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VERVlAKT DE INTONATIE?
Ouderen enjongeren met elkaar vergeleken

Vi ncent J. van Heuven - Fonet isch Laboratorium , Universit eit Leiden

Ouderen kunnen jongeren vaa k maar moe ilijkverstaan. Ze praten te snel,
t e slordig en vooral te monotoon, zo luidt de klacht. Zou dat wijzen op een
verande ring? Word t de Nederlandse zinsmelodie inderdaad steeds vlakker? Twee ond erzoe ken bieden mee r duidelij kheid .

k heb twee zoons in de adolescente leeftijdsgroep, zo tu ssen de r6 en de 2 0. Toen ik ze nog
dagelijks om me heen had (ze zijn inmiddels
technisch gesproken volwassen en het hui s
uit) , moch t ik graag luiste rvinken als ze in gesprek ware n met hun vrienden. Dan viel op dat aile
jongen s, niet aileen de mijne, snel sprake n, met weinig stemverheffing, en voora l met weinig melodie.
Het leek weI of ze het erom de den . Een Amerikaans e
collega, die elk jaar een paar weken bij mij logeert
om zijn Nederlands bij te houden , gaf on gevraa gd toe
dat hij in het algemeen we inig moeite heeft om Nederlanders te versta an, behal ve dan mijn zoons en
hun vrienden.
Een paar jaar eerder wa s ik in een onderzoek beoordelaar van de uitspraak van r 2 0 Ned erlanders, in
leeftijd var ierend van pub er tot bejaarde. Mij viel op
dat de bejaarde n zo veel pretti ger wa ren om naar te
luisteren. Niet aileen spra ken ze lan gzam er dan de
jon geren , maar vooral maakt en ze veel bet er gebru ik
van de mogelijkheden die onze taal biedt om de
boodschap met behulp van het ste mgebruik te structureren.
Gesproken interpunctie
Een goede spreker maakt onderscheid tussen belan grijke en onbelangrijke woo rden . Belan grijke woorden
worden lan gzam er, zorgvuldig , met enige stemverheffing en met een toonstijging of -daling uitgespra ken . Onbelangrijke worden gaan sneller, slordig er,
zijn mind er luid en de melodie blijft vlak. Een goed e
spreker brengt in zijn ste mgebruik een zeker relief
aa n, dat parallelloopt met de inform atiewaarde van
de woorden en zinsdelen in de tekst.
Een gesprake n zin is dus meer dan de som van de
opee nvolgende klinkers en medeklinkers. Zinne n hebben ook een melodie, een accentpat roon en een 'gesproken interpunctie' - dit laatste gaa t met behulp
van korte pau zes, en versnellingen en vertragingen
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van lettergrepen. Taalkundigen noeme n al die eigenschapp en die niet direct teru g te voeren zijn op de individu ele eige nscha ppen van de klinkers en medeklinkers, de 'prosodie ' - Grieks voor 'muzikale begeleidin g' (pros is 'bij', aide 'zang'; 'bij de zang' is dan
'begeleiding') . Prosodie is nau welijks zichtbaar in gedrukte tekst, wa nt klemtonen en accenten schrijve n
we niet. Er zijn vee l vers chillende mani eren om een
zin vrage nd te lat en klinken , maar we hebben maar
een vraagteken .
Als we de prosodie, en da n voora l de zinsmelodie,
van het Nede rlands verge lijken met die van de Germaan se talen om ons heen , met nam e het Engels en
het Duits, dan valt op dat het Neder lands veel mind er
relief ver too nt. Dat is goed te zien in figuur ra. Daar in
staat een Engelse zin met daarb oven zijn melodie getekend. Vergeleken met het Nederland s heeft het Engels met zijn drie toonniveau s een vee l gra ter verschil
tus sen hoo g en laag (een heel octaa f, oftewel twaalf
semitonen) en kent het veel meer mogelijkheden tot
toonwisselin g. Een vergelijkbare Nederland se zin
staa t in figuur rb, De Ned erlands e melodi e gebruikt
maar twee toonniveaus: laag en hoog. Bovendien is
het verschil tuss en de lage en de hoge toon maar een
half octaaf (zes semitone n) . Als we de Nederlandse
melodie zoud en maken op de Engelse zin, da n zou
die zin in Engelse oren ongeinreresseerd klinken. Als
we de Engelse melodi e overzette n op de Nederlandse
zin, dan wekt die on ze lachlu st op : die melodie klinkt
overdreven, enervere nd, en wordt geassocieerd met
de manier van praten uit de homoscen e.
Geluidsopnamen
Het Nederlands, Duits en Engels kome n voort uit een
gezamenlijke vooroude rtaal. Stel dat de Nederlandse
zinsmelodie in vroeger eeuwe n net zo levendi g en ge-

a. From Scarborou gh t o Whitby is

b. Van Haarlem naar Zandvoor t

is

a

ve ry

pleasant journ ey

een hel e mooie treinreis

Hquur i . Melodie van een En gelse (a) en een Nederlandse (b) zin.
Geaccent ueerde lettergrepen zijn vet gedrukt.

varieerd was als die van het Engels en het Duits, zijn
wij da n ondertussen bezig onze melodie steeds vlakker te maken? Wanneer die vervlakki ng dan begonnen zou zijn, is niet vast te stelle n, en waarom we
vervlakken nog minder. Niettemin is er weleens een
verband gesuggereerd tussen de manier van spreken
van een yolk en de natuurlijke geste ldheid van het
terrein waarin het yolk woont . Zo meende de Nijmeegse taalkundi ge Van Ginn eken voor de Tweede
Wereldoorlog dat de Zeeuwen hun klinkers met gesloten mond hadden leren uitspreken om zo minder last
te hebben van de zuidwesterstormen die in Zeeland
huis houden. Hoewel deze ideeen geen genade vinden
in de ogen van serieuze taalkundigen, is er een
boeiende parallel tussen de vlakheid van het Hollandse landschap tegenover de meer bergachtige gesteldheid van Engeland en Duitsland enerzijds , en de vlakke zinsmelodie van het Nederlands tegenover het
levendiger klinkende Engels en Duits anderzijds .
Maar het is zelfs al een hele toer om vast te stellen
of er iiberhaupt sprake is van vervlakking. In het
ideale geval onderzoeken we dan het spreekgedrag
van een groep Nederlanders vroeger en vergelijken
we hun manier van spreken met die van eenzelfde
groep Nederlanders van nu. We zoeken dan rwee
groepen Nederlanders die in alle opzicht en vergelijkbaar zijn (zelfde geslacht, zelfde leeftijd, zelfde sociaal-economische klasse en opleidingsniveau, zelfde
spraakgenre, etc.) . Het enige verschi! moet zitten in
het tijdstip van de geluidsopname. Honderd jaar tijdsverschi! zou natuurlijk prachtig zijn, maar een verschil van een hele generatie (zo'n dertig jaar) vinden
onderzoekers ook al voldoende. Het probleem is alleen dat er zelfs geen vergelijkbare geluidsopnamen
zijn van een groep Nederlanders van nu en van dertig
jaar geleden.

die naa r taalverandering uitvoeren. Helaas is het daar
nu nog te vroeg voor. Wat ongeduldige taalkundigen
bij gebrek aan beter nu al kunnen doen, is een vergelijking maken 'in schijnbare tijd'. Dat wil zeggen dat
we op een punt in de tijd, bijvoorbeeld in 1980,
spraakmateriaal nemen van een groep jonge sprekers
en van een in alle andere opzichten daaraan gelijke
groep sprekers, die minstens een generatie ouder is.
De jonge generatie belichaa mt dan het Nederlands
van de toekomst (waarbij we dan aannemen dat hun
spreekstij l niet meer verandert) , de oude generatie
het Nederlands van nu. Aan de hand van zo'n
gener atievergelijking op een tijdstip voorspellen taal kundigen graag de toekomst . Ik heb dat laatst ook
eens gedaan om te zien of er kans is dat de Nederland se zinsmelodie inderdaad (verder ) aan het vervlakken is.
In 1985 heeft Renee van Bezooijen zich samen met
twee andere experts gebogen over die verzameling
van rond 1980. Ze maakten een beoordeling van het
stemgebruik van jongens en oudere mannen in Amsterdam en in Nijmegen. In tabel I staan de luisterscores die iets kunnen zeggen over vervlakking van
de stem .
Stad
Amsterdam
NI]megen
leefti]d spreker leefti]d spreker
long

Beoordelingsschaal
a Spreeksnelheid (0 .,.7)

Dud long

Dud
4.1
3.6

4.5

4.1

4. 2
3. 0

b Articu latorische precisie (0 ...7)

3.9

4.2

c Luidheiddynamiek (0..,7)

4. 8

4. 8

5.0

5.7

d Luidheidvariat ie (0 ...7)

4.3

4 .5

4.1

503

e Toonhoogtebereik (0...7)

4.4

4.6

4.5

5.2

f Toonhoogtevariatie (0 ...7)

4.7
3. 8

4.9

4.3

5.7

4.0

3.7

503

9 Variatie toonhoogtepatronen (0 ...7)

Twee generaties

Maa r er is wei ander materiaal dat misschien bruikbaar is. Het gaat om systematische verzamelingen
spraakmateriaal van goed gedefiniee rde groepen
sprekers die allen vergelijkbare stukken spraak produ ceerden. De oudste van deze verzamelingen stammen
uit 1980, of soms zelfs iets eerder. Over een jaar of
zeven zouden we nog eens zo'n verzameling kunnen
aanleggen, en dan kunnen we de gewenste trendstu-

Tabel i . Gemi dd elde luist erscores op zeven beoordelingsschalen
uitges plitst naar stad en leeft ijdscat egori e; 0 is laag/kl ein. 7 is
hoo g/groot.

De verschillen tussen de jonge en de oude mann en
zijn in Nijmegen duidelijker dan in Amsterdam . Wat
zien we? De beoordelaars menen dat de jongeren
sneller spreken (a) en (mede daardoor?) vooral slordiger articuleren (b) . Ook is het verschil tussen de
luidste en de zachtste klanken (c) bij jongeren kleiner
dan bij de ouderen, evenals de wisselvalligheid in gebruik van zachtere en luidere klanken (d) . Maar het
meest valt op dat er bij de ouderen een groter verschi!
is tussen hun hoogste en laagste stemtonen (e), dat
ze hun stemtoon meer en vaker veranderen (f) , en
dat ze dat doen met behulp van een groter repertoire
aan melodieen (g).
Sportuitslagen

Er is nog een ander onderzoek dat ons kan helpen
bij het bean twoorden van de vraag of het Nederlands
vervlakt. Rond 1990 heeft Hans Kraayeveld bandopnamen gemaakt van 25 Nederl andse mann en en
evenzoveel vrouwen, in vijf leeftijdsklassen. Het
spraakmateriaal varieerde van losse voorgelezen zinnen volgens een vast stramien (bijvoorbeeld sportuitslagen), via voorgelezen nieuwsberichten tot vrije
conversatie over favoriete gerechten en reiservaringen van de sprekers . Het aardige van de sportuitslagO N Z E
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zinnen is dat de sprekers die aIlemaal voorlezen met
(ongeveer) dezelfde zinsmelodie : met een stijgende
toon op de beklemtoonde lettergrepen van de twee
land- of inwonernamen, met een stijgende toon op
het eerste en een dalende toon op het laatste cijfer
van de uitslag, zoals is aangegeven in onderstaande
tekening .

en des te vaker wijken de sprekers af van hun gemiddelde toonhoogte. In figuur 3 zien we hoe de toonhoogtevariatie in stukken spontane conversatiespraak
groter wordt met het stijgen van de leeftijd van de
spreker, zowel bij mannen als bij vrouwen. In figuur 4
gebruik ik dezelfde maat, maar dan nog eens voor de
sportuitslagen.

20

3

18

De leren won nen van de Denen met drie - een

'"'"'"
>
'"
'"
0,

16

'C

Hoewel de melodie van deze zinnen dus min of meer
vastligt , verschilt bij individuele sprekers de grootte
van de toonstijgingen en -dalingen. Hoe kleiner de
toonstijgingen en -dalingen , des te meer een spreker
zijn zinsmelodie vervlakt. De grootte van die toonsprongen kunnen we meten. En meten is weten.
Figuur 2 geeft - apart voor mannen en vrouwen - de
grootte van de toonstijging (figuur zal op het eerste
accent in de sportzinnen en van de toondaling (figuur
zb) op het laatste accent, uitgesplitst per leeftijdscategorie. Mannen en vrouwen ontlopen elkaar hier niet
veel, maar wel is duidelijk dat de toonsprongen bij de
oudere sprekers (boven de 45 jaar) groter zijn dan bij
de jongere groepen (tot 36 jaar).
In spontane conversatie gebruiken sprekers ZQ veel
verschillende melodieen dat we geen metingen meer
kunnen doen van aparte toonstijgingen en -dalingen
op geaccentueerde lettergrepen. Daar werkt een globale statistische maat handiger. Hoe groter die zogenoemde toonhoogtevariatiecoefflcient, des te verder
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Figuur 3. Toonhoogtevariatie in spontanespraak voor mannen en
vrouwenin vijf oplopendeleeftijdscategorieen.
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'"

~

8

Oi

'"

01
C

:~

Taalverandering betrapt

7

~
c
0

•
•

6

~

18-25

26-35

36-45

46 -55

mannen
vrouwen

56-65

Leeft ijdscategorie

~

c

10

'"uu

'"

E

2b

9

'"

.!!!

01

S

8

<ii
"Q

'"

0,
0
0

7

s:
c
0

~

•
•

6

18-25

26-35

3 6-45

46 -55

mannen
vrouwen

5 6 -65

Leeftijdscategorie

Uit de twee onderzoeken blijkt dus dat jonge Nederlandse mannen vlakker spreken dan oudere mannen.
Uit het tweede wordt bovendien duidelijk dat het effect van leeftijd ook bij vrouwen overeind blijft: jon gere vrouwen spreken vlakker dan oudere vrouwen.
AIs we nu waarde hechten aan het idee dat we een
taalve randering op heterdaad kunnen betrappen door
een jonge en een oude generatie sprekers op een punt
in de tijd met elkaar te vergelijken, dan voIgt als algemene conclusie dat de Nederlandse zinsmelodie inderdaad aan het vervlakken is. Overigens mag deze
conclusie aIleen onder voorbehoud getrokken worden. Definitieve uitspraken kunnen pas gedaan worden aan de hand van een trendstudie, als we in 2010,
wanneer we een generatie verder zijn dan 1980 , nog
eens eenzelfde groep sprekers opnemen, beoordelen
en analyseren. Aileen als blijkt dat zowel de jonge als
de oude sprekers in 2010 vlakker spreken dan hun
leeftijdgenoten in 1980, is er echt sprake geweest van
een taalverandering.
•

Figuur 2. Grootte vande toonstijging (in semitonen)op het eerste
in voorgelezen sportuitslagendoor mannen en vrouwenin vijf leeftijds-

Bewerking vaneenartikel dat verscheen in Waar goathetNederlands naartoe? Panorama van eentool. samengesteld door Jan

cateqorleen .

Stroop. Amsterdam. Bakker, 2003 .

accent(a. boven)envande toondaling op het laatsteaccent(b. onder)
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HOE VEJ IS DE EJ?
De verspreiding van de Gooise r

Renee van Bezooijen - Katholieke Universiteit Nijmegen

Een vande grootste taalergernissen isde 'Gooise r', vooral bekend van
Kinderen voor kinderen, maarookvanhetjournaal. Het Iijkt eropdat deze
'ej' zich in een razend tempooverNederland verspreidt. Isdat zo? En zal
het eenblijvertje zijn?

nkele jaren geleden trad ik op in Way of
Life, een interactief televisieprogramma
van Veronica. Mensen mochten opbellen
en vragen stellen over taal. Een van de
vragen ging over de r, of liever, het verdwijnen daarvan . De vraagsteller leidde een kinderkoor in het westen des lands en ergerde zich groen en
geel aan het feit dat "de jeugd tegenwoordig de r niet
meer kan uitspreken". Of daar iets aan te doen viel.
De man doelde ongetwijfeld op de zogenoemde Gooise r, een klank die volgens taaljournalist Jan Kuitenbrouwer "een krachtige bron van wrevel" vormt.
Roofoverval
Wat is de Gooise r predes? Kenmerkend voor die
klank is dat de tong en het verhemelte elkaar naderen , maar niet echt contact maken. Spraakwetenschappers spreken in zo'n geval van een approximant
(gevormd naar het Latijnse approximare, dat 'naderen'
betekent). Door deze wijze van articulatie lijkt de
Gooise r een beetje op een klinker, net zoals bijvoorbeeld dej. Die letter wordt dan ook vaak gebruikt om
de Gooise r weer te geven . De Gooise r heeft nog het
meest weg van de Amerikaanse r, maar er is een opmerkelijk verschil. De Amerikaanse r kan overal in
een woord voorkomen, zowel voor een klinker (zoals
in right) als erna (zoals infloor). In het Standaardnederlands duikt de approximantische r aIleen op na
een klinker. Je hoort hem dus alleen in woorden als
hoor [hooj] en bord [bojd] , en nooit in een woord als
raam. Als je toch iemand Ijaarn] hoort zeggen, dan
zijn er twee mogelijkheden: het gaat om een Amerikaan die nog niet zo goed Nederlands spreekt of om
een inwoner van Leiden . In die stad hebben ze namelijk wel een r die overal approximantisch kan worden
uitgesproken. Leidenaren zeggen dus [joofovejval] als
ze het over een roofoverval hebben.
Over de verdere eigenschappen van de Gooise r is
niet zo veel bekend. We weten nog niet zo goed hoe

hij precies gevormd wordt. Is het een zogenaamde
retroflex, dat wil zeggen dat het puntje van de tong
naar achteren is gekruld, zodat de luchtstroom langs
de onderkant van de tong strijkt in plaats van langs
de bovenkant? Of steekt de tongpunt gewoon naar
voren , net zoals bij de d? En waar in de mond wordt
de Gooise r geproduceerd? Is dat achter in de mond
(zoals de k) , voorin (zoals de r) of ergens in het midden (zoals de j )? Zijn er misschien verschillende
Gooise r'en in omloop, afhankelijk bijvoorbeeld van
de r die een spreker voor een klinker gebruikt?
De andere r'en
Wat dus wel bekend is, is dat de Gooise r nooit voor
een klinker voorkomt. Daar gebruikt iedereen of een
tongpunt-r of een huig-r. Bij de tongpunt-r raakt de
tongpunt het tandvlees van de boventanden. Lang
gold in de logopedie de tongpunt-r als de enige correcte . Hij moest dan liefst duidelijk getrild worden
uitgesproken. Deze r, die als de oudste in het Nederlands geldt, komt nu vooral nog in dialecten voor,

Jeroen Overbeek vanhet NOS }ournaa/: een vandepresentatoren met
een Gooiser.

met name in Zeeland en de noordoostelijke provindes. In het moderne Standaardnederlands is hij zeldzaam. Daar hoor je de tongpunt-r meestal in een afgezwakte, niet-getrilde vorm.
De huig-r (ook wel : brouw-r, keel-r of Franse r)
wordt achter in de mond geproduceerd, met het achterste deel van de tongrug tegen het zachte verhemelte of de huig . Er is een geschraapte en een getrilde
variant. Sommigen menen dat de hu ig-r aan het eind
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van de zeventiende eeuw uit het Frans is overgeno men door hooggeplaatste tweetalige Hagenaars. Vanuit Den Haag zou hij zich als een prestigieuze klank
over het zuiden van Nederland hebben verspreid en
naar enkele grote steden, zoals Zutphen en Zwolle.
Volgens anderen lOU hij van lokale bodem zijn. Hij
zou dan als een klank zonder aanzien zijn begonnen
en pas veellater, aan het begin van de twintigste
eeuw, zijn plaats binnen het Standaardnederlands
hebben veroverd .

:SNEL, WILLEN\: l4eT
.JOURNAAl. S'E&/NT!!
M6T~
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Het laatste verschil is opvallend groot. Kinderen, en
dan vooral de meisjes, lijken de voortrekkers van de
taalverandering te zijn. In veel gezinnen komen er nu
meerdere r'en voor, waarbij de kinderen meestal de
Gooise variant hebben en de ouders de traditionele r.
Er is sprake van een talige generatiekloof.
De Gooise r lijkt zich in een razend tempo vanuit
de Randstad over Nederland te verspreiden. In Haarlem is nauwelijks nog een kind te vinden zonder
Gooise r en in Nijmegen komt hij al bij bijna de helft
van de kinderen voor. Zelfs in Groesbeek, acht kilometer ten oosten van Nijmegen aan de Duitse grens,
merken ouders hoe de Gooise r door hun kinderen
wordt opgepikt zodra ze naar school gaan. We weten
niet hoe ver hij al naar het noorden en zuiden is opgerukt. In Yerseke (in Zeeland, het bolwerk van de
tongpunt-r), waar we een paar jaar geleden onderzoek deden naar de uitspraak van de r, hebben we
hem in ieder geval nog niet aangetroffen.
Onherkenbaar verminkt

Het mag dan niet zeker zijn waar de Gooise r precies
vandaan komt, hij is in ieder geval veel op radio en tv
te horen. P.J. Meertens , naar wie het Meertens Instituut genoemd is, is in 1938 de eerste die hier melding
van maakt, en hij steekt zijn afkeuring niet onder
stoelen of banken:

5A.CHA De &OSR VE~T\NOORDI!'\.'
.." " VoaR VE'RSPReIDINGo
ON~I<! -rv-I<I,JI'CENt> MANNel.'.J1o:: I-lEDERLAND

'GOO/Sf: R'

Generatiekloof

De Gooise r dankt zijn naam uiteraard aan Het Gooi,
het gebied ten zuidoosten van Amsterdam waar veel
teIevisie- en radio-opnamen plaatsvinden en waar de
Gooise r zijn oorsprong lOU vinden. Als voorbeeld
worden vaak de liedjes van Kinderen voorkinderen
aangehaald. Deze werden en worden in heel Nederland enthousiast meegezongen, met een natuurgetrouwe nabootsing van aIle spraakklanken die
erin voorkom en, met inbegrip van de prominent aanwezige Gooise r . Ook Amsterdam zelf wordt weI als
een uitstralingscentrum genoemd. In ieder geval is
het zeker dat de oorsprong in de Randstad moet worden gezocht.
De indruk bestaat dat de Gooise r zo sterk oprukt
dat hij in sommige kringen nu al de 'normale' r is. Is
hier iets van waar? Als eerste aanzet om hier zicht op
te krijgen hebben we in 2001 in Haarlem en Nijmegen
geIuidsopnames gemaakt bij kinderen van tien tot
dertien jaar en hun ouders . Hun werd gevraagd om
ISS woord en voor te lezen , waaronder 30 met een r
als laatste klank (ster) of met een r gevolgd door een
s, t, st of ts (laars , boort, dorst en toorts). Per spreker,
per stad en per groep is een percentage berekend
door het aantal woorden dat werd uitgesproken
met een Gooise r af te zetten tegen het totale aantal
r-woorden. Er bleken grote verschillen te zijn in het
gebruik van de Gooise r . De Gooise r komt veel vaker
voor:
- in Haarlem (58%) dan in Nijmegen (23%);
- bij meisjes/vrouwen (47%) dan bij jongens/
mannen (33%);
- bij kinderen (68%) dan bij volwassenen (13%).

[8]
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Maar wie de geringe moeite neemt, eens goed te
letten op de uitspraak van onze omroepers, de
aankondigers der radio-programma's en aIle andere laat ik maar zeggen "officiele" sprekers van onze
Nederlandse omroep-mikrofoon, zal zijn oren niet
willen geloven ! C..) Van de medeklinkers komen
vooral de I en de r onherkenbaar verminkt te voorschijn uit de beste luidsprekers, die de techniek tegenwoord ig kan maken . "Dames en hejen , het vojgend nummej van het programma is ..."
(Logopaedie enPhoniatrie, nr. 10,1938)

Om zicht te krijgen op de actuele uitspraak in de
media hebben we eind 2001 en begin 2002 de spraak
beluisterd van honderd televisiepresentatoren. De
Gooise-r-sprekers zijn in de meerderheid: van de 100
presentatoren gebruiken er 67 een Gooise r. Hierbij
dient weI in aanmerking te worden genomen dat we
streng zijn geweest. Ook al gebruikte een presentator
maar een keer een Gooise r en verder altijd een andere r, dan werd hij toch als een Gooise-r-spreker genoteerd. En ook uiting en met een zwakke, onopvallende
Gooise r zijn als echte Gooise r'en meegeteld.
Sacha de Boer

Zat er nu enige structuur in het gebruik van de Gooise r? Omdat de Gooise r een relatief nieuw verschijnsel is en niet door iedereen als Standaardnederlands
wordt geaccepteerd, hadden we verwacht meer Gooise r'en aan te treffen bij commerciele omroepen als
RTL4, RTLS en SBS6 dan bij de publieke zenders, die
een toch wat behoudender imago hebben. De verschillen waren echter verwaarloosbaar klein. We hadden ook gedacht dat ze in informele amusementsprogramma's meer zouden voorkomen dan in formele informatieve programma's. Ook dit kwam niet uit : gemiddeld genomen werd er in spelletjes - en sportprogramma's even vaak een Gooise r gebruikt als in het
nieuws, het weerbericht en actualiteitenprogramma's.

Verder was er tot onze verrassing geen samenhang
met leeftijd. De enige systematiek in het gebruik van
de Gooise r was het geslacht van de presentator:
vrouwelijke presentatoren gebruiken hem veel vaker
dan mannelijke: 86% tegenover 53%.
De presentatoren die geen Gooise r hebben, komen
soms van ver buiten de Randstad, bijvoorbeeld uit
Groningen (Gijs Wanders), Friesland (Piet Paulusma,
Gerrit Hiemstra) en Zeeland (Marjon de Hond), maar
sommigen komen toch ook uit de Randstad (Rik Felderhof, Andries Knevel). Bij veel presentatoren valt
het gebruik van de Gooise r niet op, omdat het de
lichte variant betreft. Slechts een enkele presentator
heeft een zware Gooise r . Jeroen Overbeek is zo iemand, en ook Rick Nieman en Sacha de Boer bezitten
die. Die van Sacha de Boer wordt vaak becommentarieerd. Zelf zegt ze hierover in een interview uit 2002:
Als ik moe ben , sluipt die Gooise r er weI eens in,
ja. Ik probeer dat zo veel mogelijk te voorkomen.
Ik ben in Amsterdam geboren, maar heb in Hilversum op de middelbare school gezeten. Vandaar
misschien dat accent.
(NCRV-gids online)

schijn, direct gevolgd door Jeroen Overbeek. De middengroep werd gevormd door presentatoren met een
lichte Gooise r, zoals Philip Freriks, Henny Stoel en
Annette van Trigt. In de staart bevonden zich presentatoren zonder Gooise r, zoals Gijs Wanders, Noraly
Beyer en Gerard Arninkhof.

Ookvoor klinker?
De opmars van de Gooise r lijkt dus niet te stuiten.
Interessant is de vraag of hij ook in de toekomst alleen na een klinker te horen zal zijn. Op zich is het
namelijk geen enkel probleem om de Gooise rook
v66r een klinker te gebruiken. Hij is daar makkelijk
uit te spreken en ook goed te horen. Als Nederlanders
Engels spreken, doen ze het zonder erbij na te denken, en zoals gezegd doen Leidenaren het ook. Binnen het Standaardnederlands zou dit gebruik van de
Gooise r aansluiten bij de j en de w, die ook gewoon
voor klinkers kunnen voorkomen (wonen,jas) . Kortom, wat houdt de volledige doojbraak van de Gooise
r nog tegen?
•

Degegevens in Haarlem en Nijmegen zijn verzameld door Suzan
Kroezen in het kadervanhaardoctoraalscriptie Aigemene Taalwe-

Het spreken met een opvallende Gooise r hoeft geen
beletsel te zijn om als een goede televisiepresentator
te worden gezien. Integendeel, zou je haast zeggen.
Uit een enquete in mei 2003 kwam Sacha de Boer
juist als de favoriete journaalpresentator te voor-

tenschap. Degegevens overde mediazijn genoteerd door Charlotte Giesbers.
Een uitgebreidereversie vandit artikel verscheen in Waar gaat

hetNederlandsnaartoe? Panorama van een taal, samengesteld door
Jan Stroop. Amsterdam. Bakker, 2003.

(advertentieJ
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Dan is de functie van Senior Vertaler misschlen lets voor jout

Bowne Global Solutions
in Eindhoven is een van de
grootste verta a 1- en
soft warelokalisatiebureaus in
Nederla nd. Het kantoor is
onderd eel van een wereldwijd
opereren de onderneming die
dienste n biedt op het gebied
van vertaling, lokalisatie ,
tol ken en technisch schrij ven.
Wij stell en onze klanten in
sta at taalbarrieres te
overwinnen en zo overal ter
wereld hun producte n en
diensten succesvol aan te
bieden.

Een Senior Vertaler bij Bowne Global Solutions vertaalt en reviseert technische
handleidingen en softwaretoepasslngen, bijbehorende Help-systemen en
websites van het Engels in het Nederlands. Hij/zij rapporteert aan de Language
Manager, maakt deel uit van een of meerdere projectteams en is
verantwoordelijk voor de taa lkundige kwaliteit van de projecten. De persoon die
wij zoeken heeft minimaal twee jaar fulltirne werkervaring als vertaler of revisor
bij een vertaalbureau of vertaalafdeling van een bedrijf.
Je hebt het volgende profiel:
•
opleiding op HBO- of universitair niveau
•
uitstekende beheersing van het Nederlands
•
goede beheersing van het Engels
•
ervaren gebruiker van Microsoft Windows en Off ice
•
affin iteit met IT en internet

Het hoofdkantoor van Bowne
Global Solut ions (BGS) is
gevestigd in New York.
Wereldwijd heeft BGS zo'n
2200 werknemers in dienst,
verdeeld over 40 kant oren in
24 landen. Bij ons
Nederlandse kantoor in
Eindhoven zijn 30
medewerke rs werkzaam.

Wij bieden ee n zelfstand ige en inter essant e f uncti e in een [onge en dynamische werkom geving.
Voor m eer informat ie over de vacature ku n j e t erecht bij Brigitte Esteves, (040) 294 83 88. Heb
je int er esse? Stuur dan j e cv met een korte toelichting per e-mail of post naar:
Bowne Global Solutions Nederland B.V.
Brigitte Esteves (brigitt e.esteves@bowneglobal.nl)
Hertogstraat 1 h, 5611 PA Eindhoven
www. bown eglobal.nl
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tREAC
CTIES
Simon Carmiggelt. Niets ten nadele
van Carmiggelt, maar er bestaateen
(klassieke)film uit1933, geregisseerd
door Elliott Nugent en Charles Reisner, met de titel Whistling in the Dark,
gebaseerd op eengelijknamig toneelstuk dat enigejaren daarvoorop
Broadway speelde. Zou Ca rmiggelt
die film misschien gezien hebben?

Taal oktober). Ik denk juist dat het
verstandig isvan eeninstelling die
zich op toeristen richt om eendergelijke naamte voeren. Stayokay is aangeslotenbij de internationaleorganisatieHostelling International. Bovendien is de betekenis 'een goed verblijf'
bestvriendelijk en aantrekkelijk.

inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties,

Graag traag

ChrisdeBoer - Ugchelen

en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur.

P.G. van Raaij - Den Bosch

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 Tool, Raamweg ra, 2596 Hl Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen :
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan
2S0 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 onde r vermelding van naarn, adres en (even-

Haar-ziekte [1J: bedrijfsnamen

tueel) functie. De redactie kan buiten medeweten van 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.

Ankeiler
Peter Burger - Leiden
d Foolen gaat in het novembernummer na hoeveel Duits we
nog in het Nederlands gebruiken. Hij noemt ankeiler en citeert de
betekenis die de grote Van Dale geeft:
"tot lezen uitnodigende tekst op een
sensatieblad ". Maareen ankeiler
wordt niet aileengebruikt door sensatiebladen, maarook door aile andere
kranten. Het is een samenvatting op
de voorpagina die lezers naarbinnen
lokt. Ankeiler is eenveelgebru ikte vakterm onderjournalisten.

Fluiten inhet donker
Ad vander Kouwe- grafisch ontwerper,
Schiedam
n de novemberaflevering van zijn
~ rubriek 'Bijwijze van zeggen'
schrijft Riemer Reinsma de uitdrukking fluiten inhet donker toe aan
l'

I

r. P.w'A.Th. van der Laan signaleert in de rubriek 'Reacties'
van het novembernummer de
oproep "Graag traag" op Belgische
verkeersborden. Het is zeerwei mogelijk dat deze uitdrukking in Belgie
voor het eerst gebruikt is. maar ik wil
er graag op wijzen dat ik die tekst
voor het eerst zo'n twintig jaar geleden gezien heb in Escharen, een dorp
dat tot de Noord-Brabantse gemeente Grave behoort.

Betekenis dans lapuree
Hugo Lewyllie. beediqd vertaler Nederlands-Frans, Louveigne, Belqle
If

n het oktobernummer van 2 0 0 3

I heeft Liesbeth Koenen het in haar
Brubriek 'Over boeken ' overde uitdrukking dans lapuree. Ze heeft gelijk
alszestelt dat dit goed Frans is. Het
betekent echter niet 'in de moeilijkhedenof in de angstzitten' zoals de
Nederlandse uitdrukking in depuree
zitten. Het gezaghebbende woordenboek Le Petit Robert (editie 2000)
geeft de volgendedefinitie bij etre
dans lapuree: "Fam.•vieilli, Genefinanc iere , rniser e [= geldgebrek. arrnoede] ". Dan volgende verwijzingswoorden: "deche, mouise,panade".
AI deze woorden - 66k het woord
misere - betekenen volgens het woordenboek pauvtete, 'armoede' dus.
Oatmisere, dat in het Frans net iets
anders betekent dan in het Nederlands, heeft vermoedelijk voor verwarring gezorgd.
5tayokay
Jan Vork - De Kwakel
\V "'ili G. Bruins-Simons schrijft
in 'Taalergernissen' dat de
Engels-achtige aanduiding
Stayokay voor een keten van Nederlandse jeugdhotels haar irriteert (Onze

'J

In 1941verscheen er

\

nogeen filmmet als
titel Whistling inthe
Dark.
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aaraanleiding van de oktoberaflevering van Nicolinevan der
Sijs' rubriek 'Etymologica' over
"De herkomstvan de haar-ziekte" zou
ik graagwillen opmerkendat haarook
veelvuldiggebruikt wordt in combinat ie met bedrijfsnamen. Bij een van
mijn vorige werkgevers heb ik de formulering "MediaWare en haar klanten" altijd toegesch reven aan het fanatismevan marketingmedewerkster
Monique, die de taal probeerde te
veranderen volgens de ideeenvande
feministische filosofe Luce Irigaray:
alles wat niet onmiskenbaar mannelijk
was, werd op die manier zij en haar.
Iser inderdaad enige invloedvan
feministen op dit taalgebruik, of
wordt een bedrijf gewoon als collectief woord opgevat?

Haar-ziekte [2J: geografische
namen
Martin Boerman - Dongen

~

n haarartikel 'De herkomst van de
haar-ziekte' (Onze Taal oktober) beschrijft Nicolinevan der Sijs de gewoonte uit de klassieke Oudheid om
steden en landente personifieren, dus
voor te stellenals (mythologische)
personen. Ze vermeldt erbij dat dit in
de praktijk meestalvrouwen waren.
Oatis ook niet zo vreemd, want zowel
het Griekse alshet Latijnse woord
voor stad (respectievelijk polis en urbs)
isvrouwelijk, en landen(of liever:
landstreken; het huidige begrip 'land'
kende men nog niet) waren eendeel
van moeder Aarde. Geen wonder dus
dat de personificaties ook vrouwen
waren.
Overigens is het door Nicolinevan
der Sijs genoemdevoorbeeldvan
Europa niet zo geslaagd. Dedesbet reffende "gelijknamige mythologische dame" isvermoedelijk pas veel
laterverzonnen om de naamte verklaren die allangvoor dat deelvande
wereld in gebruik was.

Brinta-gezin
Marcvan Oostendorp- Leiden

Pak Brintauit de
jarenzeventig
(detail).

ten worden.Waar6m is me nadertig
jaar onderwijspraktijknog steeds niet
duidelijk. Dievorm vantaalbeschouwing dient het communicatiefbewustzijn niet, en het helpt leerlingen
nauwelijks bij de reflectie op hun taalgebruik.
En dan iser nog het probleemvan
de evaluatienormen. Hoeken je precies punten toe in dat nieuwe schoolvak Nederlands, dat zo sterkgericht is
op communicatieve vaardigheden?
Vaak eisen de traditionele onderdelen
van het vakdan opeens weereen
groot aandeel van het eindcijferop, en
wordt eenvakdiscipline als 'spreken'
beoordeeld op basis vaneen eenmaligetartlflclele spreekbeurt. Een onoplosbaar probleem?
Leraren uit Nederland enVlaanderenzouden iets frequenterelkaars winkeltje moeten bezoeken. Onze idealen
en problemen zijn namelijkdezelfde.

'on den Boon schrijft in het tweede deelvande serie 'Merkenwordenwoorden' (Onze Tool november) overde uitdrukking Brinta-gezin,
die volgens hem in
1996 en1997 korte
tijd populairwas.
Maarin mijn herinnering kwam de
uitdrukking in de
jarenzeventig en
tachtig in sociaaldemocratische
kring ook al veel
voor, in iedergeval
in het mondelinge
taalgebruik.Determ verwees niet zozeernaar"het gezindat nog ouderwets gezamenlijk ontbijt", alswei naar
een gezinmet een bepaalde samenstelling:vader, moederen twee kindereno Een dergelijkgezinfigureerdenaBeatles-vertalingen
melijk in de Brinta-reclames.

onzefamilie circuleerde jarenlang een
zinsnede dieje een mondegreen zou
kunnennoemen. Mijn vaderkwam uit
eengroot katholiekgezinwaarv66r en
na het eten het onzevader werd gebeden, meer gemompeld eigenlijk. Hij
wist danook niet beter of de zin "Uw
wi! geschiede op aarde zoals in de
hemel" werd uitgesproken als 'Wilden
schieten paarden in de hemel'.
Van eenheelanderkaliberisde volgendemondegreen.ln de tekst van
'Another Brickin the Wall' vande groep
PinkFloyd komende volgende regels
voor:

[aapde Heij - Leiden

Wedon't needno education
Wedon't needno thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kidsalone
Deregel "No dark sarcasm in the classroom" verstond lk altijd als'No dog's
orgasm in the classroom'. Oatkontoch
niet?Maarhoe goed ik ook luisterde, ik
kon er nietsanders van maken - totdat
ik eenkeerhet tekstboekjevan de cd
onder ogen kreeg.

