

.. I

€ 8,- korting voorlezers van Onze Taal
Het Combinatiewoordenboekvan Pietde Kleijn (gebonden, 746 bladzijden, verschenen bij Rozenberg Publishers)
kostin de boekhandel € 40 ,- en bij Onze Taal nu € 32,-. Maak dit bedrag overop rekening 4265902 vanOnze
Taal in DenHaag, o.v.v. 'Combinatiewoordenboek' en uw lidnummer of adres. U ontvangt het boekdanzonder
verdere kosten thuis. Bestelling en betalingvanuit Belqie: € 34,25 op postgirorekening 000-1635566-49.

Woordenboek familienamen
Herziene uitgave in een band
n 1993 verscheen het omvangrijke, tweedelige Verklarend
woordenboek van de familienamen in Belgie en NoordFrankrijk, van de Vlaamse naamkundige dr. Frans Debra-

I

bandere. Hij heeft het boek sindsdien grondig bijgewerkt,
verbeterd en aangevuld, en de tweede druk ervan is onlangs
in een band verschenen in Het Taalfonds van L.J. Veen. Het
woordenboek verklaart meer
dan 150 .000 familienamen, varianten inbegrepen. Het bevat
niet alleen de Brabantse, Limburgse en (Frans-)Vlaamse achternamen, maar ook veel Waalse, Nederlandse en Duitse . Veel
van de beschreven namen verbergen achter hun Nederlandse
of Romaanse voorkomen een
heel andere herkomst. Door zo
veel mogelijk terug te gaan tot
de oorspronkelijke vorm - die
indien bekend wordt geillustreerd met historische bewijsplaatsen - heeft de auteur het
geheim van talrijke misleidende of raadselachtige namen
kunnen ontsluieren. De erbij vermelde publicaties wijzen de
weg naar nog meer informatie. Ten behoeve van anderstaligen zijn alle afkortingen en vaktermen ook in het Frans ,
Duits en Engels vertaald en verklaard.

EWN: nieuwetymologisch
standaardwerk
egin jaren negentig begon de Kiliaanstichting met de
voorbereidingen voor een nieuw etymologisch standaardwerk: het Etymologisch woordenboek van het Nederlands
(EWN), dat naar verwachting uiteindelijk uit vier delen zal
bestaan. Dit zeer uitgebreide en vernieuwende woordenboek
herleidt de oorsprong en de ontwikkeling van circa 14 .500
Nederlandse en Belgisch-Nederlandse
woorden. Het eerste deel (A tim E) is
op 8 november tijdens het congres
van Onze Taal gepresenteerd; de andere delen verschijnen in de periode

B

2005-2009·

De etymologieen in het EWN zijn
gebaseerd op de allernieuwste wetenschappelijke inzichten en op speciaal
voor deze uitgave verricht onderzoek.
Het boek onderscheidt zich verder
doordat niet alleen de oudste dateringen van een woord worden vermeld, maar ook welke betekenisveranderingen het heeft doorgemaakt, inclusief dateringen,
en welke culturele, historische en taalkundige ontwikkelingen
hierop van invloed zijn geweest. AIle dateringen zijn voorzien
van bronaanduidingen.
Het EWN staat onder redactie van dr. Marlies Philippa,
dr. fil. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak.

€

5,50voordeel voorlezers van Onze Taal

€ 14,- korting voorlezers van Onze Taal
Het Verklarend woordenboek van defamUienamen in Belgie enNoordFrankrijktelt1360 bladzijden en kostin de boekhandel € 69 ,90 .
U krijgt het boekzanderverdere kosten thuisgestuurd alsu € 55,90
overmaaktop reken ing 4265902 vanGenootschap Onze Taal in Den
Haag ondervermelding van 'Familienamen' en uw Iidnummerof
adres. Bestelling en betalingvanuit Belqle: € 58,15 op postgirorekening 000-1635566-49 .

Deell vanhet EWN (gebonden, circa 800 bladzijden) kostin de boekhandel € 55,-. U kunt dit boektot i januari2004 bestellen met eenkorting
van € 5,50. Onze Taal zaluw rechtop intekenkortingbevestigen voor de
volgende delen,die voor eenvergelijkbare prijszullenverschijnen .
Maak € 49,50 overop rekening 4265902 vanOnze Taal in DenHaag en
vermelddaarbij 'EWN' en uw Iidnummerof adres. U ontvangt deell van
het EWN zonderverdere kosten thuis. Bestelling en betalingvanuit Belqie:
€ 51 ,75 op postgirorekening 000-1635566 -49.
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VREEMDELINGEN MAKEN
DE TAAL SIMPEL
De complexe relatie tussen taal en samenleving

Wouter Kusters en Marc van Oostendorp

Zal het Nederlands veranderen onder invloed van nieuwkomers? Waarschijnlijk wel, blijkt uit onderzoek naar de manier waarop uiteenlopende
talen in de loop van de tijd veranderd zijn. Samenlevingen die openstaan
voor vreemdelingen ontwikkelen een `eenvoudiger' taal dan gesloten
samenlevingen.

lsof de tijden al niet somber genoeg
zijn, kopte de Volkskrant een paar
weken geleden onheilspellend: "Hun
hebben de taal verkwanseld ". In het
artikel vertelden taalkundigen dat
onze taal onder invloed van nieuwe, allochtone sprekers aan het veranderen is. Die nieuwe sprekers van
het Nederlands zeggen bijvoorbeeld naast `een mooie
stoel' en `een mooie tafel' ook `een mooie tafelkleed'.
Volgens de onderzoekers zouden dat soort vere envoudigingen over vijftienjaar gemeengoed zijn. En wat
veel lezers helemaal de stuipen op het lijf joeg: ze
leken dat nog toe te juichen ook.
Het artikel leverde veel ingezonden brieven op van
mensen die zich afvroegen waarom de overheid en
het onderwijs niet tegen de door de deskundigen geschetste versimpeling optreden. Maar in het gekrakeel werden sommige vragen niet gesteld: Kan een
taal eigenlijk wel simpeler worden? Is de ene taal
makkelijker (te leren) dan de andere? En, als een taal
simpeler wordt, worden de sprekers van die taal zelf
dan ook simpeler?
Misschien kwamen die vragen niet aan de orde
omdat de antwoorden zo voor de hand lijken te liggen. Is het Russisch met al zijn naamvallen, uitzonderingen en geslachten niet veel moeilijker dan het
Frans? Is het Chinees met zijn ondoorzichtige karakters niet lastiger dan het Italiaans, waar elke letter
staat voor precies één klank? Maar als je er even over
nadenkt, liggen de zaken niet zo eenvoudig. Het Rus
heeft wel veel naamvallen, maar daartegenover-sich
staat dat de woordvolgorde veel vrijer is dan in het
Frans. Bovendien: wat voor de een moeilijk is, is voor
de ander makkelijk: voor Chinezen is het bijna onmogelij k om het Nederlandse lijst en rijst te onderscheiden, maar voor Fransen, die in hun eigen taal ook
verschil maken tussen 1 en r, is dat geen probleem.
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Taboes

Wetenschappers zijn lange tijd huiverig geweest om
de ene taal complexer te noemen dan de andere. Dat
heeft te maken met moeilijkheden als de zojuist genoemde: je weet niet waar je moet beginnen en het
is moeilijk om een objectieve maat voor complexiteit
te bedenken. Daarnaast zijn er ook historische gevoeligheden. In de negentiende eeuw stelden geleerden
soms nog wel van dit soort vragen, en beantwoordden ze die ook. onbekommerd. Ze gingen er daarbij
dan vaak van uit dat Europese talen complexer
waren dan de talen van `primitieve volkeren' omdat
de Europese cultuur nu eenmaal rijker en subtieler
was. Soms betoogden ze juist dat de Europese talen
simpeler waren, omdat het denken van de Europeaan
nu eenmaal zo helder en precies is. In de twintigste
eeuw stapte men af van de gedachte dat de westerse
cultuur beter is dan alle andere. In één moeite door
nam men dan ook maar aan dat ook alle talen precies even complex zouden zijn.
Zes jaar geleden werkten wij aan de Universiteit
van Amsterdam. Net als onze collega Pieter Muysken
vonden we dat de vraag het ondanks alle taboes verdiende om serieus te worden genomen. We begonnen
daarom een onderzoek naar wat complexiteit in taal
zou kunnen zijn en hoe eventuele verschillen in complexiteit zouden kunnen worden geduid.
Meetlat

Hoe pakje zo'n ingewikkelde vraag aan? We besloten
niet naar de hele taal te kijken, maar alleen naar de
werkwoordsuitgangen (-t en -en in het Nederlands:
loopt, lopen), omdat er al veel bekend was over de
manier waarop mensen die uitgangen leren en over
hoe werkwoorden zich in een reeks van talen in de
loop van de tijd ontwikkeld hadden. Verder besloten
we ons te beperken tot de vraag: wanneer is een taal
complex voor een relatieve buitenstaander die de
taal op latere leeftijd moet leren?
,

Wanneer mensen hun taal
zien als een paspoort dot bewijst
datje erbij hoort, zullen ze eerder
neigen naar behoud van
hun taal zoals hij was en is.

Werkwoordsuitgangen kunnen meer of minder informatie dragen. De uitgang -ten in wij werkten betekent in ieder geval `verleden tijd' en `meervoud'. In
sommige talen is een werkwoordsuitgang voor een
mannelijk onderwerp '(Peter slaapt) anders dan voor
een vrouwelij k onderwerp (Petra slaapt) . De vuistregel
is nu: hoe meer informatie een werkwoordsuitgang
moet uitdrukken, des te complexer is de taal. Ook als
uitgangen ondoorzichtig zijn, omdat ze tegelijkertijd
verschillende soorten informatie weergeven, noemden
we ze complex. In de uitgang -t in het Nederlands
wordt bijvoorbeeld wel heel veel informatie (onder
meer derde persoon enkelvoud onvoltooid tegenwoordige tijd) samengebald in één enkele medeklinker.
Zo hadden we alles bij elkaar een precieze meetlat
om te kunnen bepalen hoe complex werkwoordsuitgangen van een bepaalde taal waren. We legden deze
meetlat langs een groep historisch nauw verwante
talen. Zo vergeleken we het Noors met het IJslands,
omdat we weten dat deze talen enkele honderden
jaren geleden nog -één taal waren. Op dezelfde manier
vergeleken we het klassiek Arabisch, de taal van de
koran, met die van moderne Arabische samenlevingen, en bekeken we taalgroepen uit Latijns-Amerika
(Quechua) en Afrika (Swahili).
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Een soort paspoort

De verschillen in complexiteit tussen verwante talen
blijken gedeeltelijk gerelateerd te kunnen worden aan
de geschiedenis van hun taalgemeenschappen. Dat
het Noors veel minder werkwoordsvervoeging heeft
dan het IJslands is verklaarbaar doordat IJsland eeuwenlang heel geïsoleerd was terwijl Noorwegen al
minstens sinds de Hanzetijd, dus sinds de Middeleeuwen , intensieve handelscontacten onderhield met
grote delen van Europa. Het opmerkelijke conservatisme in het IJslands, maar ook dat in bijvoorbeeld het
Arabisch zoals dat in geïsoleerde delen van SaudiArabië wordt gesproken, kunnen we toeschrijven aan
een gebrek aan contacten met buitenstaanders, aan de
geïsoleerde ligging van de taalgemeenschappen, en
aan de grote waarde die men in beide gebieden aan
de eigen taal toekent.
In alle door ons onderzochte taalgroepen bleek de
hoeveelheid buitenstaanders die gebruikmaakten van
een taal, in aantoonbaar verband te staan met de
mate van vereenvoudiging van werkwoordsvormen.
Daarnaast bleek de houding die de sprekers tegenover
hun taal innamen van belang te zijn, en ook de wil
om de taal te veranderen. Wanneer mensen hun taal
zien als iets wat een verbinding legt tussen heden en
verleden, als een paspoort dat bewijst dat je erbij
hoort, zullen ze eerder neigen naar behoud van hun
taal zoals hij was en is, ook al betekent dat het behoud van moeilijke en zinloze elementen. Omgekeerd,
wanneer sprekers hun taal vooral beschouwen als een
praktisch gebruiksmiddel voor iedereen, en minder als
een middel om een groepsidentiteit mee te creëren,
zullen ze een pragmatischere houding aannemen en
hun taalgebruik aanpassen aan de nieuwe situatie.

Geen tweevoud
Wat betekent dit alles nu voor een mooie tafelkleed in
het Nederlands? Het gaat hier weliswaar niet om een
werkwoordsuitgang, maar heel waarschijnlijk onderhouden uitgangen van bijvoeglijke naamwoorden,
zoals de -e in mooie, een soortgelijke relatie met de

structuur van de maatschappij. Als er meer buitenstaanders een taal gaan gebruiken, zal het systeem
van verbuigingen vereenvoudigen, en dat is precies
wat er in het rijtje een mooie stoel, een mooie tafel,
een mooie tafelkleed is gebeurd: alle vormen zijn het-

zelfde.
Sommige mensen vrezen dat vereenvoudigingen in
de taal direct verband houden met verlies van cultuur. Die vrees is ongegrond, tenzij je meent dat
Noren minder of cultureel armer zijn dan IJslanders
omdat ze geen verschil maken tussen de tweede en
derde persoon meervoud van werkwoordsvormen, of
dat Marokkanen minder zijn dan de bedoeïenen uit
de tijd van de profeet Mohammed omdat de eersten
naast het enkelvoud en het meervoud geen `tweevoud' meer gebruiken (zie www.onzetaal.nl/2003/
12/arabisch.html voor een uitgebreide beschrijving
van die laatste vereenvoudiging) .