Nederlands op Vlaamse scholen

n het (overigens zeerlezenswaardige) artikel van Kees vander Zwan
oververtalingenvan Beatles-nummers (Onze Tool november) hadeigenIijk niet onvermeld mogen blijvendat
laanderen valt in Onze Tool jam- de vertalers, Henkes en Bindervoet,
mer genoeg vaakbuiten de
zichmet dit boek in een meerdan
boot. Zo ook in het artikel 'Meer veertig jaar oudetraditie plaatsen. In
kunnen, minder kennen. Nederlands
zijn boekDeNederlandstalige cover topop de middelbareschool'vanJan Erik
100 (Nijgh &Van Ditmar,2001) heeft
Grezel (novembernummer). Toch isde kenner Vic van de Reijteen bijlageopwat chaotische situatie die in het arti- genomenonder de titel 'De kievers',
kelwordt geschetst vrij herkenbaar
met daarin eenvrijwel compleet overvoor wie vertrouwd is met het Vlaam- zicht vanallerhande vertalingen,variesemiddelbaaronderwijs.
rendvan de veleversies van 'Jelle sal
Oak in Vlaanderen ishet meestal de wei sien'('YellowSubmarine') via 'Miindividuele leraar die de kleurvan het
chel' (eenbewerking van 'Michelle' uit
vakbepaalt. Demeerderheid van onze 1966, voor de zangeres Jeannette van
Zutphen)tot en met 'Geloofsbelijdeneerlandici koestert de opvatting dat
Nederlands inderdaad een training in
nis', eenbewerking van 'Yesterday'
decommunicatieve vaardigheden be- voor het Jongerenkoor van het Sintoogt. Er zijnook anderen: enerzijds de
Vituscollege in Bussum ("Ik geloof lin
grammatica-, spelling-, literatuur- of
een Goddie alseenVader is I Dieons
leT-freaks die het vaknaar hun hand
in Zijn schepping naderis I Oatis iets
zetten, anderzijds de docenten zonder
wat ik vastgeloof").
diplomaNederlands die het vaktegen
wil endankop hun dakkrijgen enbijgevolg slaafs het schoolboek volgen van
Mondegreens
de eerste tot de laatste bladzijde. Een
OdaVisser - Zeist
'leraar algemene vakken' magnamelijk
in Vlaanderen bijnaalles onderwijzen.
ees van der Zwanschrijft in het
Deleerplannen zijn vooral gericht
begin vanzijn stuk overde verop het functionele en dwingen niet tot
taling van Beatles-nummers
het aanbieden vanveel kennis. Behal(Onze Tool november) overmondeve dan alshet gaat om grammaticale
greens, Iiedregels die onopzettelijk
termen, die absoluutbehandeld moe- verkeerd verstaan worden. Oak in

Marcvan Riel-lector Nederlands, lerarenopleiding Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen
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Oproep redactie
Hebt u ook altijd zeker gewetendat
BobDylan zong: 'Theantsaremy
friends, they're blowing in the wind'
- totdat u tot uw verbazing las dat
het toch echt is:'The answer my
friend is blowing in the wind'? Dan
bent u niet de enige. En er zijn nog
heelveelrneerliedteksten die verkeerd wordenverstaan. Zie aileen al

Xde website www.kissthisguy.com.

waarophonderden vanzulkemondegreens bijeenzijn gebracht.
Vrijwel al die verzamelingen bevatten Engelstalige voarbeelden.
Maarhet kanniet anders of er zijn
ook veel Nederlandse mondegreens. Vandaar onzeoproep:hebt
u ooit eenNederlandstalige liedregel verkeerd verstaan (of weet u
vaniemand anders dat hij of zij dat
deed),laathet onsdanweten:
redactie Onze Tool, Raamweg ta,
2596 HLDen Haag, of via e-mail:
redactie@onzetaal.nl. Vermeld
a.u.b. titel en eventueel uitvoerende
vanhet lied, de oorspronkelijke
tekst, enwat u (of die andernatuurIijk) verstond. Ook houdenwe ons
aanbevolen voor allerlei aanvullende
informatie - bijvoorbeeld of u uw
versie al danniet stiekem tach beter
bent blijvenvinden.Binnen afzienbaretijd hopenwe er in Onze Tool op
terug te kamen.
•
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TIJDSCHRIFT
Barbecue hebben wij zo'n veertigjaar geleden ontleend aan het Engels, dat het al eenaantal eeuwen
kent. Maar er blijkt al veellangereenNederlandse
variantvanhet woordte bestaan. Daarvoor moeten
we terugnaarons koloniale verleden.

barbakot en barbakotten. Beide
woorden gelden als SurinaamsNederlands. Barbakot wordt omschreven als een "laag rooster van
stokken waaronder een rookvuur
gestookt wordt" en barbakotten
als het "op een barbakot drogen
en roken van vlees of vis". Dit gegeven is inmiddels overgenomen
door het nieuwe Etymologisch
woordenboek van het Nederlands,
waarvan zojuist het eerste dee I,

et woord barbecue bestaat nog niet zo lang
in het Nederlands.
Volgens de grote Van

G.W. van der Meiden

Dale en het Chronologisch woordenboek van Nicoline van der Sijs
is het in 1963 voor het eerst in
onze taal aangetroffen. We hebben
barbecue ontleend aan het Engels,
dat het al veellanger kent. Volgens
de Oxford English Dictionary bestaat het zelfstandig naamwoord
sinds 1697, en het werkwoord to
barbecue nog langer: sinds 1661.
De vindplaatsen komen uit WestIndie.
Er bestaat overeenstemming
over dat het afgeleid is van het
Spaanse woord barbacoa, dat 'houten raamwerk op stokken' betekent, en dat op zijn beurt afkomstig zou zijn uit "een indianentaal"
(Van Dale). Volgens de Oxford English Dictionary gaat het om de taal
van de Arowak -indianen.
Indiaans rooster
Het Nederlandse barbecue lijkt
hiermee een leenwoord als vele
andere, en dat is het ook wel, alleen is er sinds 1999 misschien nog
wel iets meer over te zeggen. Want
toen verscheen de dertiende editie
van de grote Van Dale, en die bevatte voor het eerst de lemma's

TIJDSCHRIFT

A-E, is verschenen.
Barbakot en barbakotten hebben
dezelfde betekenis die in vroeger
tijd het Engelse woord barbecue
had. Verrassend is de stelligheid
waarmee bij Van Dale vermeld
wordt dat barbakot afkomstig is uit
het Taino, een indiaanse taal op
Haiti, meer bepaald: een ''Arowakse taal van Haiti". Deze stelligheid
ontbreekt bij barbecue, ten onrechte, want er is hier duidelijk sprake
van een woord. In het Etymoio-

gisch woordenboek van het Nederlands wordt vermeld dat beide begrippen "waarschijnlijk" uit het
Taino komen.
De gegevens omtrent barbakot
enbarbakotten waren voor het
eerst te vinden in de tweede, herziene en uitgebreide druk van het

Woordenboek van het SurinaamsNederlands van J. van Donselaar
(1989) . Hier komen de lemma's

barbakot en barbakotten voor in
een reeks van betekenissen, met
als oudste datering van de vindplaatsen voor het zelfstandig
naamwoord 1770 en voor het
werkwoord 1822. Het Nederlandse
woord is echter ouder dan Van
Donselaar meldt. De oudste vind plaats is een boek uit 1695, van
Adriaan van Berkel: Amerikaansche

voyagien (...) na Rio de Berbice (...)
mitsgaders (...) na de colonie van
Suriname (...) . Uit dat boek blijkt
dat barbakot en barbakotten in
feite nag ouder zijn. Van Berkel
verbleef van 1670 tot 1674 in Berbice en Essequibo, een handelspost
van de West-Indische Compagnie,
tegenwoordig gelegen in de staat
Guyana. Van 1680 tot 1689 was
Van Berkel opzichter op een plantage in Suriname. Hij schreef een
boeiend reisverslag , waarin hij
onder meer beschrijft hoe de indianen het gevangen wild bereiden;
eerst wordt het haar afgebrand,
waarna de ingewanden gewassen
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worden en het vlees op een "berbecot" wordt gelegd , wat - zo
wordt uitgelegd - een "Indiaans
rooster" is "van houten stokjes,
ongeveer twee voet hoog".
"Een weijnigje gebarbequot"
Het is mogelijk dat Van Berkel dit
berbecot in de jaren 1670-1674 van
de indianen heeft geleerd . Berbice
was een klein en geisoleerd gebied . Maar het zou ook kunnen dat
het in geheel West-Indie bekend
was . In ieder geval achtte Van Berkel het noodzakelijk het woord
voor de Nederlandse lezer te verklaren.
Een volgende vindplaats komt
uit Suriname. Gouverneur Carel
Emilius Hendrik de Cheusses
schreef op 24 januari 1732 een brief
aan de directeuren van de Societeit
van Suriname over een aantal
weggelopen negerslaven. Men
had een zo'n wegloper gevangengenomen, en wilde van hem weten
waar de rest was. Om de man aan
het praten te krijgen was men hem
gaan "barbequotten", oftewel had
men hem "een weijnigje gebarbequot of gebraden", waarna hij was
gaan spreken. De brief wordt geciteerd in het proefschrift van Frank
Dragtenstein, 'De ondraaglijke

stoutheid der wegloopers'. Marronage en koloniaal beleid in Suriname
I667 -I768 (Utrecht, 2002). Uit de
tekst valt duidelijk op te maken
dat barbequotten in Suriname een
bekend woord was, maar dat de
gouverneur het nodig yond het
zijn superieuren in Amsterdam uit
te leggen.

Omweg
Het Nederlandse barbakot en het
Engelse barbecue zijn derhalve ongeveer even oud. Bovendien waren
beide bekend in West-Indie en
beide zijn ze vermoedelijk via het
Spaans ontleend aan de Indiaanse
taal Taino, gesproken op Haiti. Geleidelijk aan is het Nederlandse
woord in de vergetelheid geraakt hoewel ik Surinamers heb ontmoet
die het nag wel kenden. In Suriname is het woord brabakoto uit het
Sranantongo bekender. Het Engelse woord is na ruim twee eeuwen
via een omweg, door een mod erne
variant van de vleesbraadtechniek,
bekend geraakt over de gehele we reld, inclusief Nederland.
•

LLILLLAG .E1LALLLWO 0 2L_~
Hoofd/etters bijsterrenbee/den
7Krijgen namen van sterrenbeel• den een hoofdletter of niet?
Met het Groene Boekje kom ik er
nietuit.

I HetGroene Boekje doet hierinder• daad geen uitspraa kover. De
meeste hedendaagsewoordenboeken doen dat wei, evenals de SpellingwijzerOnze Taal (2002) en De nieuwe
spellinggids (1997): aile adviseren ze
hoofdletters te gebruiken bij de
namenvan sterrenbeelden, inclusief
die vande twaalf tekens van de dierenriem, en 66k inde betekenis 'persoon die onder het betreffende teken
van de dierenriemgeborenis'. Overigens wordtdit laatste inde SpellingwijzerOnzeTaal nietexpliciet vermeld, maarhet iswei afte leiden uit
het feitdat bij de namenvande
twaalftekensvande dierenriem een
meervoudsvorm wordtvermeld, en
die kan aileen betrekking hebben op
de personen. [uist isdus bijvoorbeeld: 'Prinses Amalia iseen Boogschutter' en 'We zijn bij ens thuis
met drie Rammen en een Kreeft.'
Dit advies lijkt enigszins in strijd
metde gangbaregewoonteom eigennamen die niet meeralszodanig
fungeren met een kleine letter te
schrijven (bijvoorbeeld bordeaux als
wijnsoort en dieselals brandstof).
Waa rschijnlijk wordt bij sterrenbeelden een hoofdletter geadviseerd
omdat dit wat duidelijkeris: een kleine letter zou bij bijvoorbeeld 800g schutter en Maagd voorverwarring
kunnen zorgen.

Onder( )handen( )werk

71n de installatiebranche, waar ik
• werk, maar ook in de bouw en
de administratieve sector zijnformuleringen als onderhanden werk,
onderhanden projecten en onderhandenaanvragen volledigingeburgerde begrippen voor werkzaamheden, projecten en aanvragen die in behandeling zijn. Kun je
onderhanden wei zo gebruiken, en
zo ja: is deze schrijfwijzecorrect?

I Onderhanden komt ingeen enkel
• spellingnaslagwerkofwoordenboekvoor. Oatis eigenaardig, omdat
je het op internet duizenden keren
kuntaantreffen; bovendien blijkt het
inallerlei sectorenvolledig ingeburgerdte zijn. Opgrond daarvan zou-

den we het gebruikervan - inelk
geval alsjargonwoord - nietafkeuren.
Wezouden onderhanden dan bij
voorkeur aaneenschrijven, en los van
het zelfstandig naamwoord waarhet
bij hoort; het Iijkt namelijk alseen bijvoeglijk naamwoord te fungeren . Het
woord isongetwijfeld ontstaan uitde
woordgroep onder handen, dievoornamelijk voorkomt in de uitdru kking
ietsonder handen hebben ('ergens mee
bezigzijn') en inzinsneden als eenopdracht dieonder handen is. In zulke zinsneden heeft onder handen aleigenschappenvaneen bijvoeglijk naamwoord:vergelij k een opdracht die
nieuwis (naast een nieuweopdracht).
En met name incombinatie met een
zelfstandig naamwoord wordt onderhanden alsbijvoeglijk naamwoord opgevat: bij onderhanden werk ligtde
klemtoon volgens ens op werk, en
niet op handen. Oatlaatstezou het
geval zijn geweestalswe onderhandenwerk zouden beschouwen alseen
samenstelling vande woordgroep
onder handen en het zelfstandig
naamwoord werk.
Hetisgoed mogelijk dat woordenboeken inde toekomst het bijvoeglijk
naamwoord onderhanden (eventueel
alsjargonwoord) opnemen.

Het wassende water
71n enkele kranten werd onlangs
• naar aanleiding van overstromingen in Frankrijk gesproken van
"het wassende water". Wat betekent wassende hier nu eigenlijk?

I Hetwerkwoord wassen betekent
• hier 'stijgen'; wassend waterwordt
inVan Dale (1999) omschreven als
"opkomende vloed", Het Nederlands
kentvanoudshertwee werkwoorden
wassen: het ene heeft alshoofdbetekenis 'schoonmaken', het andere
'groeien', en vandaar ook 'stijgen'. Dit
tweede wassen komtvrijwel niet meer
voor, maarhet is nog herkenbaar in
de woorden wasdom ('groei, ontwikkeling'), gewas ('iets wat groeit') en
volwassen ('volgroeid'), in de combinatie wassende maan (gezegd alshet
verlichtegedeelte vande maangroter
wordt) en in de uitdrukking mink) uit
dekluiten gewassen ('groot, stevig van
postuur').
In de oude spelling (van voorde
Tweede Wereldoorlog) werd onderscheid gemaakttussen de schrijfwijze
van deze twee werkwoorden: inde

__

betekenis 'schoonmaken' moest men
toen wasschen schrijven, maarinde
andere betekenis wassen. Dit verschil
hadte maken met de etymologie van
dezewoorden. In het Duits bestaat
zo'n verschil nog steeds, ookinde uitspraak: waschen betekent'wassen,
schoonmaken' en wachsen 'groeien'.

(No) aanhet hartgoon
715 de volgende zinjuist: 'Het gaat
• Carolinena aan het hart dat Michiel moet verhuizen'?

I Dezin is aileen juistalsbedoeld is
• dat Caroline belang heeft bij Michiels verhuizing. Maar alsbedoeldis
dat het Caroline verdriet doet dat Michiel moet verhu izen- en dat ligt veel
meervoorde hand- moet het woordje naweg: 'Het gaat Caroline aan het
hart dat Michiel moet verhuizen.' Er is
dus een substantieel beteken isverschil tussen de sterkop elkaar Iijkende
uitdrukkingen aan hethart gaan en na
aan hethartgaan.
Van de laatstgenoemde uitdrukking bestaat oak een variant met het
werkwoord liggen:naaan hethartliggen , met als- nog niet algemeen geaccepteerde- variant nauw aan het
hartliggen.
•

Twijfel over uw tekst?
DeTaaladviesdienstbeantwoordt niet aileen taalvragen ,
maar corrigeert en herschrijft
oak teksten. Detaaladviseurs
zorgen ervoor dat uw teksten
foutloos en prettig leesbaar zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.onzetaal.nl/advies of
vraag de folder aan via
070 -

356 12 20.
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Overlast vanwassend water: het limburgse Borgharen
injanuari1995.

VAN ALLOCHTONENSTOP

aT

WARTEKOPPENZIEKTE

Nieuwe woorden van 2003

Ton den Boon - hoofd redacte ur grate Van Dale

De opkomst van de dodelijk e longzi ekte SARS en de recessie in de eurozone w aren enkele
ontwikkelingen die het afgelopen jaar veeI aandacht opeiste n - z6 vee l dat ze hun sporen
hebben nag elaten in de taal . Ton den Boon verzamelde de nieuwe woorden van 2003. en
selecte erde de achttien opvallendste.

as er recentelijk elk jaar wel een dominant
thema in de uitbreiding van onze taal aan te wijzen, in 2003 werd onze woordenschat door van
alles en nag wat vergroot. Kippenpest, een killervirus in het Verre Oosten, de oorlog in Irak,
de ont mante ling van de multiculturele samenleving en de sloop van de
sociale zekerheid door het kabinet-Balkenende - al die gebeurtenissen
konden hun stempel drukken op de nieuwewoordenscha t van 2003.
Maar oak technische snufjes en culturel e hypes zorgde n in 2003 voor
vele nieuwe woorden. Er ware n er weer honderden, duizend en, te veel
am op te noemen in elk geval. Daarom een overzicht van de achtt ien opvallends te woorde n van 2003.
allochtonenstop

De hete zomer van

200 3 is alover zijn hoogtepunt als in

Rotterdam een discussie oplaait over
spreiding van allochto nen a m verdere
verpaupering van probleemwijken
tegen te gaan. AIsnel blijken vooral
rechtse politicieen halt te willen toeroepen aan de instroom van allochtonen. Daarmee is het idee van een "allochtonenstop" (Algemeen Dagblad,
25-8-200 3) een feit. Sommige politici
hebben het trouwens eufemistisch
over een "kansarmensto p" (Algemeen
Dagblad,12-9-2003), maar ze bedoelen daarmee veelal hetzelfde, want
kansarmen zijn vaakallochtoon. Kon
je tien jaar geleden nag door het
Openbaar Min isterie worden vervolgd
voor het gebruikvan woorden als
vreemdelingenstop en buitenlanderstop,
in 2003 blijkt al/ochtonenstop een
salonfahiq woord te zijn geworden.
apartheidsmuur In 2003 wordt de
strijd tussen joden en Palestijnen
ronduit uitzichtloos. De eind 20 02 ge-
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schetste 'routekaart naar de vrede'
tussen Israel en de Palestijnen kan
daar niets aan verhelpen. Tijd ens
het "routekaartproces" (HetParoo/,
29-7-2° ° 3) stuite n de partijen namelijk op een muur van wederzijds onbegrip. En op een "apart heidsmuur"
(de Volkskrant, 21-7-2°°3): de scheidingsmuur die Israel bouwt op de
grenzen van de Palestijnse gebieden.
Bij de parlementsverkiezingen van 2003 verliest de LPF een
groat deel van zij n electoraat. De partij raakt zo'n twintig zete ls kwijt. En
de familie van oprichter Pim Fortuyn.
Want broer Ma rten, die sinds de dood
van Pim in en buiten de partij een full timebaan leekte hebben als 'de broer
van', als"beroepsbroer" (Het Parool,
3-4-2003) dus, gooit in 2003 oak het
bijltje erbij neer.
beroepsbroer

deflatiedraak Na jaren van infl atie in

de eurozone lijkt in 2003 het inflatiespookte zij n teruggedrongen in de

krochten en kelders van de economie.
Sommige economen vrezen door de
met de economische recessie gepaard
gaande prijsdruk echter voor een
nieuw economisch gedrocht: het
"deflatiemonster" (Het LaatsteNieuws,
6-6-2003), oak wei mooi all itererend
"deflatiedraak" (NRCHandelsblad,
28-6-2003) genoemd.
Enron aan de Zaan Op 24 februari
2003 raken heel wat Ahold-aandeel-

houders hun Appiegevoel kwijt als
dit voormalige elitefonds zwaar in de
problemen blijktte zitten dankzij een
megaboekhoudschandaal bij een Amerikaans dochterbedrijf. De"winstvervalsi ng" (NRCHandelsblad, 8-3-20°3)
ten bedrage van honderden miljoenen
euro's levert Ahold de bijnaam "Enron
aan de Zaan" (NRCHandelsblad,
24-2-2003 ) op. Enron, het Amerikaanse
energieconcern dat eind 2001 fail liet
ging, is blij kbaar een soort naam geworden voor een bedrijf waar met de
cijfers geknoeid is.
De zomertrend van 2003
komt uit Amerika. Eind juli berichten
kranten over "flashmobs" (DeMorgen,
31-7-2°°3) . "Je spreekt met enkele internetbekenden een tijdstip en plekaf
waarje elkaarontmoet. Vervolgens
duikje en masse op de afgesproken
plek op. Je doet samen een klein kunstje, klappen of zooEn daarna lost de
groep zich weer op" (Trouw, 1-8-2003).
Een paar dagen na de eerste berichten
heeft Nederland dankzij een "rno berator" (de Volkskrant, 6-8-2003 ) - iemand
die een flash mob organiseert - zelf zijn
eerste fla sh mob, die in goed Nederlands "fli tsmenigte" (de Volkskrant, 6-82003) of "bli ksembende" (OnzeTaal,
december 2003) wordt genoemd. De
t rend blijkt van korte duur te zij n. Zoals
de fli tsmenigte gewoonlij k na een paar
minuten weer oplost, zo verdwij nt ook
de rage in no time weer uit het nieuws.
flitsmenigte

in elk geval eeneigen kwalificatie.
Zo'n nieuwkomer in het justitiele cirer veelnieuwehypotheekvormen op
cuit heet voortaaneen"jongpleger"
de markt. Vooral de Rabobank blijkt
(deVolkskrant, 11-6-2003). Vaak blijkt
creatiefin het bedenken vannieuwe
producten met aansprekende namen. zo'njonge dadereenwat mildere
straf te krijgendannotoire overtreZoals de "generatiehypotheek" (ANP,
ders ('veelplegers' en 'meerplegers'
20-2-2003): eenhypotheekvoor stargeheten). Zo'n milde straf heet in
ters op de woningmarkt die op basis
2003 ook wei een "kruimelstraf"
vanhun eigenmiddelenen inkomen
geenhypotheekvoor hun droom(Trouw, 11-1-2003).
woning kunnen krijgen. Zij kunnen
kansweigeraar In de sociaIewerkedie hypotheekwei krijgen als hun
Iijkheidvan eenjaar of tien geleden
ouders de bankextra zekerheid verheetten zevaak 'sociaal zwakken' of
schaffen. De "papa-springt-bijhypo'kansarmen', maarin de verrechtste
theek" (de Volkskrant, 19-4-2003)
samenleving anno 2003 worden ze
wordt deze hypotheekvorm ook wei
spottend genoemd, maa r het concept "kansweigeraars" (Trouw, 20-9-2003)
genoemd: mensen die in onzesamenspreektaan en de naam generatiehyleving buiten de boot vallen en geen
potheek ontwikkelt zichsnel tot een
kans zienhun eigen situatie te verbealgemeen bekend woord.
teren. Het woord pastin eentaaltrend
die de verharding in de samenleving
instapdelict Niet aileen oppassende
weerspiegelt.
burgers maken carriere, ook criminelen hebben eenloopbaan. Diebegint
kopieerpolitie Injuni 2003 raakthet
met een"instapdelict" (de Volkskrant,
midden- en kleinbedrijfvanslag door
27-5-2003). Met dat neologisme

generatiehypotheek In 2003 komen

•

2003 krijgenzulkesloepen eennieuwe naam: "megamobiel" (NRC Handelsblad, 26-4-2003). Hoe slechtde
economie ook draait, zulke"tractoren
voor de elite" (Rotterdams Dagblad,
10-5-2003) - hoog op de wielen,vierkant in het staal, acht cilindersonder
de motorkap, strakin de lak met bijgeleverde moddersporen, en met
gemakeenpaarton op de assen schijnen de trend onder blije rijderste
zijn.

militainment In maart 2003 begin-

nende Verenigde Staten hun oorlog
tegen Irak.Het is de eerste live-oorlog
uit de geschiedenis: journalisten kunnen met de strijdkrachtenmeetrekken om (selectief) verslag te doenvan
de militaire vorderingen. Daarbij stelt
het legerde mediazelfs in de gelegenheid om het gewenste "militainrnent" (Het Parool, 1-3-2003) - alsentertainment gepresenteerd oorlogsnieuws (of is het propaganda?) - aan
het thuisfront te verstrekken. Daartoe
zijn op militaire voertuigen "tankcams" (NRC Handelsblad, 24-3-2003)
gemonteerd. Aisde feitelijkeoorlog
voorbij is maarzichtijdens de bezetting eenguerrillaoorlogontwikkelt
waarbijde bezetterveelschade wordt
toegebracht,is het overigens snel afgelopen met dat militainment.
noodweerexpres Medio 2003 komt

LPF'er Joost Eerdmans in het nieuws
met eenvoorstelom naast het noodweerexces eennieuw begrip in de
wet op te nemen: "noodweerexpres"
(Trouw, 21-6-2003). Eerdmans vindt
dat "gepast geweld" gelegitimeerd
zou moetenzijn bij de aanhouding
vanvermeende winkeldieven. Wat
gepastgeweldis, is niet duidelijk.
onderduikkip Begin 2003 breektde

wordt het eerste vergrijp aangeduid
in iemands criminelecarriere, waarbij
de delicten gaandeweg ernstigerworden. Brave hendriken associeren het
woord instapdelict misschien met een
kleinvergrijp alshet wegnemen van
eenrol drop bij de supermarkt, maar
in de criminologische realiteit kan
zelfs eenstraatroof, waarje eenpaar
eeuwen terug nog voor naarhet galgenveld werd gebracht, eeninstapdelict worden genoemd.

aanslagen voor reprorechten: geld dat
eenonderneming moet betalenom
kopleen uit boeken of tijdschriften te
maken. Het probleemis niet zozeer
de aanslag zelf als wei de door de
StichtingReprorecht vastgestelde
hooqte daarvan. Diestichting komt
danook zwaar ondervuur te Iiggen,
wat onder meertot uitdrukking komt
in ongunstigebijnamenals"kopleerpolitie" (deVolkskrant, 12-8-2003).

kippenpest uit ende magere heinen
van de RW (de Rijksdienst voor de
keuring vanVee enVlees) trekken eropuit om (preventief) miljoenen kippen, eenden, kalkoenen endergelijke
te ruimen.Niet aileen productiekippenzijn het haasje, ook het hobbypluimvee moet eraan geloven. Sommige hobbyhouders geven hun kippen, eenden en ganzen echterniet aan
maarlatenzeonderduiken in de badkamerof bij vrienden buiten de bufferzones. Veel vandie "onderduikkippen"
(Algemeen Dagblad, 19 -5-2003) ontspringendedansenkunnennade
pestweervrijuit rondscharrelen.

megamobiel Je ziet zesteeds vaker
jongpleger lemanddie op jonge leef-

tijd het criminelepad op gaat, krijgt in
2003 eeneigenidentiteit in de media,

op de weg: exorbitantewagens die
het midden houdentussen eenluxe
stationwagen en eenterreinauto. In

SARS Begin 2003 hadgeensterveling
ervangehoord: SARS. Deafkorting
staatvoor Severe Acute Respiratory
ONZE
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media al een paar dagen eerder in
onze taal doorgedrongen. Het isdan
alweerenige weken geleden dat berichten beginnen binnente druppelen
overeen 'geheimzinnige longziekte'
met griepachtigeverschijnselen die
de Zuid-Chinese provincie Guangdong in haargreep heeft. Dekrant
typeert die mysterieuze aandoening
aanvankelijk alseen supergriep,die
bestreden wordt met yin-en-yangmiddeltjes. Er Iijkt echter geen kruid
gewassentegen het "Iuchtwegensyndroom" (HetLaatste Nieuws, 18-32003), want de longziekte reageert
op antibiotica noch op antivirale middelen. Aan het einde van 2003 zijn er
echter hoopgevende berichtenover
de bestrijding van de ziekte.Dan isal
duidelijk dat SARS de frequentst gebruiktenieuwetaalvormvan 2003 is.
Li Wei. 'taikonaut'.
Foto: ANP

Syndrome, de klinische beschrijving

taikonaut Op 2 januari 2003 kondigt

van een tot dan toe onbekende aandoening. Deafkorting staat op 17
maart 2003 voor het eerst in een Nederlandse krant, maar isvia andere

China zijn eerste bemande ruimtevluchtaan. Er zaleen "taikonaut"
(NRC Handelsblad, 2-1-2003) de lucht
in gaan om een dagje rond de aarde

te reizen. Taikonaut, een afleiding van
het Chinese taikong ('ruimte'), isgeen
heel nieuwwoord.ln 2000 stond het
al eens inde krant inverband met een
geplande maanreis. DeGroteSprong
Opwaartsvindt inoktober plaats en
"yuhangyuan" (Trouw, 15-10-2003) oftewel 'ruimtereiziger' LiWei trekt in
nog geen 24 uur ta baantjes om de
aarde. Deenige tegenvallerisdat hij
er niet in slaagt vanuit de ruimte de
Chinese Muur te ontwaren.
zwartekoppenziekte Ais de kippen-

pest alweerlangen breed bedwongen is, breekt er voor de tweede keer
in 2003 een besmettelijkeziekte
onder het pluimvee uit. Ditkeerzijn
het de kalkoenendie getroffen worden - door de "zwartekoppenziekte"
(Trouw, 23-10-2003) . Oat iseen nogal
plastische naam voor een ziekte
waarbij de lellen van kalkoenen door
necrose (het afstervenvan weefsel)
donkerpaarsworden. Deziekte
neemt echter geen epidemischevor~
men aan.

JA HALLO!
Gesprek van hetjaar 2003
Jan Kuitenbrouwer

n, hoe gaat op de zaak?
- Tja, wat zal ik zeggen.
- O?

- Ach, gedoe. Enerzijds dat ontpolderen, belangrijk natuurlijk, anderzijds die prestatiecontracten, 66k
heel belangrijk, maar die combinatie ...
- Die spagaat.
- Precies, da's nog een heel gekloot. En als er nog eens zo'n bezuiniging overheen komt, dan
denk ik: wat wil je nou? Een complete make-over of een beetje
quick & dirty windowdressing met
het oog op de beeldvorming? Maar
ja, als ik dar zeg, heb ik een levensgroot probleem!
- Hoezo?
- Dan krijg ik zo'n hoop shit over
me heen dat ik denk: cc dat effe
lekker naar de prullenbak, weetje?
En jij?
- Dat wil je niet weten.
- Ik wil het wel weten!
- Ach, dat meerook-rapport.
- Sorry, heb ik even niet meegekregen.
- Dat is anders al een paar keer
voorbijgekomen hoor.

[16]
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- Waar?
- Hier!
- O. Goed, het meerook-rapport.
- Rapport over de schadelijke effecten van meeroken.
- Juist. En daar willen ze wat mee,
publicitair gezien.
- Precies. Maar nu vinden ze die
cijfers niet shocking genoeg, te
weinig doden , whatever, en of
wij het niet een beetje kunnen opseksen. Maar ja, als de zaak dan
straks wordt doorgeprikt, hebben
wfj het gedaan, weetje?
- Je kunt toch gewoon ontkennen
dat jullie er iets mee te maken
hebben?
- Ja dahag, ze weten toch dat wij
andere dingen voor ze gedaan hebben enzo. Nee, als ze willen hebben ze zo een smoking gun hoor.
- Dan weiger je toch?
- Als ik dat doe, dan krijg ik zo'n
bak ellende over me heen dat ik
denk: sms het effe fijn in je weblog, weetje? Whatever, ik noem
maarwat.
- Dan doe je het tach gewoon niet?
- Ja hallol Ik word daar wel op afgerekend.
- Ik begrijp het.
- Gedoe.
- Gedoe gedoe gedoe.

- Zeg.
- Hm?
- Wat dachtje?
- Hm?
- Dvd'tje knallen?
- Hmm, nu even niet.
- Waarom niet?
- Ik moet de schuur nog opruimen
en de afwas staat er ook nog.
- Oke, doe jij even de schuur opruimen, doe ik even afwassen ,
doen we daarna even een dvd'tje
knallen .
- Oke. Whatever.
- Cloaca?
- Helemaalleuk.
- Chicago?
- Hmm, schijnt te zuigen.,
- Chicago? Regeert man!
- Whatever. Dirty Harry deel drie?
- Wat jij wil. 't Is jouw feestje.
- Hoezo mijn feestje?
- Bij wijze van.
- Bij wijze van wat?
- Bij wijze van! Ik bedoel, doe
maar, maakt niet uit, komt goed.
- Ik heb zin in sjampie.
- Oooo-ke.

- Hebben we nog?
- Zou zomaar kunnen.
- Echt waar? Toppie!
- Zet ik hem vast koud.
- fHfs goed.

•

GEDICHT VOOR
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Maandelijks ruime n we ee n plaats in voo r gedichten: speciaal voor Onze Tool ges chreven
poezle over taal en over alles wat daarmee samen hangt - opvallend taalgebruik. vergete n
woorden, dialect. rare grammaticale kwestles, spreekwoorden. enzovoort.
Dit keer een gedicht van Rutger Kopland (1934). Hijontving in 1988 de P.c. Hooftprijs;

SPAAN~

SEMIINTELLECTUEEL
HenkSpaan

zijn laatstverschenen bundel is Overhet ver/ongen naar een sigoret (Amsterdam. Van
Oorschot. 2001).

BOOMGAARD

Woorden weten van zichzelf niet waarvoor ze
gernaakt zijn - en zo is het met alles in de wereld
niets weet waarvoor het er is
en ook wij weten het niet
ik kijk door het raarn de boorngaard in en zie hoe
woorden voor vogels bornen gras, voor wat er is daar
daar niets betekenen en ook de boorngaard zelf
heeft geen betekenis
in rnijn hoofd zoekt iernand naar woorden voor
iets dat nog geen gevoel is en nog geen gedachte
en langzaarn begin ik te voelen en te denken
dat ook de boorngaard daarnaar zoekt - dat wij
hetzelfde zoeken, de boorngaard en ik.

Rutger Kopland

IAMTAM

ruer

IS

een tunnel

onderdoor varen

e laatste tijd kom ik regelmatig
mensen tegen die breed beginnen
te lachen als ze me zien. Het komt
doordat de bondscoach van het
Nederlands voetbalelftal me een "semi-intellectueel " heeft genoemd, een koddig woord uit het
idioom van de voetbaljournalist Johan Derksen.
Pas in de jaren negentig is het in Van Dale
terechtgekomen. Het bestaat naast serieuze
woorden als semi-bungalow: eenbungalow met
zadeldak, waarin zich zolder en slaapkamers
bevinden. Een 'semi-arts' is een arts die het eerste gedeelte van het artsexamen met goed gevolg heeft afgelegd. Ook noemt Van Dale de
'semi-indirecte rede', een grammaticale vorm
die ergens tussen de directe en de indirecte
rede in schuilt . Je hebt koddige enje hebt ernstige woorden. Semi-indirecte rede behoort tot
de zeer ernstige soort . Neutrale semi-woorden
zijn: semi-finale, semi-overheidsbedrijf, semiofficieel en seminarie. Semi-literair knaagt aan
de ernst, semi-intellectueel passeert die grens.
De obsessieve sigarenroker Derksen verwoordt zijn meningen steevast in een denigrerend taalgebruik, dat vergezeld door een vette
walm zijn mond verlaat. Een voetballer die
naar zijn smaak te veel verdient "vult zijn zakken" en is "een meneer die niet moet denken
dat ... [etc.]" Het woord meneer betekent bij
Derksen altijd iemand die geen heer is. Een
voetballer die door Johan Derksen "vedette"
wordt genoemd, moet zich nodig achter de
oren krabben. Hij is allesbehalve op weg naar
de top.
Sinds Derksen over mij schrijft, iets wat
sinds 1988 het geval is als het geheugen me
niet bedriegt, betitelt hij me als "sjiek". Komend uit Derksens mond is dat een woord met
een negatieve lading. Achter elke punt of
komma schemert bovendien de dreiging van
het gevreesde grachtengordel. In zijn idioom is
mijn huis in Frankrijk niets meer of minder
dan een "buitenverblijf". Ook beticht hij me
van het lezen van "Engelse kwaliteitskranten".
Ondanks de clichematigheid van dit taalgebruik blijkt het karakteristiek genoeg om een
cabaretier te inspireren tot een persiflage en
een bonds coach te beinvloeden in zijn woordkeuze .
Dat laatste betreur ik. Wie wordt uitgescholden in koddige bewoordingen, voelt zich niet
helemaal serieus genomen. Ik zou een voorkeur hebben gehad voor pseudo-intellectueel,

Foto: E.H.Th.R. Plantinga -vanHeerdeuit Leiderdorp: zij ontvangt een boekenbon

iets wat Derksen en Advocaat bedoelen als

van € 25.- .

ze 'serni-intellectueel' zeggen . Helaas heb
je het idioom van je vijanden niet voor het
uitkiezen.
•
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Hoelang is een grammaticale overtreding nog een overtreding?

Nicoline vanderSijs

Veel mensen rijzen de haren te bergealsze hun hebben horen, of hele grate

voor het meervoud. De bandbreedte tussen 'goed' en
'fout' is echter slechts gering.

stukken of de reizigers worden verzocht. Zo hebben ze het niet geleerd op
Praktijk
school en zo staat het ook niet in de boeken. Hoevaakwordenzulke
grammaticale regels overtreden? En hoeerg isdat?

n grammatica's en taaladviesboeken bestaat
een zekere consensus over wat grammaticaal
'goed ' en 'fout' is. Tegenwoordig wordt die
boodschap meestal omfloerst gebracht, in de
geest van het poldermodel: 'Wanneer u niet
het gevaar wilt lopen dat er kritiek wordt geuit op uw
taalgebruik, dan kunt u beter kiezen voor vorm x.' De
boodschap blijft echter even helder - mensen die de
moeite nemen een grammatica of taal adviesboek te
raadplegen, willen immers per definitie kritiek op
hun taalgebruik vermijden.
Een beperkte variatie staan de taaladviesboeken
meestal wel toe. Zo mag men zowel schrijven 'De NS
heeft de tarieven verhoogd' als 'De NS hebben de taJllustratie: MatthijsSluiter

De meeste grammaticale regels gelden al honderd
jaar of langer. Tot nu toe kon men ze niet gemakkelijk
toetsen aan het daadwerkelijke taalgebruik. Men kon
wel constateren dat bepaalde regels werden overtreden, maar het was niet te meten hoe vaak dat gebeurde. Tegenwoordig kan dat echter wel, bijvoorbeeld
met de zoekmachine Google op internet.
Bij vijftien grammaticale struikelblokken ben ik nagegaan wat de praktijk van het taalgebruik op internet laat zien. Het bijzondere van internet is de grote
diversiteit van teksten die erop staan. Voor een deel
zijn dit officiele, geredigeerde teksten en voor de rest
onbewerkte berichten of mededelingen. De mate van
'geletterdheid'van de schrijvers zal daarbij fors verschillen: sommige berichten zijn geschreven door beroepsschrijvers of -vertalers, andere door mensen met
relatief weinig schrijfervaring - die laatste teksten liggen dicht tegen de spreektaal aan .
Enkele technische gegevens over het onderzoek
dat ik heb gedaan (ze zijn niet nodig om de resultaten te kunnen begrijpen): de zoekacties zijn in augustus 2003 uitgevoerd; ze kunnen door iedereen herhaald worden, maar de getallen zullen dan kleine afwijkingen vertonen, omdat het internet iedere nanoseconde verandert. Om zo veel mogelijk ruis te voorkomen , heb ik alleen gezocht naar vaste reeksen
woorden (zoals een aantal hebben) , niet naa r woorden die in elkaars buurt voorkomen (zoals een aantal
(...) hebben, waar op de plaats van de puntjes willekeurige woorden kunnen worden ingevuld) . Dan nog
leveren de zoekacties soms ruis op, vooral doordat de
zoekmachine leestekens, zoals punten en komma's,
negeert. Daardoor vinden we bij het zoeken naar grater cis/dan bijvoorbeeld ook "word je al dikker dan? "
en
de kans op [complicaties is] groter. Als uw
bloeddruk laag blijft (oo .)". Ik ga ervan uit dat dergelijke gevallen tegen elkaar kunnen worden weggestreept - bij een steekproef bleek dat namelijk het
geval te zijn.
Zoekacties waarin duidelijke vertekeningen optraden, heb ik vermeden, zoals het zoeken op langer als,
waarin de resultaten vervormd werden door construeties als "De Europese lidstaten mogen elkaar niet langer als excuus gebruiken" en "Bos zag Cohen allanger als kandidaat."

"c...)

rieven verhoogd': weliswaar staat NS voor het meer voud ige Nederlandse Spoorwegen, maar als afkorting
mag het ook gevolgd worden door een persoonsvorm
in het enkelvoud. Ook accepteert men zowel een aantal mensen kwam als een aantal mensen kwamen daarbij wordt, enigszins gekunsteld, een betekenis verschil gemaakt: wanneer de mensen als groep zijn
bedoeld, gebruikt men het enkelvoud , en wanneer
men refereert aan de mensen afzonderlijk, kiest men

IAMTAM
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Persoonsvormen
De eerste twee zoekacties (zie kader) betreffen de
congruentie (overeenkomst) tussen onderwerp en
persoonsvorm - we kwamen het hierboven al tegen
bij de keuze NS heeft/hebben. Na het enkelvoudige
eenaantal behoort het werkwoord in het enkelvoud
te staan, maar in bijna de helft van de gevallen wordt
de regel overtreden. Een berucht congruentieprobleem vormt de aanwezigen wardtverzacht: formeel is
aanwezigen meewerkend voorwerp, maar omdat het
meestal als onderwerp wordt geinterpreteerd, staat
het werkwoord in de meerderheid van de gevallen in
het meervoud.

STRUIKELBLOKKEN
Van de vijftien grammaticale struikelblokken in dit kader en de twee andere
heb ik de frequentie op internet nagezocht. De constructie die als correct geldt,
staat tel kens veer de schuine streep en wordt bij de percentages als eerste
vermeld.

PERSOONSVORMEN
1.

Voornaamwoorden
Voornaamwoorden (zie kade r) leveren veel problemen op, vandaar de zaekacties 3 tot en met 12 . Zo
mag men onzijdige aardrijkskundige namen (Amsterdam, Parijs) en mannelijke of onzijdige collectieve
woorden (enkelvoudige woorden als gemeenteraad,
bestuur en staat, die verwijzen naar een groep mensen) niet verbinden met haar. In bijna een derde van
de gevallen gebeurt dat echter wei. Het is verder nog
interessant dat het vrauwelijke woord gemeente in
maar liefst 20,8% van de gevallen wordt gevolgd door
zijn - een typisch geval van hypercorrectie.

fen aantalheeft/hebben, staatlstaan, stondlstonden, zitleitten , zatlzaten,
/oopt//open : van de 1236 voorkomens st aat het werkwoord in 56,3%van de gevallen in het enkelvoud en in 43,7%in het meervoud. In deze zoekact ieszouden bijzinnen ruis kunnen opleveren, denk aan combinat ieszoals waarvan hijereen aantal
heeft. Ter controle heb ik daarom de zoekact ies herhaald, maar dan voorafgegaan
door en of maar(en/maareenaantal, etc.), zodat aileen hoofdzinnen worden gevonden. Van de187 voorkomens stond in 56,1%het werkwoord in het enkelvoud en
in 43,9%in het meervoud, waarmee de eerdere result aten dus bevestigd zijn.

2. Aanwezigen/reizigers/heren/dames/mensen/kinderen/bewoners/inwoners wordt/wordenverzocht: van de 438 voorkomenswordt het werkwoord in 33,6%in het enkelvoud gebruikt en in 66,4%in het meervoud. De t heoret ische combinaties aankioot
(oo.) wordt/worden verzocht of de bijzinvolgorde komen niet of slechts een enkele
maalvoor, waardoor het beeld dus niet vertekendwordt .

VOORNAAMWOORDEN
3.Amsterdam/Parijs/Leiden met zijn/haar (niet voorafgegaandoor in of naar, om zln-

Mensen die bezwaar hebben tegen
het bestaan van keuzemogelijkheden, moeten zich realiseren dot
die er binnen de tool oltijd zijn
geweest en altijd zullen blijven.
Een oude regel (geformuleerd door Balthazar Huydecoper, in 1730) bepaalt dat naar zaken moet worden verwezen met waarmee en naar personen met
met wie. Uit het grate percentage gevallen waarin
hiervan wordt afgeweken (gemiddeld ruim 40%),
blijkt dat de regel momenteel niet wortelt in de levende taal- en het is zeer de vraag of hij dat ooit heeft
gedaan. Evenmin stemt de regel die het verschil tussen wiens en wier beschrijft, overeen met ieders taa lgevoel. De regel houdt in dat wier gebruikt wordt ter
verwijzing naar vrouwelijke personen in het enkelvoud en naar alle vrouwelijke en mannelijke perso nen in het meervoud, terwijl wiens uitsluitend verwijst naar mannelijke personen in het enkelvoud. Een
kwart van de vrauwelijke woorden in het enkelvoud
of het meervoud wordt ten onrechte gecombineerd
met wiens, en dit geldt voor maar liefst meer dan de
helft van de mannelijke meervouden.
Notoir is de verwarring tussen de persoonlijke
voornaamwoorden hen en hun. Het verschil tussen
deze voornaamwoorden is in 1625 door de grammaticus Christiaen van Heule vastgesteld. Ik heb het gebruik ervan in verschillende contexten bekeken: na
een voorzetsel komt bijna altijd her correcte hen voor,
als meewerkend voorwerp zander voorzetsel ('Ik geef
het hun/hen') wordt vaker het onjuiste hen dan het
correcte hun gebrui kt, en als lijdend voorwerp ('Ik
zag hen/hun') heeft het correcte hen verreweg de
overhand. In de constructie wat (...) betreft wordt rF;••

nen te voorkomen als 'Hij wasin Parijs met zijn vrouw' of ' Hij reed naarParijs met
zijn auto'): van de 562voorkomens is73,1%zijn en 26,9%haar.
4. Gemeenteraad/bestuur/staat enzijn/haar en gemeenteraad/bestuur/staatheeftin
zijn/haar. van de 3057 voorkomensis72,8%zijn en 27,2%haar.
5. Gemeente en haar/zijn en gemeente heeftinhaar/zijn: van de 1319 voorkomens is
79,2%haaren 20,8%zijn.
6. Mensen/kinderen/mannen/vrauwenmet wielwoartnee: in 63%van de gevallen is het
met wieen in 37%waarmee (het totaal aantal voorkomens is7026). In het enkelvoud wordt zelfs vaker waarmee dan met wiegebruikt: meisje/jongen/kindwordt in
50,7%van de gevallen gevolgd door waarmee en slechtsin 49,3%door met wie
(1252 voorkomens).
7. De vrouwjde damelhet meisje wier/wiens: van de 248 voorkomens is het in 72,2%
van de gevallen wier en in 27,8%wiens;vrouwen/dames/meisjes wier/wiens geeft
van de 520 voorkomens in 75,6%van de gevallen wier en in 24.4%wiens, terwijl kinderen/mensen/ouders Wier/wiens van de 485 voorkomensin 42,5%van de gevallen
wier laat zien en in 57,5%wiens.
8. Aan/voor/naarhen/hundie,aan/over hen/hunmaaren aan/voor/tegen hen/hunen.
Door de toevoeging van die, maaren enworden de bezitt elijke voornaamwoorden
('Ze stoorde zich aan hun gekwebbel') uitgesloten. Van de 34.575voorkomens is
97,8%hen en 2,2%hun.
9. Geef hethun/hen en hun/hengeven (niet voorafgegaan door aan): van de 748 voorkomensis34,8%het correcte hun en 65,2%hen.
10 . Zag/zagen hen/hun enen heb/heeft/hebben hen/hun gezien: van de 110 voorkomens
is 91,8%hen en 8,2%hun.
11. Wathun/henbetreft: van de 1485voorkomens is17,8%hun, tegen 82,2%hen.
12. Zijfhun zeggen (gezocht via: en/maarzijfhunzeggen om gevallenals naar/volgens
hunzeggen uit te sluiten): van de 850 voorkomens is 91,1%zijen 8,9%hun; bij
en/maarzijfhunhebben daarentegen is 98%van de 5947voorkomens zijen 2%

I

hun.

ALS, DAN EN HEEL
A/s/dan: bij de vergelijkingen met grater, dikker en sterkerwordt 94,7%gevolgd
door dan en slechts 5,3%door als (tota aI121 .365 voorkomens).
14. Maar niet dannadatjmaarniet nadat: samen komen ze704 keer voor, waarvan
21,2%met dan en 78,8%zonder.
15. He/e/hee/ grate/kleine: van de 45.650 voorkomens wordt in 24%heel gebruikt en in
76%hele.

13.
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meestal ten onrechte hen gebruikt. In de levende taal
heeft hen als persoonlijk voornaamwoord dus in alle
gevallen de voorkeur. Hun als onderwerpsvorm komt
bij zij/hun zeggen in ongeveer 9% van de gevallen
voor - dit ondanks het feit dat het gebruik ervan
streng wordt afgekeurd. Daarentegen komt hun hebben in slechts 2% van de gevallen voor, dus de frequentie van hun als onderwerpsvorm hangt mede af
van het werkwoord, en blijft nog alleszins binnen de
perken, tenminste in geschreven teksten.

Als. dan en heel
Een berucht probleemgeval vormt de vergrotende
trap met als (zie kader vorige bladzijde) . Op het internet blijken vergelijkingen met groter, dikker en
sterker in slechts 5,3% van de gevallen gevolgd te
worden door alsoDie uitkomst verbaasde me buitengewoon, en daarom heb ik de zoekactie herhaald in
alleen de 'discussiegroepen' op het net , waarin in
principe slechts ongeredigeerde mededelingen staan.
Weliswaar verandert het percentage dan in 9% van
het totale aantal voorkomens (49.772), maar dat blijft
in mijn ogen slechts gering - het komt even weinig
voor als hun zeggen op heel internet.
Uit de zoekacties 14 en IS blijkt dat het ten onrech te weglaten van dan in de constructie maar niet dan
nadat de voorkeur van de taalgebruikers heeft, net als
het door taalmeesters afgekeurde een hele grote/kleine.
Tot enige begripsverwarring leiden deze constructies
kennelijk niet .

IAMTAM

de vergrotende trap met dan wordt uitgedrukt, nog
steeds van kracht.
Smeken

Ik stel dus voor om voortaan in bepaalde gevallen op
ondubbelzinnige wijze twee gelijkwaardige varianten
toe te staan, in overeenstemming met het daadwerkelijke taalgebruik. Het sleutelwoord in deze zin is 'gelijkwaardig' . Voortaan zouden regels dan kunnen luiden: u kunt zowe1 met wie als waarmee schrijven bij
personen, zoals u ook de aanrecht en het aanrecht
mag gebruiken, en col/ega's en col/egae, keuzen en
keuzes en in de eerste plaats en op de eerste plaats.
Zoals u regime en regiem mag spellen, notulen en
notulen mag zeggen, adreslijst en adressenlijst mag
schrijven, of kunt kiezen tussen welgesteld en vermogend en tussen attaque en beroerte. Op den duur zou
zelfs de vorm die nu nog fout wordt gerekend , de
enige goede kunnen worden, althans als deze het
vaakst voorkomt. Mensen die bezwaar hebben tegen
het bestaan van keuzemogelijkheden, moeten zich realiseren dat die er binnen de taal altijd zijn geweest
en altijd zullen blijven - en dan laat ik stijlverschillen
nog buiten beschouwing.
Wat de grammatica betreft, gaat het bovendien
slechts om een relatief klein aantal extra gevallen , ik
schat hoogstens enkele tientallen, waarin nu ook al
variatie heerst, zoals boven bleek. Ik pleit bijvoorbeeld niet voor het gebruik van hun als onderwerp,
Num ber of results on ~ fo r t he ke yw ords "'Mear nlet dftn
ne de t" and ·MlUU olet na dlllt":

Regels versoepelen

De vraag is nu wat we met deze gegevens doen. Ongetwijfeld zullen er mens en zijn die de uitkomsten
zien als een bewijs van slecht onderwijs en slecht
taalgebruik. Dat is niet mijn interpretatie. Ik consta teer een discrepantie tussen taalregels en taalgebruik.
Nu we, voor het eerst in de geschiedenis, kwantitatieve gegevens hebben over taalgebruik, zouden we
daar de taal regels op aan moeten passen - de spraakmakende gemeente beslist . Zo is het ook gebeurd bij
de laatste spellingherziening, waarbij de trefwoordselectie en de gegevens per woord (maar niet de spelling van de woorden) bepaald werden op grond van
enkele grote tekstverzamelingen, oftewel tekstcorpora. Mijn idee is dus dat als een bepaalde grammaticale regel veelvuldig wordt overtreden, de conclusie
moet worden getrokken dat de regel niet (meer)
deugt. Wat 'veelvuldig' is, dient nader te worden gedefinieerd.
Uit bovenstaande zoekresultaten zou kunnen worden afgeleid dat het gerechtvaardigd lijkt om de congruentieregels van collectieve woorden (een aantal
heeft/hebben) en passieve zinnen met een meewerkend voorwerp (de reizigers wordt/worden verzocht) te
versoepelen, dat de regels voor het gebruik van het
voornaamwoord bij geografische namen (Amsterdam
met zijnlhaar grachten) en collectiva (de staat en
ziin/haar onderdanen) moeten worden herschreven,
dat voortaan de regel zou moeten luiden dat hun alleen als bezittelijk voornaamwoord voorkomt (dat is
hun huis), tegenover het persoonlijk voornaamwoord
hen (ik gee!het hen, wat hen betreft), dat wiens ook
naar personen in het meervoud kan verwijzen (de
dames wiens man verdwenen is), en dat maar niet
nadat en hele grote goed Nederlands zijn. Daarentegen blijkt - tot mijn stomme verbazing - de regel dat

[20]

0 N Z E

T A A l

2 0 0 4 -

1

"Maar niet dan nadat" versus "Maar niet nadat"
(l·B roslllls)
(556 rasult s)

~

Bgbt pf ' hI mgnsb

The w inner Is:

"Maar niet nadat"

seerch th e Wab with the words:
"'Moor nlet don nodot"' and "'Moor olet nodot"
S. .rd po •• ,..416r

• • y.rsi9D

~, Reacteur.com

frepSl l1l

SlIggastthls fight for tha "H811 of F8ma"

omdat dat momenteel slechts door een minderheid
wordt gebruikt. En is het niet juist de variatie die taal
zo spannend maakt en de mogelijkheid geeft tot de
allerindividueelste expressie?
Niet alleen taaladviseurs zouden moeten vermelden dat er in sommige gevallen meerdere gelijkwaardige keuzemogelijkheden zijn, maar ook in schoolgrammatica's zou dit opgenomen moeten worden. De
meeste mensen blijven namelijk hun hele leven vasthouden aan de kennis die ze op school met moeite
hebben verworven. Dus wanneer zij een bepaalde
keuze hebben geleerd, en er bovendien in taaladviesboeken staat dat die keuze de minste weerstand oproept, dan zullen zij daarop blijven hameren, en zo
worden vernieuwingen nooit mogelijk. Datzelfde lot
heeft de Nederlandse spelling getroffen.
Ik ben me er maar al te goed van bewust dat er methodologisch allerlei opmerkingen te maken zijn over
het bovenstaande onderzoekje, maar dat neemt niet
weg dat de gegevens smeken om nader onderzoek wellicht kan er eens iemand op promoveren. En hopelijk
luisteren taaladviseurs, grammaticaschrijvers, schoolmeesters en uitgevers dan naar de stem des yolks. •

Maarnietnadat komt
op internet veel
vaker voor dan het
correcte maar niet
dan nadat.

KEESJE EINDELIJK COMPLEET
Hans Hulshof en Ewald Vervaet

I

n 1917 verscheen De roman
van een kleuter. Die titel was

wat verraderlijk, want het
ging hier niet om een roman,
maar om een leerboek Nederlands
(eigenlijk het eerste deel van een
aantalleerboeken Nederlands)
voor de middelbare school. En het
betrof hier dus ook geen fietie,
zoals gebruikelijk bij romans: het
werk was gebaseerd op aantekeningen over de taalverwerving van
een bestaand jongetje, in het boek
Keesje geheten.
Intussen was het wel een heel
bijzondere uitgave. De beroemde
taalkundige J. van Ginneken (want
hij was er de auteur van) deed iets
wat daarna eigenlijk nooit meer is
gedaan: hij maakte taalkundige
kennis op het gebied van wat we
nu 'psycholinguistiek' en 'sociolinguistiek' zouden noemen, toegan-

Onlangs opgedoken
aantekeningen
geven een beter
beeld vanKeesje,de
hoofdpersoonuit De
roman van eenkleuter

van j.vanGinneken
(1917).

kelijk voor middelbare scholieren het boek was zelfs bestemd voor
de eersteklassers.
Wie er precies schuilgaat achter
Keesje is lang onduidelijk gebleven . Ook Van Ginneken hield de
mystifieatie graag in stand. Uit zijn
voorwoord: ''AIleen de namen zijn
veranderd. Wie weet dus, of je

Keesje niet kent . Je bent het misschien zelf wel." Een paar jaar geleden is het raadsel opgelost [door
Hans Hulshof - red.]: Keesje was
gemodelleerd naar een zekere Jan
de Josselin de Jong uit Voorschoten (1913-1986) . Zijn ouders hielden zijn taaluitingen heel nauwgezet bij in vijf schriften; het eerste
ligt ten grondslag aan De roman

van een kleuter.

A. Test uw spellingkennis
1.

2.

a. Drie Koningen
b. Driekoningen
c. driekoningen
a. calibreren
b. callibreren
c. kalibreren

3. a. winst en verliesrekening
b. winst- en verliesrekening
c. winst-en-verliesrekening
4. a. kaballa
b. kabbala
c. kabballa
5. a. tractatie-ontbijt
b. tractatieontbijt
c. traktatieontbijt
6. a. gothiek
b. Gothiek
c. gotiek

rozekleurig voorgesteld: de snodaard
had zijn helicoptervliegkunstenschromelijk overdreven.

B. Vergroot uw
wo ordenschat
1.

2.

debiteren
a. in premiere gaan
b. ten beste geven
c. rood staan
lullificatie
a. iemand voor paal
zetten
b. inslaap wiegen
c. vervelend
geklets

3. derrick
a. beige regenjas
b. boortoren
c. rechercheur

2.

Hoewel de media
had beloofd respectvolmet de affaire
om te gaan, had de
Koninklijke familie
daar weinig fiductie
in. En terecht: de
pers mat de smadelijke aftocht van de
gewezen troo npretedent breeduit.

D. Extra

4. onna
a. dom wicht
b. veraf
c. voor

C. Zoek de fouten
1.

De palmares van
deze nae bloedverwant waren al te

Welkwoord isgeen synoniem van gevangenis?
a. cachot
b. penoze
c. petoet
d. bak
Deantwoorden vindt u
op pagina 27.
•

Dat schrift was van groot belang
- niet zozeer uit biografisch oogpunt als wel omdat er aanvullende
informatie in zou kunnen staan.
Want wie De roman van een kleuter
zorgvuldig bestudeert, loopt al
gauw tegen een manco aan: bij de
besproken taaluitingen van Keesje
worden doorgaans geen leeftijden
vermeld. Ook hiervoor kwam onlangs een oplossing. Na wat naspeuringen werd het schrift teruggevonden [door Ewald Vervaetred.], bij de weduwe van De
Josselin de Jong.
Inderd aad bleken aile nodige
data erin voor te komen. Dankzij
deze vondst kan nu dus optimaal
gebruik worden gemaakt van de
observaties van de taalontwikkeling van een kind uit het begin van
de vorige eeuw. En bovenal vergro ten deze aantekeningen de kennis
van het allereerste boek dat geheel
gewijd is aan de taalverwerving
van het Nederlands.
•
De roman van eenkleuter staat in zijn

geheel opinternet:
www.dbnl.orqrtekstjqinnootrornaot.
Kopieen vandeaantekeningenvan
defamilie De josselin delong zijn
beschikbaar bij Jeep Kruijsen. e-mail
j.kruijsen@let.kun.nl.
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IAMTAM
Aan speelfilms ontleende woorden en uitdrukkingen
Ton den Boon- hoofdredacteur grate VanDale

Eind januaritrekken filmliefhebbers weer massaal
naarRotterdam. waar danhet 33Ste internationale
filmfestival plaatsvindt. Tergelegenheid daarvan gaat
Ton denBoon in op enkele woorden enuitdrukkingen
dieviahet witte doekonzetaal hebben bereikt.

lien; basic instinct,
bodysnatchers, close
encounters, paparazzi het is een bonte verzameling woorden en uitdrukkingen
die een ding met elkaar gemeen
hebben: allemaal zijn ze via de
bioscoop het Nederlands binnengekomen. Ze fungeren namelijk
niet aileen als naam van een film
(of een filmpersonage) , maar ook
als toespeling op of soortnaam voor
een verschijnsel dat zich uit de filmwereld losgeweekt heeft en in onze
taal een eigen leven is gaan leiden .
Er zijn zeker honderd woorden
en uitdrukkingen in het Nederlands rechtstreeks ontleend aan
populaire speelfilms. Een enkel
woord is al ZQ in onze taal ingeburgerd dat de grote Van Dale het
vermeldt. Rambo (volgens Van
Dale een "stoere dommekracht") is
bijvoorbeeld een recente aanwinst.
De meeste van zulke woorden

Signor Paparazzo
(vierde van links).de
societyfotograaf in
de film La dolce vita.
Uit: BobWallagh. La dolcevita
(Hef zoete leven). Maastricht.
Leiter-Nypels
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en uitdrukkingen zijn van oorsprong Engelstalig. Oat heeft natuurlijk te maken met de dorninantie van Hollywood in de productie
van grate publieksfilms. Daaraan
hebben we dan ook soortnamen te
danken als bodysnatcher ('buitenaards wezen dat iemands plaats en
functie inneemt', naar Don Siegels
sciencefictionfilm Invasion of the

Body Snatchers, 1956), dirty
dancing ('erotisch dansen', naar
Emile Ardolino's muziekfilm Dirty
Dancing, 1987) en killingfields
('locaties waar massale slachtpartijen hebben plaatsgevonden', naar
Roland Joffes oorlogsfilm The
Killing Fields, 1984). Twee heel bekende voorbeelden zijn alien en

deep throat.
Alien
Vroeger heetten marsmannetjes en
andere 'extraterranen' in goed Nederlands 'buitenaardse wezens '.
Sinds in 1979 Ridley Scotts eerste
Alien-film in premiere ging, heeft
buitenaards wezen in onze taal concurrentie gekregen van zijn Engelstalige pendant alien. Dankzij een
ware stroom 'van zogenoemde
sciencefictionblockbusters met
alien in de titel (Alien, Aliens,
Alien", Alien: Resurrection) raakte
dat woord langzamerhand algemeen verbreid in het Nederlands.

Zelfs ZQ dat alien eigenlijk allang
een plaatsje in de grate Van Dale
heeft verdiend. Allereerst is er het
veelvuldige vrije gebruik van alien
in de betekenis van 'buitenaards
wezen' in contexten als "Rembrandt C..) is een alien , net als
bijvoorbeeld Mozart. Zo veel talent, daar kunnen wij als gewone
mensen niet bij" (HetParool,
3-II-2001). Maar ook doordat het
woord steeds vaker in de figuurlijke betekenis van 'wereldvreemde
persoon' of 'buitenstaander' wordt
gebruikt. Zo wordt Balkenende op
internet weleens voor 'alien' uitgemaakt.

Deep throat
Deep throat (letterlijk 'diepe keel')
is in het Nederlands een vrij algemene aanduiding voor een anonieme maar goed ingevoerde informant geworden, maar een enkele
maal komt het woord ook in een
andere betekenis voor, namelijk
'vorm van fellatio waarbij iemand
de penis achter in de keel neemt'.
In deze laatste betekenis is deep
throat ontleend aan de titel van de
bekendste en lucratiefste pornofilm ooit: Deep Throat (1972) van
regisseur Gerard Damiano , waarin
pornoactrice Linda Lovelace (de
toneelnaam van Linda Boreman,
1949-2002) met verve de consequenties trekt uit de ontdekking
dat haar Clitoris op een nogal ongebruikelijke plaats zit, namelijk
achter in haar keel.
Toen Deep Throat verscheen,
luidde het Watergate-schandaal in
de Verenigde Staten de ondergang
van president Richard Nixon in. De
voor 'Tricky Dick' belastende informatie die de Washington Post publiceerde , was afkomstig van een
zegspersoon nabij de president, die
zijn informatie periodiek doorspeelde aan twee journalisten van
de 'Post': Robert Woodward en
Carl Bernstein, de latere auteurs
van het in 1976 verfilmde boek All
the President's Men . Als hommage
aan de populaire fellatiofilm gaf
een redacteur van de Washington
Post deze zegspersoon de bijnaam

Deep Throat: de anonieme informant had net zo'n gouden strot als
Linda Lovelace .
Naast Engelstalige filmuitdrukkingen zijn er in onze taal ook een
paar anderstalige ontleningen aan
de filmwereld . Twee voorbeelden
zijn bleierne Zeit ('een zwarte periode, een moeilijke, loodzware
tijd', genoemd naar de Die bleierne
Zeit (1981) van Margarethe von
Trotta) en grande bouffe ('een
schranspartij', ontleend aan La
grande bouffe (1973) van Marco
Ferreri) . Maar er zijn er meer.
~ Paparazzo
Het voorbeeld bij uitstek van een
volledig ingeburgerde filmnaam is
wel paparazzo. Inmiddels is dat
een algemene benaming voor een
"opdringerige persfotograaf die op
straat beroemdheden probeert te
fotograferen, bij voorkeur in scan daleuze situaties" (Van Dale),
maar van oorsprong is Paparazzo
de naam van een bijfiguur uit de
film La dolce vita (1960) van Federico Fellini (1920-1993) . Daarin
speelt Signor Paparazzo (Walter
Santesso) een op sensationele en
scandaleuze foto's van de beau
monde beluste fotojournalist in het
'Hollywood aan de Tiber ', zoals
Rome dankzij zijn grote populariteit bij Hollywoodsterren in de
jaren vijftig werd genoemd. Het
personage Paparazzo is op zijn
beurt geinspireerd op een historische figuur: Tazio Seechiaroli
(1925-1998), een van de bekendste
Romeinse societyfotografen die in
de jaren vijftig de Via Veneto, de
uitgaansstraat in Rome, onveilig
maakten met een destijds nieuwe,
agressieve vorm van fotojournalistiek, waarbij op onbewaakte ogenblikken gevoelige plaatjes van
royalty en filmsterren werden gemaakt. Paparazzo is lange tijd alleen een ongunstige benaming geweest voor roddelpersfotografen,
maar de afgelopen jaren lijkt het
zich tot geuzennaam te ontwikkelen , nu Neerlands bekendste
societyfotograaf, Joop van Tellingen , zich in een reclamefilmpje
voor Center Pares publiekelijk laat
voorstellen als 'paparazzo'.

Familie Flodder
Ook de Nederlandse filmcultuur
heeft enige invloed op onze taal
uitgeoefend, vooral dankzij de
speelfilm Flodder (1986) van regisseur Dick Maas. Dat is een nogal
hilarisehe film over een asociaal,

gebroken gezin dat dankzij de tussenkomst van een welzijnswerker
een huis krijgt toegewezen in een
villawijk. Daar maken de zelfstokende en sigarenrokende Ma
Flodder en haar criminele kinderen de buurt onveilig met hun onaangepaste gedrag.
De film wordt met 2,3 miljoen
bezoekers een eclatant succes .
Reden genoeg voor een vervolg. In
1992 gaat Plodder in Amerika in
premiere, in 1995 gevolgd door
Flodder 3. Tussendoor is er op de
Nederlandse televisie ook een op
de film geinspireerde dertiendelige
serie te zien. Het gevolg? De familie Flodder wordt in de jaren negentig een begrip en er is al snel
geen Nederlander meer die haar
niet kent. De woordgroep familie
Flodder komt in de omgangstaal terecht als soortnaam voor een 'ordinaire, asociale familie' . Elke gemeente blijkt wel zo'n familie te
hebben en in sommige plaatsen
zijn er voor dergelijke "Floddergezinnen" (Rotterdams Dagblad,
6-5-2003) inmiddels zelfs speciale
"Flodderwoningen" (Het Parool,
7-5-1994).
Naast de familie Flodder is ook
Ma Flodder een begrip geworden.
Ma Flodder staat voor een slonzige,
meestal alleenstaande moeder van
asociaal en overlast veroorzakend
kroost: "De meeste 'Ma Flodders'
zijn in een neerwaartse spiraal
geraakt van uit de hand gelopen
sehulden, drank, relatieproblemen
en soms geen werk" (ANP, 16-11996). Bij Ma Flodder ligt de nadruk overigens niet zozeer op haar
onaangepastheid en de overlast
die haar gezin veroorzaakt, als wel
op haar slonzigheid. En in die betekenis is Ma Flodder de bron van
inspiratie voor een nieuwe variant
op het allanger bestaande woord
verfloddering. Zo beweert de erkende beauty Daphne Deckers, die
naar eigen zeggen soms de hele
dag thuis in joggingbroek achter
de computer zit te werken, in een
interview: '~e 'ver-Ma-Floddert'
trouwens wel heel snel als je thuis
werkt" (de Volkskrant, 8-6-2002).
En dat vrije gebruik levert Ma
Flodder in de toekomst ongetwijfeld een voortbestaan in het woordenboek op.
•

KORT
Indeze nieuwerubrieksignalerenlezers
verrassende,aardigeen anderszins
opvallende nieuwetaalverschijnselen.

De noodledigen
W . van der Kraan - Drempt

ensen schrijvensteeds vaker
'de nood ledigen' in plaats
~
van 'de nood lenigen'. Zowas
er in NRC Hondelsblod van 11 oktober
2003 sprake van "15 .000 Duitse marken die waren overgemaakt om de
ergste financiele nood van de VN-missie in NewYork te ledigen." Ikvermoed dat het woord lenigen niet meer
bekend is en vervangen wordt door
iets bekends wat erop Iijkt.

Zwer(krant
Erik de Jong- Zaandam
~

kzat laatst in de tre in en op het 'ta -

I feltje' tussen de stoelen lag mijn

1~ krant, die ik net uit had. Bij het
eerstvolgende station kwam iemand
mijn coupe binnen en die ging aan de
andere kant van het gang pad zitten.
Hij zag mijn krant, boog zichvoorover
en vroeg: "Isdat jouw krant of is dat
een zwerfkrant?" Zwerfkrant: een
prachtige uitdrukking, die fk in ieder
geval nog niet eerder had gehoord .

Tot
Kees Rozema - Enschede

r -"' en aantal maal is mij in inter~r" views op radio en televisie het
fi.,=",,,gebruik van het woordje tot in
plaats van dot opgevallen. In het radioprogramma Tros Nieuwsshow bijvoorbeeld werd onlangs iemand qeinterviewd over een door hem uitgevonden drijvende weg. Hij zei:"Uit
het onderzoek is gebleken tot de drijvende weg zich gedroeg zoals wijvan
tevoren hadden berekend." Inde zin
"Oat is niet waar" gebruikte hij dot
overigens wei correct . Kennelijk wordt
dot aileen vervangen door tot als het
als voegwoord fungeert.
Ditfenomeen isvoor mij niet helemaal nieuw. Uitmijnjeugd in Leiden
meen ik mijte herinneren dat het gebruikvan tot in plaats van dot veel
vaker voorkwam. Wat mij nu verbaast, is dat (of tot?) dit nu blijkbaar
ook buiten het Leidse dialect voorkomt.
•

Inde loop van2004 verschijnt ervanTon
denBoon een boekje overfilmwoorden in de
Nederlandse taal.Suggesties kunt u mailen
naarton.den.boon@vandale.nl.

o

N Z E

TA A l

2 0 04 -

1

[23]

DE UITSPRAAK VAN MARKT
C. Kostelijk - Alkmaar

D

e uitspraak [mart] in
plaats van [markt]
hoo rde ik voor het
eerst in de jaren der tig, toen mijn beid e Haagse neven
op bezoek kwamen . lk yond het
vreemd klinken, maar durfde er
niets van te zeggen: zij zaten op
het gymnasium en ik zat nog op de
lagere school.
lets nieuws wa s het kennelijk
niet: er wordt al melding van gemaakt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel IX,
1913). Hoewel er in dit woordenboek geen informatie wordt gegeyen over de uitspraak, wordt mart
als variant gegeven bij het lemma
markt en zijn er acht citaten opgenomen waarin de spelling mart
voorkomt. Drie ervan zijn afkomstig van niemand minder dan
Jacob Cats (1577-1 660) en ConUitspraak marktals
[mart]
Bruin (88-100%):
hier wordt [mart]
gezegd.
Donkergroen
(0-12%): hierwo rdt

geen[mart] gezegd.
Tussenkleuren: hier
wordt in meerdere
of mindere mate
[mart] gezegd.
Kaart: A. Goeman.Meertens
lnstituut . Amsterdam

II
.~

0-12 %
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stantijn Huygens (1596-168 7). En
ook voor Justus van Effen (16841735) zal [mart] niet onbekend geweest zijn: het WNT vermeldt bij
het werkwoord markten ('concurreren') zijn spelling, "marten".
Maar hoe algemeen is [mart]
inmiddels? Professor Zaalberg beweerde zes jaar geleden in Onze
Taal dat men markt het best als
[mart] kon uitspreken. Van Dale
lijkt hem hierin in eerste instan tie
gelijk te geven. In de edities vanaf
1950 staa t bij de zesde betekenis
van markt ("plaats waar markt
wordt gehouden"): "in deze bet.
veelal uitgesproken als mart". En
vanaf 196 1 heeft mart zelfs een
eigen ingang, waar direct wordt
doorverwezen naar die zesde betekenis van markt. Maar wat hierbij
opvalt, is dat het woord "gewestelijk" wordt genoemd. Zo algemeen

is [mart] blijkbaar ook weer niet .
lk legde de kwestie voor aan de
heer A. Goeman van het Meertens
Instituut, die mij een kaart stuurde
met de verbreiding van de uitspraak
[mart] in 1950 . En die brengt duidelijk het uitspraakverschil tussen
mijn neven en mij in beeld: Den
Haag ligt midden in het [mart]gebied, en Alkmaar ligt daar relatief
ver vandaa n.
Hoewel [mart ] voor mij sinds de
jaren dertig even merkwaardig is gebleven, is die uitspraak in een groot
deel van het land kennelijk zo normaal dat die terug te vinden is in de
spelling. Dat was vroeger zo, in de
tijd van Cats, Huygens en Van Effen,
die (een groot deel van) hun leven
doorbrachten in steden als Den Haag
en Leiden. En dat is nu niet anders :
wie kent bijvoorbeeld niet de "Haagse Mart" in de Schilderswijk?
•
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KIJKEN DOOR EEN PROZACBRIL
ring van de verstoorde serotoninehuishouding krijgen mensen die
depressief zijn in veel gevallen
weer een opgewekt humeur. Althans, met Prozac blijkt het gros
van de gebruikers zich prettiger te
voelen dan zonder.
Prozac wordt in korte tijd een
ooit meer ongelukkig
- in de roman Brave
van de succesvolste medicijnen
New World (1932) van aller tijden. Maar wat meer is: het
antidepressivum wordt een hype.
Aldous Huxley verkeProzac blijkt namelijk niet alleen
ren mensen in een permanente
een uitkomst te zijn voor patienten
staat van gelukzaligheid dankzij
het wondermiddel "soma". De
met zware depressies en angstbewoners van de door Huxley
stoornissen, de "toverballen voor
geschapen ideale wereld slikken
een blijer gemoed" (de Volkskrant,
dagelijks een dosis van die far19-4-2003) helpen ook depri adomaceutische sleutel tot geestelijk
lescenten, dames in een dip en
geluk en lichamelijk welbevinden.
heren in hun midlifecrisis over hun
dode punt heen.
Geen wonder dat binnen een
paar jaar miljoenen mensen 'aan
de Prozac' zijn. Trendwatchers zien
een heuse 'prozacgeneratie' opgroeien, bestaande uit louter blije
mensen met een immer zonnig humeur, en mondige patienten spoeden zich naar hun huisarts voor
eenProzac-recept, Ongetwijfeld
tot ongenoegen van Eli Lilly valt
de merknaam Prozac daardoor
soms ten prooi aan het Spa-effect
(je bestelt een spaatje maar krijgt
een flesje Sourcy of Perrier): de
patient die 'voor Prozac' naar de
dokter gaat, moet niet vreemd opkijken als hij thuiskomt met een
middel van de concurrent. Aangetrokken door het succes van Prozac
brengen heel wat andere bedrijven
in de jaren tachtig en negentig namelijk serotonineremmers op de
Wat Huxley in zijn toekomstmarkt. De namen daarvan doen er
niet toe, want de gezamenlijke
roman over soma schrijft, is fictie
(en naar bij verdere lezing blijkt, is serotonineremmers worden vaak
het allemaal ook helemaal niet zo
simpelweg onder de naam prozac
ideaal), maar ruim een halve eeuw samengevat. In dat gebruik wordt
na publicatie van de roman komt
de naam ook regelmatig met een
kleine letter geschreven: 'Voel je je
de geestelijke heilstaat in het echt
alsnog binnen handbereik. Farniet prettig, neem dan een prozacmaceut Eli Lilly brengt in 1985 na- je.'
Ook in samenstellingen blijkt
melijk een psychofarmacon op de
markt waardoor voor de droevigen Prozac populair te zijn. Dat bevan ziel en de neerslachtigen van
perkt zich niet tot samenstellingen
geest de zon weer gaat schijnen.
waarin de naam verwijst naar psyFluoxetine, de werkzame stof die
chofarmaca in het algemeen, zoals
Eli Lilly onder de merknaam Proprozacmaatschappij ('maatschappij
zac in de handel brengt, heeft een
waarin stemmingen door antideselectief remmend effect op de
pressiva beinvloedbaar zijn'), proopname van de neurotransmitter
zacpersonages ('voorheen sombere
serotonine en dankzij de regulelieden die dankzij antidepressiva

Barbiefiguur, brintageneratie. bauntyeiland: er zijnmerken die zo'n
grote invloedhebben gekregen dat ze in het dagelijkstaalgebruik zijn
terechtgekomen. Sommigestaan zelfsop het punt een plaatsjein het
woordenboek te bemachtigen. Omde maand bespreekt Tonden Boon
ereen.
Tonden Boonhoofdredacteur
grate Van Dale

Nepreclamevoor
het wandermiddel
Prozac

N
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blije mensen geworden zijn') en

prozacgen ('gen dat betrokken is bij
de regulatie van serotonine') . Er
zijn ook samenstellingen waarin
prozac een figuurlijke betekenis
heeft. Zo kijken mensen die de wereld voorheen door een roze bril
zagen, nu soms door een "prozacbril" (Het Parool, 3-6-1998), en al
gaat het nog zo slecht met de economie of op het werk, je hebt altijd mensen die er de "prozacsfeer"
('Het gaat toch lekker!') in weten
te houden (Algemeen Dagblad, 2-32002) .
Minder incidenteel is het figuurlijke gebruik in comb ina ties waarin
prozac synoniem is met stemmingverbeteraar in het algemeen. Zo
wordt het sint-janskruid in de
krant getypeerd als "natuurlijke
prozac" (de Volkskrant, 16-5-2001)
en "prozac van moedertje natuur"
(De Morgen, 25-6-2001) . Elders
wordt popmuziek afgeserveerd als
"muzikale prozac om de nostalgie
naar het verleden mee te voeden"

(de Volkskrant,

30 -8 -2000).

Het leek erop dat prozac - getuige afleidingen als prozacje en samenstellingen als prozacgeneratie la aspirine in onze taal zou inburgeren. Maar de kans daarop
lijkt te zijn verkeken sinds het octrooi op Prozac is verlopen en het
marktaandeel ervan terugloopt ten
gunste van Prozac-klonen, Als prozac niettemin eens in het woordenboek terechtkomt, dan zal dat vrijwel zeker met de genoemde betekenis zijn: 'stemmingverbeteraar
(in eigenlijke en figuurlijke zin)'.•

a

(advertentie)

WordHouse
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www.wordhouse .nl
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AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Letterlust

u:

Heta/fabet persoon/ijk verbee/d
van Kees van Kooten en grafisch ontwerper Ewald Spieker, is een bijzondere uitgave,
waarin beide au teurs hun liefde voor letters belijd en, de een in woord en de ander in beel d.
Kees van Kooten gaat alfabetsgewijs op zoek naar wat lett ers - 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 schoo l, maar er zijn ook lettergevoelens van recen tere datum bij. Hij schrijft over onder meer het verticale alfabet, het stenen krijtperk, de iele i, de
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 letterobjecten. De origine le 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 .

let e r

I uK·s·nio,en
Ewald Spieker

€ 3,90korting voorlezers van Onze Taal
Letterlust (ingenaaid. 128biz.•verschenen bij De Harmonie/Manteau) kost in de boekhandel € 24.90. Het boek wordt u zonder verdere kosten t huisgestuurd als u € 21.- overmaaktop rekening 426 5902 van Genootschap Onze Taa l in Den Haag ondervermelding van 'Letterlust' en uw Iidnummer of adres.
Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 22.50 op postgiroreken ing 000-1635566-4 9.

Woordenboek familienamen

Schrijven leren

Herziene uitgave in een band

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
he eft 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
het hebb en aangepakt. BovenSCH R IJVEN
van gedichten
dien zijn er werkopdra chte n toeenverhalen
gevoeg d, zod at de lezer zijn inzicht kan toetsen en zijn eigen
teksten kan leren beoordelen en
verbeteren . Het boek is een flink gewijzigde en verbeterde heru itgave van het cursusboek van de gelijknamige Teleac-cursus uit 1993.

n 1993 verscheen het omvangrijke, tweedelige Verklarend woordenboekvan defamilienamen in Belgie en Noord-Frankrijk, van de

I

Vlaamse naamkundige dr. Frans Debrabandere. Hij he eft het boek
sindsdien grondig bijgewerkt, verbeterd en aangevuld, en de tweede
druk ervan is onlangs in een band verschenen in Het Taalfonds van
1.J . Veen. Het woordenboek verklaart meer dan
150.000 familienamen, varianten inbegrepen.
Het bevat niet alleen de Brabantse, Limburgse en
(Frans-)Vlaamse achte rnamen, maar ook veel
Waalse, Nederlandse en Duitse. Veel van de beschreven namen verbergen achter hun Nederland se of Romaanse voorkomen een heel andere
herkomst. Door zo vee l mogelijk teru g te gaa n
tot de oors pronkelijke vor m - die indien bekend
wordt gei1lustreerd met historische bewijspl aatsen - heeft de auteur het geheim van ta lrijke misleidende of raadselachtige nam en kun nen onts luieren. 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.

I

€ 2,55 korting voorlezers van OnzeTaal
€ 14,- korting voorlezers van OnzeTaal
Schrijven van gedichten en verhalen van Cees van der Pluijm
Het Verklarend woordenboek van defamilienamen inBelgie en Noord-Fronkrijk telt 1359
bladzijden en kost in de boekhandel € 69.90 . U krijgt het boek zonderverderekosten thuisgestuurdalsu € 55.90 overmaaktop rekening 4265902 van Genootschap
Onze Taal in DenHaag onder vermeldingvan 'Familienamen' en uw lidnummer
of adres. Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 58.15op postgiroreken ing
000 -1635566-49 .
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(gelijmd. 272 bladzijden, L.J. Veen) kost in de boekhandel
€ 18.50 en bij Onze Taal nu € 15.95. Maakdit bedragover op
rekenin g 4265902 van Onze Taal in DenHaag. o.v.v. 'SchrijYen' en uw Iidnummer of adres. U ontvangt het boek dan
zonderverdere kosten thuis. Bestelling en betaling vanuit
Belqie: € 17.45 op postgirorekening 000-1635566-49.

IG-ESCH lED EN ISO PST RA AT
FNIDSEN
RiemerReinsma

H

oe Scandinavisch de
Alkmaarse straatnaam Fnidsen met
zijn opeenstapeling
van medeklinkers ook klinkt, hij is
oer-Hollands, en hij verwijst zelfs
naar een nag verder zuiden, name lijk naar Venetie. De naam Fnidsen
is voor het eerst aangetroffen in
1381. Eis Ruijsendaal vertelt in Alkmaar binnen de veste (1998) dat
het een West-Friese verbastering is
van een langere naam, ('t) Veneetse
(Eiland) , al is die naam pas enkele
eeuwen later in de bronnen aange troffen dan Fnidsen : pas in 1649.
De straat 't Veneetse Eiland bestaat
overigens nog steeds, maar die ligt
ergens anders dan de straat die de
naam in 1649 droeg .
Waar komt dat Veneetse eigenlijk
vandaan, en waarom is het niet gewoon 't Venetiaanse Eiland? Veneets
was tot in de achttiende eeuw het
gebruikelijke bijvoeglijk naamwoord bij Venetie. Het woord Venetiaans bestond toen ook aI, maar
werd vee! minder vaak gebezigd.
In de loop van de achttiende eeuw
kreeg Venetiaans de overhand, of
liever: het alleenrecht.
Fnidsen heeft drie bijna-naam-

ANTWOORDEN TAALTEST

(zie pagina 21)

A. Test uw spellingkennis
b. Driekoninge n
2. c. kalibreren
3. c. winst-en-ve rliesrekening (over b. winst- en verliesrekening, zie www.onzetaal. nl/advies/winst.html)
4. b. kabbala
5. c. traktatieontbijt
6. c. gotiek

1.

B. Vergroot uw w oordenschat
b. ten beste geven
2. c. vervelend geklets
3. b. boortoren
4. b. veraf

1.

C. Zoek de fouten
1.

2.

was: rooskleurig; snoodaard; helikoptervliegkunsten
de media hadden; koninklijke; fiducie; troonpretendent;
breed uit

D. Extra
b. penoze. Bak, cachot, en petoet zijn slechts enkele van
de vele woorden om het gevang mee aan te duiden.
Penoze is Bargoens voor 'on derwe reld' .