Gaan de Nederlanders onder invloed van de
nieuwkomers ooit allemaal `een mooie tafelkleed'
zeggen? Het hangt er maar van af: wanneer er steeds
nieuwe groepen mensen komen die dit soort dingen
blijven zeggen, en wanneer de andere mensen niet al
te veel waarde hechten aan de tradities van hun taal,
klinkt een mooi tafelkleed over honderd jaar waarschijnlij k bespottelijk ouderwets. Maar als de samen
zich afkeert van de nieuwkomers, en ze letter--leving
lijk inspraak in de taal onthoudt, zal het Nederlands
de huidige, ietwat eigenaardige manier om met bijvoeglijke naamwoorden om te gaan, nog lang behouden. Of we dat ene e'tje wel of niet behouden, heeft
van alles te maken met de manier waarop we onze
maatschappij inrichten.
Wouter Kusters. Linguistic Complexity. The In fluence of Social Change

on Verbal In f lection. Utrecht, LOT dissertation series 77, 2003.
Digitaal raadpieegbaar via www.lotpublications.ni/publish/

issues/Kusters/index.html.
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BOEKEN

ROMEINSE STAMTAFEL
Liesbeth Koenen

e reinste borrelpraat. Alswe
Tacitus mogen geloven waren
de oude Romeinen daar zeer
bedreven in. In zijn net door
Vincent Hunink vertaalde Dialogus
de oratoribus (letterlijk: 'Dialoog
over de redenaars') voert de beroemde geschiedschrijver een clubje hooggeplaatste en geletterde
heren op dat klaagt dat het een
aard heeft.
Waarover? Nou, over dat het
vroeger beter was, natuurlijk. Toen
konden politici nog echt een debat
voeren, en advocaten een pleidooi
houden. Tegenwoordig is het allemaal show, toneelspel, en wil iedereen sne1 scoren. Bovendien
maken openbare sprekers taalfouten. En dan de jeugd. Geen wonder dat alles hard achteruitholt
met die opvoeding van tegenwoordig, en dat onderwijs. Ouders kan
het niks schelen dat hun kinderen
zich lamlendig gedragen, en aIleen
geinteresseerd zijn in vermaak, in
acteurs en paardenraces. Er wordt
niet meer ingegrepen als kinderen
een grote mond hebben. En de Ieraren? Die weten zelf nergens iets
van. Lezen, geschiedenis, concrete
feitenkennis, nergens wordt in het
onderwijs genoeg aandacht aan
besteed.
Universele thema's

Het heeft iets zeer vermakelijks om
zu1ke door en door vertrouwde geluiden op te vangen uit een ver
verleden. Tacitus' tekst is bijna
tweeduizend jaar oud, en de menselijke500rt is sindsdien kennelijk
niet meer veranderd, ook al denken we zo vaak juist van weI. Je
kunt je afvragen waar ons gesomber over het verval der zeden toch
vandaan komt. Dat het niet terecht
is, wisten sommigen in Tacitus'tijd
ook a1. Hij laat een van de deelnemers aan het gesprek zeggen:
"Maar helaas denken de mensen
a1tijd het slechte, waardoor ze bet
oude opheme1en en het heden
minachten." Het is deze1fde spreker die ook bekent soms zijn 1achen niet te kunnen houden a1s hij
die veelgeprezen 'ouden' 1eest, en
bij anderen moeite heeft niet in
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slaap te vallen. Vroegerstaat ook
voor saai en ouderwets, en dat is
evengoed 'van aIle tijden'.
De context waarin het herengesprek plaatsvindt, wordt uitvoerig
uitgelegd in het voorwoord van
classicus Piet Gerbrandy bij de
heel leesbare vertaling, die als titel
. Tegen het verval van de retorica
heeft meegekregen. Het is ongeveer net zo lang als de tekst van
Tacitus zelf, en helpt je, samen met
de lange namenlijst met uitleg achterin, om de mensen, gewoonten en gebeurtenissen die langskomen te
plaatsen. Het kost dus
allemaaI een beetje meer '
inspanning dan een wil- ..... TEGE·
lekeurige vertaling van
V.ERVA
een hedendaagse schrijDE RE,'','
ver, maar aIleen al de uiterst aantrekkelijke nitTAe I
voering van het boekje
maakt veel goed.
Bovendienbevat de
dialoog meer universele
thema's dan geweeklaag
over tempo doeloe.
Zoals aan elke stamtafel
zijn er allerlei 'onderstromen' die meelopen
met de gesprekken. Bij Tacitus gaat
het ook over de voor- en nadelen
van een democratie of een dictatuur, over de gevaren die openbare
sprekers lopen, over welk klimaat
goed is voor het debat, en over de
kansen op een ka1m 1even en roem
voor dichters en debaters. Een
mooie, eloquente uitwisseling,
alles bij elkaar.
Hartverscheurend

Een grotere tegenstelling met een
ander, flinterdun boekje dat ik ook
voor deze afleveringvan 'Over
boeken' las, is bijna niet
denkbaar. Voor de journalist Basvan Kerkhof is
gewoon meedoen aan
dialogen en debatten
onmogelijksinds hij op
zijn 46ste een zwaar
herseninfarct kreeg. "Het
duurde een seconde en
. toen was er geen woord
meer nit te krijgen",
schrijft hij aan het begin
van Een hekelaan geraniums, en: "Mijnspraakcentrum is weg, de taal
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is weg, de stijl is vernietigd. Dit is
mijn verhaa1."
Zijnverhaal is kort (zo'n 1700
woorden, terwijl hij er in vroeger
jaren aIleen al voor Panorama "weI
80.000 of 100.000" geschreven
heeft) maar zeer krachtig. En hartverscheurend. Afasie (de verzamelnaam voor alle taalproblemen na
een hersenbeschadiging) pakt bij
iedereen anders uit, maar Van
Kerkhof krijgt het weI heel zwaar
te verduren. Het duurt drie volle
maanden voordat hij in staat is een
enkel woord te zeggen (het werd
tafel), en in de afgelopen vijfjaar
heeft hij er telkens weer een woord
hier of daar bij veroverd. Letterlijk
zwetend op de eenvoudigste klankaaneenschakelingen. Het is 'kerk',
niet 'kruk', niet 'krek'. De volzinnen
die hij vroeger schreef, koestert hij.
Ze zijn er nog, ze staan op papier,
kunnen bewaard worden voor zijn
kinderen, maar hij zal ze zo nooit
meer kunnen maken.
Zonder taal voelt VanKerkhof
zich verschrikkelijk naakt, alsof hij
niet bestaat. Na een aantal maan..
den valt hij in een diepe, diepe
depressie. Maar hij houdt niet van
geraniums, en krabbelt er weer uit.
Het boekje is een langgerekte dappere wanhoopskreet, die je als
lezer een heel klein beetje na laat
voelen hoe het moet zijn om opgesloten te zitten in je hoofd. Geen '
uitgang te vinden. VanKerkhof
heeft met onnoemelijk hard werken nu weer een paar minipaadjes
naar buiten geforceerd. lets wat
nooit ge1ukt was zonder de steun
van zijn vrouw en zijn logopediste.
Zij redden zijn leven, schrijft hij
zelfs.Aangrijpend leesvoer voor
familie en behande1aarsvan afasiepatienten,
e
Tegen hetverval van deretorica. DoorTacitus.vertalingVincentHunlnk,met een
inleidilig vanPietGerbrandy, Groningen.
Historische Uitgeverij. 2003.
115 biz.Gebonden, € 22.95.
ISBN 90 6554352 X