Het 'Veneetse Eiland' te Alkmaar in 1649.
In: J. Blaeu,Toonneelder stedenvandeVereenighde Nederlanden. met harebeschrfjvinqen,1649.

klaring voor de Venetie-namen, althans voor sommige daarvan; deze
verklaring is overigens niet in
strijd met de eerste . De Hoornse
geschiedschrijver Theodorus Velius
(Chroniick van Hoorn, 1617) herinnerde eraan dat het Hoornse 'Venetie' uit een moeras is ontstaan
en dat het naar Venetie genoemd
werd "omdat het een Eylant is".
Overdrijving was de naamgevers
niet vreemd: het echte Venetie
is niet slechts een eilandtje),
maar een hele archipel van 188
eilandjes .
Hoe dan ook, voor het Alkmaarse Fnidsen lOU deze laatste verklaring ook kunnen opgaan. Want ook
daar was sprake van een eiland :
een stuk land , gewonnen uit het
voormalige Voormeer. Ook het
Enkhuizense Venedie lag trouwens
in een waterrijke omgeving , en ...
in het notariele archief is de oudere aanduiding 't Eilant Venegien
aangetroffen.
Waarom eindigen de namen
Fnidsen en Venedien op een -n?
Woordenboek derNederlandsche
Taallezen we dat de dichter VonRuijsendaal houdt het erop dat het
del - om redenen die niet opgehel- een oude naamvals-n is. Meestal
derd worden - graag die Duitse
werden de namen Fnidsen en Venaam gebruikte, en daarin tijdens
nedien gebruikt in combinatie met
de zeventiende en achttiende
een voorzetsel Cop, achter, enz.),
eeuw veel navolging yond bij dich- maar toen de naamvallen uit de
taal verdwenen, beschouwde ieters. En dat gold blijkbaar ook
dereen de naamvalsvorm als de
voor die Cveronderstelde) koop'gewone' vorm, ook als er geen
man in Enkhuizen.
voorzetsel in de buurt stond . •
Er is ook een specifiekere ver-

genoten die oak in deze contreien
liggen, namelijk Venidse in Hoorn,
Venedie in Enkhuizen (rijmend op
wie) en venedien in Purmerend.
Zeker is dat ook deze drie vernoemd zijn naar Venetie, maar wat
was nu eigenlijk de reden om ze zo
te noemen? Volgens Eis Ruijsendaal heeft de naam Fnidsen "te
maken met de handel met Venetie"
en is hij "in alle steden aan te treffen die daarmee iets te maken hebben gehad" . Het is inderdaad zo
dat Venetie in de vijftiende en zestiende eeuw een belangrijk handelscentrum was. De handelsrelaties met Venetie hebben vermoedelijk ook een rol gespeeId bij
het Enkhuizense Venedie. P.A.M.
Zwart meldt in zijn boek Tussen he!
en vagevuur (r986) dat deze naam
waarschijnlijk teruggaat op de
naam van een huis, Venedig, dat
mogelijkerwijs toebehoorde aan
een koopman die handel dreef op
Venetie. Waarom Venedig, de Duitse naam voor Venetie? In het
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WOORDEN TEKENEN
omdat ze niet naar school zijn geweest. Die mensen kunnen nooit
aileen mensen praten, en dieren niet. Of hoe je je eigen taal kunt
een boodscha ppenlijstje maken of
maken. Marc van Oostendorp vertelt je er in de serle 'Taalkunde voor
hun kinderen een briefje meegekinderen' alles over.
yen naar school. Als ze een brief
krijgen, moeten ze de buurvrouw
Marcvan Oostendorp
vragen om hem voor te lezen .
Gelukkig kunnen in Nederland
en Belgie de meeste mensen lezen
at is de slimste
en schrijven, en zijn er ook in andere landen steeds minder mensen
uitvinding die
er bestaat? Ik
die het niet kunnen . In die andere
landen moeten de mensen soms
vind: letters.
wei op een heel andere manier
Misschien zat er duizenden jaren
geleden een meisje 's avonds bij
leren schrijven dan wij. Wij schrijeen kampvuur. Ze was aan het spe- yen voor ongeveer iedere klank
len met een afgebroken tak, terwijl een letter. We schrijven kat met
ze luisterde naar een verhaal dat
drie letters omdat we met onze
een oude man vertelde. Ze yond
mond drie klanken maken als we
het een mooi verhaal, maar ze
dat woord zeggen: een k, een a en
werd er ook een beetje treurig van. een t. Maar zo doer niet iedereen
Hoe kon ze dat ooit allemaal onthet . In het Chinees schrijf je het
houden? Met haar stok kraste ze
woordje woe (dar is het Chinese
wat in het zand , en ineens zag ze
woord voor 'niets') bijvoorbeeld zo:
de oplossing. Als ze voor elk
woord in het verhaal een teken bedacht, kon ze die achter elkaar in
het zand zetten, en zo het verhaal
onthouden. Dat meisje was de eerste mens die iets opschreef.
Of het echt zo gegaan is, weet
ik niet. Als dat meisje bestaan
heeft , en als ze haar naam heeft
opgeschreven, is die allang uitgewist uit het zand. In ieder geval is
het schrijven al zo lang geleden
Reuzentoetsenbord
uitgevonden dat we niet meer pre- Dit Chinese woord is op dit plaatje
des weten hoe het gegaan is. In
zo mooi mogelijk geschilderd. Zo'n
ieder geval heeft degene die verplaatje heet 'karakter'. Je kunt er
zan dat je je woorden niet alleen
geen stukje in vinden dat lijkt op
de w of de oe. Het plaatje zegt dus
met je tong kunt maken , maar ze
ook kunt opschrijven, veel veranniets over de manier waarop Chiderd aan onze wereld.
nezen dat woord zeggen. Geeft het
dan de beteke nis weer? Alsje ieBoodschappenlijstje
mand vraagt om een plaatje te teProbeer je eens een wereld voor te kenen van 'niets', tekent hij vast
stellen waarin er geen letters
niet wat je hierboven ziet. Zo is
dat met de meeste Chinese woorwaren. Je kon geen boek en geen
den : je ziet rechtsboven misschien
tijdschrift meer lezen. Je kon geen
nog wei een tafeltje in het karakter
televisieprogramma's bekijken in
voor 'tafel', maar meestal zie je
vreemde talen, omdat er geen
aan het teken echt niet wat het
ondertitels waren. In de winkel
kon je soms niet precies zien wat
woord betekent.
Het is daarom veel moeilijker
je kon kopen. En vooral werd het
ook een stuk saaier op straat zan Chinees te lezen en te schrijven
der reclame en graffiti en al die
dan Nederlands. Chinese kinderen
andere letters.
moeten voor elk woord apart ont Wie niet kan lezen, heeft een
hou den welk plaatje erbij hoort.
moeilijk leven. Sommige mensen
Nederlandse kinderen kunnen aan
hebben het niet op school geleerd,
het eind van groep 3 al bijna aIle
omdat ze het te lastig vonden, of
woorden lezen en schrijven , maar
Op school heb je bijna iedere dag taal, Dan schrijf je een spannend

verhaal of leer je nieuwe woordjes . Maar wat je niet hoo rt , is wa arom
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Chinezen zijn soms pas klaar als
ze helemaal volwassen zijn.
Het is ook heellastig om bijvoorbeeld een e-mailtje te typen .
Je hebt daarvoor een toetsenbord
nodig met een paar duizend knop pen, een voor ieder woord. Dat is
een reuzentoetsenbord, waarop
niemand meer wat kan vinden.
Gelukkig hebben ze daar in China
wei oplossingen voor gevonden.
Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een beeldscherm waar ze
met hun vinger de woorden op
kunnen tekenen. En soms schrijven
ze ook gewoon in onze letters woe
als ze 'niets' bedoelen.
Groot land
Zou het niet handiger zijn als ze
in China dan maar meteen altijd
met onze letters gingen schrijven?
Sommige Chinezen vinden van
wei, maar de meeste denken daar
anders over. Zij zijn eraan gewend
dat zij overal om zich heen Chinese tekens zien, op straat en in de
krant en op de televisie, en ze zauden dat niet anders willen . Al hun
boeken zijn ook in die Chinese lettertekens geschreven.
Bovendien is China een heel
groot land en wonen er heel veel
mensen: vijftig keer zo veel mensen als in Nederland en Belgie
samen. Die mensen spreken lang
niet aIle woorden op dezelfde
manier uit : als de mensen in het
ene deel van het land 'woe' zeggen, zeggen ze in een ander deel
'bo'. Ze kunnen elkaar daarom
soms ook niet verstaan, maar als
ze de woorden opschrijven, maken
ze allemaal dezelfde Chinese tekens. Zo kunnen ze elkaar toch begrijpen .
•
Karakters uit: Florian Coulmans, Writing

Systems. Cambridge,Cambridge
University Press, 2003 ('niets') en Hans
vanden Broek Kisling, China-YoRijswijk,
Elmar,1998('tafel').
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DIEPE OVERTUIGING GEEN REDEN
VOOR WELSPREKENDHEIDSPRIJS
FrankJansen

Erzijntaalkwesties waarover heelverschillend kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansenbehandelt maandelijks zo'n kwestie. Hij steekt daarbijzijneigen mening niet onder stoelen of banken.en eindigttelkens met een stelling,waarop u kunt reageren.

E

r bestaat een Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid. Die prijs is
een gezamenlijk initiatief
van de gelijknamige vereniging
voor democratisch bestuur en de
Leidse universiteit. Eerder kregen
Frits Bolkestein, Hans van Mierlo

Andre Rouvoet
Foto: www.christenunie.nl

en Paul Rosenmoller de prijs. In
2003 was Andre Rouvoet de gelukkige. De toekenning werd als voIgt
gemotiveerd: "de jury [heeft] zich
laren leiden door haar diepe respect voor het grate vakmanschap;
de bereidheid om, tegen politieke
modes in, beschaving in woord en
gebaar te laten prevaleren, gecombineerd met grate parle mentaire

effectiviteit en scherpte ; ten slotte
en vooral respect voor de kracht
van diepe overtuiging die aIle
zichtbaar zijn in het optreden van
de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer,
Andre Rouvoet".
Ik gun Rouvoet zijn prijs van
harte. Hij is iemand die vrij snel,
maar niet te ingewikkeld spreekt,
en vooral in zijn reacties een normale indruk maakt. Een oordeel
over zijn effectiviteit in politicis
ligt natuurlijk buiten mijn competentie, maar het gaat mij hier om
het laatste argument, dat van de
"diepe overtuiging". De laureaat
zelf heeft er zijn tevredenheid over
uitgespraken dat juist dat doorslaggevend is geweest, maar welbeschouwd slaat het nergens op.
De Thorbeckevereniging is met
de modieuze opvatting dat politieke communicatie vooral echt doorvoeld moet zijn, losgeraakt van
haar retorische wortels . In de retorica gaat het erom dat je het publiek overtuigt. Een van de overtuigingsmiddelen die de redenaar
tot zijn beschikking heeft, is de indruk die hij uitstraalt: oprecht,
deskundig, of voor mijn part gelovig. Of Rouvoet echt van binnen
voelt wat hij uitstraalt, is volmaakt
onbelangrijk. Nee, dat is nog te
slap uitgedrukt: een politicus is
des te welsprekender naarmate hij
meer in staat is zijn publiek te
overtuigen van standpunten waarin hij zelf niet (helemaal) gelooft.

Dat geldt zeker voor een politieke
cultuur als de onze, waarin coalities onontkoombaar zijn. Voortaan
moet de Thorbeckevereniging
maar de prijs voor de beste preek
uitreiken.
Daarom luidt de stelling deze keer:

III

Diep doorvoelde
overtuiging mag
nooit een reden zijn
om iemand een
prijs voor politieke
welsprekendheid
toe te kennen.

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 2
februari uw stem uit op onze
website: www.onzetaal.nl!
homofkuit. U kunt ook per post
reageren; stuur een briefkaart
met 'Diep doorvoelde overtuiging mag nooit een reden zijn
om iemand een prijs voor politieke welsprekendheid toe te
kennen' of 'Diep doorvoelde
overtuiging kan een reden zijn
om iemand een prijs voor politieke welsprekendheid toe te
kennen'naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg la, 2596

HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag van de stemmingo
•
Op onzewebsitestaat eenverwijzing
naarachtergrondinformatieover dit
onderwerp: www.onzetaal.nIJhomofkuit.

(advertentie)

UITSLAG VORIGE STEMMING
De Nederlandse taa l verandert, en dat is alt ijd weer reden tot enthousiast gekraai
van taalk und ige n. Immers: hoe meer verandering. des t e meer er onderzocht
kan wo rden. En even vaak is het rede n tot gemopper bij de taa lgebruikers. altha ns de taalgebru ikers die Onze Taa/lezen. Want alti jd veranderen de ande ren,
en daardoor vermin dert de bruikbaarheid van de oude taalvarianten waar zij zelf
de voorkeur aan geven .
En tach po neerde ik de stelling dat leraren Nederla nds in het on derwijs veranderingen als hun hebben en een moaie verhaa/ niet ten koste van alles moeten bestrijden, voora l omdat ze hun tij d nuttiger en effectiever kun nen beste den. Het
maakte geen indruk. Meer dan 9 0% van de inzenders. 970 van de mee r dan 1000
inzenders am precies t e zij n, vindt die veranderi ngen zo erg dat het onderwijs
een krachtige inspann ing moet leveren am ze tege n t e gaan. Ik beklaag same n
met mijn 87 me destanders (= 8%)het lot van de leraar.

'll: wi! ge!ezen w orden!'
Mulraruli

EIGEN BEHEER
Yoor uw uitga ve in eigen beheer

Nieuwpoorl kade 2a
1055 RX Amsterdam

gclcgcnhcidsuirgavc
procfschrifr
dichrbundel
ro man

etc .

Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@euronet.n l
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer
o
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iWOORDENROEK VAN DE PO

IAMTAM
Guus Middag

O

P 22 april 1952 kon
men in de Eerste
Kamer der StatenGeneraal een van de
senatoren horen beweren: '1\11 ach
ah ach ach ah a a". En ook: "Oh
ohh ohh hh hhh''. Benevens "0 da
d da d da d da d da da da". Aan
het woord was de heer mr. w.e.
Wendelaar, lid van de WO. Hij
stond er niet te stotteren of te ijlen
of zijn zorgen over de nieuwe belastingwetten uit te spreken - hij
droeg alleen maar voor, uit een gedicht nog weI, een zogeheten
klankgedicht. Niet omdat hij het
zo mooi vond, maar omd at hij er

Jan Hanlo
Foto: lucebert

een "uiting van decadentie" in zag,
een .vorm van "infantiel geba zel".
Zijn bezorgdheid werd vooral ge- .
wekt door het feit dat het gedicht
stand afgedrukt in een door de
overheid gesubsidieerd tijdschrift.
"En nu vraa g ik den heer Staatssecretaris: is het cultuurbevordering,
dergelijke lectuur, als waarvan ik
hier een staaltje gaf te helpen financieren?"

[30]
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Drumsolo
brandt". Je zou er al bijna een
Het ging om het gedicht 'Oote' van overzicht van de beeldende kunst
Jan Hanlo, in januari 1952 versche- in kunnen zien: van Dembrandt tot
nen in het rooms-katholieke tijdDa da. Bestaande namen worden
hier tot op een letter en tot op een
schrift Roeping. Het bestond uit
louter klanken, de meeste eenletspatie benaderd.
tergrepig en vaak herhaald, waardoor het geheel eerder leek op priKinderrijm
mitief gestamel, een partituur voor In 1997 verscheen Velerhande geeen krijgsdans of de tekst voor een dichten, van Wiel Kusters. De bunoerkreetlied bij het kampvuur:
del, van 72 pagina's, gevuld met
meest korte gedichten, was inge"Oote oote oote / Boe" en "Oe oe
richt als een ouderwets liedboek,
oote oote oote / A / A aa" en "Do
met een afdeling 'Aandachtig', een
do do deu deu doe deu deu ". Op
sommige plaatsen stand oak "etc." afdeling 'Boertig' en een afdeling
'Amoureus', en werd besloten met
Hoe zo'n gedicht te lezen? Het
was niet alleen de heer Wendelaar een 'Klein liedboek'. In de boertige
die er problemen mee had. Op 5
afdeling, te midden van lichte geapril had Elseviers weekblad al een
dichten met woordspelingsgrappen
en onzinredeneringen, bevond zich
hele pagina gewijd aan dit merkwaardige geval. Kon je het nag een ook een kort vraag-en-antwoordverso Het had weI wat weg van een
gedicht noemen, met woorden en
kinderrijm, zoals gebruikt bij het
betekenissen, of was het alleen
maar een verzameling losse klanaftellen of het touwtjespringen of
ken? Inhoud of louter vorm , mede- het overlopen - waarin de betekedeling of louter muziek? "D moet
nis er meestal niet zo veel toe
zich niet te veel zorgen maken
doet. Het begon met drie vragen:
over de 'betekenis' of 'bedoeling'
van 'Oote'", zou Hanlo later, in
Wat zie ik daar?
Wat heb jij daar?
1968 , schrijven. "Ik geloof dat je
Wat heb jij op je hoofd gezet?
het het best met een drum-solo
kunt vergelijken."
Tach kan tromgeroffel soms ook Als antwoord zou je 'Een pet' verwachten, vanwege het rijm, of een
een betekenis of een bedoeling
overbrengen. En tegelijk is het ook . ander hoofddeksel, maar dat bleef
uit . Het antwoord was :
niet helemaal waar dat 'Oote' uit
louter klanken bestaat. Op enkele
Een palet.
plekken dringt zich al bijna een bestaande betekenis op. Zo gaat "0
Sommige mens en hebben een bard
dda d dda" over in "da da da" en
even later in "Da da": bekende kin- voor hun kop, anderen lopen met
molentjes en nog weer anderen
derklanken, maar ook al bijna de
zetten blijkbaar weleens een schilnaam van een internationaal bekende, in 1916 in Zurich opgerichte dersplankje op hun hoofd . Grappig
kunstbeweging. Dada en het dada- gezicht. Het vers gaat verder met
een nieuwe vraag-en-antwoordisme lieten zich inspireren door
ronde. Opnieuw luidt de vraag:
een kinderlijke kijk op de wereld
en een voorkeur voor het primitieWat zie ik daar?
ve, dus misschien was dit gedicht
Wat heb jij daar?
weI bedoeld als een ode aan Dada.
Jan Hanlo , in een brief aan Adriaan Morrien: "Ik heb een groat
Het antwoord is nu :
Dada-gedicht gema akt." De kunsthistorische interesse van de dichter
Van Demband de baret.
reikte misschien nog weI verder: in
een regel ging "Da da" over in
En daarmee is het gedicht af.
"demband", daarna in "Demband . "Baret" rijmt op "paler" en "gezet",
demband dembrand dembrandt",
dat is mooi. Een baret is, in tegenstelling tot een palet, weI een algegevolgd door de krachtige regel
meen aanvaard hoofddeksel, zodat
"Dembrandt Dembrandt Dern-

het malle gedicht aan het eind
tach nog een zinnige mededeling
lijkt te bevatten. We kunnen ons
zelfs al bijna een voorstelling van
het bedoelde hoofddeksel maken .
Via het schilderswoord "palet" en
de bijna-schildersnaarn "Dernband" is de naam van Rembrandt
van Rijn (1606-1669) al op de achtergrond verschenen. Bij de baret
van Demband mogen we vermoedelijk wei denken aan een baret
die lijkt op de baretten en baretachtige hoofdbedekkingen die
Rembrandt op zijn zelfportretten
graag opzette.
Het gedicht van Kusters moet
een vreemd geval zijn voor wie
COote' niet kent. Voor wie het wei
kent, is het trouwens ook vreemd ,
maar die lezer ziet dan tenminste
nog wei dat hier een gegeven uit
het ene nonsensgedicht als een bestaand feit in het andere wordt
overgenomen. Zoiets heeft altijd
een humoristisch effect, en er gaat
toch ook iets geruststellends van
uit: het is nonsens, maar er zit gelukkig wel systeem in.
Noteren wij daarom in het

Woordenboek van de poezie:
"Dembandbaret, hoofddeksel, een
enkele keer door kinderen gedragen, gelijkend op de baret zoals te
zien op het vermoedelijk verloren
gegane doek Zelfportret met baret
van de schilder Demband (van wie
de handboeken door omstandigheden weinig meer weten te melden

dan dat hij vermoedelijk ergens
tussen 1606 en 1916 moet zijn geboren en overleden, en ergens tussen Leiden en Zurich geleefd moet
hebben; Demband stond bekend
als een meester in het weinig beoefende genre van het half-rembrandtieke, half-dadaistische zelfportret)".
•

EEN 0005 BONBONS OF ONZE TAAL?
Wordt uw volgende cadeau weer een doos bonbons? Hij zal met
een beleefde glimlach in ontvangst worden genomen. bij aileandere
lekkernijen terechtkomen en uiteindelijk nog weleens opgegeten
worden ook. Maar het kan origineler.

rolftil'n.

Met een cadeau-abonnement op Onze Tool geeft u niet
aileen eens iets anders, maar ook iets persoonlijks. Ubenadrukt ermee wat u gemeen hebt met de ontvanger: beiden
houdt u van taal. En voor de prijs van € 21,- bent u als gever
elke maand aanwezig.
Geef de naam en het adres van de ontvanger op aan Onze
Taalen wij sturen hernjhaar een jaar lang het tijdschrift toe.
Uontvangt van ons de acceptgirovan € 21,-. Bel (070 - 3561 2 20) ,
e-mail(administratie@onzetaal.nl)of schrijf ons (Raamweg ia , 259 6
HL Den Haag) en wij verzorgen een jaar lang uwcadeautje.

(advertentieJ

Goed beslagen ten ijs...
W ij du rven met een gerust hart te zeggen dat onze taalboeken toonaangevend zijn. Denk aan de Woordenlijst
Nedcrlandse taal, het welbeken de 'Groene boekje'. Maar wist u dar wij ook Her Groene woordenbock uirgeven,
een praktisch en actueel woordenboek, gehee l volgens de officiele spelling? En dat dit woordenboek nu
sam en met het Elektronisch Groene hoekje heel voo rdelig is?

Het
Groene

=-=-""='--

--

-

Het Groene woordenboek en het Elektronisch Groene boekje samen voor
maar € 29 ,90! Uw voordeel is ruim 60%: de normale setprijs is namelijk € 77,50.

In Het Groene woordenboek, het enige woordenboek N ederlands volgens de officiele
spelling, vindt u de meest actuele woordenschat, eenvoudige uitspraakinforrn atie,
veel voorb eelden pe r trefwoord en encyclopedische inform atie.
Snel de spelling van teksten en do cum ent en controleren? R aadple eg dan het
Elcktroniscli Gracile boekje. D e compl ete Woordeulijst Ncdetlandsc taal, inclu sief alle
mo gelijke verbuigingen en vervoegingen, op een handi ge cd- rorn. Z o'n 300.000
woordvo rrnen!
U krijgt de set zonder verdere kosten rhuisgestuu rd als u € 29,90 overrnaak t op rekeni ng ~ 2 6 5 9 02
van Genootschap Onze Taal in Den Haag onder vermelding van GW / EG B en uw lidnummer
of adres, Bestelling CII beraling vanuir Belgic: € 32,- op postgirorekening 000-163 5 566-~9 .
Dc zc aanbi cding gcldr tot ell mer ., I januari 200-1.
ISBN 90 12 100593
Prijs € 29,90
O ok vcrkrijgbaar in de bockhandel

toon aangevcnd in taal •

o
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IAMTAM

IAMTAM
et Indo-Europees, de taal waar bijna alle moderne Europese talen
van afstammen, is vermoedelijk zo'n 9000 jaar geleden ontstaan
in Anatolie, in het huidige Turkije. Dat beweren Russell Gray en Quentin Atkinson van de universiteit van Auckland in het gezaghebbende
tijdschrift Nature. Een al zeer lang slepende discussie is hiermee volgens hen beslecht.
Die discussie ging tussen de aanhangers van de Kurgan- en die van
de Anatolie-hypothese, Volgens de eerste werd het Indo-Europees aanvankelijk alleen gesproken door het Kurgan-volk, dat zo'n 6000 jaar
geleden een groot gebied ten zuiden en ten westen van het Oeralgebergte ging bewonen. De andere theorie gaat ervan uit dat boeren
die zich 9000 jaar geleden vanuit Anatolie razendsnel over Europa en
Azie hebben verspreid, daar niet alleen nieuwe landbouwtechnieken
hebben gemtroduceerd maar ook het Indo-Europees,
De twee Nieuw-Zeelanders kwamen bij de Anatolie-variant uit
nadat ze een stamboom hadden opgesteld van het Indo-Europees en
87 van zijn nazaten, waaronder het Nederlands, Engels en Spaans,
maar ook het Afghaans, Hindi en Sanskriet. Ze selecteerden 200
woorden die in iedere tijd en cultuur voorkomen, zoals ik, jacht, lucht
en moeder. Van sommige van die woorden is bekend wanneer de klanken ervan zijn gaan veranderen. Zo is in het Nederlands in de Renaissance de [ie]-klank veranderd in een rei], waardoor wij nu 'zwijn' zeggen in plaats van 'swine'. En ook al die andere Indo-Europese talen
ondergingen dergelijke veranderingen. Met een ingewikkelde statistische methode, die ook gebruikt wordt in de biologie, gingen Atkinson
en (de bioloog) Gray na wanneer die klankveranderingen moeten
hebben plaatsgevonden, en dus ook wanneer al de onderzochte woorden nog allemaal dezelfde klank hadden . Dat bleek ongeveer 9000
jaar geleden te zijn - 3000 jaar dus voordat het Kurgan-volk door Azie
en Europa begon te trekken.
Brannen: Nature. InternationalHerald Tribune. de Volkskrant

Suriname in Taalunie. Sinds12 december maaktSuriname deel uitvan
de Nederlandse Taalunie, de overheidsorganisatiedie door Nederland
en Vlaanderen is opgerichtom een
gezamenlijk taalbeleid te voeren. Suriname krijgt na toetreding hulpbij de
ontwikkeling vanwoordenboeken en

digita letaalbestanden, en het land zal
de offklele spellingregels van het Nederlands invoeren. (Taalunieversum)
Mayataalontdekt. DeMaya-indianen haddeneen heilige taal, waarvan
langetijd isaangenomendat diewas
uitgestorven. Taalkundigenhebben
nu echter ontdekt dat een weinig bekende groep indianen inGuatemala
een dochtertaalervan spreekt. Dit
rnaakt het misschien gemakkelijker
om de hieroqliefen uitde oude taalte
ontcijferen. (The Independent)
Taalkalender, Uitgeverij Sdu, die al
jarenlang de Onze Tool Taalkalender
uitqeeft, heeft het kortgedingdat
ze aanspandetegen concurrent Het
Spectrum verloren. Inzet was de term
taalkalender inde titel Prisma Taalkalender. die HetSpectrum onlangs op
de markt bracht. Volgens de rechter

Mayahieragliefen
Foto:www.dvillzation.ca
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deed die uitgeverij daarmee nietsonrechtmatigs: taalkalender iseen beschrijvend woord dat iedereen mag
gebruiken. (Persbericht HetSpectrum)
Belqlsche reqerlnq. DeVlaamse regeringweigertde federale regering
vanBelgie een advies te gevenover
een verd rag. vanwegehet "schabouwelijke Nederlands"waarin dat verdrag gesteld is. Minister Ludo Santen:
"We willen maaralte graag ons
advies geven(...). Maar dan moeten
we wei begrijpen waarover het gaat.
En dat hebbenwe. zelfs naeen derde
lezing van de tekst, nog niet door."
(Persbericht Vlaamse regering)
Meester en sloaf. Ambtenaren uit Los
Angeles hebben fabrikanten en verkopersvancomputerapparatuur gevraagd de "discriminerende" termen
master en slave ter aanduiding vande
hiera rchie tussen de hardeschijven
niet meer te gebruiken - een verzoek
dat door veel mensenwerdafgedaan
alste politiek correct. (CNN)
Handschrift. Volgens de Stichting
Schriftontwikkelingwordt ons handschrift ZQ slechtdat de postsorteermach inevanTPG Postgeschreven
adressen steeds mindergoed herkent. Destichting pleitvooreen nieuwe schrijfletter. die geschikter isvoor
de balpen. (Reformatorisch Oagblad)
Taalachterstand, Autochtone leerl ingen met een achterstand raken
steeds verderachterop. Aan het einde
vande basisschoollopen ze een jaar
achterintaal en bijnavijf maandenin
rekenen, Allochtone leerlingen halen
hunachterstandjuistin. Datstelt het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
ineen rapport dat halfdecemberverscheen.(Leeuwarder Courant)
Moedertaal, Allochtone kinderen die
de taal en cultuurvan hunouders bestuderen en thuis gebruiken, krijgen
volgens een Britse studie meertaalgevoelen bereiken meer in het leven.
(BBC, Van Dale)
•
Koppelingen naar de originele berichten
staan op de internetpagina
www.onzetaal.nl/tamtam; let wei: internetkoppelingen verauderen snel.Op onzewebsite staatiedere dag verstaalnieuws.

ANT\vOORDCOUPO N
Voor meer informatie kunt
II COil tact opnemen met:

FRISOBOEK
NASLAGWER KEN

o Ja , ik ben gcinteressecrd in de stralende Middeleeuwen. Graag ontvang ik, kosteloos en
zonder verdere verpl ichtingen, infonnatie over de facsimile-cditie van de Lindisfame Gospels:
stralende kleuren van de Keltisehe kunst,

o Ja. ik ontvang graag de doeumentatiemap met drie originele bladzijden (fonnaat340 x 240mm)
uit de faesimile-editie van de Lindisfame Gospels twee weken op zicht, kosteloos en zondcr
verdere verpliehtingen, plus een rijk geillu streerde informatiebrochure tegen ecn prijs van
€ 98,00. Als ik de faesimile-editie bestel, krijg ik de doeumentatiemap gratis .
Naam / voorl. ..

TEL . 0546 - 860984
FAX 0546 - 861700
info@friso.nl
www.friso.nl

,

Straat / huisnr,
Postcodc / woonplaats

Datum..

.

Tel. overdag / 's avonds
E-mail

J
I

Handtekening

.

.

De:e COl/POll uitknippen (ofkopieren) ell opsturen, ill een ollfJeli'allkeerde envelop. naar:

FRISO BOEK - ANTWOORDNUMMER 153 - 1180 VB AMSTELVEEN

II NZICHT
Raymond Noe
'InZicht'licht u in over nieuwe boeken, congressenen lezingenintaalkundig Nederland en Belgie. Vermelding in deze rubriekbetekent niet
dat de redactie ze aanbeveelt. Vooreen zovolledigmogelijkbeeld
hebben wijook uw hulp nodig. Weet u jets waarvan u denkt dat het in
deze rubriekthuishoort, faat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzenonder voorbehoud.

Leidse retorica
ind vorig jaarvierdede sectie
Taalbeheersing vande Universiteit Leiden haartwintigste verjaardag. Dit was aanleiding om eens
nate gaan welkerol de retorica, die in
de Leidse taalbeheersing een voorname plaats inneemt, speeltin de werkomgevingvan in Leiden afgestudeerde taalbeheersers. In dejubileumbundel Retorica indeberoepspraktijk vertellen circa veertig van henop wat
voor (soms onverwachte) manieren
dit het geval is. Deze bijdragen wordenvoorafgegaan door drie teksten
van lezingen waarin vooralwordt teruggeblikt op de afgelopen twintig
jaar.Daarnaast bevathet boekeen
lijst vanaileafstudeerscripties uit die
periodeen eenuitgebreide, geannoteerdebibliografievanpublicaties
overretorica.

E

Retorica in deberoepspraktijk. Leidse taalbeheersers over hunprofessionele passies,
onder redactie vanjaapdejong e.a., is
eenuitgavevanStichting Neerlandistiek
Leiden(ingenaaid, 220biz.).Bestelling:
maak€ 20.- overop girorekening
3881447 t.n.v. StichtingNeerlandistiek
leiden te leiden. ISBN 90 807276 4 4

Etymologisch woordenboek
ijdenShet congres vanOnze Taal
op 8 novembervorigjaarwerd
het eerste deel (A-E) vanhet
naarverwachting vierdelige Etymolo-

T

gisch woordenboek van hetNederlands
gepresenteerd. Dit boek- waarin de
nieuwstewetenschappelijke inzichten
zijn verwerkt - beschrijft de oorsprong en ontwikkeling van14.500
min of meer gangbare woorden. De
lemma'szijn voorzien vanbronaanduidingenen beschrijven ook verwante woordvormenin buitenlandse
talen. Het woordenboek isop licentiebasis ook op internet te raadplegen:
www.etymologie.nl.
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (A-E) vandr. Marlies Philippa, dr.
Frans Debrabandere endr. ArendQuakis
eenuitgavevanAmsterdam University
Press en kost€ 55,- (qebonden, met
stofomslag, 725biz.). ISBN 90 5356 6538
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Taalcolumns
uib Boogertschrijft voor De Telegraaf de column 'Voertaal',
over"verrassende fenomenen
en ludieke curiosa in het Nederlands".
Veertig vanzijn columns zijn nu gebundeld onderde titel TaalArsenaal.
Demeeste stukjes gaan overwoorden
en uitdrukkingen, waarbij vaak ook de
etymologie aan bod komt; sommige
behandelen bredere onderwerpen zoals aanspreekvormen of cryptogrammentaal. lederstukjewordt afgerond
met enkele ingezonden op- en aanmerkingen vanzijn lezers.

H

, TaalArsenaal. 5tunten enstoeien methet
Nederlands iseen uitgavevan BZZT6H
enkost€ 12,5° (gelijmd.159 biz.).
ISBN 9045302640

teksten objectiever kunt beoordelen)
en door bepaalde technieken toe te
passen.
Het tweede boek, Het naakte schrijven vanNirav Christophe, gaatook in
op het toepassen van bepaalde 'technieken', maardie zijn heelwat onconventioneler dandie vanVan der
Pluijm. Christophe betoogt dat je
beter onbekommerd te werk kunt
gaan, ongehinderd door de populaire
vooroordelen overhet schrijverschap
('een schrijver is origineel, diepzinnig
enwerkt volgens een plan'). Hij
schrijft overondermeer effectief
jatten bij anderen, het nut vangoed
luisteren, associatief schrijven, en afstandnemen.
Lezers van Onze Taal kunnenhet
boekvanVan der Pluijmmet korting
bestellen. Ziebladzijde 26.
• 5chrijven van gedichten enverhalen iseen
uitgavevanLj . Veen en kost € 18,5°
(gelijmd. 287 biz.) ISBN 9020405438

• Het naakte schrijven. Over de mythenvan
het schrijverschap iseen uitgavevanLj .
Veen en kost € 14.95 (gelijmd. 224biz.).
ISBN 90 2040260 9

Cultureel woordenboek
et Nieuw cultureel woordenboek

H

vanDolph Kohnstamm en Elly
Cassee is een encyclopedisch
lexicon dat voor verschillende kunstvormenentakkenvanwetenschap de
Letterlust
belangrijkste termen, begrippen, geeesvan Kooten en grafisch ontbeurtenissen en personen op eenrijtje zet. Delemma's zijn bewustkort
werperEwald Spieker geven in
gehouden, en schetsen tezamen een
het mooi uitgevoerde Letterlust
hun visie op de lettersvanonsalfabet. beeld vande culturelebagage die Van Kooten doet dat door herinnerin- zo suggereren de auteurs- de Nederlandereigenlijkzou moeten hebben.
gen op te halen aan zijnjeugd, toen
Bevat een register.
hij leerde lezen, terwijl Spieker zich in
Nieuw cultureel woordenboek. Encyclopedie
zijn grafisch werk laatinspireren door
van dealgemene ontwikkeling iseen
de vorm vande letters. Lezers van
Onze Taal kunnen het boekmet koruitgave van Anthosen kost€ 39.90
(gebonden, met stofomslag, 752biz.).
ting bestellen. Zie bladzijde 26.
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Letterlust iseenuitgavevanDeHarmonie

ISBN 90414°7537

en Manteauen kost€ 24.90 (ingenaaid.
128 biz.)ISBN 90 6169 696 8

Leren schrijven
e laatste tijd verschijnen er geregeld boeken overhoeje gedichten,verhalen, romans, et
cetera kunt schrijven. Eind vorigjaar
werden er daartwee aan toegevoegd.
Het eersteis Schrijven van gedichten en
verhalen, vanCees vander Pluijm. Hij
laataan de hand vanveel voorbeelden
zien hoeje zelfje schrijftalentkunt
ontwikkelen doorje inzicht in teksten
te vergroten (waardoor je je eigen

D

CULTUREEL
WOORDENBOEK
NIUJW

Gruusbeks

'Sde Nederlandse regering een

A

wet aanneemt die aile inwonersvan Nederland verplicht
om in het openbaarniets andersdan
Nederlands te spreken, komen de bewonersvan het bij Nijmegen gelegen
dorp Groesbeek in actie en sluiten ze
zich af van de buitenwereld om hun
dialect te redden. Dat is het onderwerp van Gruusbek b6ve, eenverhaal
van Groesbekenaar TonThijssen dat
hij in eigen beheerheeft uitgegeven.
Dedialogen in het boek zijn in het

Gruusbeks.

Voor het boekZinsneden werd een
aantalVlaamse en Nederlandse filosofen gevraagd aan de handvan zo'n
bekend zinnetje in te gaan op de context ervan in het werk van de desbetreffende filosoof, op de invloed
die het heeft gehaden op het hedendaagse belangervan. Uitspraken die
in het boek aanbod komen, zijn
onder meer "Van dat, waaroverniet
kanworden gesproken, moet men
zwijgen" (Wittgenstein), "Een ding is
nodig" (Nietzsche) en "Leven is ont..
moeten" (Buber).
Zinsneden, onder redactievan MarcVan

Gruusbek b6ve is uitgegeven bij Totem-

den Bossche, is een uitgavevan Damon

boek en kost € 12,50 (gelijmd, 78 biz.).

en kost € 14,90 (gebonden,188 biz.).

Het iste bestellenvia

ISBN 9 0 55734381

Woordenboek Arabisch
nder auspkien van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningenvan de Nederlandse Taalunie is de afgelopenjaren
aande Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) gewerkt aanhet WoordenboekNederlands-ArabischjArabischNederlands. Het boek is eind vorig jaar
verschenen bij uitgeverij Bulaaq. Het
deel Arabisch-Nederlands (€ 63,-,
ISBN 90 5460 078 0) telt zo'n 24.000
ingangen,en het deel NederlandsArabisch (€73,-, ISBN 90 5460 079 9)
ongeveer37.000. Setprijs: € 130,(ISBN 90 5460 080 2). Meerinformatie iste vinden op de websitevan de
KUN: www.let.kun.nljWBA.
•

O

www.totemboek.nl. ISBN 90 77557 01 6

Familienamen
et in 1993 verschenen tweedelige Verklarend woordenboek
vandefamilienamen in Belgie
enNoord-Frankrijk is nu in een band
verschenen. Dit grondig herzieneen
bijgewerkte standaardwerk verklaart
en documenteert 150.000 Brabantse,
Limburgse, Frans-Vlaamse, Waalse,
Nederlandse en Duitse achternamen.
Lezers van Onze Taal kunnen het
boek met korting bestellen. lie bladzijde 26.

H

Verklarend woordenboek vandefamilieJI1amen in Belgie enNoord-Frankrijkvan
dr. Frans Debrabandere is een uitgave
van L.J. Veenen kost € 69,9° (gebonden, met stofomslag,1359 biz.).
ISBN 90 204 0207 2

Typerende zinnetjes
n Spiegels zijn in rubriekenals'winkelen', 'reclame' en 'koffie' dooddoeners, stoplappen en andereal
dan niet vaakgehoorde zinnetjes bijeengebrachtdie karakteristiekzijn
voor Nederlanders. Uit de rubriek
over de kledingwinkel:'lets speciaals
op het oog?', 'Endat had u ergens in
een blad gezien?', '0, u draagt nooit
uw maat', 'U mag hem wei passen,
daarniet van', 'Hebt u nog veel aan,
daaronder?', et cetera.

I

Spiegels. Nederland in loolzinnetjes van
Aernoud Witteveen is een uitgave van
Het Spectrum en kost € 7,95 (gelijmd,

98 biz.). ISBN 90 274 9053 8

Filosofische oneliners
e filosofie heeft het Nederlands(en anderetalen) bekende onelinersals 'God is dood'
en 'Ik denk dus ik ben' geschonken.

D
.
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Taalweblogs
ehalve websites zijn er op het internet ook zogenoemdeweblogs. le houden het midden tussen een dagboek met persoonlijke
mijmeringen en observaties, en een
logboek waarin verslag wordt gedaan
van bezochtewebsites, al dan niet
voorzien van commentaar. Het kenmerkendeverschil met gewone websiteszit hem in de actualiteit. Terwijl
websites doorgaans vrij statischzijn,
worden weblogsvaakenkelekeren
per dag ververst. Soms worden ze
door een persoongeschreven, soms
door meerdere. le kunnen heel actueelzijn en een hoge journalistieke
kwaliteit hebben,en er zijn dan ook
(vooral in de Verenigde Staten)weblogsdie duizenden en somszelfs tienduizenden bezoekers per dag trekken
en een grote invloed op de publieke
opinie hebben. Maarde meestezijn
daartoch te persoonlijkvoor.
Veel webloggers concentreren zich
op hun interesses of hun werk, en het
zal daarom niet verbazen dat er ook
'bloqs' (zoals weblogs ook wei genoemd worden) zijn die zich enkel
met taal bezighouden. De meestezijn
Engelstalig - 90% van aile weblogs
wordt in die taal geschreven - en
heten dan ook wei 'Iinguablog'. Drie
van de interessantste zijn Language
Log, waaraan verschillende, vooral
Amerikaanse taalkundigen bijdragen
leveren, Languagehat en Uncle jazz-

B
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beau's Gallimaufrey. De bijdragen in
dezeIinguablogs zijn doorgaans flink
wat langerdan die in het gemiddelde
weblog. Erwordt veel commentaar
geleverd, en de eigenvisiewordt niet
onder stoelenof banken gestoken.De
onderwerpen die aanbod komen, zijn
zeergevarieerd: talige zaken uit de
actualiteit, pas verschenen boeken,
resultatenvan recent onderzoekalles wat de aandachtopwekt. Hoe
leuk, belangrijk of controversieel een
onderwerp is, iste merken aande
mate waarin er in andereweblogs
naarverwezen wordt.
In het Nederlandse taalgebied
wordt er ook getaalblogd, maartot
nu toe slechts mondjesmaat. De oudste taalblog iswaarschijnlijkDamslog
van copywriter ErikDams, die aljaren
overtaal en communicatie bericht.
Anderezijn HvdS logt, van het communicatiebureau HendrikxVan der
Spek, en Communicatielog van HvdSmedewerkerMaxDohle. Dejongste
aanwinstin de Nederlandse taal'blogosfeer', ten slotte, is Hedenlands
vanJan Kuitenbrouwer, waarin hij (tot
nu toe ietwat mopperig) de ontwikkelingen in het hedendaagse Nederlandsetaalgebruik in de gaten houdt. •
Koppelingen naarde genoemdeweblogs
vindt u op onzewebsite:
www.onzetaal.nlftijdschrfinzichtf
taalblogs.html.
2004-1
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Zwemster Amy van Dyken betrokken in doopschandaal
A/mere Vandaag

Voor een TV-documentaire ben ik op zoek naar christenen
die een poging hebben gedaan tot suicide en tevens
nabestaanden waarvan de poging is gelukt.
Advertentie in de Volkskrant

Oranje Comite geeft
pasgeborenen cadeau
Het Oranje
opZoom geeft
kinderen die opdezelfde dog worden geboren als debaby van kroonprins Willem-Alexander en prinses
Maxima eenzilveren kroontje met
ketting opeenkussentje.