fen hekel aan geraniums. DoorBas van
Kerkhof. Uitgegeven door de Afasie VerenigingNederland (Postbus 221. 6930 AE
Westervoort. telefoon 026 - 351 2512.
e-mailavn@afasie.nl). 32 biz.Ingenaaid.
€ 9.50 (incl.verzendkosten).
ISBN 90.800173 9 6
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HUN HEBBEN EEN MOOIE VERHAAL NIET
TEGENHOUDEN
FrankJansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen behandelt maandelijks zo'n kwestie. Hij steekt daarbij zijn eigen mening niet onder stoelen of banken, en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

an Stroop, Nederlands bekendste dialectoloog en de
ontdekker van het Poldernederlands, is met pensioen. Ter
gelegenheid daarvan heeft hij een
bundel artikelen over de toekomst
van het Nederlands samengesteld,
die ruim aandacht heeft gekregen
in de publiciteit. Er viel namelijk in
te lezen dat evident foute constructies als een leuke verhaal en hun
hebben binnenkort tot het Standaardnederlands zouden gaan behoren, uiteraard een schandelijke
kniebuiging voor de gemakzucht.
Nu was deze commotie een tikje
ironisch voor wie beseft waar Jan
Stroop voor staat. De eerste aflevering van deze rubriek (vorig jaar,
in het februari/maartnummer)
was gewijd aan zijn pogen om het
moedertaalonderwijs te laten terugkeren op zijn communicatieve
schreden ten gunste van de meer
traditionele grammatica en literatuur. Daar zat onder meer het idee
achter dat onderwijs en de schrijftaaltraditie de belangrijkste tegenkrachten van taalverandering zijn.

ANTWOORDEN TAALTEST (blz.343)
1.in

2.aan; in mag ook.
3.tegen; voor mag ook, maar
is minder duidelijk, want
waken voor kan ook `behoeden' betekenen.
4. van; terugkomen op betekent: `erweer mee aan
de slag gaan of erweer
over beginnen te
spreken'.
5.voor is het gebruikelijkst,
maar om of oer kan ook.
In combinatie met personen is volgens Van Dale
over gewoner.
6. om, als wordt bedoeld: `pas
op voor de hond'. Anders
zijn ook mogelijk: over en

Het is alleen wel de vraag of het
mobiliseren van die tegenkrachten
rendabel is. De leraar Nederlands
zal dan echt al zijn tijd (dat is overigens maar twee uur per week)
moeten gaan besteden aan het
wieden van de onaanvaardbaar geachte constructies. Dus geen letterkunde meer, en ook geen training
in de voor een maatschappelijke
carrière zo broodnodige taalvaardigheden. Of het aantal uren Nederlands zou ten minste verdubbeld moeten worden. En ik ben nu
al een beetje moe en doof van het
geloei van de bètalobby.
Bovendien zullen die hoge kosten een Pyrrusresultaat baren. Natuurlijk blijven de niet- standaardvarianten zich ongestoord verder
ontwikkelen, buiten de school en
onder ongeschoolden. Tussen de
formele (schrijf)taal en de omgangstaal ontstaat dan een even
grote kloof als in Frankrijk. Dat is
voor de toekomst van een iets minder grote taal als het Nederlands
pas echt bedreigend.

Daarom luidt de stelling deze keer:
Taalveranderingen
als hun hebben een
mooie verhaal moeten niet bestreden
worden.
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Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 22 december uw stem uit op onze
website: www.onzetaal.nl. U
kunt ook per post reageren;
stuur een briefkaart met 'Taalveranderingen als hun hebben
een mooie verhaal moeten niet
bestreden worden' of 'Taalveranderingen als hun hebben een
mooie verhaal moeten wel bestreden worden' naar de redactie
van Onze Taal, Raamweg ia,
2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag van de
40
stemming.
Op onze website staat een verwijzing
naar achtergrondinformatie over dit
onderwerp.

UITSLAG VORIGE STEMMING
"Niet meer zeuren over Balkenendes Nederlands", was de stelling van de vorige aflevering van deze rubriek. Ik schreef die kort na de algemene beschouwingen. In dat licht is
de positieve strekking van het stukje begrijpelijk. Niet alleen hield de minister-president zich politiek goed staande, ook leek hij het brabbelen achter zich te hebben gelaten. Maar het novembernummer kwam op een ongelukkig moment uit, juist toen Balkenende weer van alle kanten kritiek kreeg, en zijn verbale vermogens het ook weer
moesten ontgelden. Ik verwachtte dan ook dat ik weinig medestanders zou hebben.
Zo gezien is de uitslag verrassend: een ruime meerderheid: (60,5% tegen 39,5 %) is
het met de stelling eens. Overigens waren er nog nooit zo veel reacties: maar liefst 850.

aan (`je gedachten laten
gaan over de hond').
7. tot
8.tegen; voor mag ook.

9. bij
10.tegen
11.bj
12.bij; met mag ook
13.van
14.met
15.In

16.aan
17.naar van
18. tot; zich tot iets lenen betekent `zich laten gebruiken
voor', zich voor iets lenen
`geschikt zijn voor'.
1g. naar
20.

in; bij mag ook.

ANTWOORDEN MEEST GESTELDE TAALVRAGEN (blz. 337)
i. Meld u aan.
2. Detacheringsbureau heeft sterk de
voorkeur, maar strikt genomen zijn
beide varianten toegestaan.
3. Het Groene Boekje biedt geen uitkomst, maar wij adviseren ge-sms't.
4. Vitality BV en zijn personeel. Bedrijfsnamen zijn meestal onzijdig.
5. Doorgaans is juist: een van de studenten die hieraan deelnemen.
6. In de adressering van een brief aan
een commissaris van de koningin is
De hoogedelgestrenge heer [+ voorletters en achternaam] de vaste titula-

tuur; als aanhef zijn Hoogedelgestrenge
heer [+achternaam], Hooggeachte heer
[+ achternaam] en Zeergeachte heer
[+ achternaam] mogelijk.
7. Bij lea flet en display zijn beide lidwoorden mogelijk, bij backo f ce alleen het.
8. Hij managet, hij updateten hij downloadt.
9. Ikga ervan uit.
io. Nee, de accenttekens op een blijven
achterwege in een van de problemen.
Een uitgebreidere versie van de antwoorden is te vinden op www.onzetaal.nl/
advies.
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IAMTAM
Redactie Onze Taal