Het oude Delft heeft prettige
afmetingen. Niet te groot en
niet te klein; een ideaal wandelgebied met afwisselend
drukke en verstilde plekjes.
De Markt is een toeristische
trekpleister van jewelste, maar
bij het Prinsenhof en de Oostpoort heerst een sirene rust .

Metro

Kampioen

Bergen op Zoom
Cotntt» in Bergen

A/terra BoomB/ad

Op verzoek van de 'Stichting
Neerlandistiek VU' heb ik, bij
gelegenheid van mijn terugtreden
als bekleder van die leerstoel,
een aantal artikelen gebundeld.

Stuur dit woord als oplossing van de puzzel naar
F
b b
I Tien inzenders met de juiste
oplossing wacht een leuke verassing.
Informatiemogazine vanSt. Barbarauitvaartverzekering en -verzorging

Toolkundig geregeld

Het Financiee/e Dagblad

Vo/gens het NIGZ is een vee/gehoorde k/acht
vanoudersdat kinderen hun broodtromme/
niet opeten a/s er weer eens getrakteerd
wordt op school.

I NTERIEURVERZORG(ST)ER
Wij denken aan iemand die:
• Drie ochtenden (rnaan- weens- en vrijdag) in de week
beschikbaar is.
• De Nederlandse taal goed beheersd.

Metro
Advertentie in West/andsche Courant

Jan Klaasen de trompetter,
Dag zuster Ursula, Malle
Babbe, Land van Maas en
Waal, Zet een kaars voor je
raam Van Agt, zijn weliswaar
ook liedjes waarvan Lenneart
Nijgh (1944-2002) de tekst
schreef Maar op deze overzichtstentoonstelling van 20
songs komen ze niet voor.
Twentsche CourantTubantia

Nimes zonder water

na overstroming
NOS Te/etekst

Ondanks aile vooroordelen over rokende vrouwen zijn er
genoeg keurige dames die de geneugten van een goede
sigaar weten te waarderen. Erzijn zelfs clubs opgericht, waar
de dames samenkomen om een heerlijk sigaartje op gepaste
wijze en met de bijbehorende etiketten op te roken.
Metro
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Taaladviesdienst

2596 HLDen Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 - 35612 20

Pepijn Hendriks

fax: 070 - 392 49 08

Rutger Kiezebrink

e-mail: onzetaal@onzetaal.nl

Wouter van Wingerden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,

Vaste adviseurs

van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur

texicoqrafie en woordgeschiedenis:Ton den

(€ 0.60 per min uut) .

Boon.Ewoud Sanders; taalverandering: joop van

Ook voor correctie- en herschrijf-

der Horst ; etymologie: MarliesPhilippa. Nicoline

opdrachten.

vander Sijs; woordenboekenen idioom: Riemer

e-mail: t aaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

Onze Taal op internet:

Het genootschap werkt samen met de univer-

www.onzetaal.nl

siteiten vanAmsterdam. Delft , Eindhoven.

(webredacteur:Marcvan Oostendorp)

Groningen. t eiden, Nijmegen. Oldenburg
(BRD). Tilburg en Utrecht. de Fryske Akademy.

Taalpost (i.s.m. VanDale Lexicografie)

het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en

zie:www.taalpost.nl

het Meertens Instituut.

Het Genootschap OnzeTaal (opgericht in 1931 )

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses juliana

Ik hoonde en sneerde,
scheurde beleidsnota's
in tweeen en smeet de snippers
de zaal in. Vergeet al die taal
nu eens, hield ik ze voor,
en zeg het gewoon.

stelt zich ten doel het verantwo orde gebruik
van de Nederlandsetaal te bevorderen en aan

Bestuur Genootschap OnzeTaal

hen die haar gebruiken meer begrip en kennis

mr. F.W. Kist . voorzltter

daarvan bij te brengen. Het maandblad Onze

rnevr, mr. CM . Ie Clercq-Meijer, secret aris

Tool (oplage 40.000) wil op prettig leesbare en

drs. j. van der Steen RA. penningmeester

taalkundig verantwo orde wijze inzicht geven in

mevr. prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst,

aile zaken die het taalgebruik betr eff en,

vice-voorzitt er

De bijdragen in het t ijdschrift weerspiegelen

dr. J.A. Brandenbarg. CN .F. van Ditshuizen,

niet noodzakelijk de mening van de redactie.

drs. S. Gaalkerna, mevr. drs. V.M.E.Kerremans.

Voor het overnemen van artikelen is toestem-

lie. L. Perrnentler, rnevr, P.M. Velt rnan-Laseu r

ming vande redactie nodig.
Onze Tool verschijnt tienmaal per jaar, met een
Deredactie bet racht altijd de grootst mogelijke

dubbelnummer in februarijrnaart en juli/augus-

zorgvuldigheid bij het regelenvan overname-

tus. Prijslosnummer € 4.-.

rechten van illustratiese.d. Wie desondanks

Lidmaatschap (inclusiefabonnement) voor

meent zekere aanspraken te kunnenmaken,

Nederland. Belqie, Suriname. Arubaen de Ne-

verzoeken wij contact op te nemen met de

derlandseAntillen € 21.- per jaar; buitenland

redactie.

binnen Europa € 29.50 (per luchtpost € 31.50);
buitenland buiten Eu ropa € 37.- per jaar.

Redact ie

Op groepsabonnementenwordt korting ver-

Peter Smulders. secretaris

leend. Inlichti ngen hierover bij het secret ariaat.

Peter-Arno Coppen

Opzegging van het lidmaatschap dient te qe-

jaap de jong

schieden v66r 1november; het eindigt dan op

Kees van der Zwan

31 december.

Saskia Aukerna, redactiemedewerker

Prijsvoor CJP-houders € 17.- per jaar; opgave

Raymond Nee,redactlemedewerker

voor CjP'ers uitsluitend aan St ichti ng CJ P. Postbus3572. 1001 AJ Amsterdam.

Vaste medewerkers
Rene Appel. Ton den Boon. Peter Burger. Harry

Voor rnensen met een leeshandicapis Onze Tool

Cohen. jan Erik Grezel, [cop van der Horst.

ook in elektro nische vorm beschikbaar. Inlich-

Frank jansen. Liesbeth Koenen, Hein de Kort,

t ingen bij Federatievan NederlandseBlinden-

Guus Middag.Marcvan Oostendorp, Riemer

bibliotheken: 0486 - 486 486. Onze Tool wordt

Reinsma.Ewoud Sanders.Nicoline van der Sijs,

in elektronische vorm voor braillesch rift be-

MatthijsSluiter. HenkSpaan, jean-Marc vanTol

schikbaargesteld door de CBB. Inlichtingen:

0341 -5 654 rt .
5ecret ariaat
drs. P.H.M. Smulders. directeur

Vormgeving: Ad van der Kouwe. Karin

mevr. H.M.J. vander Laa n

Nas-Verheijen (Manifesta. Rotterdam)

mevr. H. Bakker

Omslagillustratie: Frank Dam

EllyMolier

Druk: Hoonte Bosch & Keuning. Utrecht
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Toon Hagen

DANSEN OP HET SLAPPE
KOORDVAN DETAAL

Poetry slam: 'Nachtin Rotterdam'
Taalquiz congres
Aanbiedingen voor lezers
165 andere woorden voor
artist'simpression/ Ander woord
voor ... cameo
Gedicht voor Onze Tool: Hagar
Peeters: " Krijg de Overmaasse
hazewindhondenkorenmolenpestpokken!' '

Vaktaal overjargon
43

Jeltje van Nieuwenhoven

EN TOEN GING MIJN
MARMOTJE PRATEN
Overpolitiek jargon
45

Reinildis van Ditzhuyzen

Rubrieken

DEFTIGE PRAAT

54

Hoftaal en netteluisjargon
47

JanKuitenbrouwer

HET JARGONKANON

56
59

Taal als verhullingsritueel
64

50

Rik Vanwalleghem

GESNEDEN BROOD EN BENEN
VOL GLASSCHERVEN

66

Een pleidooi voor wielerjargon

69

68

70

60

Gerrit Bloothooft, Doreen Gerritzen, Emma van Nifterick

71

VAN AMALIA TOT ZjORS

72

Readies: Ruggespraak-knipsel;
herkomst kanans; VlaamsNederlands; Vlamingen ap
GrootDictee; tejangam ...7;
taalverandering iste sturen;

hypercorrectie;demisopvoeren;
berusten bij
Spaan: hetkaffer
Vraag en antwoord: eenpoor;
zo min/weinig mage/ijk;tapas/
tapa's; rechte(r)/ijke macht
Etymologica: waarkomt de ui
vandaan7
Hom ofkuit: Suriname terecht
lid van Nederlandse Taalun ie
Tamtam: integratiecommissie
kraaktoak taalbeleid, enander
taalnieuws
Proefschrift: de klas vanmeester Ed
InZicht: overnieuwe boeken,
congressen enlezingen
Tijdschrift: DIXIT
Ruggespraak
Devignett en in dit nummer zijn van

Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig7

Frank Dam.

CONGRES 'ZIN EN ONZIN VAN JARGON'
erg is jargon eigenlijk? Hierover ging het t ijdens het zqste congres van Onze Taal, dat 8 november vorig jaar plaatsvond in
het Nieuwe luxor Theater in Rotterdam .
Voor een uitverkochte zaal (zo'n 15 0 0 bezoekers) Iieten zes
deskundigen hun licht schij nen over het onderwerp. Verder
trad cabaretlere Sanne Wallis de Vries op, droeg Kees van
Kooten voor, was er een poetry slam met onder anderen de
Woorddansers, en werd de Groenman-taalprijs uitgereikt aan
Jan Mulder (zie voor dat laatste het decembernummer 2003).
Op de volge nde bladz ijden vindt u de door de redactie ingeWielrenners rijden zich de kledders uit de neusgaten, terwijl

korte en bewerkte teksten van de lezingen (behalve die van

onthaande politici druk doe nde zijn de zake n op t e pijpen.

Midas Dekkers, die zijn lezingen nooit laat afdrukken ), enkele

leder beroep heeft wei zo zijn eigen taaltje , iets waaraan bui-

ter plekke gemaakte Fokke en Sukke-cartoons, een gedic ht

tenstaanders zich soms behoorlijk kunnen ergeren. Maar hoe

van de Woorddansers, en meer.

DANSEN OP HET SLAPPE KOORD
VAN DE TAAL
Vaktaaloverjargon

Toon Hagen - em erit us hoogle raar dialect kund e aan de Katho lieke Universiteit Nijmegen

Boeven , economen, jongeren, schippers , sporte rs: van zo'n beetje iedere
bevolkingsgroep is de taal we i vastgelegd in een of ander boekje. Maar
over ja rgon zelf is opvallend weinig geschreven . Toon Hagen onderzocht
speciaal voor het Onze Taal-congres de Nederlandse 'ja rgon itis'.

argon en vaktaa l zijn aloud, oak in onze taal.
Al in de veertiende eeuw verscheen in Brugge
het Livre des m estiers, waarmee vreemdelingen
geinformeerd werden over de Brugse hand elsterminologie. Oak middeleeuwse keurb oeken ,
rekeningen en oorkondes bevatten vaktermen, en in
de zeventiende eeuw beschreef de chirurg ijn Jan
Yperma n de Nederlandse medische vakter minologie,
en de wiskundige Simon Stevin die van de wiskunde.
Taalkund igen toond en in ons taalgebied al vroeg
belangstelling voor groepstalen. Bijna een eeuw geIe-
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den , in 19 14 , Iegde de Nijmeegse hoogieraar Jac. van
Ginneken een unieke verzameling vast in zijn Handboek der Nederlandsche taal. Hij beschreef daarin
zeventig "lagere vaktaIen", bijvoorbeeid die van diamantsl ijpers, land meters, kappers en dienstbodes, en
een "hogere vaktaa l", namelijk de rechtstaal. Verder
behand elde hij "bezigheidstalen" (zoals de jagerstaal), "bed dingsta len" (van bijvoorbeeld kath olieken,
protestant en, joden en socialistische arbeiders ) en
"stromingsta len" (ta len gesproken door een bont e
stoet van drankbestrijders, fascisten, dierenbeschermers, Kollewijnianen , enzovoort).
Geld verdienen

Van Ginneken droeg zijn belangstelling over op zijn
leerlin gen, bijvoorbeeid op J. Moormann, die in 1932
bij hem promoveerde op De geheimtalen, een proefschrift over de 'boeventaal' Bargoens (in 2002 heruitgegeven onder redactie van Nicoline van der Sijs). En
A. Weijnen, eveneens een oud -student van Van Ginneken, began op de Nijmeegse taalk undeIeerstoel met

voor de taal van een individu. In het schema zijn specifieke idiolecten bedoeld als het Cruijffiaans ("Ieder
nadeel heb z'n voordeel"), het Louis van Gaaliaans
("Zijn jullie nou zo dom of ben ik nou zo slim?"), het
Lubberiaans ("Vanuit een positieve grondhouding")
en het Balkenendes (''Als het gaat om ... "). Ook deze
taalsoo rt neemt bezit van de publieke ruimte en hij
heeft soms een irritatiefactor die die van het groepsjargon naar de kroon steekt.
Jargon lijkt in onze tijd sterker voelbaar dan ooit.
Dat heeft te maken met ontwikkelingen in zowel het
open als het gesloten gedeelte van ons schema. In het
gesloten deel is er onmiskenbaar sprake van een toenemende specialisering en technologisering van het
beroepsleven, wat leidt tot steeds meer specifieke
vaktalen. En in het open gedeelte is er uiteraard de
opkomst van de informatiemaatschappij met allerlei
nieuwe media, waar de voorlichters, deskundologen
en dr. Clavans elkaar verdringen. Beide ontwikkelin gen bevorderen de groei en bloei of, zo u wilt, de
woekering van jargons.

de samenstelling van een woordenboek van de Brabantse en een van de Limburgse dialecten. Deze projecten werden in Gent weldra gevolgd door het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deze grote regionale woordenboeken beschrijven voor het gehele gebied
beneden de grote rivieren de vaktalen van tientallen
preindustriele beroepen, zoals die van mandenmakers, stroopstokers, huisslachters en paardensmeden.
Veellater toonde ook Marc De Coster zich in zijn
Woordenboek van jargon en slang (1992) nog schatplichtig aan Van Ginneken. Na de grote honingbij Van
Ginneken en diens darren, puurden nog heel veel
kleine larfjes honing uit de bloernenvarieteit van de
Nederlandse taaltuin. Brabanders zeggen daarvan
'Nouw is 'r honing op de bloem', wat zoveel wil zeggen als: 'hier is geld te verdienen'. Maar eerlijk is eerlijk: er zitten ook best fraaie exemplaren bij al die
jargonboekjes.
Verbinden en scheiden

Inmiddels heb ik al termen gebruikt als jargon, vaktaal, vakterminologie, geheimtaal en slang. Het is nog
niet zo eenvoudig om dit terminologische kluwen te
ontwarren. AI is er veel jargon, vaktaal, enz. beschreyen en in woordenlijsten vastgelegd, aan de eigen
aard van al die verschillende taalsoorten is nog maar
weinig aandacht geschonken. Een van de manieren
waarop dat kan, is kijken naar hun sociale functie.
Wezenlijk voor de sociale functie van alle talen is
dat zij verbinden naar binnen en scheiden naar buiten. Het Nederlands verbindt alle Nederlandstaligen
met elkaar en tegelijk grenst het de Nederlandstalige
gemeenschap af van de Franstalige, Engelstalige,
Duitstalige , enz . Dat principe werkt ook bij kleinere
groepstalen, al verschillen binding en scheiding per
groepstaal sterk. Het volgende schema verduidelijkt
dat.

GESLOTEN

vaktaal
Bargoens
thuistaal

slang

jargon
idiolect

Vrijmoedig met woordvorming

algemene taal

Links in het schema staan de meest gesloten taalsoorten, die dus het meest naar binnen gericht zijn: de
'vaktaal', die beroeps- of vakgenoten onder elkaar gebruiken, het 'Bargoens' als de geheimtaal van sommige jongens van de gestampte pot en meisjes van de
vlakte, en 'thuistaal', die buiten het gezin of de familie onbegrijpelijk is. 'Slang' lijkt me wat opener dan
Bargoens, omdat de sprekers ervan (sociale groepen
als studenten en jeugdcultuurgroepen) zich minder
van de samenleving afwenden. Jargon' staat tussen
'gesloten' en 'open' in. Het is vaktaal die niet voor
vakgenoten wordt gebruikt maar voor buitenstaanders. Jargon ontstaat daar waar vakspecialisten het
publieke dome in betreden, zoals politici en ambtenaren dat geregeld doen, of sportverslaggevers en reclamemensen. Ze gebruiken hun deskundigheid om
mensen in te lichten of te overtuigen, maar het is een
lastige opgave dat tegelijkertijd deskundig en begrijpelijk te doen. Omdat dat zo vaak misgaat, wordt jar-

OPEN

De kwalificatie 'bloei' dan wel 'woekering' dringt zich
in ieder geval al snel op als men denkt aan de enorme
uitbreiding van onze woordenschat vanuit de vaktalen . Alsje ervan uitgaat dat iedere vaktaal duizend
specifieke woorden en woordbetekenissen heeft , en
dat er enkele honderden vaktalen zijn, betekent dat
dat de woordenschat met honderdduizenden woorden groeit .
Veel van die woorden dringen ook door in de algemene taal. De gemiddelde burger heeft intussen weinig moeite met vaktaalwoorden als dotteren, laseren,
internet, inflatie, klopboor of dimmer. Hij weet zelfs
als respectievelijk autorijder, werknemer en thuisklusser dat het woord koppeling steeds wat anders betekent .
Er is ook veel woekering in de jargonwoordenschat , van vreemde woorden bijvoorbeeld , maar ook
- en dat is eigenlijk interessanter - in de v6rming van
jargonwoorden. Het veelbesproken woord prullenbakkeren en zijn varianten laat zien dat het politieke jargon zeer vrijmoedig omgaat met de woordvorming.
Dat gebeurt niet alleen met voor- en achtervoegsels,
maar ook met voorzetsels , zoals in meeparticiperen of
uitfaseren. Kettingsamenstellingen, zoals hangpunten-

gon als irritant ervaren. De term jargon heeft een on-

gunstige bijbetekenis.
Voor de volledigheid is in het schema ook nog de
term idiolect opgenomen. Taalkundigen gebruiken die

Toon Hagen: "Jargon isvaktaal die nietvoorvakgenoten wordtgebruiktmaarvoorbuitenstaanders."
o
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taal met veel beknopte zinnen en ingewikkelde inbeddingen van het type ingevolge de toeslagenwet, zijnde
eenvoorziening, enz. Ook hier doet het politieke
en ambtelijke jargon stevig mee met allerlei construeties die in de stijlboeken worden veroordeeld als
belemmeringen voor duidelijke, klare taal. Een voorbeeld van de beruchte zwaan-kleef-aan-zinnen van
ditjargon:
Tot het organisatorisch beleid kan ook worden gerekend de beoordeling van de uitkomsten van de
tijdsplanning van het bij het onderzoek ingezette
personeel aan de hand van een tijdsregistratie.
Voor een ander jargon, het sportjargon, is het andere
uiterste, de verkorte, elliptische zin, op zijn beurt
typerend, zoals in "Van Aerle ... uit!", "Zoetemelk ...
op de pedalen!" (met het daarbijbehorende 'uithalende 'intonatiepatroon).

brief of propedeuseclusterrendementscohort, rijgen zich
soepeltjes aaneen in het politiek-bestuurlijke jargon.
En er wordt lustig afgehakt tot afkortingen, waardoor
u voor de AOW en de AWW naar de SVB gestuurd
wordt en voor de AWBZ naar de VGZ.
Weer andere mogelijkheden van de woordvorming
ziet men benut in het winkeljargon, met tal van gemengde woordvormingen als drogistotheek, restaria
of printerette. Er is ook het archaiserende makelaarsjargon van de voorname huisvesting in een 'residence'
of minstens een 'staete', altijd met ae, ook al is het
niet alles oud wat daar blinkt.
Verzachtende woorden
Niet alleen op het gebied van de woordvorming, maar
ook op dar van de woordbetekenis woekert de 'jargonitis'. Opvallend in de politiek zijn de eufemismen,
de verzachtende woorden als ombuigingen, verschrijvingen en van alles met mekaar. En aan de achterkant
van het gelijk gebeurt het tegenovergestelde met

}argongebruikers zijn 'vee/p/egers' en dot
betekent dot de [roseoloqie von het jargon
vee/a/ aile frisheid is kwijtgeraakt.
woorden als zakkenvullers, graaiers en oprotpremies.
Reclametaal zit vol met versterkende elementen als
keihard de lekkerste, superrevitaliserend of ongekend
verfrissend. Er zit veel slang naderende joligheid in
het snackbarjargon: open ruggetje, patatjeoorlog en
tent- of tokorunner. Maar er is ook de betekeniswereld
van de alles insprekende en uitpratende Nederlandse
cultuur met woorden als poldermodel, kringgesprek en
- het meest Nederlands van alles - het woord draagvlak. Laatst hoorde ik de stoere schaatser Gianni
Romme zowaar zeggen dat hij "in gesprek moest
komen met het ijs".
Het laatste voorbeeld laat zien dat jargon niet uitsluitend gekenmerkt wordt door de woordenschat. Er
zijn ook vormen van typische jargon-zinsbouw. Een
voor de hand liggend voorbeeld biedt de juridische
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Veelplegers
Ook op het gebied van de fraseologie - dat bestaat uit
uitdrukkingen, zegswijzen en vaste woordverbindingen - zijn typische jargonkenmerken aanwijsbaar.
Jargongebruikers zijn 'veelplegers' en dat betekent
dat de fraseologie van het jargon veelal alle frisheid
is kwijtgeraakt, belegen is geworden en tot cliche is
verworden. Wederom liggen hier voorbeelden uit het
politieke jargon voor de hand, zoals een blik agenten
opentrekken, meerblauwop straat, eengulden kun je
maar een keer uitgeven en van tweeen een, linksom of

rechtsom.
Ten slotte wordt er bij jargon gretig gebruikgemaakt van conceptuele metaforen. Dat klinkt voornamer dan het in werkelijkheid is. Neem nu het volgende voorbeeld uit een Kamerdebat:
Eerst vier jaar in opperste harmonie zoete broodjes
bakken en dan alsnog om vijf voor twaalf strijdlustig met het deeg gaan smijten. Om vervolgens
weer vier jaar zandtaartjes te kneden.
Politici in de hurkzit spreken graag de taal van het
yolk, en dus zit hun taalgebruik vol met de metaforiek van huis , tuin en keuken en met die van het
sportveld. Nog voordat de burgemeester gekozen is,
wordt hij door de verantwoordelijke minister al opgesteld als de 'centru mspits' van de lokale politiek.
Metaforen kunnen een grote verrijking van de taal
betekenen. Maar dan is het weI zaak meer maat te
houden dan het geciteerde Kamerlid, dat weI brood
kan bakken van de politiek. En ook moeten politici
consequenter zijn dan dat andere Kamerlid, dat
sprak: "We slaan dan twee vliegen in een klap , maar
die ene vlieg moeten we even in de ijskast zetten."
Veel jargonauten van de taal zullen er nooit in slagen
het gulden vlies te veroveren.
Misschien is het beter maar niet van jargonauten te
spreken, maar om jargongebruikers meer hedendaags
te zien als dansers op het slappe koord van de taal,
gespannen tussen de eigen vak- of groepstaal en de
algemene taal. Ze voeren op het slappe koord allerlei
kunstjes op met de woordvorming, woordbetekenis,
zinsbouw, zegswijzen en beeldspraak, en oogsten
daarmee meer gejoel dan applaus. Maar voor de taalkundige toeschouwer levert hun balanceerkunst een
boeiend schouwspel op.
•

EN TOEN GING MIJN MARMOTJE
PRATEN
Over politiekjargon

[eltje van Nieuw enhoven - vice-voorzitterTweede-Kamerfractie PvdA

Politiek jargon is omslachtig en wezenloos, en niet zelden volkomen
onbegrijpelijk. En als het van de weeromstuit opeens wei heel helder
is. lusten de honden er vaak geen brood van. PvdA-coryfee Jeltje van
Nieuwenhoven spreekt uit ervaring.

n toen ging mijn marmotje praten is - ik
zal het maar meteen verklappen - de titel
van een kinderboek. Het is geschreven
door Paul Gallico, en de Nederlandse
vertaling verscheen in 1964 bij de Wereldbibliotheek. Ik zag het in de openbare bibliotheek in
Wolvega , waar ik toen werkte, en sindsdien moet ik
altijd aan deze zin denken als iemand met nadruk 'en
toen' zegt. Het boek gaat over een klein meisje dat
erg veel van haar marmotje houdt. Allebei voelen ze
het als een groot gemis dat ze niet met elkaar kunnen
praten. Maar natuurlijk lukt het ze, zoals dat in boe ken kan gaan, uiteindelijk weI om elkaar te verstaan.
Zonder gevoel
Zijn politici te vergelijken met marmotjes? Kunnen
wij hen op den duur ook begrijpen? Eenvoudig is dat
niet, want politici zijn meesters in het hanteren van
jargon. Neem nu het volgende voorbeeld, dat ik maar
even verzin, omdat ik natuurlijk noch mijzelf noch
een van mijn collega's wi! zwartmaken. Stel de slager
vraagt: 'Mag het iets meer zijn? ', dan zal een politicus
waarschijnlijk zeggen: 'Gezien mijn bevindingen en
de huidige stand van zaken, rekening houdende met
aile mij bekende externe factoren, ben ik tot de con-

[eltje van Nieuwenhoven: "De neiging
van politici om
tegen woordig in
gewone taal te
spreken, gaat ook
gepaard met verruwing ."

clusie gekomen dat uw voedsel, dat geheel volgens de
principes van het midden- en kleinbedrijf wordt aangeboden, substantieel tegemoetkomt aan mijn bestelling en ik zal het door u verstrekte vlees dan ook
zeker in mijn betaling aan u opnemen.'
Behalve aan zulk wezenloos en omslachtig arnbtenarenjargon bezondigen politici zich aan nog weI
meer. In de vier jaar dat ik Tweede-Kamervoorzitter
was , vermaakte ik me vaak met het aanvullen van
half afgemaakte zinnen, verbeterde ik werkwoordsvormen of ging ik de ah's, eh's en oh's tellen . Opvallend is ook dat Kamerleden in de vergadering vaak
voorlezen, wat hun proza er niet onderhoudender op
maakt. Laatst merkte ik dat een Kamerlid op een cur sus had leren articuleren. Het geschrevene werd nu
dus keurig woord voor woord uitgesproken, maar nog
steeds zonder een greintje gevoel. Voorzichtig heb ik
weleens geopperd dar we dat voorlezen maar moesten gaan verbieden, maar dat stuitte toch echt op te
grote bezwaren.
Jip-en -Janneketaal
Maar de belangrijkste klacht blijft toch weI dat politici zo onbegrijpelijk zijn . In het voorjaar van 2002 ontstond er in de verkiezingscampagne dan ook een
soort opstand tegen de gevestigde politiek. Pim Fortuyn zei: "Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg."
De burger oordeelde: 'de politici begrijpen ons niet en
wij begrijpen de politici niet', en zo kon het gebeuren
dat een lijsttrekker van de voorzitter van zijn partij de
opdracht kreeg meer Jip-en-Janneketaal' te gebruiken, en dat een andere lijsttrekker ineens ook werd
afgerekend op zijn non-verbale communicatie. Dit
alles heeft er weI toe geleid dat er steeds minder jargon en meer gewone spreektaal in de Kamer gebruikt
wordt.
De neiging van politici om tegenwoordig in gewone taal te spreken, heeft ook een vervelende kant: het
gaat gepaard met een zekere verruwing. Zo heet aile
overlast nu 'straatterreur', en de mooie voorvoegsels
voor Marokkanen zult u ook weI kennen. Die woorden staan nu overigens ook allemaalletterlijk in de
Handelingen (jargon voor 'vergaderverslag') van de
Kamer. Tot voor kort was dat anders . Het was zelfs zo
dat als je zei: 'De minister liegt', er dan in de Handelingen kwam te staan: 'De min ister geeft in mijn ogen
een verkeerde voorstelling van zaken.' Scheldwoorden werden er sowieso uit gelaten. Zulke geschrapte
woorden noemden we 'Iijken', en ze werden ijverig
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verzameld. Er verschenen zelfs erg aardige boekjes
over. Mij leek dat kuisen van de Handelingen een
beetje merkwaardig, in deze tijd waarin alles rechtstreeks op televisie uitgezonden kan worden en alles
wat er gezegd wordt al na vijf minuten letterlijk op
internet staat. Daarom besloot ik als voorzitter een
einde te maken aan deze zelfcensuur.
Considerans
Maar laat ik u eens een indruk geven van het jargon
dat politici gebruiken als een wetsvoorstel bij de
Kamer wordt ingediend. Vroeger kreeg je eerst een
'voorlopig verslag', nu heet het gewoon 'verslag'. In
zo'n verslag zeg je niet: 'Ik vind dat dit of dit niet
klopt' of 'Ik wil dat of dat graag anders zien', nee, je
zegt: 'De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid waren van mening dar ... ' - waarbij het tot zo'n
twee, drie jaar geleden van groot belang was erop te
letten dat je de verleden tijd gebruikte. Die gewoonte
is inmiddels afgeschaft.
Vervolgens krijgen wij dan een 'nota' naar aanleiding van het verslag (dat is dus een antwoord), daarna 'amendementen' (dat zijn gewoon wijzigingsvoorstell en) en bij de behandeling in de Kamer kornen
er 'moties'. Die moties beginnen allemaal met "de
Kamer, gehoord de beraadslaging," en ze eindigen
allemaal met "en gaat over tot de orde van de dag".
Zo'n motie bevat oak een 'considerans' (dat zijn constateringen, overwegingen en meningen) en eindigt
in een 'dictum', dat is de laatste strofe, waarin er een
opdracht aan de regering verstrekt wordt.
Nu lOU je zeggen dat de behandeling van zo'n
wetsvoorstel wat verlevendigd wordt door interrupties. Dat valt tegen, om te beginnen doordat men dus
meestal staat voor te lezen, maar ook doordat de
meeste interrupties bestaan uit het benoemen van het
onderwerp, een mening geven over het onderwerp,
en een concept-antwoord formuleren. Soms wordt er
nog een vraag gesteld aan de bewindspersoon, maar
dan moet je geluk hebben.
Creativi teit
Toch is er - je lOU het bijna vergeten - in de politiek
ook ruimte voor een zekere taalcreativiteit. Zo verzon
minister Remkes anderhalf jaar geleden opeens het
woord prullenbakkeren - een vondst die zelfs tot een
taalkundige beschouwing in Onze Taal heeft geleid
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(zie nummer 2/3 van vorig jaar - red.). Ook over het
woord zwaluwstaarten valt vast veel te zeggen. En
over plafonneren, al kan ik wei meteen vert ellen dat
het daarbij altijd over geld gaat, en niet over plafonds .
Ook ikzelf heb in het najaar van 2002 een bescheiden duit in het zakje gedaan door het woord onthanen te lanceren. Toen ik een speech aan het voorbereiden was voor een partijraad van de Partij van de
Arbeid bedacht ik hoe ik me altijd erger aan dat hanengedrag van iedereen: dat iedereen overal zo snel
mogelijk bij wil zijn, en dat er zo weinig mensen zijn
die rustig blijven. Een medewerker kwam toen ineens
op dat woord onthanen - het was trouwens een man,
en het woord heeft anders dan vaak wordt gedacht
niet in de eerste plaats een feministische strekking.
Laat ik eerlijk zijn: ook vrouwen kunnen zich heel
hanig gedragen.
Soms worden in de politiek bestaande woorden in
een andere betekenis gebruikt. ledereen die weet dat
er in de Kamer vaak dingen 'in de pijplijn zitten', en
dat pijplijneffect er een heel gebruikelijke aanduiding
is, snapt dat niemand daar opkijkt van het woord opgepijpt. Heel bekend zijn natuurlijk ombuigen, afbouwen en bevriezen: in Den Haag zijn het allemaal
woorden voor 'bezuinigen'. De laatste tijd is daar nog
bij gekomen: je verantwoordelijkheid nemen, want ook
dat is in de praktijk niets anders dan 'flink inkrimpen'.
Fluwelen han dschoenen
Uitdrukkingen als ombuigen enje verantwoordelijkheid nemen zijn natuurlijk ook voorbeelden van eufemismen, oftewel het spreken met fluwelen handschoenen. Eufemisme gaat terug op het Griekse euphemia, dat zoveel betekent als 'voorspoedige woorden',
waarmee je de goden niet kon ergeren, zodat er geen
demonen ontketend werden. Ook vandaag de dag
verzachten of ontwijken we voortdurend onaangename waarheden. Zo las ik dat het Pentagon sinds in
Irak steeds meer Amerikaanse militairen sneuvelen,
niet meer het woord body bags gebruikt maar transfer
tubes: geen 'lijkenzakken' meer maar 'overzetkokers'.
Evenzo is decentraliseren naar lagere overheden
vaak het afwentelen van bezuinigingen die niet helemaal gehaald kunnen worden op landelijk niveau.
Soms leidt die neiging tot verzachting tot geestige
situaties. Zo hoorde ik onlangs in een deb at over de
ornroep iemand zeggen dat al die omroepen toch veel
te veel versnippering betekenden, waarop iemand
anders meteen zei: "Nee hoor, dat is pluriform." En
niemand spreekt dit tegen.
In minstens een opzicht lijkt de taal van Den Haag
trouwens op alle andere taal: de woordkeuze is an ders wanneer het over vrouwen gaat. Als een vrouw
in de politiek iets aardigs doet, kan ze opeens 'meisje ' heten, zelfs op mijn leeftijd. Minister Maij-Weggen
werd 'meisje Maij' genoemd - al sluit ik niet uit dat
hier ook iets denigrerends in zat. In elk geval heb ik
nog nooit iets gehoord als 'jongetje Wim' of 'jongetje
Jan Peter'. Op dezelfde manier wordt een VroUW
als 'dat mens ' aangeduid als ze iets slecht doet. Als
iemand van u ooit een man heeft horen aanduiden
als 'dat mens ', dan krijgt u van mij als prijs een rondleiding door de Tweede Kamer. Dan kunt u meteen
merken dat politici niet te vergelijken zijn met marmotjes.

DEFTIGE PRAAT
Hoftaal en netteluisjargon

Reinildis

van Ditzhuyzen - histarica en publiciste

Ais we een woordenboek zouden maken met de taal van het hof, dan zou
dat nogal dun ult valle n, want het Koninklijk Huis gebruikt nauwelijks

Doordat de preseance van de passade van de ONG
in de blocnote niet goed was omschreven, kon de
hofdame, gekleed in middagjapon met chiffre, de
cadea ukoffer niet op tijd klaarzetten.

andere woorden dan gewone mensen. Toch spreekt de koningin onmis ken baar een ande r Nederlands dan haar onderdanen. Waar zit hem dat in?

oe moet je met de koningin praten?
Spreekt zij anders dan wij, gewone
sterve lingen? Zijn er speciale koninklijke woorden? Is er een koninklijk
jargon? Bestaat er een hoftaal? Ik
moet u teleurstellen. Tijdens een conversatie met u
gebruikt de koningin dezelfde woorde n als wij allemaal. Het bijzondere daarbij is wei dat zij heel erg op
haar woorden moet passen, omdat de koningin (en
dat geldt ook voor de andere leden van het Koninklijk
Huis) in de bijzondere positie verkeert dat niet zijzelf
verantwoordelijk is voor haar woorden, maar dat de
ministers dat zijn.
Maar ook andere hooggeplaatste lieden moeten hun
uitspraken op een goudschaa ltje wege n, en hun werkelijke gedachte n verhullen in fraa ie zinnen. Traditioneel past dit omfloerste taa lgebruik bij diplomaten daarom zou je het taa lgebruik van de koningin 'diplomatiek' kunnen noemen. Een voorbeeld: de zin "Wij
herkenn en ons niet in het beeld dat prinses Margarita
schetst", naar aa nleiding van de uitsp raken die haar
nichtje Margarit a afgelopen zomer in de pers deed, is
dus geen typisch koninklijk taalgebruik, maar gewoon
een verstandig diplomatiek antwoord. Want reken
maar dat de konin gin in familiekring heel boos is geworden en tal van ondiplomat ieke uitroepen geslaakt
heeft. Maar in het openbaa r kan dat natuurlijk niet.
Een tweede kenm erk van het taalgebruik van de
koningin is haar keur ige en vlekkeloze uitspraak.
Sommigen noemen dit 'bekak t', maar dat komt doordat steeds minder mensen zo netjes spreken, en dan
vaIt iemand die dat wel doet op.

Laten we om deze zin te ont rafelen eens een ontmoeting arrangere n van u met de koningin of een ander
lid van het Koninklijk Huis.
Om te beginnen ontmoet u de konin gin tijdens een
'passade', dat is hoftaal voor het langs de konin gin
lopen (passeren) en haar begroeten tijdens een door
haar gegeven ontvangst. Bij sta atsbezoeken staa n
voortdurend zulke passades op het programm a,
meestal tijdens de 'ONG', oftewel de 'Ontva ngst Nederland se Gemeenschap'. De gaste n worden daar volgens een zekere voor rang, 'preseance', aan de koningin voorgeste ld.
Zo, u loopt dus op de passade, maar hoe bent u
dan gekleed als u een vrouw bent? Ju ist: in 'middagja pon'. Dat is niet per se een echte ja pon , en het heeft
ook niets met de middag te maken, want u kunt
zoiets ook 's avonds of 's morgens dragen: het gaat
om een man telpakje, deux-pieces of een mooie jurk.
De bijpasse nde kleding voor de man hierbij is een

Tijdens de passade

Koninklijke taa l is dus niet meer dan keurig uitgesproken diplomatieke taa l. Of toch weI? Gebrui kt
men aan het hof echt geen eigen woorden? Het antwoord is een beetje 'ja' en veel 'nee'. Allereerst dat
"beetje ja": begrijpt u de volgende zin?