Taal verloedert volgens Nederlanders
k vind hun als onderwerp nog steeds akelig klinken, maar het zou geen verslechtering zijn van onze taal. Waarschijnlijk zullen toekomstige generaties het heel gewoon vinden." Dit schreef de taalkundige Joop van der Horst ruim vijftien jaar geleden
in Onze Taal. En daarna bleef het voornamelijk stil.
Iedereen die de afgelopen twee maanden weleens de tv aanzette of een krant opensloeg, heeft gemerkt dat het onlangs anders is gegaan. Het begon allemaal op een symposium over de toekomst van het Nederlands, dat begin oktober werd gehouden ter
gelegenheid van het afscheid van dialectoloog Jan Stroop van de Universiteit van
Amsterdam. Nadat enkele taalkundigen daar hadden beweerd dat constructies als groter
als, het boek wat ik lees en ook hun hebben over een jaar of tien weleens heel normaal
zouden kunnen zijn, barstte de discussie los over dergelijke taalveranderingen, vaak ook
gewoon "taalverloedering" genoemd. Op tv en in kranten gaven allerlei taalgebruikers
(onder wie ook veel intellectuelen) hun - meestal afkeurende - mening. Zo zei minister
Maria van der Hoeven in het Algemeen Dagblad: "Ik begrijp ook wel dat taal leeft, maar
dit soort fouten moeten we niet toestaan."
Net toen de gemoederen wat leken te bedaren, presenteerde NFO Trendbox de resultaten van een eigen onderzoek. Een enquête wees uit dat ruim de helft van alle Nederlanders vindt dat de taal "verloedert", driekwart dat de meeste Nederlanders geen foutloze brief meer kunnen schrijven en - opvallend genoeg - 8o% dat de eigen beheersing
van het Nederlands wel in orde is.
Niet iedereen was somber over deze cijfers. Taalcolumnist Peter Burger schrijft in het
Algemeen Dagblad dat er altijd al werd "gefoeterd op taalverloedering". En bovendien:
"Klachten over verloedering bewijzen dat een taal leeft. Sprekers van dode talen klagen
niet. Laten we de mopperaars dus koesteren als kanaries in een kolenmijn. Pas als ze
zwijgen is er echt iets mis."
-

Bronnen: Onze Taal, de Volkskrant, NRCHandelsblad, Algemeen Dagblad, NOSJournaal, NOVA, persbericht NFO
Trendbox, B&W

Inhaalslag. Allochtone
leerlingen lopen langzaam hun taalachterstand op autochtone
leerlingen in, maar ze
verlaten de basisschool
nog altijd met een gemiddelde achterstand
van tweejaar, die hun in
hun verdere schoolcarrière vaak opbreekt aldus de Rapportage minderheden 2003 van het
Sociaal en Cultureel Planbureau. (de Volkskrant)
Turkse les. De meerderheid van de
Tweede Kamer keerde zich tegen het
plan van de Utrechtse St. Gerardus
Majella Mavo om Turks als verplicht
schoolvak te introduceren. Hoewel
de onderwijsinspectie en minister
Van der Hoeven van Onderwijs geen
bezwaren zagen, kwam de school na
enkele dagen - naar eigen zeggen uit
financiële overwegingen - toch van
het plan terug. (de Volkskrant,

Utrechts Nieuwsblad)
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Turk. De Marokkaanse schrijver Mohammed Benzakour wil dat de gemeente Zwijndrecht de straatnaam
Turk wijzigt. Volgens Benzakour ondervinden de bewoners, toevalligerwijs vooral Turken, veel hindervan die
naam. De gemeente zal nu aan het
straatnaambordje toevoegen dat de
naam te danken is aan het gelijknamige tuinbedrijf dat vroeger in die straat
gevestigd was. (Contrast, Nu.nl)
Prof. dr. B.C. Damsteegt, emeritus
hoogleraar Nederlandse taalkunde
aan de Universiteit van Leiden, is op
26 oktober op 88-jarige leeftijd overleden. Damsteegt publiceerde in 1948
het bekende en veelgebruikte taaladviesboek In de doolhof van het Nederlands, en twee jaar geleden werd zijn
dissertatie uit 1942, Nieuwe Spiegel der
Zeevaart, opnieuw uitgegeven. (Mare,
Neder-L)

1997 werd dit woord ook in Onze Taal
als beste alternatief gekozen. (Omroep Gelderland)
Tiktak. Volgens minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk kunnen
oudkomers best zelf werken aan hun
taalvaardigheid, bijvoorbeeld "door
naar tv-programma's als Tiktak of
Sesamstraatte kijken". Tiktak is een
programma voor een- en tweejarigen
waarin geen woord wordt gesproken.

(Het Parool)
Vlaamse politici. Uit een analyse van
het taalgebruik van 38 Vlaamse politici blijkt dat jonge politici Vlaamser
spreken dan hun oudere collega's.
Volgens de onderzoekster doen ze dat
bewust, omdat ze liever een sympathiek en gezellig imago hebben dan
een uitstraling van vertrouwen en
gezag. (De Standaard)
Mirna Godett, de premier van de Nederlandse Antillen, bezocht in oktober
Nederland en ontving op Curacao
Thom de Graaf. Ondanks eerdere berichten dat ze zich voortaan alleen
nog maar zou bedienen van het Papiaments (zie ook `Tamtam' oktober),
heeft ze toch Nederlands gesproken.
(Leeuwarder Courant, Antillenhuis)
Kindernamen. Volgens naamkundige
Doreen Gerritzen zegt de naam van
een kind soms iets over het inkomen
van de ouders. Zo geven welgestelde
ouders hun dochters vaker een naam
die eindigt op een e en vaker een Franse naam; in de lagere inkomensklasse
zijn namen op een a populairder. (De

Limburger)
Taal op internet. Van de honderd
populairste websites onder Nederlanders zijn er volgens onderzoeksbureau Multiscope 84 Nederlandstalig.
Uit ander onderzoek kwam naar voren
dat het Nederlands op wereldniveau
de tiende taal is op weblogs. Het Engels staat op nummer één. (Multiscope, Nu. n 1, Automatiseringsgids,
NITLE blog census)
0

Koppelingen naar de originele berichten

Beurtbalkje. De kijkers van Omroep
Gelderland kozen massaal voor beurtbalkje als aanduiding voor het `volgen
supermarkt. In -deklantbj'i

staan op de internetpagina www.onzetaal.nl/tamtam; let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website
staat iedere dag vers taalnieuws.

iWOORDENROEK VAN DE PO

BOETELINGENSNEEUW
Guus Middag

n de bundel Weerribben van
Koos Geerds, dit jaar verschenen, stuitte ik op een gedicht
met een merkwaardige titel:
'Boetelingensneeuw'. Het woord
stond tussen enkele aanhalingstekens, alsof de dichter niet namens
zichzelf sprak of het alleen maar
bij wijzevan sprekenover dit rare
woord wilde hebben. Zobegon
het: "Ooitvielvan penitentie, /
pijn, versterving, rouw / materie
los als as / in dit tranendal." Met
dit tranendal zal de dichter weI
deze wereld op het oog hebben
gehad. Hij zegt dat in dat dal ooit
een zekere materie op de manier
van as is gevallen. Zijndaar de tranen zelf mee bedoeld, of gaat het
om de sneeuw uit de titel? Ik zag
het nog helemaal niet voor me.
Het is, zo gaat hij verder, "neerslag zonder betekenis/ op onvolkomenweg-/ gesmoltensneeuwdek, / in de greepvan vorst."Hierin is een woordspeling met de meteorologische uitdrukking (geen)
neerslag van betekenis opgenomen,
maar verder zie ik er nog steeds
niet veel samenhang in. De tranen
vallen in de vorm van regendruppels of sneeuwvlokken op een nog
half bevroren ondergronden vriezen daar vast? Zo eindigt Geerds
zijn curieuze gedicht: "Gekluisterd
als een pelgrim/ aan het nooit
gekozen, / uitverkoren pad naar /
het GroteWoordenboek." Nog
steeds raadselachtig allemaal. "Gekluisterdals een pelgrim"? Een
pelgrimis nu bij uitstek iemand
die niet gekluisterd is, maar juist
op weg. Watmoet die vastgevroren
sneeuw daar op dat uitverkoren
pad?

Kegels

Ik zou allang schouderophalend de
bladzijdeomgeslagen hebben als
aan het slot van het gedichtniet
een regelrechte verwijzing naar het
GroteWoordenboek had gestaan.
Misschien zou daar een aanwijzing
voor een beter begrip te vinden
zijn. Inderdaad blijktVan Dalehet
woord te kennen. Boetelingensneeuw, ontlenende vertalingvan
het Spaanse nieve de los penitentes,
is een "sneeuwdekwaarop door
ongelijkmatige afsmelting kegels
zijn ontstaan, die aan op weg zijnde boetelingendoen denken". Ik
zag het eerlijkgezegdnog steeds
niet goed voor me. Een sneeuwdek
met kegels? En wat zijnboetelingen eigenlijk? En hoe zien ze eruit
als ze op weg zijn?
Een boetelingis volgens Van
Daleiemand die boete doet, een
synoniem voor penitent, en een
penitent is dan weer een boeteling
of biechteling. Dat verheldert nog
niet veel. Wantwat is dan boete
doen? Van Dale: "door middelvan
boetewerkenbedrevenkwaad weer
goed maken". Het staat er alsofhet
voor zich spreekt, maar ook hier
voelt een oningewijde zichvan het
kastje naar de muur gestuurd. De
encyclopedie meldt dat boetelingen kenbaar waren "aan de eenvoudigeof verwaarloosde kleding
en het kortgeknipte haar", maar
ook met die wetenschapzag ik
het bedoelde sneeuwdekmet zijn
kegelvormen nog niet voor me.
Leger

Het was dus zaak om op zoek te
gaan naar een atbeelding. Internet
leverdesnel enkele foto's, van een
heel bijzondernatuurverschijnsel
dat zichhoog in de bergen in
sneeuwgebieden kan voordoen.
Dooronregelmatig vriezen en
smelten kunnen daar mensvormen
ontstaan tot weI twee meter hoog,
en bij tientallen tegelijk, zodat het
lijkt alsofje een heelleger monniken op de rug ziet, met de capuchon over het hoofd getrokken.
Of een heel gamizoen spokenof
spookachtigen, met lakens over
hun hoofd, ook van achteren bekeken. Een optocht van de Ku-KluxKlan. Een opslagplaats van menhirs of obelisken in de winter. De
o
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ingeklapteen van een witte beschermhoes voorziene parasolsvan
het terras van een berghut.
Ooit moet een Spanjaardbij de
aanblikvan deze witte coniferen
dus aan 'penitentes' hebben ge. dacht. Ik neem nu maar aan dat
daarmee de gelovigen zijnbedoeld
die ergens boete voor willen of
moeten doen en die, zoalsop het
plaatje van een zogenoemde boetprocessie, met gebogenhoofd, capuchon over het hoofd,in een eenvoudigeharen pij, in een grote
stoet, schuifelend op weg zijn naar
een of ander boete-oord. Spaans:
nieve de los penitentes of nieves
penitentes. Frans: penitent de neige.
Engels: snow-penitents. Duits:
Bii.flerschnee. Maar ook weI: Haifischziihne, 'haaientanden'. Met de
driehoekige haaientandenvorm zijn
we weer terug bij de kegels waar
Van Dalevan sprak.
Is met deze achtergrond het boetelingensneeuwgedicht van Koos
Geerds nu begrijpelijker geworden?
Voor een deel wel, geloofik. Het
gedichtgaat Diet overhet vreemde
verschijnsel, maar overhet merkwaardige w66rd boetelingensneeuw.
Vandaar de aanhalingstekens in de
titel. Vandaar woordenals penitentie
en sneeuwdek: Geerds volgtmin of
meer het lemma in Van Dale. Maar
aan het slot geefthij er een verrassende wending aan, typisch voor
een dichter met een christelijke achtergrond. Zoals maar weinigmensen zijnuitverkoren voor het koninkrijk Gods, zo zijner ook maar
weinigwoordenuitverkoren om het
Grote Woordenboek te halen. Uitde
hemel neerdalen,neerslagvan betekenis, op een wit vlakbevriezen en
gestalteaannemen: het is allemaal
bekend uit de traditionele opvattingen over de zuivere poezie, maar
tegelijk ook uit de christelijke voorstelling van de mens op zijnlevensweg, een eeuwige zondaar op zoek
naar zuivering van zielen zinnen.
Aan het eind wordt het somsbeloond: dan krijgteen vreemdwoord
als boetelingensneeuw een plaatsje
in de Woordenhemel van de grote
Van Dale.
In het Woordenboek van de poezie hoevenwij daarom aIleenmaar
te noteren: "boetelingensneeuw, zie
omhoog".
e
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II NZICHT
Raymond Noe
'InZicht' lichtu inovernieuweboeken,congressen en lezingen intaalkundig Nederland. Vermelding indezerubriekbetekentnietdat de
redactiezeaanbeveelt. Voor een zovolledig mogelijk beeldhebben
wijook uw hulpnodig.Weetu ietswaarvanu denkt dat het indeze
rubriekthuishoort.laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Biografie Van Dale
ohanHendrikvanDale uit Sluis
stierf in1872 op 44-jarige leeftijd,
maarhadtoen al de basis gelegd
voor wat het bekendste woordenboekvanhet Nederlands zouworden.Van Dales archieven zijn in de
Tweede Wereldoorlog verloren ge. gaan; desondanks is het Lovan Driel
gelukt om aan de hand vanverspreide bronnen een uitvoerigebiografie
overleven enwerkvanVan Dale te
sctirijven. Het fraaiuitgevoerde boek
isrijkelijkvaniIIustraties voorzien en
bevatbehalve eenbronnenlijst en
een personenregister ook enige brievenvanVan Dale.
fen leveninwoore/en. J.H. van Dale, schoo/meester -archivaris -taalkundige iseen

J

[ohanHendrik van
Dale.

ultqave vanWalburg Pers enkost
€ 29.50 (gebonden met stofomslag.
448 blz.), ISBN go 57302578

Spreekwoorden en uitdrukkingen
n korte tijd zijn er drie boeken verschenen waarin de herkomstvan
spreekwoorden, uitdrukkingen en
gezegden verklaard wordt. Het eersteis AI regent hetvarkens... vanHeidi
Aalbrecht, dat de betekenis vanruim
tweehonderd spreekwoorden
oenan"delt. "Het boekbesteedt
veer aandacht aan (vooral
L~lU'n.~~ l V9.Qrlqp'ers envarianten ln talen als hetEnqels, .
Frans, Duitsen Fries. De
spreekwoorden zifnalfabetischgeordend.
Het tweede boekis Verhaal
halen vanJenny vander
Toorn-Schutte, dat achthonderd uitdrukkingen verklaart
, die teruggaan op veelal vergetenzaken engebruiken.
zoals deplaat poetsen en op
grote voetleven. Deuitdrukklnqen zijn thematisch geordend
rond onderwerpen als kleding, verbodenvruchten, kleuren, de markt,
enzovoort. Het boekisontslotenmet