Reinildis van Ditzhuyzen: " Deft ige Iieden zeggen am zich duide lijk te
onderscheiden nag stee ds liever ' broek' dan 'panta lon '."
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donker pak (soms jacquet) , 'tenue de ville' zeggen we
ook wel. Middagjapon is een echt hoftaalwoord. De
koningin gebruikt het voor aIle soorten bijeenkomsten. Dit kledingvoorschrift staat steevast in het
draaiboek van staatsbezoeken en andere formele bijeenkomsten, onder meer in de huwelijksannonce van
haar zoon Constantijn.
Terug naar uw ontmoeting met de koningin, waar
u gelukkig geen 'plongeon' meer hoeft te maken.
Hiermee wordt de reverence of buiging bedoeld die u
tot 1952 voor de koningin diende te maken. Juliana
schafte dit gebruik af.
Huwelijk met een burgermeisje
Tijdens uw ontmoeting met de koningin komt u in
contact met allerlei lieden die aan het hof verbonden
zijn. Hun functies worden aangeduid met woorden
die tot het koninklijke jargon behoren: grootmeester,
hofdame, kamerheer en lakei. Deze mensen dragen
een klein brocheachtig speldje met een sierlijke B van
Beatrix, door de koningin zelf ontworpen. Het hoftaalwoord voor deze broche is chiffre. Leden van de

NETTElUISJARGON IN HET BUITENLAND
Bij de koningin kunt u beter niet spreken van 'pantalon', 'trottoir' en 'chic' , want in
betere kringen heeft men het liever over 'broek ', 'stoep' en 'netjes'. Hoe zit dat in het
buiten land?

maar :

leg in Duitsland/Oostenrijk niet:
gutenAppetit/Mahlzeit ('eet smakelijk')
Schlips ('stropdas')
prost('proost')
lecker ('Iekker')
Sakko ('colbert')
Schloss ('slot , kasteel')
Chauffeur ('chauffeur')

kostlich (Ietterlijk: 'kostelijk')
Rock,jacke ('jasje')
Haus (Ietterlijk: 'huis')
Fahrer (Ietterlijk: 'rijder')

leg in Groot-Brittannle niet:
toilet ('toilet')
cheers ('proost')
pardon? ('pardon?')
mirror ('spiegel')
bicycle ('fiets')
serviette ('servet')

maar:
lavatory, 100 ('wc, plee')
yourgoodhealth ('op je gezondheid')
what?/sorry? ('wat?'/,sorry?')
looking glass ('spiegel')
bike ('fiets')
napkin ('servet')

leg in lweden niet:
kostym ('kostu um ')
smaklig maltid('eet smakelij k')

maar:
kavaj ('pak ')

leg in Frankrijk niet:
Tu viens manger? ('ko m je eten?')

maar:
Tu viens dejeuner/diner? ('kom je ont-

nouil/es ('noedels ')
pas dequoi('graag gedaan')
chOteau ('kasteel')

pates('pasta')
je vous en prie (of een simpel knikje)
propriete ('eigendom, landgoed ') of
baroque (Ietterlijk: 'hut, krot')

bonappetit ('eet smakelijk')

niets

leg in Arqentinie niet:
malla ('badpak ')
rojo ('rood')
buenprovecho ('eet smakelijk')

maar:
troje de bono ('badpak')
colorodo ('rood')

niets

Krowatte ('das')
niets

niets

bijtenflunchenfd ineren?')

niets

Ook de uitspraak is in Arqentinie belangrijk. Betere krinqen spreken de yen de II niet
uit als UJ, maar als [dzje], dus yo ('jk ') wo rdt [dzjo] en caballo ('paard ') [cabadzjo].
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hofhouding dragen dit bij openbare gelegenheden,
zodat ze goed herkenbaar zijn. De 'blocnote' is een
memo voor of van de koningin. De 'cadeaukoffer' ten
slotte bevat de cadeaus die onze koningin meeneemt
voor het staatshoofd dat ze bezoekt.
De hoftaal was tot midden vorige eeuw een stuk
uitgebreider. Dat kwam vooral doordat leden van een
vorstelijke dynastie meer in afzondering leefden en
dachten dan tegenwoordig. Veel van dat voor oningewijden onbegrijpelijke jargon had met het huwelijk te
maken, want dat was de basis van het koninkrijk en
moest dus bijzonder goed geregeld worden. Zo was er
destijds sprake van 'speldengeld' (het jaargeld voor
vorstelijke bruiden, zoals Emma) en 'apanage' (hetzelfde maar dan voor mannen, zoals Hendrik) . Een
'morganatisch huwelijk' was een ongelijke verbintenis, bijvoorbeeld het huwelijk tussen een prins en een
burgermeisje, en de koninklijke bruidegom gaf na de
huwelijksnacht een 'morgengave' aan de koninklijke
bruid; meestal ging het om juwelen.
Overigens was de hoftaal tot 1898 Frans. Wilhelmina schafte dit af en ging over op het Nederlands. Ze
deed dit erg fanatiek. Onder meer moest alles wat
met diners te maken had voortaan in het Nederlands,
dus menu werd spijslijst, en diner zeIf werd avonddis.
Elitetaaltje
Op de vraag of er een echte hoftaal bestaat, zei ik ''ja''
en "nee". ':Ja" vanwege bovenstaande voorbeeIden, en
"nee" omdat we het met die paar woorden weI zo'n
beetje gehad hebben. Toch spreekt de koningin anders dan de gemiddelde Nederlander, en niet aIleen
vanwege haar uitspraak, haar diplomatieke houding
en dat handjevol hofwoorden. Ze spreekt namelijk
ook nog een soort elitetaaltje. We hebben het dan
niet over koninklijkjargon, maar veeleer over 'netteluisjargon' of 'deftige praat', gebezigd door slechts
een klein deel van de bevolking. Mensen van goede
familie, of zij die denken dat ze dat zijn, of die goed
willen laten merken dat ze dat zijn, weigeren pertinent sommige woorden te gebruiken die de meeste
Nederlanders heel gewoon vinden. Nooit ofte nimmer
zeggen ze 'Smakelijk eten! ', 'Dat het u weI moge bekomen' of - volgens hen het dieptepunt - 'SmakeIijke
voortzetting', ook wel spottend afgekort tot 'smavo'.
Zulke mensen zeggen liever niets en beginnen gewoon te eten, natuurlijk wel nadat de gastvrouw
daartoe het teken heeft gegeven.
Naar de plee motten
Veel mensen zullen dit alles onzin vinden en dat is
wel begrijpelijk. Maar ach, het is in feite gewoon een
soort codetaal waarmee de elite, of wat daarvoor
doorgaat, zich afzet tegen het 'gewone Yolk'. Aanvankelijk zei de toplaag 'pantalon', 'trottoir' en 'toilet',
maar toen de middenstand deze Franse woorden ook
ging gebruiken, keerde de elite terug naar de gewone,
soms zelfs platte woorden. Zo zeggen deftige lieden
om zich duidelijk te onderscheiden nog steeds liever
'broek' dan 'pantalon', liever 'stoep' dan 'trottoir' en
liever 'plee' dan 'toilet'. Evenmin zeggen ze 'stropdas'
(= 'das'), 'colbert' (= 'jasje') , 'chic' (op papier tot
hun ergernis ook weI verbasterd tot sjiek = 'netjes'),
'koelkast' (= 'ijskast'), 'gebak' (= 'taart'), 'ik lust [of:
blief] dat niet' ( = 'ik houd daar niet zo van') , 'duster'
(= 'kamerjas'), 'zus' (= 'zusje'), 'opoe' (= 'grootmarna', 'grootmoeder') of 'orne' (= 'oom').

lets dergelijks geldt ook voor het zeggen van 'aangenaam' bij een ontmoeting. In de tijd van Wilhelmina was dit nog heel gebru ikelijk, maar toen ook de
midd enstand 'aangenaam' begon te zeggen , kwam er
al sne l een eind e aan . En verder is het werkelijk ontzettend deftig om 'kommen', Appeldoom' en 'mott en'
te zeggen. Dan hoor je er pas echt bij! En derge lijk
netteluisjargon bestaat niet alleen in Nederland, maar
ook in landen om ons heen (zie het kader op de blad zijde hiernaast) . Kennelijk is het gebruik van zulkjargon tamelijk universeel.
Het netteluisjargon wordt in de corpora van de
un iversiteiten nog altijd aang eleerd . Onze Oranjes
zijn hier traditioneellid van en hebben het taaltje dus
zo niet met de pap lepel dan toch in de societeit ingegoten gekregen. Leden die durven praten over
'stropdas' of 'toilet' worden luidkeels uitgejoeld - met
als gevolg dat je dit 'burgerlijke' taa lgebruik gauw
achterwege laat .
Dus wees gewaarschuwd : als u bij de koningin
gaat eten, wens haar dan geen smakelijk eten, ga niet
naa r het toilet en kleed u niet 'chic', maa r hul u in
donker pak of middagjapon.
•
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SPReKEN DE KONINGIN VOORAL IN EEN CHILEENS SOCIOLECT AAN
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HET JARGONKANON
Tool ols verhullingsritueel

Jan Kuite nbrouw er

De functie van jargon is die van steno: het vergemakkelijkt de communicatie binnen een groep. Wat is er dan tegen? Weinig, betoogt taalwatcher
Jan Kuitenbrouwer, tenzij jargon aileen maar dient om te verhull en dat er
eigenlijk helemaal niet wordt gecommuniceerd. "Vergeet al die taal nu
eens, hield ik ze voor, en zeg het gewoon."

uim een jaar geleden werd ik benaderd
door een federatie van jeugdzorginstellingen met het verzoek om te spreken
op een jaarlijkse bijeenkomst voor het
management. Het moest in de toekomst allemaal and ers met de jeugdzorg, werd mij
uitgelegd, en men had bedacht dat een van de dingen
die anders moesten, de taal was . Jeugdzorgers spra ken niet de juiste taal.
Op een punt was de sector taa lkundig gesproken
trouwens helemaal bij, want nog niet zo lang geleden
sprak men niet van 'jeugdzorg', maar van 'jeugdwerk',
of 'jeugdhulpverlening'. Maar in de politiek gaat het
de laatste jaren vooral over zorg, Nederland had een

zorgcrisis, er was te weinig zorg, de kiezer vroeg om
meer en betere zorg, dus er moest werk gemaakt worden van zorg. Concreet betekent dit dat er meer geld
gaat naar dingen die 'zorg' heten , en dus zag je de afgelopen jaren allerlei publieke diensten woorden als
werk, hulpverlening en welzijn overboo rd gooien en
zichzelf een nieuwe naam geven met het woord zorg
erin . 'Zorg' zei u? Ja hoor, komt u maar, wij zijn ook
zorg.
Verbale broodsoep
Maar er moest meer gebeuren. Het hoofdidee van de
veranderingen waaraan gewerkt werd, was dat de
jeugdzorg meer 'klantgericht' moest worden. Men
wilde "de jongere centraal stellen". Hoe je jeugdzorg
kunt bedrij ven zonder jongeren centraal te stellen,
zou ik weleens willen weten, maar kennelijk is het
dus lange tijd zo gegaan. Ook moest er beter gecommunic eerd worden met de jongere, en het liefst - u
voelt hem al - in zijn eigen taal. En of ik daa r wellicht
een paar suggesties voor had . Of ik de jeugdzorgers
wellicht kon uitleggen hoe de modeme jeugd met
elkaar spreekt, dan konden zij daar, bij het centraal
stellen van de jongere, hun voordeel mee doen.
Het liefst heb ik een beetje verstand van het ond erwerp waarover men me vraagt te komen spreken, en ~
o
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in Brussel en Straatsburg gebeurt, het interesseert
hem niet, en dat komt, hebben ze besloten, door de
ondoorzichtigheid van het Europese jargon. En dus
moet er nieuw; beter, transparanter jargon komen. Of
ik daar mijn licht over wilde laten schijnen .
Het liefst heb ik een beetje verstand van het onderwerp waarover men me vraagt te komen spreken , en
anders heb ik er op z'n minst enige affiniteit mee.
Geen van beide was hier het geval, dus ik hield de
boot af. Maar men hield aan , verhoogde het honorarium, stuurde documentatie, verhoogde het honorarium nog eens, stuurde nog meer docu , en zo ging het
een tijdje door, tot de berg lectuur en de vergoeding
zo hoog waren dat ik niet meer kon weigeren.
Dus boog ik mij over de Birmingham -gedachte en
schreef een artikel. Ik geef u een samenvatting.
Euroaquartu m

Jan Kuitenbrouwer:
"De wil tot communiceren, daargaat
het am. Dankomt
de taal vanzelf."

Dat idee van 'transparantie' veronderstelt dat er, door
een gebrek aan 'transparantie', iets aan het oog wordt
onttrokken wat mensen graag willen zien. Als een
aquarium troebel is, zul je proberen het transparanter
te maken, zodat je beter kunt zien wat er zich afspeelt. Daarvoor heb je dat aquarium: om ernaar te
kijken. Het is de vraag of deze veronderstelling in het
geval van de Europese Unie ook opgaat. Toont de Europese burger geen belangstelling voor het Europese
bestuur omdat het niet 'transparant' genoeg is? Is dat
het probleem, de troebelheid van Europa? Dat men
niet van 'minister' spreekt maar van 'commissaris',
en niet van 'ambassadeur' maar van 'permanente
vertegenwoordiger'? Of vindt deze schoonmaakactie
misschien plaats omdat de vissen in het Brusselse
aquarium zich eenzaam en miskend voelen, zo zonder geboeide toeschouwers aan de andere kant van
het glas?
Ais de Europese burger werkelijk graag wilde
weten wat zich in het euroaquarium afspeelt, had hij
dan niet allang de waterfilters ververst en de algen krabber ter hand genomen? Is die Europese troebelheid niet eerder een gevolg van het gebrek aan publieke belangstelling dan de oorzaak? Als we aIle
raadselachtige begrippen die in Brussel pasmunt zijn,
zouden vervangen door voor een leek begrijpelijke
alternatieven, zou dat dan helpen? Met andere woorden: jargon 'vertalen' - heeft dat zin?

anders heb ik er op z'n minst enige affiniteit mee.
Geen van beide was hier het geval, dus ik hield de
boot af. Maar men hield aan, verhoogde het honorarium, stuurde mij documentatie, verhoogde het honorarium nog eens, stuurde nog meer docu, en zo ging
het een tijdje door, tot de stapel documentatie en het
honorarium zo hoog waren dat ik niet meer kon weigeren .
Ter voorbereiding ploegde ik het materiaal door,
beleidsnota's, vakbladartikelen, congresverslagen,
enzovoort. Ik ga u hier niet misselijk maken met voorbeelden, maar gelooft u mij: het was verschrikkelijk.
Ik was blij dat we de prijs zo hadden opgedreven.
Hopeloos gebrabbel was het. Verbale broodsoep.
Papierverspilling. Het enige waar het niet over ging,
waren jongeren en hun problemen. Hoe meer ik las,
hoe kwader ik werd .
Ineens begreep ik waarom ze mij dit vroegen . Dit
was proza van mens en die taal als een soort design
zien, als vorm, als buitenkant, als een stijlcode die je
kunt kraken, en dan ben je binnen. Zo gebruiken ze
de taal onder elkaar ook: als bezwering, als attribuut,
waarmee je kunt laten zien dat je oke bent, dat je
Stene
'weet' waar het over gaat, dat je 'in the know' bent,
De functie van jargon is die van steno: het vergemakzoals de Amerikanen het zeggen.
kelijkt de communicatie binnen een groep. Codering
En nu wilden ze dat ik ze de taal van de jeugd ging en compressie zijn een wezenlijk onderdeel van elk
leren. Dat ik ze eventjes bijspijkerde met de laatste
taalproces, het spaart tijd en energie. Waarom lOU je
ditjes en datjes op tienertaalgebied, zodat ze ook
mensen daarin frustreren? Laat die eurocraten fijn in
'cool' uit de 'hook' zouden kunnen komen , weetje?
jargon spreken . Hoe cryptischer, hoe doelmatiger.
Waar het om gaat, is niet dat de taal van de EU niet
Transparency
'transparant' is, maar dat de Europese Unie blijkbaar
Niet lang daarna bereikte mij het verzoek van een
niet communiceert. Dar is het ware probleem. Dat het
hoge ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse
mij niet boeit wat een eurocommissaris zoal doet, is
Zaken, afdeling Europese Gemeenschap, om voor
niet omdat hij 'commissaris' heet in plaats van 'minisEuropa express, een tijdschrift over Europese aange ter', maar omdat hij mij niet weet te boeien! Wat wil
legenheden, een beschouwing te schrijven over het
hij? Dat de Europese burger geboeid gaat zitten kijzogenoemde Birmingham -proces. Het Birmingham ken naar een aquarium vol saaie grijze guppy 's?
proces wil zeggen: het streven om het Europese taalJe kunt iemand wel een prachtig nieuw vocabulaigebruik toegankelijker te maken . Of "transparanter",
re aanmeten, als hij niets te vertellen heeft, schiet je
zoals ze het zelf noemen. Transparency is het nieuwe
er weinig mee op. En omgekeerd : als je per se iets
zoemwoord in de Brusselse bijenkorf. De modale
wilt overbrengen, lukt dat ook weI zonder het juiste
woord. Een mooi bewijs hiervoor vormt het Amerieuroburger voelt zich totaal niet betrokken bij wat er
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kaanse idioom. Amerika was (en is) een immigrantennatie, een bonte mix van nationaliteiten, waar
velen de voertaal slecht spraken. Daardoor is het
Amerikaans een van de rijkste, meest efficiente talen
ter were1d geworden, met een ongekend bee1dend
idioom, bijeenverzonnen door mensen die de woorden niet kenden voor 'totaa1 verloren', en dus maar
zeiden: 'ehhhh ... down the drain'. Door mensen die
de correcte Enge1se uitdrukking voor 'Dat is een vo11edig andere categorie' niet kenden en dus maar zeiden: 'Is ehhhh ' " different ballgame.' Met een beperkt, alledaags vocabu1aire kun je ontzettend veel
uitdrukken.
De wil tot communiceren, daar gaat het om. Dan
komt de taa1 vanze1f.
Ohscuu r ge brabbel
"Goh," zei de hoge ambtenaar die me benaderd had
enigszins beteuterd, "hoe cryptischer, hoe doelmatiger - ik denk dat u daar veel van mijn collega's zeer
ge1ukkig mee maakt." Later, na publicatie, be1de hij
nog eens. Hij had vee1 reacties gehad, en voora1 positieve . Verfrissend, yond men mijn benadering.
Intussen kwam de bijeenkomst van de jeugdzorgers dichterbij. Voor hen, bedacht ik, gold in feite precies hetzelfde a1svoor de eurocraten. Moest ik deze
mensen, die , getuige hun teksten, zo hopeloos verstrikt zijn in hun eigen obscure gebrabbe1 , zich wanhopig wente1en in immer nieuwe maar nooit ter zake
doende formuleringen, die vergaderen zien a1s een
soort kabbalistisch bezweringsrituee1 in p1aats van
simpe1weg het moment om te zeggen wat er gezegd
moet worden - moest ik die nog meer taa11eren? Zou
het niet beter zijn ze juist taa1 <if te 1eren?
Geen betere manier om een hartgrondige hekel
aan wollige taa1 te krijgen dan gedwongen zijn het te
ana1yseren. Hoe langer ik me met het proza van de
jeugdzorgers bezighie1d, hoe dieper ik ervan overtuigd raakte dat het allemaa1 - excusez le mot - gelu1
in de ruimte was. Gezwam. En dat dat misschien
maar eens tegen ze gezegd moest worden.
De conferentie yond p1aats in de Euromast. Boven
in de Euromast, in die bamischijf, is een zaa1 die je
voor dit soort bijeenkomsten kunt huren. Ik was geprogrammeerd, had ik de indruk, a1s een soort luchtige after-1unchspreker, een vermakelijk intermezzo ter
bevordering van de spijsvertering. Daar zaten ze,
veertigers, vijftigers, vooral mannen, zo'n beetje half
weggezakt in hun stoelen, in zo'n houding die zegt:
ik doe alsof ik erbij ben, maar intussen repeteer ik
nog even wat ik straks op weg naar huis bij Albert
Heijn moet halen, want als ik iets vergeet, krijg ik op
m'n lazer van mijn vrouw. Van: ach ja, dit is de jaarlijkse zwamdag, het hoort erbij, en met een beetje
geluk zijn we voor de spits thuis.

Ik hoonde en sneerde, scheurde be1eidsnota's in
tweeen en smeet de snippers de zaa1 in. Vergeet a1 die
taa1 nu eens, hie1d ik ze voor, en zeg het gewoon.
Spreek uit het hart! Het zal die tiener met problemen
een z6rg zijn of jij de 1aatste trendwoordjes kent of
niet, die do en er helemaa1 niet toe, a1sje maar communiceert, daar gaat het om. Dan komt de taa1 vanze1f.
Ik sloot af. Even was het stil. Toen barstte een ovationee1 app1aus los. Het schee1de weinig of ik was op
de schouders de zaa1 uit gedragen. Al die vervee1de
mid del bare mannen leefden op, trokken hun stropdas
los en sloegen me op de schouder. "Potverdomme,
wat goed dar iemand dat nou gewoon eens zegt", zei
de een. "Dat denk ik nu ook altijd a1s ik a1 die onzin
weer moet aanhoren", zei een ander. "Het is verschrikkelijk," zei een derde, "je wordt er soms gewoon
horendol van ." "Enorm bedankt voor uw bijdrage,"
schreef de organisatie me later, "het was een gewe1dige eye-opener."
Leuk voor mij natuurlijk, maar ste1je eens voor
wat dit eigenlijk betekent. Door heel Nederland zitten
duizenden, tienduizenden mensen in zaaltjes bijeen,
mannen en vrouwen, met een yak en een taak. Ze
praten, ze luisteren, ze 1ezen in een vergaderstuk, en
diep in hun hart denken ze: Het is weer allemaa1 het
bekende gelul. Mag ik naar huis? Heeft Gall & Gall nu
wel of geen koopavond? En wat moest ik ook alweer
ha1en, droge of medium-droge sherry? 'Sorry, wat zei
je?' :fa nee, dat vind ik ook.'
Ze zitten gevangen in een cocon van woorden, van
taa1, van jargon. Ze weten het, maar ze komen er niet
uit. Nu en dan proberen ze het en dan gaan ze jargon
wieden. Dan huren ze een jargonkanon, en laten zich
eens 1ekker in het nieuw steken. En een paar jaar
later nog eens. En er verandert niets.
~

Zender iro nie
Terwijl ik mijn toom over ze uitstortte, absurde passages voorlas, naging of de auteur wellicht in de zaa1
zat, om , als dat zo was , hem of haar ook nog even
persoonlijk onder handen te nemen, tot ze niet meer
wisten of ze moesten lachen of boos weglopen, vroeg
ik me af of ik niet te ver ging. Maar ja, de tekst was
gesch reven, ik kon moeilijk terug. Bovendien, het
voelde wel erg lekker, moet ik toegeven, om er nu gewoon eens vol in te gaan, zonder ironie, zonder vergoelijkende knipoog.
o
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GESNEDEN BROOD EN BENEN VOL
GlASSCHERVEN
fen pleidooi voor wielerjargon

Rik Vanwallegh em - spo rtve rslaggever De Standaard

Weinig ja rgo n is zo bloemrijk als wielerjargon. Wielrennen is emotie en
daar hoort nu eenmaal geen academische taal bij, betoogt de Vlaamse
wielerjournalist Rik Vanwalleghem . ''' Hij heeft het last ig' is een zinnetj e
dat niet past bij een man die zit te sterven op een fie ts. Dan zeg of schrijf
j e: 'Bij hem wordt alles nu zwart."

ijdens wielerwedstrijd en gebeuren er
ding en waarvan een buitensta and er zich
misschien nier direct een voorstelling kan
maken . In het wielerpeloton rijden soms
'strijk ijzers' mee, het komt voor dat renners 'een gat dichtrijden', zich 'de kledde rs uit de
neusgat en fietsen' en soms 'met het vuur in de broe k
zitte n'. Renn ers zijn bovendien amateur-entomologen
met interesse voor 'wes pen' en 'kevers', en ze hebben
een voorkeur voor 'brood dat gesneden is'.
Waar hebben die lui het allemaal over? Waarom
spreken ze zo geheimzinnig? Waarom gebru iken zij
jargon? Oat heeft in de eerste plaats te maken met de
beslote nheid van de wielerwere ld. Ik was onlangs in
Hamilton (Canada) in verband met de wereldkampioenschapp en wielrennen aldaar. Ik kwam er krek
de zelfde men sen tegen als tijd ens de Ronde van
Vlaand eren , of als in de Ronde van Qat ar of als in de
Ronde van Frankrijk (of de 'Toer de Frans', zaals men
in Nederland pleegt te zeggen). De wielerwe reld bestaat uit maximaal vijfduizend men sen - een dorp
dus - verenigd rond de totemp aal van de fiets. Het is
een besloten sociale groep met een gedee lde passie.
Daar moet onvermijdelijk een ja rgon van komen .
'Afzien bij de beesten '

Daarbovenop is er een historische factor. De wielersport is haast anderhalve eeu w oud , en in de loop der
jaren we rd er een wielerwoordenschat ontwikkeld die
telkens weer zichze lf uitvond , waarbij met een eigen
taa l tradities werden geknee d. Belan grijk is het ook
om te bed enken da t sport emot ie is. Sterke gevoe lens
zijn niet gediend van academische taal, maar hebb en
juis t beho efte aan een ba rokke terminologie, aan
woorde n en uitdrukkingen die evenzeer tot de verbeelding spreken als de situaties die ze moeten oproepen . Oat geldt eens te meer omd at wielrennen lijden
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is, oftewel 'afzien bij de beesten', 'Hij heeft het lastig'
is een zinnetj e dat niet past bij een man die zit te
sterven op een fiets . Dan zeg of schrijf je: 'Bij hem
wordt alles nu zwart', of 'Zijn benen zitt en vol glasscherven .'
En over een tot mislukken gedoe mde onts na ppingspoging schrijf je niet : 'Hij ontsnapte, maar iedereen wist dat hij een slecht renner was die zich aa n
een uit zichtloze vlucht waagde' (dat zou uit Het
Financieele Dagblad kunn en komen), maar bijvoorbeeld : 'Hij gaf er een snok aan, maar het peloton wist
dat hij een pannenkoe k was die zich in een chassepatat ging doodrijden' (typisch iets uit een Vlaamse
sportkrant) .
Bloemrijk en opgeblazen

Is het gebruik van wielerjargon erg? Helemaal niet,
integend eel. Het is zander meer heerlijk om te kunnen schr ijven: 'Daarna hin g hij kilometerslan g aa n de
rekker en kwam ten slotte in een mon golenwa aier
terecht', in plaats va n het dod elijk saaie 'Hij kon het
tempo niet meer volgen en kwam terecht in een
groepje geloste n.' (Meer voorbee lde n in het kade r
twee blad zijden verde r.) De wielerverslaggever is de
gelukkige en dankbare erfgen aam van een stel voorvadere n die ronduit verplicht waren hun litera ire
talenten te gebru iken . Ze waren nam elijk nauwelijks
op de hoogte van wat er zich tijdens een wielerwedstrijd afspeelde. De wielerversl aggever kon zijn fantasie dan ook de vrije loop laten. Daarbij introduc eerden journalisten als Henri Desgran ge, ook de vader
van de Tour, en Karel Van Wijnendaele, ook de stichter van de Ronde va n Vlaanderen , een heel eigen stijl,
en werden zinsneden geproducee rd die uitgroeiden
tot staande uitdrukkingen .
Van Wijnend aele gebruikte een barokke, sterk door
zijn West-Vlaam se dialect beinvloede taal, wa t resul teerde in stijlbloempjes die nu nog enkel onze lach lust opwekken:
- Fiorenzo Magni putte het laatste greintj e macht uit
zijn vergaarba k om de kelk tot op de bod em leeg te
drinken.
- In de smidse der beproeving wordt het karakter gestaald.
- Jui st tree dt de lent e in. Eene nieuwe Lente, en een
nieuw gelu id, zan g destijd s dichter Gort er. Voor
ons is het 't geluid der ronkend e wielen, der snadderende fietsen over het krakend e kiezel ond er

Vlaamse en Nederlandse wielertaal

Rik Vanwalleghem:
"De wielerverslaggever isde gelukkige
endankbareerfgenaam vaneenstel
voorvaderen die
ronduit verplicht
waren hunliteraire
talentente gebruiken:'

velobanden. Het is het zoete vooisje van het oude
leven dat herkiemt met eeuwigjeugdigen lust ...
Het is de blijde hergeboorte van dien vrolijken, opmonterenden tijd van openluchtspel.
Dat "openluchtspel" was dan de Ronde van Vlaande ren. En begrijpt u nog iets van de volgende zin?
Hilaire smeet zijn kloefen af, en er was direct look
in den meersch . Op de kalseide was het krabeulen,
alles viel brokke vaneen. De pompernijen zorgden
bij Vervaecke en Rebry voor een rammeke op hun
rug, dat was tjolen en krabeulen tot ze erbij sneefden.

Toen het wielrennen ook in Nederland populair
werd, drong ook daar het wielertaaltje door. Maar
de weerstand tegen vreemde woorden was er veel
kleiner. Het gebruik van Franse en later Engelse
woorden staat er juist chic.
Het verschil tussen het wieler-Nederlands dat in
Nederland en in Vlaanderen geschreven werd , vormde het onderwerp van twee licentiaatsverhandelingen aan de univers iteit van Gent. De eerste werd geschreven in 1991, de tweede in 2002. Uit die studies
blijkt onder meer dat men in Nederland graag Franse woorden gebruikt: Tour de France tegenover
Ronde van Frankrijk (het tijdschrift Wieler revue
bracht enkele jaren terug het Livre d'orvan de Tour
de France uit) , attaqueren tegenover aanvallen, etappe tegenover rit, chefd'equipe tegenover kopman, en
coureur tegenover renner.
De jongste jaren sijpelt ook in de wielerwereld,
in zowel Nederland als Vlaanderen, steeds meer
Engels door. Woorden als finish, frame, toeclips, prof,
coach, race en shirt zijn gemeengoed geworden.
Hoewel de verschillen tussen het Nederlandse en
het Vlaamse wielerjargon kleiner worden, gebruiken we nog steeds in een vijfde van de wielergevallen in Zuid en Noord een verschillende term. Een
'materiaalwagen' bestaat niet in Vlaanderen, die
heet bij ons een 'volgwagen'. De 'baan' heet bij ons
'piste', en in Nederland 'sprinten' de renners, bij ons
'spurten' ze.

Ik denk dat toen , en nu nog, enkel wielerjournalisten
dergelijke bloemrijke en opgeblazen taal konden gebruiken. Maar ze sprak tot de verbeelding van het
yolk. Tussen de twee wereldoorlogen werd in de trein
ten behoeve van de talrijke analfabeten voorgelezen
uit de Sportwereld. Over Van Wijnendaele wordt gezegd dat hij zijn yolk leerde lezen .

Doping

In het begin gaf ik vier redenen waarom er wielertaal wordt gebruikt: de beslotenheid van het wielerwereldje, de betrekkelijk lange historie van het wielrennen, het feit dat sport emotie is, en de dramatische kant van het wielrennen. Maar er is nog een
vijfde. Want een strikt eigen taal wordt natuurlijk
ook gebruikt als er in een bepaald milieu potjes gesloten moeten blijven, als men geen pottenkijkers
duldt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de
wielersport een onwaarschijnlijk hermetisch jargon
wordt gebezigd voor alles wat met doping te maken
heeft. We kunnen dan haast van codetaal spreken .

Franse invloed

Van Wijnendaele werd als organisator en als journalist in hoge mate beinvloed door de Franse wielercultuur. Die dreef op een ongelofelijk rijke soep van
sappige wielertermen en -uitdrukkingen. Veel Nederlandse wielerzegswijzen zijn letterlijke vertalingen uit
het Frans, zoals de man met de hamer ('l'homme au
marteau') , de deur dichtdoen ('fermer la porte'), een
tandje bijsteken ('mettre une dent de mieux') en in
iemand zijn wiel springen ('sauter dans la roue').
Parallel met de successen die de Flandriens in
Frankrijk behaalden, veroverde het Franse wielerjargon eerst Vlaande ren. Daar neemt het wielervolkje
trouwens nu nog altijd woorden in de mond als delegue, arrivee, bidon of domestique, en worden onderdelen van een fiets aangeduid als jante, fourche,
derailleur, plateau en braquet. Veel Vlamingen kennen
de standaardterminologie voor fietsonderdelen niet.
Alsje een Vlaamse wielertoerist vraagt hoe het zit
met zijn balhoofd , denkt hij dat je informeert naar
zijn alcoholgebruik.
In de geschreven taal daarentegen legden de
Vlaamse journalisten zich in een puristische en antiFranse reflex de discipline op Nederlandse equivalenten te vinden voor de Franse woord en die klakkeloos
in de spreektaal waren overgenomen. Dat leidde tot
gallicismen als sportdirecteur (in plaats van ploegleider) of liefhebbers (in plaats van amateurs).
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Als renners zeggen dat er na de wedstrijd een 'receptie' wordt georganiseerd, dan hebben ze het over
een dopingcontrole. Wielerploegen gebruiken ook
'wasmachienen', niet om truien en broeken te wassen,
maar om de hematocrietwaarde van bloedstalen te
bepalen. Ook op het woordje doping rust een taboe .
Doping werd in de loop der tijden aangeduid als 'accuzuur', 'stimul' en 'spul' tout court. Een 'negertje ' was
een zwart pilletje dat amfetamines bevatte. Een 'tonton' verwees naar het product Tonedrone, ook een
amfetamine. De 'pot belge' stond voor een cocktail van
verschillende elkaar versterkende dopingproducten.
Momenteelloopt er in Belgie een gerechtelijk onderzoek tegen enkele profrenners nadat bij telefoontaps
was gebleken dat zij het in gesprekken met een veearts geregeld had den over 'wespen', 'kevers' en 'gesneden brood'. Wesp staat voor Aranesp', een soort
super-epo, en kever waarschijnlijk voor een dosis Undestor, een testosteron. Maar wat zou gesneden brood
kunnen betekenen? Misschien gaat het gewoon om
een brood dat gesneden is?
•

WIElERTAAl
Eenwie lerjournalist zal niet snel iets schrijven als 'Eerst kwam
hij nag goe d de helling en over, maar daarna had hij een inzinking en deden zijn benen pijn . Hij reed trager en t rager en
werd inge lopen .' Hij zal kiezen voo r:
Aanvankelijk vloog hij nag de kaskes op. tot hij lucht began
te pom pen en f1anellen benen kreeg. Hij draaide vierkant
en we rd t en slotte opge gete n doo r de groep.
En in plaats van ' Hij spurtte niet erg reg leme ntair. Hij fietste
niet mooi rechtd oor en sneed links iemand de pasaf' zal hij
Iiever iets schrijven als:
Hij was een geboren wri nge r. Eerst deelde hij m idd en het
pak een zwie per uit , daarna deed hij links de deur dicht.
Oak zal hij niet snel te betrappen zij n op 'U itgeput bereikte hij
de aankornst, waar hij aan een bloedcontrol e we rd onderwo rpen.' Hij geeft de voo rkeur aan:
Uitgewoond bereikte hij de aanko mst, waar hij tot overmaat van ramp werd opgewac ht door een stel vampiere n.

POETRY SLAM
Hetcongres werd afgesloten met een poetry slam, met Rein Vogelaar,
SvenAriaans, en de Woorddansers. Delaatsten brachten hun gedicht
'Nacht in Rotterdam'.

NACHT IN ROTTERDAM
De Maas
slaat gelaten
tegen haar kade .

vastberaden poederdozen,
van blinkend nat ontladen
nuchtere neuzelaars,
en briesende woordenaars.

Uit een passerende trein
schreeuwen de hooligans

Rotterdam, cynische cilinder
van gassen en walmen
die fontanellen bedwelmen,

De hoek om, het spoor onder, het
Weena op, over het stationsplein,
langs de Kruiskade, over de Westersingel, de Nieuwe Binnenweg,
voorbij het Boijmans en de Kunsthal, over het Vasteland naar het
water, langs de kade tot de touwen
en dan weer terug, het is nacht in
Rotterdam.

warme kwalmen, zucht van lucht
de flakkerende fakkels boven
Pemis.
Containers stapelen hoge muren
om de moskeeen, housetempels,
verloederde ALDI's en de koopgoot.
Slachtafval wordt discreter afgevoerd
dan de meeste vluchtelingen.

Zwarten, bakra's,
schichtige Chinezen,
kakkers, snollen,
lustloezend kezen,

Maar de stad recht haar ruggen,
bruggen tussen nu en dan
het is nacht in Rotterdam.

koe1ies, doekies,

scooters, skaters,
mokkels, sjonnies ,
dopies, zweters,

Een oude man
prevelt een godvergeten gebed
in de taal van zijn moeder.

dozen, yuppies,
dealers, hoolies ,
0 N Z ETA A l

met een geelgrauwe brandarishuid
jaagt zijn kinderen uit haar portiek.

De stad
recht ruggen,
bruggen nu en dan
het is nacht in Rotterdam.

De stad
recht ruggen,
bruggen, nu en dan
het is nacht in Rotterdam.
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taxi's, kickers,
hillfiggerflikkers,

Een oude vrouw
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Rotterdam Kankerstad
in de oorlog lagje plat
waarop wij antwoorden

HamasHamas
joden aan het gas.
Wie niet springt
blijft zeker zitten
Wie niet springt
blijft soms ook staan.
Maar een voorbijganger
is hier geen passant
een grote bek een stap te ver.
Stad van daad, geen gat voor
kwaad,
stad van solidair de straten opschonen
Autochtoon en Allochtoon de
schouders recht en rechtdoor
door onterechte berechting en
onverrichte berichten
van recht en ontwrichting.
Deze stad
recht mijn rug,
is mijn brug,
dit is nacht
in Rotterdam.

•

TAALQUIZ CONGRES
Taa ladviesdienstGenootscha p OnzeTaal

B

ij de stand van de Taaladviesdienst konden de congresbezoekers als vanouds
deelnemen aan een taalquiz, die
bestond uit tien meerkeuzevragen.
Onder de deelnemers die de quiz
foutloos invulden, zouden tien
exemplaren van de Onze Taal Taalkalender 2004 verloot worden. Een
loting bleek echter niet nodig, aangezien er van de 255 inzendingen
precies tien foutloos waren. Deze
waren afkomstig van:
Ina Bakker, Abcoude
Frank Bekink, Oegstgeest
BobBoersema, Ermelo
Rob en Petra Kaas, Amstelveen
P. Nijhoff Asser, Amsterdam
Tanja Notten, Wijk bij Duurstede
A. Pillen, Kortrijk (Belgie)
Marian Ponsen, Rotterdam
Willeke Ponsen, Rotterdam
Henk Popken, Rotterdam
Zij hebben in december de Onze
Taal Taalkalender 2004 ontvangen.
Hieronder drukken we de quiz in
zijn geheel af; de antwoorden op
de tien vragen vindt u onder aan
deze pagina. Overigens gingen de
congresbezoekers vooral de fout in
bij vraag 7 en 8: van de 255 deelnemers gaven er 123 een verkeerd
antwoord bij vraag 7, en 175 bij
vraag 8.
Welke zin bevat geen enkele
spelfout?
a. Een van de teneergeslagen
loge's haastte zich naar het verafgelegen cafe'tje, waar de
1.

DeWoorddansers:[eroen Naaktgeboren(I.)

chef-kok volgens de geruchtencarousel verrukelijke cappuccino zou schenken.
b. Een van de terneergeslagen
loges haaste zich naar het veraf
gelegen cafetje, waar de chefkok volgens de geruchtencarousel verrukkelijke cappucino zou
schenken.
c. Een van de terneergeslagen
logees haastte zich naar het
verafgelegen cafeetje, waar de
chef-kok volgens de geruchtencarrousel verrukkelijke cappuccino zou schenken.
De uitdrukking nooit ofte nimmer is een
a. pleonasme
b. tautologie
c. contaminatie

2.

3. In welke taalligt de oorsprong
van het woord koffie?
a. Italiaans
b. Arabisch
c. Portugees
4. Hoe luidt het voltooid deelwoord van het werkwoord
lobbyen?
a. gelobbyd
b. gelobbyt
c. gelobbied

6. Waar komt tupper in tupperware vandaan?
a. Van de naam van de Amerikaanse ingenieur Tupper, de
uitvinder van een bepaald soort
plastic.
b. Van het Engelse werkwoord to
tupper, 'opbergen'.
c. Van het Amerikaanseslangwoord tupper, 'voedsel'.
7.
a.
b.
c.

Welke schrijfwijze is juist?
er vanuitgaan
ervan uitgaan
ervanuit gaan

8. De formulering voor wat betreft
wordt beschouwd als een
a. germanisme
b. anglicisme
c. gallicisme
9. In welke samenstelling had een
liggend streepje moeten staan?
a. fotoalbum
b. politieagent
c. nettoinkometi
ro. Wat is de naam van het teken
&?

5. In welke zin is het hoofdlettergebruik correct?
a. In de gouden eeuw was het
sinterklaasfeest populairder
dan tijdens de Verlichting.
b. De Nobelprijswinnaar had op
een daltonschool al jong geleerd wat cfk's waren.

JacobineGeelpresenteerdehet congres.

c. Door de freudiaanse verspreking in zijn SMS'je verried hij
zijn Middeleeuwse mentaliteit.

a. ampersand
b. circumflex
c. incipit

Antwoorden taalquiz congres
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OnzeTaal biedt aan elke lezerde mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw reactie indien mogelijkper e-mailnaar:redactie@onzetaal.nl.
of anders naar: Redactie OnzeTool, Raamweg ra, 2596 Hl DenHaag.
Voorbijdragenaan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
Formuleer uw reactie kort en bondig (bijvoorkeurniet meer dan
250 woorden).
Geefin de tekst duidelijk aan op welkartikel u reageert.
Steluw bijdragezodanigop dat de lezerniet wordt verplichteen
vorig nummer erbijte halen.
Lever uw reactie inonder vermeldingvan naam, adresen (eventueel) functie. Deredactie kan buiten medeweten van de auteur
inkortingen en stilistischeveranderingen aanbrengen in reactles,
en raadpleegt bij belangrijkewijzigingen de auteur.
Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden
na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatstereactiesworden
doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

Ruggespraak-knipsel
joepZijp - eindredacteur TlPCulinair,
Hoofddorp

I n de rubriek 'Ruggespraak' op de
~ achterpagina van het november; nummer stond het knipsel "Wij
maken veel betere Australische wijnen
dan de Fransen". Het doet me deugd
te ziendat lezers van Onze Taal ook de
TIP Culinair niet schuwen, maarik vind
het jammer dat de lezer die het fragment inzond,blijkbaarniet de humor
en de ironie van deze uitspraak van
Emma Woods kon inzien.
"Wij maken veelbetereAustralische wijnen dan de Fransen" maakte
deel uit van het antwoord vande getalenteerdejonge wijnmaakster op
mijn vraag wat zezich aantrokvan de
voortdurende vergelijking van Franse
wijnen met Australische. Het was een
leuk, origineel antwoord en bovenal:
er is geenspeld tussen te krijgen!

Herkomst kanons
Martinvan Liempd - Zwolle
ans R. Peutz legt in de rubriek
'Reacties' van het novembernummer van Onze Taal een verbandtussen kanon 'wapen' en kanon
met de meervoudsvorm kanons, dat
'rnaconnlekwijnglas' betekent. Hij
vergelijkt de luide slag waarmee het
glas dankzij zijn zware voet neergezet
kanworden met "een bescheiden
kanonschot". Een anderverband tussen het glas en het wapen zou de Engelse benaming firingglasszijn. Mijns
inziens houdendevrijmetselaarskanons geenverband met enig wapengeweld, doch uitsluitend met het
Frans.
Canon is in Frankrijk eenpopulair
woord voor 'wijnglas'. In het Franse
naslagwerk Le petit Larousse staatdat
deze betekenis afkomstigis vande
oude vloeistofmaat 'canon', waarvan
de inhoud eenachtsteliter bedraagt.
Het is waarschijnlijk dat de Nederlandse vrijmetselaars dlt woord hebben overgenomen en dat zij de meervouds-s, in het Frans een stomme
klank,wei uitspraken. Dat het woord
voor het rnaconniekewijnglas uit het
Frans komt, wordt ondersteund door
het feit dat het milieu waaruit de Nederlandse vrijmetselaars voortkwamen, bijzondervertrouwd was met de
Franse taal.Van de 26 nog bestaande
vrijmetselaarsloges die in de achttiende eeuwzijn opgericht, dragener 14
eenFranse naam.

Vlaams-Nederlands [1]
Dr. J. deRooij - Nijmegen

VVII\lE· ()F

I r. Willem Gijsels werpt in het de-
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II cembernummer van Onze Taal de

derlands niet twee verschillende talen
zijn. Hij vergelijktde Vlaams-Nederlandse situatie met die vanhet Engels
in Groot-Brittannle en in de Verenigde
Staten; beidehebben volgens hem
eeneigen woordenboek omdat ze
"verschillen in woordenschat, uitdrukkingenen ultspraak".MaarGijsels vergeet erbij te zeggen dat niemand ooit
beweert dat het Britse en het Amerikaanse Engels twee verschillende
talen zijn, terwijl dat ten aanzienvan
het Nederlands en het Vlaams wei in
bredekring wordt gedaan.
Gijsels suggereert verderdat het
wachten is op eenVlaamse bijbelvertaling en eenVlaamse grammatica,

maardat lijkt me echt niet nodig. De
Willibrordvertaling is NederlandsVlaams, en een 'Vlaamse grammatica' iser ook al: de Aigemene Nederlandse Spraakkunst (de ANS), waarin
uitgebreid aandacht besteed wordt
aan regionale verschillen, meestal die
tussen Noord en Zuid.