I

,J

een register.
Het derdeboek,ten slotte,is Roeienenruiten vanRiemer Reinsma. Het
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heeft een vergelijkbare thematische
opzetalsVerhaal halen - de uitdrukkingen zijn gegroepeerd rond onderwerpen als het weer, kleuren, spel en
huisraad - maargaatveeldieperop
de oorsprong ende achtergronden
in. Deverklaringen vande driehonderdgezegden en uitdrukkingen zijn
voor het grootstedeeleerder gepubliceerd in de laatste vijf jaargangen
vande Onze Taal Taalkalender. Bevat
een register.
* AI regent hetvarkens...De herkomst van
Nederlandse spreekwoorden iseenuitgave
vanBZZToH enkost€ 13,50 (gelijmd,
159 biz.).ISBN 9045301547

* Verhaal halen. fen zoektocht naar deoorsprong van Nederlandse uitdrukkingen is
eenuitgavevan Boom enkost€12.50
(ingenaaid.147 biz.).ISBN 90 53529527

* Roeien enruiten. Waar komen onze gezegden vandaan? iseenuitgave vanSdu
Uitgevers enkost€ 12,50 (lnqenaald,
151biz.). ISBN 9012099773

v:

ter gelegenheid vanzijn afscheid van
de afdeling Neerlandistiek vande
Universiteit vanAmsterdam. In dit
boekgeven 38 deskundigen hunvisie
op recente ontwikkelingen in ons
taalgebruik. Sommigen doendat in
algemene termen - zoals Stroop zelf,
die schrijft overhet divergerende Nederlands - enanderen richten zich
op uiteenlopende deelonderwerpen,
zoals jongerentaal, hun alsonderwerp,(Engelse) leenwoorden, aan- '
spreekvormen engrammaticaonderwijs. Het boekschetst daarmee een
beeld vande grote variatie die men
vandaag de dagbinnen het gesproken engeschreven Nederlands kan
aantreffen, en geeft ook een visieop
hoehet Nederlands zichin de nabije
toekomstzoukunnen ontwikkelen.
Waar gaat hetNederlands naartoe? Panorama van een taal iseenuitgave vanBert
Bakker enkost€ 25.- (gelijmd. 362biz.).
ISBN 90 35125711

Tekstdokter

Historische grammatica's

schrijvers vanzakelijke tekstenverliezen de aandachtvan
hun lezers door onhandig geformuleerde zinnen. Maar als men
eenmaal heeft vastgesteld wat er aan
zulke zinnen schort,zijn er genoeg
remedies om de leesbaarheid te verbeteren - aldus Riemer Reinsma in
zijn boekDetekstdokter. Inthematische hoofdstukken (overbijvoorbeeld lange zinnen, verwijswoorden,
samentrekkingen, gedachtesprongen,herhaling en(te) abstracttaalgebruik)geeft Reinsma aan de hand
van voorbeelden aan wat erzoal fout
kan gaan ("diagnose"), en hoezo'n
ontspoorde zin kanwordenverbeterd ("ingreep").Het boekbevatook
een lijst met taalkundige termen,
een tOp-10 vanmeestvoorkomende
problemen eneen register.
De tekstdokter. Honderden ingrepen omje
tekst prettig leesbaar temaken iseen uit-

an1993 tot 2003bekleedde dr.
GeertDibbets de Nijmeegse
leerstoel'Geschiedenis vande
Nederlandse grammatica in WestEuropese context'. Ter gelegenheid
vanzijn afscheid zijn elf studies gebundeld die hij in die periode schreef.
Deartikelen gaan overbekende Nederlandse grammatica's engrammatici (Vossius, Leupenius, Oudaen,
Moonen) uit de periode 1550-1800.
Taal kundig geregeld. fen verzameling artikelen over Nederlandse grammatico's en
grammatici uitdezestiende, dezeventiende
endeachttiende eeuw iseenuitgave van

gave vanHetSpectrum enkost€ 19.95
(gelijmd. 242biz.). ISBN 902747891 0

Toekomst van het Nederlands
e afgelopen maanden iser in
de media uitvoeriggediscussieerd overconstructies als
hun hebben, die,zoals enkele taalkundigen zeiden, overeen aantal
jarenvolkomen geaccepteerd zullen
zijn. Deaanleiding tot dle discussies
vormdede presentatie van Waar
gaat hetNederlands naartoe7, een
bundel dieJan Stroop samenstelde

D

Y

de Stkhtlnq Neerlandlstlek VUenkost
€ 23,- excl. porto (gelijmd.245biz.).
Bestellingen: Stichting Neerlandistiek
VU, De Boelelaan 1105. 1081 HVAmsterdam.ISBN 90726355763

Holle woorden
anagementjargon heetvoor" al bedoeld te zijnvoor het
" inpakken vangebakken
lucht. Waar of niet, het iseen feit dat
managementwoorden als proactief,
focussen en commitment alvrij snel
verworden tot modieuze envolgens
sommigen nietszeggende termen.
Eric Tiggeler en Mieke Vuijkvan Vakblad Taal verzamelden een groot aantal vandit soort woordenin Dezwarte woordenlijst.l"n deze alfabetische
lijst wordendetermenverklaard en
vanvoorbeeldcitaten voorzien. Daarnaast bevathet boekvijftien kader-

M

teksten over managementjargon en
een gebakken -Zucht-top-ioo (met op
nummer één het woord slagvaardig).
De zwarte woordenljst is een uitgave van
Sdu Uitgevers en kost € io,- (ingenaaid,
g6 blz.). ISBN go 12 09965 X

Hersenwoorden
n het lexicon Het brein van A totZ
worden op een begrijpelijke manier
circa tweeduizend begrippen uitgelegd die te maken hebben met ver
aspecten van de hersenen,-schilend
zoals de anatomie, de werking, en
stoornissen en aandoeningen. Andere
onderwerpen die erin aan bod komen, zijn chemische stoffen die de
werking van onze hersenen beïnvloeden, de gevolgen van hersenaandoeningen op gedrag en gezondheid, en
onderzoeksmethoden en tests. Het
boek is uitgebracht onder auspiciën
van de Hersenstichting Nederland.

Spellingkaarten

Jiddisch

itgeverij Thema heeft een kaartenwaaier op zakformaat op de
markt gebracht waarin in kort
bestek de belangrijkste spellingregels
(vervoegingen van (Engelse) werkwoorden, aaneenschrijven, tussen -n,
top-loo van spelfouten, enzovoort)
aan bod komen.

et Nederlands Jiddisch is inmiddels, door assimilatie van
de sprekers in de Nederlandse
samenleving, reeds lang uitgestorven, maar van de zeventiende tot de
negentiende eeuw was het een zeer
levende taal. Ariane Zwiers geeft in
Kroniek van hetJiddisj een vrij wetenschappelijke beschrijving van deze
taal aan de hand van achttiendeeeuwse jiddische teksten. Daarnaast
gaat ze ook uitvoerig in op cultuurhistorische aspecten van de asjkenazische gemeenschap in Nederland. Een
fors deel van het boek wordt ingenomen door jiddische teksten in Hebreeuws schrift, aangevuld met een
transcriptie in het Latijnse alfabet en
een vertaling in het Nederlands.