Vlaams-Nederlands [2]
P.M. Nieuwenhuijsen - Leeuwarden
n het decembernummer stelt ir.
Willem Gijsels dat Vlaamse en Nederlandse tv-programma's aan de
'andere' kant van de landsgrens worden ondertiteld omdat anders vele
uitdrukkingen enwoorden slechtbegrepenworden. Maarhet kan natuurlijk ook zijn dat deze programma's
ten onrechteworden ondertiteld.
Mijn overtuiging isdat in Hilversum
de invloed vande landsgrens op de
verstaanbaarheid wordt overschat.
Daarentegen wordenfactoren alsarticulatie en spraakstoornissen vande
spreker, omgevingslawaai en opnametechniek naarmijn idee sterkonderschat. Een plat-Haaqs sprekende
hangjongere op eenscootermet een
draaiende motor die van eenafstandje wordt gefilmd, wordt niet ondertiteld.
DeheerGijsels bespreekt, evenals
mevrouwDeGroot (op dezelfde
bladzijde), verschillen tussen het
'Noord-Nederlands' en het Nederlands in Vlaanderen. In het algemeen
vind ik dat men die beter kan bezien
tegen de achtergrond van de enorme
verschillen die theoretisch mogelijk
zijn. Naarmate men eenbetereindruk heeft van de enorme omvang
vaneentaal, is men minder snel
geTmponeerd door opsommingen
vanverschijnselen die typisch zijn
voor eenbepaalde regio, hoe aardig
die op zichzelfook zijn.

!

Vlamingen op Groot Oktee [1]
Ludo Permentier - taaljournalisten corrector Groot Dictee, Boutersem, Belgie
at Vlamingen hun taal beter
zouden beheersen dan Nederlanders zalwei eenmythe zijn,
zoals in het decembernummer van
Onze Taal beweerd wordt, maarDirk
Caluwe vergist zichalshij ontkent dat
Vlamingen beter scoren dan Nederlandersop het GrootOictee derNederlandse Taal. Erzijn in de 13 jaargangen
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deelnemers. Het dictee is een wedstrijd, geen wetenschappelijke test.
en het gaatom het spellen vanvergezochte woorden, wat weinig of
nietsmet taalvaardigheid te maken
heeft. Maar wiemythen wil doorprikken. moet overdejuiste gegevens
beschikken.

Vlamingen op GrootDictee [2]
]ozef Lamberts -winnaar Groot Dictee
2001, Bonhelden, Belqle

dat ze samen in het krijt traden (van
1991 tot en met 2003; de eerste afleveringin 1990 was louter Nederlands). 8 winnaars in het Vlaamse
kampgeweest en 5 in het Nederlandse. Maar het gaathierelkjaartussen
10 Vlaamse en 20 Nederlandse finallsten. als we aileen naar de niet-prominenten kijken. Ais we dat omrekenen,
hebben we bij de 130 Vlaamse finalisten met 8 winnaars een winstkans van
6.2% enbij de 260 Nederlanders met
5 winnaars een van1.9%- dat is meer
dandrie keerzoweinig.
Bijde prominenten isde kloof nog
groter: 11 afleveringen werden door
een Vlaming gewonnen (winstkans
8,4%),2 door een Nederlander (0.7%).
Ais dat geen significante verschillen
zijn!
Overigens kunje voor een betrouwbarevergelijking (aIsje die al
wilt maken) beternaarhet gemiddelde aantal fouten vanailefinalisten
kijken. Voorde editie 2002. een doorsneejaar, was dat:

-

lezers van De Standaard: 9 fouten;
lezers van deVolkskrant: 19 fouten;
- prominenteVlamingen: 28 fouten;
- prominenteNederlanders: 40
fouten.
Het dictee van 2003 was atypisch
omdat de verschillen tussen de Nederlanders enVlamingen ergklein
waren. Het leverde deze gemiddelden
op:

-

lezers van De Standaard:
29,4 fouten;

-

lezers van deVolkskrant:
29.7 fouten;

-

prominenteVlamingen:
42.9 fouten;

-

prominente Nederlanders:
53.7 fouten.

Hiermee wil ik niet zeggen dat het
Groot Dicteeeenbetrouwbare meter
isvoor de taalvaardigheid vande

aaladviseur DirkCaluwe ontkent
in het decembernummer dat
Vlamingen veel vaker het Groot
Dicteewinnendan Nederlanders. Zijn
bewering dat in de eerste 13jaargangen 7 Vlamingen en 6 Nederlanders
gewonnen hebben, klopt niet. Aan de
eerste uitgavekonden uitsluitend Nederlanders deelnemen. Een Vlaming
k6n dit dictee dusniet winnen. Bovendien isde winnaar vandat dictee
dezelfde als dievan1996: de NederlanderMarc de Smit, die in 1996 voor
Vlaanderen uitkwam. Hij mag dus
zeker niet twee keer geteldworden.
Maar zelfs als je hem als Nederlander
meetelt, dannog is de standtot 2002
(het jaartot waarook Caluwe heeft
geteld) 7-5 voor de Vlamingen.
Hierbijmoet wei aangetekend
wordendat er in 2001 3 winnaars
waren (allen Vlaams). die ik hierbovenmaareen keer hebrneeqeteld,
dat als we ook naar de nummers 2 en
3 kijken, het overwichtvande Vlamingen niet te ontkennen valt, dat
het aantal Nederlandse deelnemers
elkjaar het dubbele isvan het aantal
Vlamingen. dat de Nederlanders altijd thuis en de Vlamingen altijd bultenshuis spelen en dat de voorlezer
steeds eenNederlander is.wat zeker
niet in het voordeel vande Vlamingen is.
Naschrift Dirk Caluwe
Het klopt dat de cijfers niet precies
waren. Tijdens de eerste jaargang
vanhet GrootDicteededen de
Vlamingen niet meeen de winnaar vandat eerste dictee won
ook in 1996. maardanals Vlaamse
deelnemer.
Wie de cijfers overhet Groot
Dicteewil analyseren en een verklaring zoektvoor de ongelijke resultaten, moet zeker ook rekening
houden met de selectiemethode.
Zo schreef Maarten Dessing op 16
december 2003 in De Standaard:

"De gewone deelnemers worden
dit jaar, vermoedelijk omdat ze
meerdanvoorheen zijn geselecteerd op hun telegenieke kwaliteiten. niet gedomineerd door spellingfreaks die aljarenmeedraaien
in het Vlaamse dicteecircuit."Ais
er eenVlaams 'dicteecircuit' bestaaten er in Nederland een vrijere
selectie van kandidaten isgeweest. is het zeer goeddenkbaar
dat 'spellingfreaks' gemiddeld
sterker zijn vertegenwoordigd in
de voorrondes ende eindselecties
voor de Vlaamse kandidaten dan
voor de Nederlandse.
Ookbij de prominenten zoude
selectie een rol kunnen spelen.
Deze mensen wordenuitgenodigd
wegens hun rnedlabekendheld,
maarhet is niet bekend wie heeft
geweigerd om deelte nemen en
waarom. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk dat zwakkere of minder
zelfverzekerde spellers aan Vlaamsekant gemakkelijker uit de selectie verdwijnen doordatzeniet ingaan op de uitnodiging.

Tejongom ...?
Hugo Pinksterboer -Amsterdam
!i1 k benhet roerend eens met de

~ strekking vande brief vandr. Loui-

I se Cornelis (reactiein het decem-

bernummer). waarin zij schrijft dat
BI0fgeen bandisvoor tieners. Maar
als zij het heeft overde "veelte jong"
verongelukte drummer vande band,
vraag ik me stilletjesaf hoeoudje
moet zijn om te verongelukken.

Taalverandering iste sturen
Christina Schedl- Alkmaar
outer Kusters en Marc van
Oostendorp schrijven in het
decembernummer van
Onze Taal dat de talen die zij onderzochthebben, eenvoudigerwerden
onderinvloedvannieuwkomers. en
volgens henzoudat ook weleens met
het Nederlands kunnen gaan gebeuren. Dateenlevende taal veranderingen ondergaat, is een normaal proces. Maar in hoeverre deze veranderingen verheven wordentot de norm
vande Nederlandse taal,dat heeft de
taalgemeenschap zelfin de hand.
Doortaalbeleid (viaschool. media.
boeken, etc. duidelijk maken hoehet
moet en fout gebruikafkeuren, nieuONZ'
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wevormen nietopnemen ingrammatica's) kan de taal bewustgestuurdworden, en op die manierkan
worden besloten om een bepaalde
variatie wei of niet toe te laten.
Nederlanders staan bekend als
een open en tolerantvolk. Precies op
die manier gedragenvelen zich ook
ten opzichte vande gaande taaldiscussie. Taalveranderingen worden
blijkbaar geaccepteerd en beschouwd alseen natuurlijk onderdeel
vande taalgeschiedenis.
Ais we nietwillen dat hun hebben
de nieuwe normwordt,dan moeten
we nietvrezen voormensendie deze
variant gebruiken, maarvoormensen
die hem overnemen. Hetdraait niet
primair om de verandering zelf, maar
om hoe we met deze verandering
omgaan.

pen,van194stot1946,netvoordat
Wytze Hellinga het overnam. Verdenius wastoen blind, werd door mijn
medestudent Frank Lulofs of mij van
huis gehaald en teruggebracht, maar
hij kende de Strofische gedichten van
Jacob vanMaerlant uitzijn hoofd, en
weeje gebeente alsje je huiswerk
niet goed hadgedaan.
Tussendoor doceerde hij afen toe
'taalpurisme', en een vanzijn pijlen
richtte hij meerdan eens op het
woord hypercorrectie: "Dat dient u te
vervangen door hypercorrectheid, en
als u niet inziet waarom, hoort u hier
nietthuis!"
Deoude baashad gelijk en ongelijk. Ais je er evenovernadenkt, is
hypercorrectheid natuurlijk correcter
dan hypercorrectie. Maar taalgebruik
dwingen luktnu eenmaal zelden of
nooit.

Hypercorrectie
De mis opvoeren

Prof.dr. Bernard T.Tervoort - Naarden

J.F.H. Schouten - Heerlen

icoline vander Sijs gebruiktin
haaruitstekende artikel 'De
herkomst vande haar-ziekte'
(rubriek 'Etymologica', oktobernummer)de term hypercorrectie, die lktelkens weer moet assocleren met A.A.
Verdenius, inde jarendertig en veertig hoogleraar aan de Universiteitvan
Amsterdam. Ik zal wei een vande
laatstenzijn die nog bij de strenge
oude meester college hebben gelo-

,.
l0

e Taaladviesdienst stelt in de
, rubriek 'Vraag en antwoord'
vanhet decembernummer dat
kerstmis ineen geval een kleine letter
kan krijgen, "namelijkalsde betekenis 'misdie met kerstwordtopqevoerd'(...) bedoeld is".
Ik ben niet gelukkig met die 'opqevoerde' mis. 'Opvoeren' doe je een
toneelstuk. Afgelopen zomerdook
die uitdrukking ookalop in deVolkskrant, maardaarvoor had lkdie nog
nooiteerdergehoordof gelezen. Wij
leerden alskinderen dat de mis werd
'opgedragen'. En Van Dale geeft verder nog: "de mis doen","celebreren",
"Iezen" en "zingen".
Hetkomt mij voordat door de
ontkerkelijking het juistetaalgevoel
voorde ceremonie teloor dreigtte
gaan.
Berusten bij
Inge Suasso - Best

Is antwoord op een vraag van
de 'Taaltest' van Bert Smit
• staat in het decembernummer
van Onze Tool dat aileen bij kanworden ingevuld inde zin "Destukken
berusten... de netarts." Dit isonvolledig,want onder kan ook. Datvoorzetselwordtzelfs alseerste genoemd in
Van Dale bij het trefwoord berusten.
Bij berusting staat: "onderberusting
van" en "inberusting bij".
•

A

Prof. A.A.Verdeniusin dejaren veertig:

"Hypercorrectie dientu te vervangen door
hypercorrectheid."
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HET KOFFER
HenkSpaan

M

ijn vrouw komt uit OostNederland. Dit leidt soms
tot misverstanden. Toen ze
voor het eerst in mijn bijzijn het woord achterbankje gebruikte, duurde het even voordat ik merkte dat ze daarmee een bagagedrager bedoelde.
"Mag ik bij jou op het achterbankje?",
vroeg ze en ze sprong achter op mijn fiets.
Navraag bij schoonfamilie had geen zin. Ze
beweerden keihard dat iedereen in Velp
'achterbankje' zei. Uiteindelijk bleek het
toch om een sterk staaltje van gezinstaal te
gaan. Uit de jaren vijftig herinner ik me
vaag fietsen met een op de bagagedrager
bevestigd plankje waarmee men het zitten
verzachtte. Van plankje kwam misschien
bankje. Althans in Velp. Althans bij mijn
schoonfamilie thuis.
Met sommige lidwoorden kan de OostNederlander ook moeilijk overweg. Ik heb
het niet over zout. We zeggen 'het zout',
maar niemands taalgevoel speelt op wanneer aan tafel wordt gevraagd: 'Kunje de
zout even doorgeven?' Behalve het taalgevoel van mensen die zout op elke slak leggen. Sorry, dat is flauw.
Ik moet oppassen met grapjes. In mijn vorige column stond een serie samengestelde
woorden waarvan semi het eerste deel was:
semi-intellectueel, semi-finale, semi-overheid,
semi-bungalow, seminarie. Twee brieven,
waarvan een van een hoogleraar, die erop
wezen dat seminarie in dit rijtje niet thuishoorde. Neem me niet kwalijk, zeg.
Zelf heb ik moeite met dekbedovertrek.
Het of de? Ik zou zeggen: 'het dekbed', 'het
overtrek', maar is 'de dekbedovertrek' fout?
En zo niet, waarom dan niet?
Mijnvrouw zegt: 'het koffer', wat bij mij
woede teweeg kan brengen. Daarom doet ze
haar best 'de koffer' te zeggen, waarover ze
altijd moet nadenken en dat merkje dan
ook.
Wewaren een keer op bezoek bij een formidabele heer in Nijmegen. Het formidabele
school er onder andere in dat hij ons Chateau Margaux 1982 te drinken gaf. De wijnliefhebber hoef ik niets meer te zeggen. Een
ander aspect aan zijn grootheid was dat de
formidabele heer geen tegenspraak duldde.
"Natuurlijk is het 'het koffer"', zei hij. Ik
vroeg of er een Van Dale in huis was. Het
betreffende deel werd uit de kast gehaald.
"Kijk, mannelijk", zei ik.
"Kletskoek. Die Van Dale wordt gemaakt
door westerlingen", zei de formidabele man.
Kousa(
•

IAMTAM
Voor meer aanbiedingen zie www.o nzetaal.nlfaanbiedingen

Een wereldtaal

Scrabblewoordenlijst

De geschiedenis van het Esperanto

Offlclele norm in boekvorm

an het eind van de negentiende eeuw ontwikkelde Lejzer
Zamenhof, een joodse oogarts uit Warschau, een nieuwe
taal die de mensheid moest verenigen en die binnen korte
tijd overal ter wereld volgelingen kreeg: het Esperanto. Een wereldtaal is het nooit geworden, maar nu, ruim honderd jaar later,
zijn er nog steeds duizenden mensen die het
spreken. Wat bezielt hen? Waarom kiezen ze
ervoor om te spreken en te schrijven - en te
vergaderen, te schelden en te oreren - in een
taal die bijna niemand begrijpt? Waarom
blijven ze zich inzetten voor hun taal? In Een
wereldtaal vertelt Marc van Oostendorp, zelf
esperantist en de eerste Nederlandse hoogleraar Esperanto, de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die zowel bewondering
als afkeer en spotlust heeft gewekt. Het boek
gaat in op de belangrijkste ideologen en leraren en hun idealen, op de hoogtijdagen en
de teloorgang, op de schrijvers, dichters en sprekers, en op enkele
van de talloze 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto in de
loop der tijd kwamen beconcurreren.

edere scrabbelaar kent het probleem: is dat woord dat
met drie keer woordwaarde 228 punten oplevert goed
of toch niet? De grote Van Dale wordt dan vaak als
scheidsrechter gebruikt, maar die geeft geen vervoegingen en verbuigingen - terwijl die wel
goed gerekend worden. Daarom besloten de Scrabble Bond Nederland
en het (Vlaamse) Nederlandstalig
Scrabble Verbond een scrabblewoordenlijst samen te stellen: tweehonderd vrijwilligers plozen de hele Van
Dale door, en noteerden van elk
lemma de eventuele vervoegingen,
verbuigingen, meervouden en verkleinvormen. Het resultaat verscheen in 2002 : een lijst
van alle bij het scrabble toegelaten woorden van twee
tot en met acht letters - zo'n 130.000 in totaal. Behalve
de woordenlijst bevat het boek het officiele 'Taalreglement' van de scrabblebonden, waarin nog eens precies
wordt uitgelegd welke vormen wel mogen en welke niet.

A

I

€ 3,50 korting voor lezers van Onze Taal

€ 2,50 korting voor lezers van Onze Taal
Scrabblewoordenlijst telt 247 bladzijden en kost in de boekhandel
fen wereldtaal telt 216 bladzijden en zalin de boekhandel circa€ 17.50 kosten.
Het boekwordt u naverschijnen (begin mei) zonder verdere kosten thuisgestuurd alsu € 15,- overmaaktop rekening 4265902 van Genootschap Onze
Taal in DenHaag o.v.v. 'Wereldtaal' en uw lidnummer of adres. Bestelling en
betaling vanuit Belqie: € 16,50 op postgirorekening 000-1635566-49.

€ 14,95. Het boekwordt u zonder verdere kosten thuisgestuurd
alsu € 11 ,45 overmaakt op rekening 4265902 vanGenootschap
Onze Taal in DenHaag ondervermelding van 'Scrabble' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 12.95 op
postgirorekening 00 0-1635566-49 .

Amalia, Rafael en Mahamet
Nederlandse voornamen in kaartgebracht
lk jaar worden er in Nederland zo'n 200 .000 baby 's geboren. Ze krijgen vaak heel andere namen
dan hun ouders en grootouders, en ook de verscheidenheid is tegenwoordig veel groter: er komen
op dit moment in Nederland zo'n 177.000 voornamen voor. De naamkundigen Gerrit Bloothooft,
Emma van Nifterick en Doreen Gerritzen gaan in hun boek Over voornamen in op de verschillen tussen
vroeger en nu. Ze doen dit aan de hand van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank, die een paar jaar
geleden haar databanken openstelde voor onderzoek. Al die nieuwe gegevens maakten het niet alleen
mogelijk om te kijken naar de herkomst en populariteit van namen, maar ook - voor het eerst - naar de
sociale verspreiding ervan. Welke bevolkingsgroepen hebben een voorkeur voor Angelsaksische namen?
In welke streken worden er nog relatief veel baby's Jan genoemd? En in hoeverre hangt de keuze van de naamgevers samen
met hun inkomen en opleiding? Deze analyses worden aangevuld met tal van signalementen en anekdotes over bijzondere en
zeldzame namen, en met beschouwingen over de motieven die ouders zoal hebben om hun kind Norah, Kimberly of Thomas te
noemen. Bovendien bevat het boek een overzicht van de 4000 jongens- en 5000 meisjesnamen die het meest voorkomen.

E

.

-----------------~
Over voornamen

€ 2,50 korting voor lezers van Onze Taal
Over voornamen telt circa240 bladzijden en kost in de boekhandel € 14,95. Het boekwordt una
verschijnen (beginapril) zonderverdere kosten thuisgestuurd alsu € 12,45 overmaaktop rekening
4265902 vanGenootschap Onze Taal in DenHaag o.v.v. 'Over voornamen'en uw Iidnummer of
adres. Bestelling en betaling vanuit Belqie: €13.95 op postgirorekening 000-1635566-49.

oN

Dezeactie geldt ook in de boekhandel. Met deze
bon (of een kopie daarvan)kunt u van22 maart
tim 22 juni ook daar terecht voor dezeaanbieding: € 2.50 korting voor lezersvan Onze Tool.
act ienummer (0 00 00)900 -22674

~-----------------~
4I3
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165 ANDERE WOORDEN VOOR
ARTIST'S IMPRESSION
den, vergelijk kunstwerk en kunstgebit. In kunstindruk, kunstkijk en
kunstweergave is kunst- dubbelzin-

Taaladviesdienst

nig; deze woorden zijn daarom niet
duidelijk genoeg.
n december vroegen we de leHet woord kunstenaarsvisie lijkt
zers van Onze Taal een ander
woord te bedenken voor artist's een mooi equivalent van artist's imimpression, de Engelse aanduiding pression, maar kunstenaar heeft een
ruimere betekenis dan artist. Bovoor een weergave van iets wat
vendien slaat visie voora l op iets
niet gefotografeerd kan worden.
Het woord wordt vooral gebruikt
voor (computerjtekeningen van
no g niet be staande gebouwen,
bruggen en wege n .
Op onze oproep reageerden 68
lezers; van de 165 altematieven
voor artist's impression werden de
volgende minimaal tweemaal
voorgesteld :

kunstindruk (4X)
visualisatie (3X)
3. artistieke impressie (2X)
4. artistieke indruk (2X)
5. denkbeeldige weergave (2X)
6. kunstenaarsvisie (2X)
7. kunstkijk (2X)
8. kunsti-Iweergave (2X)
9. verbeelding (2X)
ro. verwachtingsbeeld (2X)
1.

2.

De top-tien bevat drie samen stel lingen met kunst. Het lastige is da t
kunst- in een samenstelling op
twee manieren toegepast kan wor-

abstracts (Van Dale noemt bijvoorbeeld de betekenissen 'innerlij ke
aa nschouwi ng' en 'mening') , terwijl ee n artist's impression iets concreets is: een tekening. Visieverbeelding zou artist's impression eventueel wel kunnen verva ngen - in ee n
ar tist's impression wordt imm ers de
(innerlij ke) visie van bijvoorbeeld
een architect op papier of een beeldscherm verbeeld. Ook verwachtingsbeeld sluit aan bij deze omschrijvin g. Toch vinden we visieverbeelding en verwachtingsbeeld te 'zweverig' om zoiets concreets als een
artist's impression aan te du iden.
Drie andere inzendingen uit de
top -tien - artistieke impressie, artistieke indruk en denkbeeldige weergave- vallen af omdat ze erg lang
zijn. Ook is hun betekenis niet erg
concreet. Dat laatste geldt strikt genomen ook voor verbeelding en visualisatie. Toch kunnen deze twee
wo orden in specifieke contexten

weI verwijzen naar een artist's impression: 'In de brochure staat een
verbeelding van onze toekomstige
straat', 'Heb je die visualisatie van
het Paleis voor Volksvlijt gezien?'
Omdat verbeelding ook andere betekenissen heeft ('fantasie' en 'inbeeld ing') , gaat onze voorkeur uit
naar visualisatie. Visualiseren betekent 'zichtba ar of als beeld voorstelbaar maken', wa t van toepassing is op een artist's impression.
Al met al lijkt visualisatie de
geschiktste aa nduiding voor een
(computer)w eergave van iets wa t
niet gefotografeerd kan worden, al
beseffen we dat het een bred ere
betekenis he eft dan artist's impression. De eerste inzender van visualisatie, John van Gorkom uit Amsterdam, merkte op dat digitale artist's impressions eventueel met de
preciezere term computervisualisatie aangeduid kunnen worden. Dat
is inderdaad goed mogelijk, maar
omdat niet alle artist's impressions
met een computer vervaardigd
worden, is dit woord niet altijd
bruikbaar.
John van Gorkom on tvangt de
boekenbon van € 25,- van de
Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) .
We bedanken hem en aIle andere
deelnemers hartelijk voor het meedenken.
•

AN D ER WOORD VOO R ... CA MEO
egisseur Alfred Hitchcock
was altijd even te zien in
zijn eigen films. Hetty
Blok - in de jaren zestig zuster
Klivia in Ja zuster, nee zuster - verscheen in 2002 als toevallige voorbijganger in de verfilming van de
rv-serie. En Ronald Giphart trad op
in de verfilmingen van twee van
zijn boeken. Dergelijke korte optreden s van bekende personen wor den 'cameo's' genoemd - kort voor
cameo rale of cameo appearance.
Van oor sprong is cameo de naam
van een soort edelsteen (in het
Nederlands camee) : de korte filmrolletjes van bekende personen
worden beschouwd als j uw eeltjes.

Klassiek voorbeeld
vaneen cameo:
regisseur Alfred
Hitchcocktreedt
even op in zijn eigen
film TheBirds(1963).
Iflt: John Russell Taylor,Hitch.

The UfeandWarlc af Alfred
Hitchcock. lo ndon (etc.), Faber

andFaber. 1978
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Cameo is in geen enkel Nederlands woordenboek opgenomen.
We vra gen ons af of er een Nederlandse vertaling voor te bedenken
is. Het woord gastral is niet geheel
toereikend. Een gastrol ho eft immers niet kort te zijn en is doo rgaans bepalender voor het verhaal
dan een cameo.
Wij zijn benieuwd of u suggestie s hebt; u kunt deze tot IS rnaart
st ure n na ar de Taalad viesdienst,
Raam weg ta, 2596 HL Den Haag;
e-m ail: taaladvies@onz etaal.nl.
De Stichting LOUT 100ft een boeken bon uit voor het moo iste alte rnatief.
•

LLILLLAG .E1LALLLWO 0 2L_~
Eenpaar

__

[= bijna nooit] achter op websites.' Ais

i Geregeld hoor ik bij de verkeers- we dit onderscheid zouden toepassen
1Il informatie: "Een paar files zijn
op de zin in de gebruiksaanwijzing,
zou het daaringaanom de vraag
langer dan normaal", waarna een
hoeveelbijtende producten er geopsomming van vijf of zes files
bruikt mogen worden, en niet om hoe
voigt. Mag je een paargebruiken
vaak ze gebruikt mogen worden. Er
om naar een groep van meer dan
. ontstaat in de praktijk echtervrijwel
twee elementen te verwijzen?

I fen paar betekent 't wee' in combi" naties als een paor schaenen en een
paaragen; het gaat dan om voorwerpen of lichaamsdelen die normaliter
altijd per twee (doorgaans een linkeren een rechterexemplaar) voorkomen. Ook heeft paar de betekenis
'tweetal ' in gevallen als danspaar en

gauden paar.

nooit betekenisverwarring alsde constructies door elkaarworden gebruikt. Overigenswordt "zoo min rnogelijk" in het Woordenboek derNeder/andsche Taa/ omschreven als "zoo
weinig mogelijk ".
Min iseenverouderd woord met
de betekenis 'weinig'; behalve in zo
minmage/ijk komt het voor in net
zamin alsoMin betekentvan oudsher
onder andere'klein' of 'gering' (denk
aan de zin 'Daar moet je niet te min
over denken') en 'gemeen' ('Het is
een minne kerel'), In de uitdru kking
minaf meer is min synoniem met minder, dat van oorsprong de vergrotende trap isvan min.

Daarnaast heeft een paar de afgeleide betekenis 'enkele, enige, een
stuk of wat' . Hoeveel exemplaren
daarmeeworden aangedu id, kanvan
persoontot persoonverschillen. In de
praktijk wordt een paar (net als enige
en enke/e) meestal gebruikt voor drie
of vier exemplaren, maar het is niet
onmogelijk om het voor vijf of zeste
gebruiken.
Tapas/tapa's
Aileen in de betekenis 't wee(t al)'
. ,Wat is de juiste woordvorm voor
It de kleine hapjes van Spaanse orikrijgt poar een enkelvoudigepersoonsvorm:'Er staat een paarschoegine: tapas of tapa's?
nen op de trap', 'Erzwierde eenschattig paarover het ijs.' Betekent het 'en- , De naslagwerken verschillen van
kele, enige', dan wordt het met een
• mening: Kramers (2002) en Van
meervoudige persoonsvorm gecomDalehedendaags Nederlands (2002)
bineerd: 'Een paarleerlingen hebben
schrijven het meervoud als tapa's,
hun huiswerk nog niet ingeleverd', 'Er Koenen (1999) en de Spe/lingwijzer
Onze Taa/ (2002) schrijven tapas. Wij
zijn een paarfiles.'
hebben eenvoorkeur voor tapas.
Tapas is het Spaanse meervoud van
tapa, dat letterlij k 'deksel' betekent;
Zo min/weinig mage/ijk
? In een gebruiksaanwijzing las ik: de hapjeszijn genoemd naarde kleiIil "Gebruik zo weinig mogelijk bijne, op glaasjes drank Iiggendedekseltende schoonmaakmiddelen." Is de tjes waarop zeoorspronkelijk geserconstructie zo weinig mogelijk corveerd werden (vergelijkons woord
rect, of mag je aileen zo minmogeschate/, dat ook eenculinaire betekelijk gebruiken?
nis heeft). Omdat er doorgaans meerdere tapa(')s worden geserveerd,
• Zowel zo weinig mage/ijk als zo min
heeft het Nederlands het woord als
..moge/ijk is correct. In de const ruct ie (Spaanse) meervoudsvormovergenomen en niet alsenkelvoudsvorm.
zo... mage/ijk kanvrijwel elk bijvoegUiteraard kunnenwe het hebben over
lijk naamwoord worden ingevuld (zo
sne/mage/ijk, zo getrouw mage/ijk), en 'een tapa', maarerg gebruikelijk is dat
de onbepaaldetelwoorden vee/, weiniet. Bovendien wordt in samenstelnig en min.
lingen met tapa(s) doorgaa ns het
Vaak wordt voor zo weinig mage/ijk meervoud gebruikt: tapasbaren
gekozen alshet min of meer zelfstan- tapasrestaurant (niet tapobar en tapadig wordt gebruikt , zoals in de zin 'Ik
restaurant) .
doe het liefst zo weinig mogelijk [=
Een ander argument om tapas te
bijna niets].' Zo minmage/ijk komt
verkiezen boven tapa's is de uitspraak:
veelvoor in bijwoordelijk gebruik:
de spelling tapa's impliceert dat het
'Laat uw e-mailadres zo min mogelijk
woord met een lange aawordt uitge-

sproken (net als cpa's en Sandra's) ,
terwijl het bijna altijd als [tappas]
klinkt, met twee korte a-klanken. Die
uitspraakwordt het best weergegeven door de apostrof achterwegete
laten.

Tapas ishet Spaanse
meervoud van tapa,
dat ietterlijk'deksel'
betekent.

Rechte(r)/ijke macht
, Wat is juist: de rechtelijke macht
o of derechterlijke macht?
I Juist is de spelling met een r: de
• rechter/ijke macht. Dewoorden rechte/ijk en rechter/ijk bestaan beide. Rechte/ijk is het bijvoeglijk naamwoord bij
rechten betekent 'volgens het recht,
wett ig' of 'het recht betreffend, juridisch': rechter/ijk hoort bij rechter en
heeft betrekking op een rechter of het
rechtswezen. Rechte/ijk komt met
namevoor in constructiesals iets
rechte/ijk bezitten en geschillen van
rechte/ijke oord. Het woord rechter/ijk
kornt vakervoor dan rechte/ijk, onder
meer in derechter/ijkewaordigheid, een

rechter/ijk vonnis en derechter/ijke orgonisotie.
Er zijn veelwoorden die op rechtelijk eindigen, zeals strafrechtelijk, bestuursrechte/ijk, outeursrechte/ijk en zokenrechte/ijk. Deze woorden hebben
betrekking op de genoemdevorm
van recht (strafrecht, bestuursrecht,
etc.); met het woord rechter hebben
ze niets te maken. Ook in gerechte/ijk
staat geen r voor -/ijk; dit woord hoort
namelijk bij gerecht ('rechtsprekend
•
lichaam ').

Twijfel over uw tekst?
De Taaladviesdienst beantwoordt niet aileen 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.nlfadvies of vraag de
folder aan via 070 - 356 12 20 .
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VAN AMALIA TOT ZjORS
Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig?

Gerrit Blooth ooft - Utrecht Institute of Linguistics - OT5
Dor een Gerritzen - Meerte ns Inst it uut , Am sterdam
Emma van Nifterick - www.voo rnamelijk.nl

Wie studie verricht naar voornamen, hadtot voor kort aileenmaar geboorteadvertenties en leerlingenbestanden tot zijn beschikking. Maar
niet zo langgeleden heeft de instantiedie overde kinderbijslag gaat haar
archievenopengesteld voor onderzoekers. Vanaile 4,2 miljoenkinderen
die de afgelopen twi ntig [aar geborenzijn, zijn de voorna men nu bekend,
en die rijkdom aangegevens levert verrassende inzichten op.

e roepnaam va n de jongste Oranjetelg , Amalia, is vrij zeldzaa m: de afgelopen twintig ja ar is hij aan maar
94 meisjes gegeve n. Die kinderen
wone n vers preid over heel Nede rland
en hun oud ers behoren, als je afgaa t op de wijken
waarin ze wone n, waarschij nlijk tot de lagere inkomensgroepen .
Hoewel alle voorname n al sinds jaar en da g in het
bevolkingsreg ister vastgelegd worden, hadden we
deze informatie to t voo r kart niet kunnen geven ,
simpelweg omdat niet alle gegevens voor onderzoek
besch ikba ar wa ren. Heel lang hebben wetenschappers
het moeten doen met verzamelingen geboorteadver tenties in kranten, leerlingenbestanden va n scholen
en soms ee n gem eentelijk best and . Met alle beperkingen van dien.
Uniekenaam
Aan die bep erking kwam een aantal jaren geleden een
einde toen de Social e Verzekeringsban k, de inst antie
die kinderbijslag verstrekt, gegeven s over de eerste
officiele voornaam van kinderen aan het Meertens
Instituut ter beschikking stelde voor wetenschappelijk
onderzoe k. Aangezien voor bijn a elk kind kinderbijslag wordt aangevraagd, is dez e voorn ame ncollectie
vrijwel compleet. Dit heeft een krachtige impuls gegeyen aa n het in kaart brengen van de moderne naam geving .
Die inventarisati e had nog heel wat voeten in de
aa rde : sinds 198 3 zijn er 176.800 verschillende voorname n gegeven, en ja arlijk s komen daar ongeveer 6000
nieuwe namen bij. Ter vergelijking: in het dikke boek
Prisma voornamen staan 20.000 namen. Die diversiteit
is deel s te verklaren uit het feit dat allochtonen hun
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kinderen vaak namen uit hun eigen cultuur geven. Die
namen sta an zeld en in ee n Ned erlands voorna rnenboek; zelfs voor een klein e bevolkin gsgroep kunnen
het er al snel duizenden verschillende zijn.
Daarnaast leggen oud ers een grote creati viteit aa n
de da g bij het bed enken van namen. Veel van hen
vinde n het leuk om hun kind een uni eke naam te
geven . Dat is in ieder geval gelukt voor ruim ros .soo
van de 4,2 miljo en kind eren die sinds 1983 geboren
zijn . Ook Willem-Alexander en Maxima hebben hun
kind met Catharina-Amalia zo'n eenmalig voorkomende na am geschonken.
Dankzij de gegevens van de Sociale Verz ekeringsbank kunnen we niet alleen de (nieuw e) namen
tellen, maar er no g vee l meer over ontdekken, bijvoorbee ld over de verspreiding va n nam en over
Nederland, ve rn oeming naar bekende personen ,
vorme igenschappe n, trends, de relatie tu ssen naam
en inkomen va n de oud ers , en de voorna me n va n
kinderen per gezin . Dankzij dat laat ste ontdekt en we
bijvoorbeeld dat de zusje s va n Kevin voo ral Kelly,
Kim, Jo yce, Chantal en Melissa heten, en zijn bro ertjes Dennis, Mike, Jeffrey, Michael en Patrick. Dat
wijst erop dat naamgeving same nhangt met sociale
factoren. Het resultaat van al dat onderzoek hebben
we beschreven in het bo ek Over voornamen, dat dit
voorjaar zal verschijnen .
Creatieve spelling
Zoals we al schreven , zijn ouders erg creati ef als het
om de voornaam va n hun kind gaat; ze kie zen bijvoorbe eld ee n eigenzinnige spe lling van een voo rnaam. Vooral ontleende namen mo et en het ontge lden : Michael wordt Maikel, Francois wordt Francois,
Chantal wordt Shantal of Sjantal, en Noelle wordt Nowelle. Sjors is een ingeburgerde verne derlandste spelling van het Frans e Georges, maar sommige ouders
ne geren dat en schrij ven hun kind in als Zjors. Van
Angelica bijvoorbeeld vonden we vele alte rna tieve
spellingwijzen: Ancelica, Anchelika, Anchelyca, Andjil ica, Andzelica, Angchelyca, Angeleca, Angelika, Angelie-

Esrnee werd na 7989 vaak

als Esmee geschreven .
Oak kwamen Esrnee, Esrne en
Esmay regelmatig voor.

ka, Angeliqa, Angeliqua, Angellica, Angelyca, Angielica,
Angylica, Anjalika, Anjaylica, Anjelica,Anjhelica,Anselika en Anzhelika.
De uitsp raak van somm ige bu itenlandse namen
wordt gaandeweg vernederlandst. De eerste klank
van Jessica bijvoorbeeld , klinkt in Nederland meestal
als U] , niet als het Engelse [dj], en de beginklank van
de Catalaanse naam Jordi is oorspronkelijk [zj], maar
zo hoor je de naam in Nederland zelden of nooit (de
vormen Sjordi en Djordi komen overigens wel voor).
Bij de spelling is die vernederlandsing ook zichtbaar:
Chiara wordt Kiara, en Mo nique wordt Moniek.
Bij een klein aantal namen blijft het niet bij een
enkele oud er die er een eigenzinnige spelling opna
houdt, maar wordt de verne derlandste variant in de
loop der jaren gebruikelijker dan de originele naam.
Dit geldt voor vrijwel iede re Franse naam (met uitzondering van vrouwelijke varianten van jongensnamen, zoals Renee). Zo werd de naam Fabienne tot halverwege de jaren negentig het meest in de originele ,
Franse schrijfwijze gegeven , dus zonde r trem a, maar
na die tijd steeds vaker in de vernederlandste variant:

Pabienne.
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Elke kleur st aat voor een 'profiel'. Het Friese-namenprofiel bijvoorbeeld betekent dat er in die
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samenstelling relatief meerFriese namen voorkomen (gemiddeld 16%, waar het elders3%is).
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Traditioneel proflel- Latijnse vorm (met meer Maria.Johannese.d.)

Fabienne

Een nieuwe meisjesnaam als Ramee wordt momenteel
meestal met accent geschreven , maar zal, als de trend
zich doorzet, binnenkort vaker als Romee worden gespeld. En de naam Esmee wa s in deze spelling tot
1989 favoriet, maar na die tijd werd hij ongeveer
even vaak als Esmee geschreven. Ook kwamen Esmee,
Estne en Esmay regelmatig voor.

Buitenlandsenamenprofiel (met meer Melissa, Kevin e.d.)
_

Overgang van traditioneelLatijnsevorm naar bultenlandsenarnenproflel
(met meer Maria,Johannes, Melissa, Kevi n e.d.)

_

Traditioneel profiel - Nederlandsevorm (met meer Hendrika,Jan e.d.)

_

Voor-modernprofiel(met meer Suzanne.[eroen e.d.)
Overgang vantraditioneel Nederlandsevorrn naarvoor-modern profiel
(met meer Hendrika,Jan, Suzanne, Jeroen e.d.)
Friese-namenprofiel (met meerFenna,Jellee.d.)
Kortenamenprofiel (met meer Sanne, Tim e.d.)

Meiden van De Wit

Het omgekee rde gebeurde bij de meisjesnaam Frederique. Tot het eind van de jaren tachtig werd de naam
vooral als Frederike of Frederieke gespeld, maa r vanaf
ongeveer 1990 is de spellin g Frederique favoriet (dus
met een q maar zonder accenten), gevolgd door de
Franse spelling Frederique en da arnaast nog Frederique. In 2003 maakte Frederique een opleving door,
die misschien toe te schrijven is aa n het personage
Frederique de Wit in de veelbekeken televisieserie
Meiden van De Wit.
Spellingbijzonderheden zijn er ook bij samengesteld e namen. Sporadisch komen die zonder streepje
voor, waar bij de tweede na am met een hoofdletter

IAMTAM

w ord t ge schreven , zoals A n neFleu r . Andere voorbeel-

den van dergelijke namen (die aa n meer dan een
kind gegeven zijn), zijn LaToya, McCallum, DeeDee,
TawaKaltu en LeAnn.

_

Elitenamenprofiel (met meer Willemijn, Laurense.d.)

_

Allochtonenamenprofiel (met meer Mohamed, Fat ma e.d.)