U

Hoe spel je dat? Spelregels & spel fouten van
Jolanda Bouman is een uitgave van Thema
en kost € io,- (18 kaarten).
ISBN go 58711145

Citeren
n De kunst van het citeren beschrijft
Van Dale-hoofdredacteur Ton den
Boon hoe je andermans teksten kunt
verwerken in brieven, rapporten en andere zakelijke teksten. Hij gaat daarbij
ook in op zaken als citaatrecht en plagiaat, en geeft bovendien een lijst van
wat bekendere literaire citaten.

H

Kroniek van het Jiddisj. Taalkundige aspecten
van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj is

Het brein van A totZ van Ad Bergsma is een

De kunst van het citeren is een uitgave van

een uitgave van Eburon en kost € 45,
(ingenaaid, 602 blz.). Bestellingen bij de

uitgave van Het Spectrum en kost € 12,50

Reed Business Information en kost €ig,-

uitgever. Telefoon oi5

(gelijmd, 32o blz.). ISBN go 274 9 045 7

(ingenaaid, 61 blz.). ISBN go 59oi 2836

-

21 3 1 4 84; e-mail
info@eburon.nl. ISBN go 51669 83 6 •
-
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Dicteesites
e historie van hetGrootDictee datop 15 decemberwordt uitgezonden - gaatterugtot ergens rond1860, toendeFranse schrijverProsper Merimee een dictee .
schreefvoorNapoleon IIIenzijngasten. Dit dicteeisin Frankrijk beroemd,
niet het minstdoordatde keizer er 45
fouten in maakte. Pas in 1985 kreeg het
dicteeeen opvolger: les Dicos d'Or
(ookwel het 'Dktee de Pivot', naar
Bernard Pivot, een populaire tv-presentator,diehetdicteeop tv voorleest),
datonmiddellijk een groot succes was.
Informatie overdit dicteeiste vinden
op Pivots website dicosdor.com, enop
dewebsite van tv-station France 3. Inmiddels iserookeen Dictee des Ameriques, dat in deFranstalige Canadese
provincie Quebec gehouden wordt.
DeNederlandse programmamaker
[ef Rademakers wist de NOS overte
halen om het Franse ideeoverte
nemen, enzowerd in 1990 het eerste
GrootDictee (toennog 'Nationaal Dictee derNederlandse taal' geheten) uitgezonden. DeNPS heefteen begeleidende website opgezet waarop veel

D
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informatie te vinden is:niet aileen gegevens overdeuitzendingen, dedeelnemers enderegels, maar ookoefendictees, deteksten van ailevorige edities,audio- envideobestanden van
aileuitzendingen, enlijsten van aile
winnaars, ailejuryleden enailemoeilijkewoorden. Bovendien iser een gastenboek dat demogelijkheid biedtom
vragen te stellen enoverhet dicteete
dlscussleren,
HetGrootDictee derNederlandse
taalmagdanhet bekendste dictee
zijn,voorde echte llefhebbers gaater
niets boven het GrootNederlands Dictee,dat iedervoorjaar in Brussel wordt
gehouden. Hetishet grootsteNederlandstalige dictee (10.000 schrijvende
deelnemers) enhet moeilijkste. Informatiehierover is(mondjesmaat) te
vinden op dewebsite van het Davidsfonds.
Er bestaan overigens ooknoganderespelwedstrijden dan dictees, bijvoorbeeld diewaarbij deelnemers mondelingwoorden moeten spellen. Per
ronde krijgt meneen woordvoorgeschoteld, enwiehetcorrectspelt, mag
doornaar devolgende ronde, totdat er
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uiteindelijk een winnaar overblijft. Dergelijke wedstrijden zijnzeer populair in
deVerenigde Staten, waar ze'spelling
bees' heten. Debelanqrllkste wedstrijd
van hetjaarisdeScripps Howard NationalSpelling Bee, waarbij forse geldprijzen te verdienen zijn.Maar deAmerikanen vinden spelwedstrijden blijkbaar nietietsvoorvolwassenen: aan de
National Spelling Bee nemen aileen
middelbare scholleren deel,
Dicos D'or:www.dicosdor.com;
www.france3·frlsemiStatic/
42-223-Nll-37708.html
Dlctee des Ameriques:
www.dicteedesameriques.com
Grootdictee: www.omroep.nl/nps/
grootdictee
GrootNederlands dictee:
www.davidsfonds.be
National Spelling Bee:
www.spellingbee.com

e

Herstel
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oe in exotische namen
260
of, persoonsvorm bij 187
oké
343
onderwijs Nederlands
288
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taalvaardigheidsonderwijs
2 94
taalvariatie, ontstaan
1 35
taalverandering
24, 58,
91,124, 200 ,232
taalverbod op school 64, 101,
148
taalvereenvoudiging
346
-

ONZE TAAL 2003-12
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RUGGESPRAAK
Driekwart van Turken
vast tijdens ramadan
De 5ántar

Tegenwoordig gaat een stel .
eerst samenwonen, dan neemt
het pas tegen de dertig kinderen. Op dat moment begint
het gezinsverband, heel traditioneel, en de meesten zijn er
ongelooflijk tevreden over.
de Volkskrant

Autoboulevard Utrecht organiseert een gigantische
oktobershow. Een bezoek aan deze show is beslist
de moeite waard. U kunt namelijk op uw gemak
rondkijken op de Autoboulevard waar u zo'n 300
nieuwe auto's en circa 2000 occasions van vrijwel
alle merken zult aantreffen.
Uw auto zit er ongetwijfeld tussen!
Brief Autoboulevard Utrecht

• Leo Kuijer (tweede van links) en Frans de Groot (tweede van rechts)
stappen net op de veilige kade van Sint-Maarten nadat een containerschip hen heeft gered van een hachelijk zeilavontuur. Links een immigratieambtenaar die de Amsterdammers mee zal nemen voor verder
onderzoek. FOTO: SUZANNE KOELEGA
De Telegraaf

Luxe afgewerkt 4 -kamer appartement met
balkon, lift, berging en eigen parkeerplaats in
parkeerkelder gelegen op de 24e verdieping
met schitterend uitzicht over Eindhoven.
Huiskrant

Oliebolletjes aangetroffen
op* stranden Knokke-Heist
Provinciale Zeeuwse Courant

MAXIMILLIAN
Luxe lederwaren te
Amsterdam, gevestigd
in Okura Hotel.
Wij zoeken per direct
een fulltime

De auto accelereert in 3,8 seconden van nul naar honderd
kilometer per uur en rijdt zoo kilometer in X0,6 seconden.
de Volkskrant

Assistent

Schopmanager
Advertentie in de Volkskrant

Ze vieren dat de gemeente de tippelzone als
officieel straatprostitutiegebied heeft erkend
en vooral vieren ze de komst van de eerste
mobiele opvang voor tippelaarsters van het
Leger des Heils.
Algemeen Dagblad

Nigeria is voortaan ook
een ruimtevaartnatie.
Een Russische raket
bracht zaterdagnacht
een satelliet van het
Afrikaanse land in een
baan rond de aarde, live
gevolgd door miljoenen
Nigerianen.
De Telegraaf

Als de 1 7e eeuwse
stichtster van het
hofie nog leefde zou
zij zich omdraaien
in haargraf.
.

Jordaan & Gouden Reaal