Opmerkelijk zijn ook namen als Di'Stefano (ook:
Distefano), D'Angelo (ook D'angelo en Dangelo) en
O'Neal. Dat Ierse 0 en dar Italiaan se Di betekent
'( zoon/ dochter) van ...' en is vergelijkbaar met Nederlands e achternamen als Janszoon, maar hier gaat het
dus echt om voornamen. Ook het lidwoord komt
voor, en wel in de Franse meisjesnamen lleau ('het
water') en L'or ('het goud '), en in het Italiaanse lkiurora ('de morgenstond') .
Regionale verschillen

Voorn amen in Nederland verschillen nogal per regio.
Vroeger hadd en zulke verschillen voorna melijk te
maken met het overhee rsende geloof in een gebied.
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In Noord-Brabant, Limburg, de Achterhoek en Twente
kwamen veel Latijnse of gelatiniseerde naamvormen
voor, zoals Catherina, Wilhelm us en Petrus. Mensen in
de rest van het land droegen traditioneel Nederlandse
namen (bijvoorbeeld Gerrit, Hendrik en Aaltje), met
daarnaast in Friesland natuurlijk veel Friese namen
(Tjitske, Douwe, Froukje, etc.). Dat patroon is nu veel
ingewikkelder. We kunnen op basis van de voornamen die de laatste twintig jaar per wijk gegeven zijn
(bepaald door de vier cijfers van de postcode) tien
voornamenprofielen aanwijzen (zie de kaart van Nederland op de vorige bladzijde).
Het 'traditionele profiel - Latijnse vorm', dat volgens de kaart vooral op de Zeeuwse eilanden en in de
Zuid-Hollandse polders te vinden is, is een voortzetting van de oude katholieke naamgeving, maar opvallend genoeg komen deze namen niet meer in Brabant
en Limburg voor, zoals vroeger. De gereformeerde
bevolking in Zeeland en Zuid-Holland gafvroeger al
zulke voornamen, en omdat deze bevolkingsgroep de
meest behoudende van Nederland is, gebeurt dat
daar nu nag steeds relatief vee!. Oak in katholieke
enclaves in Noord- en Zuid-Holland vinden we deze
namen nag, zoals in Volendam (top-vijf voor meisjes:
Johanna, Alida, Maria, Anna, Margaretha ; voor jongens: Johannes, Cornelis, Jacobus, Nicolaas, Thomas).
Dergelijkevoornamen worden waarschijnlijk meestal
niet als roepnaam gebruikt.
In het noordelijk deel van de Nederlandse 'bible
belt' (de Veluwe en Noordwest-Overijssel) blijft het
'traditionele profiel - Nederlandse vorm' nag bewaard, zoals in Harskamp (top-vijf Hendrika, Maria ,
Maartje, Wilhelmina, Gerritje - Gerrii, Jan, Hendrik,
Evert, Jacob) .
In de noordoostelijke provincies 10opt het aantal
traditionele namen weliswaar terug, maar de veranderingen zien we in voornamen die tach alweer gedateerd aandoen, zoals Sharon, Mark en Roy in de topvijf van Klazienaveen: Anna, Maria, Johanna, Kim,
Sharon - Jan, Roy, Johannes, Rick, Mark. We hebben
dat het 'voor-moderne profieI' genoemd.

van de overige kinderen hebben er een traditioneel
Nederlandse naam, zo oak in Damwoude (top-vijf
Anna, Baukje, Tjitske, Janke, Femke - Johannes, Jan,
Pieter, Jacob, Anne). Enkele Friese namen hebben landelijke populariteit verworven. Het gaat daarbij vooral am Femke, Nienke, Renske, Fenna en Silke - Jelle,
Jesse, Sjoerd, Wessel en Jelmer.
Latijnse naamvormen worden in Brabant en Limburg bijna niet meer gegeven: nu wordt gewoon de
roepnaam bij de burgerlijke stand geregistreerd. Populair zijn kane namen, zoals Anne, Eva, Floor, Lise,
Sofie - Bart, Daan, Luuk, Stein, Thijs, die kenmerkend
zijn voor het 'kortenamenprofieI'.
In Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen vinden we
vee! meer buitenlandse namen . Dit 'buitenlandse namenprofieI' zien we oak in grote delen van Noorden Zuid-Holland. Een typisch voorbeeld is Spijkenisse
(top-vijf: Denise, Chantal, Jessica, Mandy, Laura Jeroen, Kevin, Michael, Wesley, Ricardo) . Oak in WestBrabant en in Zuid-Holland buiten de Randstad neigen ouders naar buitenlandse namen, maar daar zijn
nu oak nag vrij veel Latijnse naamvormen te vinden.
Waar het kapitaal zit, wordt een eigen voornaamkeuze gemaakt, wat leidt tot het 'elitenamenprofiel',
waarin een voorkeur voor Franse namen en voornamen uit onze cultuur en vaderlandse geschiedenis te
herkennen is. De gebieden kenmerken zich door de
plezierige woonomgevingen van de duinstreek, Het
Gooi, Utrecht, de Veluwezoom en de rijke wijken van
steden. Een voorbeeld is de top-vijfvan de chique
wijken van Oegstgeest: Charlotte, Emma, Anne, Sophie, Laura - Thomas, Maarten, Maurits, David, Joost.
In de wat minder welvarende gebieden voeren
allochtone namen de boventoon. In het 'allochtonenamenprofiel' vinden we Marokkaanse, Turkse en
Engels/ Amerikaanse (populair bij Antillianen en
Surinamers) namen, zoals in de Indische Buurt in
Amsterdam (top-vijf Fatima, Khadija, Hajar, Youssra,
Oumaima - Mohamed, Bilal, Mohammed, Youssef,
Zakaria) en Spangen in Rotterdam (top-vijf:Fatima,
Karima, Ay~e, Priscilla, Stephanie - Mohamed, Mohammed, Ibrahim, Kevin, Jeffrey) .

Maurits en Mohammed

Friesland kent in het 'Friese-namenprofiel' nag steeds
relatief veel inheemse voornamen, maar ze lopen in
aantal flink terug. De Friese steden lopen in die teruggang voorop. In sommige dorpen krijgt nag een
kwart van de kinderen een Friese voornaam, en veel

Idols-sterren Dewien
jamai,enzangeres
NorahJones (v.l.n.r.):
verantwoordelijk
voor detoegenomen
populariteitvan
Dewi,jomaien
Norah.
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Jamai's en Dewi's

Welke namen zijn nu op landelijk niveau populair?
De trend is een korte internationale of een kane Nederlandse naam. Let de komende tijd op: Sara, Isa,
Luna, Roos, Floor, Lieke, Maud, Marit, Zoe, Indy,

op zo'n vijftig vem oemde jongetjes, daar waar een
echte topnaam in de buurt van de duizend komt. Zo
gaat het mee stal met namen van sterren, ze komen en
gaan met de populariteit van de persoon. Uiteindelijk
wordt maar een heel klein deel van alle kinderen direct naar ze vemoemd. Soms fungeert een ster wel als
katalysator. Maar als een naam dankzij een bero emdheid aanslaat en een blijvertje wordt, vergeten ouders
al snel de relatie met de ster. Beroemdheden hebben
misschien recente snelle stijgers beinvloed als Norah
(zangeres Norah Jones), Azra (Almeloos-Turkse Miss
World 2002 Azra Akin), Rabine (actrice Robine van der
Meer) , Dewi (van Idols) en Suus/Suze (presentatrice
Suze Mens) voor meisjes. En bij jongens zijn populair:
Senna (uniseksnaam, zoon van zanger Marco Borsato) , Jayden (zoon van acteur Will Smith), Renzo (zoon
van goochelaar Hans Kazan) en RafaeVRafael (voetballer Rafael van der Vaart).
De voomamen die we onze kinderen geven, vormen een spiegel van de samenleving. Een kijkje in die
spiegel geeft een veelzijdig, soms bekend en dan weer
verrassend beeld. Het is zeer waardevol voor de
naamkunde dat we dit proces nu in al zijn facetten
van jaar tot jaar kunnen volgen.
•

POPULAIRSTE NAMEN
De Nederlandse tOP -25ziet er voor 2003 Uanuari-september)
alsvoigt uit (spellingvarianten zijn samengenomen):
Meisjes:
1. Sanne
2. Lisa. Liza ...
3. Emma ..
4· Anne
5. Iris
6. Sarah. Sara ..
7· lsa ....
8. Sophie.Sofie ..

Jongens:
1. Thomas. Tomas
2. Lucas. Lukas ....

g.Julia
10. Fleur ...
11. Anna
12. Femke

g. Max '"
10. Sem .. ..
11. Bram
12. Niels. Nils ...
13. Sti]n, Stein. Steijn
14. Thijs. Tijs
15. Ru ben
16. Milan ....
17. Mohamed. Mohammed

13. Britt
14. Eva
15. Amber ...
16. Lotte
17. Anouk ...
18. Noa, Noah
19. Esrnee, Esrnee
20. Kim ...
21 . Laura ...
22. Derni, Demy ...
23. Naomi
24. Nina
25. Nienke. Nynke

...

=

..

=

.. .. =

3. Daan
4· Tim
5. Lars
6. Rick. Rik ...
7. t uuk, Luc
8. Tom. Thom ...

18. Jesse
19. Sam ..
20. Daniel. Daniel
21. Sven, Swen
22. Kevin ...

Dit voorjaarverschijnt Over voornamen vanGerrit Bloothooft ,
Emma van Nifterick en Doreen Gerritzen.Utrecht. Het Spectrum.

23·Jan
24. Koen. Coen
25. Robin. Robbin ...

2004· € 14.95. ISBN go 274 8444 9
Lezersvan OnzeTaal kunnen het boek met korting bestellen - zie
bladzijde 57.

frequentie sinds2000 meer dan15%gedaald
frequentie sinds2000 meer dan15%gestegen
frequentie sinds2000 meer dan verdubbeld

(advertentie)
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ten IJS ...
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Senna, Dewi - Lucas, Luuk, Luca, Sem, Milan, Sam,
Finn, Tijn, Mika. Ook bekende personen drukken hun

"0

en

stempel op Nederlandse namen, maar die invloed is
niet zo groot als vaak gedacht wordt. In de tOP-25 (zie
het kader hierboven) zullen we Jamai bijvoorbeeld
niet snel aantreffen. Na een korte opleving rond de
door Jamai gewonnen Idols-finale in het begin van
2003 nam het aa ntal baby's met de naam Jamai al
snel weer af. Het totaal kwam voor Jamai in dar jaar
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ETYMOLOGICA _

WAAR KOMT DE UI VANDAAN?
Nicolinevan der Sijs

Snoet en snuit betekenen hetzelfde, vanwaar dan dat klankverschil?
Enwat is de relatie tussen beduusden duizelen? Entussen gluren en
loeren? Daarover gaat deze aflevering van 'Etymologica'.

n 1977 had de Achterhoekse
popgroep Normaal een hit
met het nummer 'Oerend
hard', waarin de volgende
regels voorkomen:
Oehoe oehoerend hard
scheurden zie na de cross
naar huus
Oehoe oehoerend hard
Want dan waren zie eerder
thuus
En een bekend liedje van Alexander Curly begint met de regel:
"Guus, kom naar huus, want de
koeien staan op springen". Ook de
Limburgse groep Rowwen Heze
zingt geregeld over naar huis
gaan, zie bijvoorbeeld deze regels
uit het liedje 'De lamp ging oet':
ik wiet 't nog good ik zaag
'm stoan
ik haj beater nar hoes toe
kunnen goan toen heej meej
aankeek

en middenoosten de uu-vorm
wordt gebruikt, en in het westen
en midden van Nederland en Belgie de ui-vorm. De ui-vorm is
bovendien de vorm van de standaardtaal.

IAMTAM
naar
Wat is de oudste vorm en welke
klankveranderingen hebben zich
voorgedaan? De oorspronkelijke
vorm was hoes. Tijdens het Frankische Rijk, van ongeveer 500 tot de
negende eeuw, yond er een klankverschuiving plaats van oe naar uu.
De verschuiving begon waarschijnlijk in het zuiden; onder invloed
van het Frans. De Latijnse klank
[oe] veranderde in het Frans namelijk in [uu]: zo werd het Latijnse murus, uitgesproken als [moeroes], in het Frans mur [muur].
Vervolgens kreeg het Latijnse leenwoord muur ook in het Nederlands
de uitspraak [muur]. De [uu]klank breidde zich hierna uit naar
andere woorden: in het Middelnederlands komt vrijwel uitsluitend
de spelling uu voor, vergelijk
bruun, buuc, dusent, huus en muus.
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guur, huur, muur, stuur, turen,
vuur en zuur blijkt dat de uu bewaard is gebleven voor een r.
De klankverandering heeft, net
als de verandering van i in ij,
plaatsgevonden in het Hollands en
in zuidelijke dialecten (maar niet
in het West-Vlaams), waarschijnlijk
onafhankelijk van elkaar. Dat blijkt
onder andere uit het feit dat de
verandering niet helemaal identiek
is: in het Brabants ontwikkelde de
lange uu zich tot [oi], en zei men
dus iets als [hois].

IAMTAM

IAMTAM
naar

De vorm hoes is algemeen bekend
door het Saksische boerderijtype
'los hoes', te vinden in Twente en
de Achterhoek. Los betekent 'open':
de woning en de schuur van een
los hoes vormden oorspronkelijk
een ruimte.
Hoes - huus - huis: drie verschillende klankvormen voor hetzelfde
woord. Dezelfde klankvariatie oe uu - ui vinden we ook in het bekende oelebord, ook wel voorkomend als ulebord (of uilenbord,
aldus Van Dale): de naam van het
driehoekige houten bord dat in
vooral Friese en Groningse boerderijen tegen de nokbalk is aangebracht en dat is voorzien van vlieggaten voor uilen, zodat deze de
muizen kunnen weghouden - vandaar de naam.
In welke dialecten komen oe, uu
of ui voor? Uit het op de bladzijde
hiernaast afgebeelde dialectkaartje
van huis blijkt dat de oe-vorm in
het uiterste oosten en in Friesland
voorkomt, dat in het zuidwesten

die is beschreven in de 'Etymologica'-aflevering van mei 2003: bliven,
driven, rike en swine werden
blijven, drijven, rijk en zwijn. De
klankverschuiving yond niet plaats
voor een r, daarom zeggen we
'gier', 'lier' en 'wierook', en niet
'gijr', 'lijr' en 'wijrook' (in dier is
trouwens sprake van een oorspronkelijke [ie] -klank, anders dan ik in
mei beweerde). Precies hetzelfde
geldt voor de klankverschuiving
van uu naar ui: uit buur, duur,

In de Renaissance yond er een belangrijke klankverschuiving plaats:
de lange uu veranderde in de
tweeklank (diftong) ui: bruun,

buuc, duum, dusent, duve, huus,
muus, suut, uut/ute en vuust werden bruin, buik, duim, duizend,
duij, huis, muis, zuid, uit en vuist.
Deze klankverschuiving yond tegelijkertijd plaats met de verandering
van de lange i in de tweeklank ij,

IAMTAM

Vanuit het Hollands verbreidde de
klankverschuiving zich verder over
het Nederlandstalige gebied, maar
tot op heden is ze in veel dialecten
niet doorgedrongen. De grenzen
van de gebieden waar momenteel
'ui' wordt gezegd, vallen grotendeels samen met die waar de lange
i is gewijzigd in ij: de verschuivingen traden dus niet aIleen tegelijkertijd op, maar globaal tevens in
hetzelfde gebied. Uit de kaart
blijkt dat de oudste klank, de [oe],
helemaal naar de periferie is verdrongen; de jongere [uu] ligt tussen de nieuw ontwikkelde klank
[ui] en het oudere [oe] in. Hoe
ouder de klank, hoe verder hij dus
van het vernieuwende centrum is
komen te liggen. Volgens de kaart
wordt in Frans-Vlaanderen de uu
uitgesproken in de richting van eu
([heus]); tegenwoordig meent
men echter dat ook daar de uitspraak [huus] gebruikelijk was.
In het Hoogduits (niet in het
Nederduits) en het Engels heeft
een vergelijkbare klankverschuiving plaatsgevonden: 'huis' luidt in
het Hoogduits Haus en in het Engels house. Uit het Engelse sour en
het Hoogduitse sauer 'zuur' blijkt

dat de verandering, anders dan in
het Nederlands , in die talen ook
voor de r plaatsvond. In het Engels
en Hoogduits is de uitspraakwijziging verder gegaan da n in het
Nederlands, naar [aau ]. Dat komt
waarschijnlijk doordat de verandering in het Duits en het Engels niet
via de tussenvorm uu is gegaan: de
oorspronkelijke Germaanse [oe]klank is onmidd ellijk gewijzigd in
[aau].
Sproet en ruzie
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De nieuwe tweeklank ui werd de
standaarduitspraak voor het heIe
Nederlandse taal gebied . In incidentele gevallen gebruikt het StanT
daardnederlandsevenwel oe of uu
in plaats van de verwachte ui. Vergelijk de volgende woordparen
met oe/ui-wisseling: doezelig naast
duizelig, groezelig naa st gruis,
knoest naast knuist,loeren naas t
gluren, smoel naast muil, snoet
naas t snuit, sproet naast spruit, en
toet, toeten naast tuit, tuiten. Een
oude uu is bewaard gebleven in
ruzie en beduusd (naast duizelen);
denk ook aan duvel, duzend en gruzelementen. Dit kan het gevolg zijn
van ontlening uit een Oost-Neder- Verspreidingvan de verschillende uitspraakvarianten van huis.
lands dialect, waar de klankverGroen(oost) =hoes: rood =huus: wit =huis: rood gearceerd = heus.
schuiving niet heeft plaatsgevonUit: G.G. Kloeke. Herkomstengroe; vern hetAfrikaans. leiden. Universitaire Pers Leiden. 1950
den . Niet in al deze gevallen zal
echter sprake zijn van ontlening
en die van het woord is echter in
uit een oostelijk dialect. Soms zal
(teruggaand op Germaanse korte
een oude klank bewaard zijn gedeze gevallen gehandhaafd: het
of lange u + j) en in leenwoorden
bleven. De diftongering (de veran- geluid van de vogel klinkt nu een als duit,fluit,jruit, muiten, pui en
dering van eenklank in tweeklank) maal als [koekoek], terwijl het ge- trui. Dat deze ui wa arschijnlijk
werd namelijk niet in alle woorden luid van de 'ule'/'uil' minder geoorspronkelijk anders klonk, blijkt
uit zeventiende-eeuwse spellingen
toegepast; met name in huiselijke, prononceerd is en daarom waaragrarische woorden (zoals poes, en schijnlijk niet gehandhaafd is in
als buey 'bui', deuyt 'duit', fleuytjen
boer naast buur) bleef de oorspron- de naam. Ook in poes kan klank'fluitje',jreut 'fruit', gespeuit 'gekelijke klank soms behouden. Ook nabootsing er de oorzaak van zijn
spuid', keuyertje 'kuiertje, wandekan betekenisverschil tussen de
dat de oorspronkelijke [oe]-klank
lingetje', meuiten 'muiten', luey 'lui'
bewaard is gebleven , hoewel niet
en peuye 'pui' .
twee woorden van een woordpaar
(sproet - spruit, toet - tuit e.d.) erzeker is wat het benoemingsmotief
Ongetwijfeld tot vreugde van
voor gezorgd hebben dat de klank- is geweest: het dier kan genoemd
vele generaties schoolkinderen is
verschillen bewaard bleven .
zijn naar de lokroep van de mens ,
het verschil in oorsprong van de
En tot slot kan klanknabootsing of naar het geluid dat het produ[uij-klank niet in de spelling beeen rol gespeeld hebben. Klankna- ceert als het blaast.
waard gebleven, anders dan bij de
bootsingen volgen immers niet per
[ei]-klank, waar het verschil tusdefinitie de gewone klankontwikBui
sen ij en ei tot op heden een strui kelblok vormt. De reden dat er
keling. De koekoek, die in het Mid- De nieuw ontstane ui viel samen
met een van oorsprong andere
delnederlands 'cuccuc' werd gegeen spellingverschil tussen de
[uij -klank, zoals ook de [eij -klank twee samengevallen [uij-klanken
noemd, zou bijvoorbeeld volgens
deels teruggaat op een oude i en
gemaakt wordt , is waarschijnlijk
de normale klankontwikkeling
deels een andere herkom st heeft .
'kuikuik' moeten heten, zoals de
gelegen in het feit dat de al be'ule' nu 'uil' wordt genoemd. De re- De tweede ui komt voor in woorstaande tweeklank ui in slechts
latie tussen de klank in de realiteit den als bui, kuieren, lui en sluier
weinig woorden voorkwam .
•
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SURINAME TERECHT LID VAN
NEDERLANDSE TAALUNIE
Frank Jansen
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.

I

n december 2003 is Suriname
toegetreden tot de Nederlandse Taalunie, het gezamenlijk Nederlands-Vlaamse
overheidsorgaan op het gebied van
de Nederlandse taal en literatuur.
Wat een onzin, dacht ik eerst. Hoeveel mensen spreken dat Surinaamse Nederlands nu helemaal?
En is Nederlands wel handig daar
in Suriname? Is het Taalunieverdrag voor Nederland en Vlaande ren voortaan niet vooral een vrijbrief voor ambtelijk overleg van
onze staatsruiveniers, uiteraard ter
tropischer plaatse en van december tot maart? Ziet Suriname de
Taalunie niet als die dikke toerist
op het strand, die snel van zijn
overtollige geld afgeholpen kan
worden? En gaan de sprekers van
de twintig andere talen in Suriname nu, net ais bijvoorbeeid de
Zeeuwen, ook zeuren dat hun taal
tot officiele minderheidstaal verheyen moet worden?
Vooral dat Iaatste vooruitzicht
deed me huiveren . En toch is de
toetreding terecht . Ten eerste vanwege het principe. De Nederlandse
Taalunie behartigt de belangen van
de gebruikers van het Nederlands
waar ook ter wereld . Natuurlijk
vinden de meeste activiteiten in
Nederland en Belgie plaats , maar
daarnaast is de Taalunie zeer actief
betrokken bij het onderwijs in het
Nederlands ais vreemde taal op
scholen en universiteiten in den
vreemde. Als de Taalunie fondsen
beschikbaar stelt voor Hongaren
en Koreanen, dan moet ze dat toch
zeker helemaal doen voor mensen
voor wie het Nederlands de standaardtaal is?
Ten tweede heeft de deelname
nut voor Suriname. De Surinaamse
minister van Onderwijs Sandriman
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noemt ais voornaamste motief dat
het pas door deze toetreding mogelijk wordt om de spelling te veranderen. Dat lijkt mij eerder het
ultieme argument om zo snel mogelijk onze verschrikkelijke staatsspelling af te schaffen. Maar denk
aan het taalonderwijs in Suriname,
dat het moeilijk heeft. Dat kan
zeker profiteren van de Taalunie,
al zal het op eieren lopen zijn, gezien de delicate taaiverhoudingen.
Ten slotte maakt het verdrag het
voor Nederland en Vlaanderen
makkelijker om het Surinaamse
Nederlands bijvoorbeeld via woordenboeken te Ieren kennen. Ook
interessant is dat een substantieel
deel van de Surinaamse bevolking
in Nederland woont . Het Surinaamse Nederlands dat zij spreken, werd beschouwd ais een van
onze exogene dialecten, maar
straks is het vergelijkbaar met het
Vlaams in Nederland.

TAAl

maart uw stem uit op onze website: www.onzetaaI.nllhomofkuit. U kunt ook per post reageren; stuur een briefkaart met
'Het is terecht dat Suriname lid
is geworden van de Nederiandse
Taalunie' of 'Het is niet terecht
dat Suriname lid is geworden
van de Nederlandse Taalunie'
naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg ra, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uit•
slag van de stemming.

De Surinaamseonderwijsminister
Walter Sandriman
en de Nederlandse
staatssecretaris van
Cultuur Medy van der
Laanondertekenen
de associatieovereenkomst tussen de Taalunie en Suriname.
Foto: NederlandseTaalunie

Meer informat ie over deze kwestie is te
vinden op de website van de Taalunie:
www .taalunieversum .org.

UITSLAG VORIGE STEMMING
Is de di ep doorvoelde overtuigi ng van een po liticus een goed
arg ument om hem de prij s voor po litieke we lsprekend heid t oe
te kennen? [a, m eent de Thor beckeverenig ing, zo bleek te n-

Daarom Iuidt de stelling deze keer:

minst e uit de m anier waaro p de vereniging m ot iveerde waa rom Andre Rouvoet vorig jaar de prij s kreeg. Nee, vond ik, het al

III

Het is terecht dat
Suriname lid is geworden van de Nederlandse Taalunie.

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor IS
2 0 0 4 - 2 {3

dan niet diep doorvoeld zijn van een overtuig ing is retorisch
irrelevant. Het is een onderwerp dat maar we inig lezers boei de, maar on der de 127 inzende rs waren er verrassend vee l met
een spitsvo ndige argumentatie (zie daarvoor de website) . Een
kleine meerderheid van 77 (60,6%) is het met m ij eens, 50 anderen (39.4%) mene n j uist dat die diep doorvoelde overtu iging
wei een arg ume nt kan zij n voor retorische kwa liteit.

(advertenties)

IAMTAM

Spel correct
met Nedercom

Maandelijks publiceren we speciaal voor Onze Taal geschreven poezle over taal en over alles wat daarmee
samenhangt - opvallend taalgebruik, vergeten woorden, dialect, rare grammaticale kwesties, spreekwoorden, enzovoort.
Dit keer een gedicht van Hagar Peeters (1972). Zij debuteerde in 1999 met de bundel Genoeg gedicht
overde Jiefde vandaag. Eindvorig jaar verscheen bij De Bezige Bijde opvolger daarvan: Koffers zeelucht.

Vanaf basisschool
tot universit eit:
software op maat

'KRIJG DE OVERMAASSE
HAZEWINDHONDENKORENMOLENPESTPOKKEN!'

Basiscursus Spelling (met geluid)
en verder op verschillende niveaus:

Spelling

Een Rotterdamse tongval is het mooiste als hij scheldt,
als hij de Erasmusbrug doet deinen onder zijn verbaal geweld,
als Bep van Klaveren de bokser zijn spierballen rollen laat
op de maat van Deelders verzen, krijg ik het echt te kwaad.

Formuleren
Samenvatten
Grammatica's Nederlands
Grammatica's Duits
Grammatica's Engels

Zijn klagen klinkt niet als gejammer als een wanklank hem ontvalt
want een echte Rotterdammer houdt zijn tong altijd gebald.

Thuiswerkversies: € 18,50

AI die schepen in Delfshaven die zich aan de Noordzee laven
varen op de adem van dokwerkers naar de wijde horizon.
Is die stad wat recht en hoekig en die taal een beetje vloekig,
als een Rotterd ammer kankert klinkt het vloeiend en bon ton.

Te bestellen op

De Rotterdamse tongen zijn de snelste van het land.
Zij praten als hun vuisten van het bed tot ledikant.
Zij weten zich te weren tegen Overmaasse heren,
lullen wars van redeneren het gelijk steeds aan hun kant.

Educatieve softwa re Nederlands, Duits, Enge ls

www.nedercom.nl

050 - 5012311 - info@nedercom.nl

Helaas , ik ben geen Rotterdammer want ik scheld niet maar ik jammer.
Mijn verwensing doe 'k mijn ergste vijand nog niet aan.

"Dit is een heel
mooie boek!"

Ik neem de wijk naar kroostrijk Crooswijk
waar ik dat prachtig schelden afkijk
en daarna ga ik weer gewoon mijn eigen baan.

Hagar Peeters

(adverten tie)

vernndering en uerloedering
Normen ell unmrden in he! Nederland«
door Hans Benni s, Leo nie Corn ips en
Mar c va n Oostend orp
ISBN 905356 665 1
Tekeni ngen van Hein de Kort

'Ik wil gelezen wo rden!'
Multat uli

Vul nu d e bon in en on tva ng

2 euro korting

EIGEN BEHEER
Voor uw uitgave in eigen beh eer

op de winkelprijs van € 9,95.

Nieuwp oorl kade za
1055 RX Amsterdam

Naa m:

gelegenheidsuitgave

_

proefschrift

Adres:

dicht bundel
roman

Postcode /Plaats:

etc.

_
_

Stu ur (een kopie va n) de ingev ulde bon naar
Amsterda m Universi ty Press, l' rinsengracht
747-751, 1017 IX , Amsterd a m of leve r he m in
bij IIW boekha nd el. Meer infor mati e:
www.au p.nl
EAN-dcliecode: 501-00347

Wi lt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@euronet.nl
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer
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Inte atlecommissie kraakt
ook taalbeleid
e integratie van alloehtonen is geslaagd, maar dat is eerder ondanks dan dankzij het
overheidsbeleid. Tot deze opvallende en gepeperde eonclusie kwam de parlementaire
Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid in haar op 19 januari gepresenteerde eindrapport Bruggen bouwen. De eommissie, onder voorzittersehap van WD-Tweede-Kamerlid
Stef Blok, kraakte ook enkele harde noten over het gebrekkige taalbeleid van de overheid
op dit gebied. Zo meent de eommissie dat de politiek wel erg laat was met het erkennen
van het belang van Nederlands leren. Pas eind 1998 kwam er een Wet inburgering nieuwkomers, die voorziet in verpliehte inburgeringseursussen, waarvan de hoofdmoot wordt
gevormd door lessen Nederlands. Overigens is die wet in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.
Sleehts een fraetie van de nieuwkomers krijgt binnen de voorgesehreven zeshonderd uur de
verpliehte stof onder de knie.
Verderbekeek de eommissie-Blok de rol van taal in het basisonderwijs. Ook hier werden
rapporten genegeerd, over het Onderwijs in Alloehtone Levende Talen (OALT) bijvoorbeeld. Dit door de overheid bekostigde onderwijs wordt vanaf de jaren zeventig aangeboden, maar steeds met een ander doel. Aanvankelijk werd het (onder een andere naam) bijvoorbeeld gegeven om de terugkeer naar het vaderland te vergemakkelijken, maar in de
jaren negentig moest OALT het leren van het Nederlands ondersteunen. De eommissieVan Kemenade braeht in 1992 eehter aan het lieht dat de wetensehap er helemaal niet van
overtuigd is dat OALT bijdraagt aan de verwerving van het Nederlands, maar met die informatie werd niets gedaan . Pas aankomend sehooljaar stopt de overheidssteun voor OALT.
De commissie-Blok wil alle aehterstanden het liefst in de wieg smoren: "Signalering van
taalaehterstanden op het eonsultatiebureau en een daarop aansluitende aanpak zijn van
belang."

Sangfestival: Humberto Tan en Nance.
Foto: Leendert Jansen

(Leeuwarder Courant)

Apen, Een groepAmerikaanse geleerden heeft met een vernuftigetechniek vastgesteld dat apen eenvoudige
grammaticaregels (bijvoorbeeld 'na
devoigtaltijd een ander woord') kunnen leren, maardat ze afhaken bij
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Fries. Hoewel aile Friese basisschoolleerlingen Fries krijgen, kan 40% van
de leerlingen ingroep 6 en 7 nietof
nauwelijks Fries lezen en leest haast
80% nooiteen Friestalig boek. Dat
blijkt uit een onderzoek vande Fryske
Akademy en Stichting Lezen. (Stichting Lezen)

complexere regels (bijvoorbeeld 'ols

derlicht)

Iwlntlq-een. De Duitse wiskundige
Lothar Gerritzen pleit er omwille van
de logica en de leerbaarheid voorom
voortaan 'zwanzig-eins' ('twintigeen') te zeggeninplaats van'einundzwanzig' ('eenentwintig'). HetDuitse
taaltijdschrift Deutsche Sprachwelt
heeft zich fel tegen Gerritzens voorstel uitgesproken. (Der Spiegel, persbericht Deutsche Sprachwelt)

Sonqfestlval. Van de 24 artiestendie
ditjaareen gooidoen naarde eerste
plaats bij het Nationaal Songfestival,
zingen er slechtsdrie inhet Nederlands. Vorig jaarwasnogeen kwart
vande liedjes Nederlandstalig.

Etl-taal, Onderdrukvande Franse
regering gaat de Europese Unie miljoeneneuro's uitgeven am ervoorte
zorgen dat aile ambtenaren op zijn
minstdrietalig zijn. Opdit moment
spreektongeveer83% van het EU-personeel Engels en slechts 24% Frans.
Naar verwachting zullen de meeste
ambtenaren het Frans alsderdetaal
kiezen, naast het Engels en de moedertaal. (Washington Times)

... dan ...' -constructies). Omdatze

dezestap niet kunnen maken, zijn ze
integenstelling tot mensen nietin
staat een taal te leren. (Science)

Depresentataren

(Novum)

Stotteraars kunnen veel baat hebben
bij een klein apparaatje dat de eigen
stem vertraagd laatterughoren.Zo'n
85% vande stotteraars heeft er wat
aan: hunstotteren vermindert met 50
tot 80%. In Nederland is het toestel
nog nietverkrijgbaar. (VPRO's Noor-

Bran: Bruggen bouwen

vanhet Natianaal

zijn rechtszaken inanderetalen dan
het Nederlands en het Fries ongeldig.

DeNederlandse Taalunie, de VlaamsNederlandse overheidsinstelling voor
taal, doet goedwerk, maardoorde
slechtecommunicatie weetvrijwel niemand waarzij zich mee bezighoudt.
Tot dieconclusiekomteen externe
evaluatiecommissie, dieverder vindt
dat de Taalunie te weinig aandacht
schenktaande positievanhet Nederlands inEuropa. (Taalunieversum)

Het woord van 2003 wasvolgens
Nederlanders gamen (althans yo/gens
de bezoekers vande website woordTaaltechnoloqle, Hetonderzoek naar vanhetjaar.nl), volgens Duitsers das
taaltechnologie heeft enormgeprofi- alteEuropa (Rumsfelds omschrijving
teerd vanhet gelddat beschikbaar
vanlanden dietegen de oorlog in Irak
kwam voorterreurbestrijding, die
waren) en volgens de Amerikanen
zich bijvoorbeeld bezighoudt met het embedded. (woordvanhetjaar.nl,
filteren van miljarden e-mailberichGesellschaft to rdeutscheSprache,
ten. (BBe)
yourdictionary.com)
•
Rechtstaal. De presidentvande Rotterdamse rechtbank, mr. E. vanden
Emster, wil de Raad voorde Rechtspraak voorstellen het Engels te erkennen als rechtstaal. Opdit moment

Koppel ingen naarde originele berichten
staan op de internetpagina
www.onzetaal.nl/tamtam; let wei: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze
website staat iederedagverstaalnieuws.
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DE KlAS VAN MEESTER ED

Marcvan Oostendorp M

IIlustratie uit de
rekenmethodevan
meesterEd: Rekenen
en wiskunde. Baarn,
Bekadidact, 1984

eester Ed heeft
bijna zijn hele
leven op de basisschool doorgebracht. In de jaren veertig en vijftig
was hij er leerling, en vanaf de
jaren zestig geeft hij er les. Somm ige dingen zijn in die periode hetzelfde gebleven : taa l en rekenen
zijn nog stee ds de belangrijkste
vakken. Maar er is ook veel vera nderd, vooral in de same nstelling
van zijn klas. Hadde n tot tien jaar
geleden vrijwel aIle leerlingen van
meester Ed het Nederlands als
moedertaal, inmiddels is bijn a de
helft van huis uit anderstalig.
Hoe beinvloedt zo'n verandering
het dage lijks werk van onderwijzers? Om dat uit te zoeken, zat de
taalwetenschapper Jeff Bezemer
(1976) een paar maand en bij rneester Ed in de klas, een groep 4
in een middelgrote sta d in
het zuiden van Nederland . Hij analyseerde wat
er in de les gebeurde en
sprak uren lang met
onder anderen meester
Ed, met de andere
leerkrachten die betrokken ware n bij
dezelfde klas - zoals
de leraar voor het
onderwijs in allochtone levende talen (OALT)
- en met de auteurs van de gebruikte lesmethodes. 20 kreeg
Bezemer een heel precies beeld
van waartoe enkele decenn ia van
immigratie en ond erwijsbeleid
hebben geleid in een klaslokaal.
In dece mber 2003 promoveerde
Bezemer aan de Universiteit van
Tilburg op een proefschrift over
zijn bevindi ngen, waarmee hij een
aanvulling wilde geven op de vele
grootschalige projecten die er al
ware n, maar waarin het individu
soms een beetje versto pt raakte
achter de stat istieken .
"DanIik je iets"

Meester Ed is niet opge leid voor de
problemen die hij tege nkomt, maar
hij maakt er het beste van . "Ze
snappen de en het al niet", zei hij
tegen Bezemer. "Ze zetten de voor
elk woord. Ze hebben dat gevoel
niet, nat uurlijk." Hij doet zijn best
om zijn leerlingen dat gevoel wel

bij te brengen. Herh aling is daarbij
voor hem het sleutelwoord. 20
heeft hij lijsten samengesteld met
woor den waarvan hij vermoedt dat
de kinde ren ze moeilijk zullen vinden, en hun definities: "likken: ergens overheen gaan met je tong" .
In de klas doet hij regelmatig een
spelletje; een kind moet naar
voren komen en de andere kinderen mogen dan de moeilijke woorden vrage n aa n het kind voor de
klas. 20 komt elk woord een paar
keer aa n de beurt .
Toch gaat er weleens war mis.
Bezemer tekend e bijvoorbeeld het
volgende gesprekje op, nadat het
Turkse meisje Aysegul het woo rd
likken voorge legd kreeg:
- Aysegiil: "Likken. Als je een
lolly hebt, dan lik je."
- Meester Ed: "0 nee , maar zo
leggen we dat niet uit. Je moet
verte llen wat likken betekent."
- Aysegiil: "Dan lik je iets."
- Meester Ed: "Ia, dan lik je iets.
Maar als er iemand nou niet
weet wat likken is, en dan zeg
jij tege n die persoon: 'Dan lik je
iets', zou die 't dan al wete n?"
Nadat Aysegiil het volgen de woo rd
(balkan) ook op een voor haar onderwijzer onbevred igende manier
gedefinieerd heeft ("Het balkon is
zo'n stee n, rond is zo'n stee n. Heb
je overheen zo'n hekje"), stuurt
meester Ed haar teru g naar haar
plaats .
Bezemer onde rzocht in detail
wat er misging in de dialoog tu ssen meester Ed en Aysegiil. Volgens hem zijn zowel de omschreyen woor den als de woorden in de
omschrijvingen vaak te lastig voor
kinderen als Aysegiil. Anders dan
moedertaalsprekers lukt het hun
da n ook niet om aIle definities in
korte tijd uit hun hoofd te !eren, of
om desgewenst een eigen definitie
op te stellen .
Bovendien zijn deze kinderen
vaak niet voldoe nde taalvaardig
om de nuances van de opdracht te
begrijpen . Meeste r Ed vraagt zijn
leerling zich voor te stellen dat ze
aan iemand die niet weet wat 'likken' is, de betekenis van dat woord
moet uitleggen . In de werke lijkheid zou de uitleg 'als je een lolly
o
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hebt, dan lik je' voor de meeste gesprekspartners wei degelijk volstaa n ("Wat zou je anders met een
lolly kunne n doen?", zegt meester
Ed later tege n zijn interviewer),
maar de onderwijze r zocht iets anders: een definitie als in een woordenboek. Ayseguls probleem was
niet dat ze niet wist wat 'likken' was
- dan was ze nooit over die lolly
begonne n - maar dat ze niet aanvoelde hoe "we" in een Nederlands
klaslokaal iets moeten uitleggen .
Geen taal nodig

Bezemer ontdekte meer van dit
soort subtiele prob lemen. 20 merkte hij dat gebrekkige taa lkennis ook
een bron van verwarring kan zijn
bij het rekenonderwijs. Wanneer je
al sommen kunt maken tot aan de
10 en wilt uitrekenen hoeveel 7 + 6
is, kun je dar doen door eerst 7 + 3
= 10 uit te rekenen , en daar dan
nog eens 3 bij op te tellen. In het
vraag-en-antwoordspel waarmee
meester Ed deze procedure probeerde uit te leggen, raakten enke Ie leerli ngen verstrikt in de subtiele
betekenisverschillen tussen "er
moeten er nog drie bij" en "er
moesten er nog drie bij". De onderwijzer merkte niet dat de werk woordstijden een groter obstakel
waren dan het rekenku ndig inzicht:
voor rekenen heb je immers geen
taal nodig?
Volgens Bezemer zijn deze misversta nde n te wijten aan het overheidsbeleid van de afgelopen decennia . Dat beleid heeft er vooral
voor gezorgd dat anderstalige leerlingen elke week een paa r uur uit
de klas verdwijnen voor het OALT
en dat het een ongeschreven regel
is dat die eigen talen verder op
schoo l niet gebruikt mogen worden. Hierdoor is de meertalige wer kelijkheid van de kinderen in de
klas niet zichtbaar - zoda t zelfs een
erva ren en betrokken onderwijzer
als meester Ed niet altijd goed ziet
waar het lastig wordt voor zijn pupillen .
•

2 0 0

De naarn meesterEd isdoor Jeff Bezemer
verzonnenomwille van de privacy.
Jeff Bezemer. Dealing with multilingualismineducation.A case studyof a
Dutch primary schoolclassroom. Amster-

dam, Aksant , 2003 . ISBN90 5260 125 9
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II NZICHT

Raymond Noe

'InZicht' Iicht uinover nieuwe boeken, congressen en lezingen intaalkundig Nederland en Belgie. Vermelding indeze rubriek betekent niet
dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo volledigmogelijk beeld
hebben wijook uwhulp nodig. Weet uiets waarvan udenkt dat het in
deze rubriek thuishoort,laat hetons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
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Nieuwewoorden van 2003
[woud Sand~rs
OETAALVANHETJAAR
De nNtuwewoorde'nen
ultdrukklnqen ven 2003

het eerste gedeelte staan de buitenlandse equivalenten vande Nederlandse businesswoorden - waarvan er
bovendien vijfhonderd eenuitgebreide toelichting krijgen. Detweede
helft geeft per buitenlandse taal de
terugvertaling. De elektronische versie van het boek iste raadplegen op
eenbijgeleverde cd-rom.
Kramers encyclopedisch businesswoordenboek inzeven talen van J.M. Salgadois
een uitgave vanHet Spectrum enkost
€ 44 .50 (qebonden, 587 biz.).
ISBN 90 27471287

woud Sanders beschrijft voor de
vijfde keer De taa/ van hetjaar.
Voor 2003 koos hij ruim 280 neologismen: de "interessantst e,leukste,
geksteen veelzeggendste" nieuwe
woorden die hij aantrof in kranten en "
tijdschriften en op internet. Het boek ' . Taalverloedermq
geeft in elk lemma achterqrondinforA"
fgelopen najaar werd er in de
matie over (het ontstaan van) het
' mediahartstochtelijk gediscusIAsieerd overde vraag of het toewoord, en af en toe eenof twee voo rbeeldcitaten. Debelangrijkste nieuwe- nemendegebruik vanconstructies als
woordenbronnen waren de binn enhunhebben duidt op taalverloedering
landse politiek, de gezondheidssector of dat dit niet meer is dan gewoon
en het internet, en het meestvoorko- taalverandering. Denogal uiteenlopendemeningendie in dezediscussie
mende nieuwewoord wasSARS, gevolgd door googe/en en routekaart.
gegeven werden, plusde vragen die
rezen, warenvoor de taalkundigen
Detoolvanhetjaar. Denieuwewoorden
Hans Bennis, Leon ie Cornipsen Marc
en uitdrukkingen van 2003 iseenuitgave
vanPrometheus en kost € 10.- (gelijmd.
vanOostendorpaanleiding om hier
95 biz.). ISBN90 44 604120
wat naderop in te gaan. Aande hand
van tien populaireopvattingen (' De
omroep verloedert de taal', 'TaalverDysfatische kinderen
anderingist aalverloedering', et ceteysfasie - een stoornisin de
ra) latenzein Verandering envetioede«
[ taalontwikkellnq bij jonge kin- deren -Ieidt al snel tot leer-en ring zienwat er in hun ogen wei en
niet klopt aan deze veelgehoorde opgedragsproblemen. Doordat de kenvattingen. Het boek is geTllustreerd
merken ervan nogallijken op die van
door Heinde Kort. lie ook de aanbieautisme en ADHD, laten dergelijke
stoornissen zich moeilijk onderkending op biz. 67van dit nummer.
Verandering en verloedering iseenuitgave
nen.ln Omgaan meteen dysfatisch
kind vertellen de logopedistesRiet
van deAmsterdam University Pressen
Grauwels en Gerdi de Nooij eerst wat
kost € 9,95 (ingenaaid, 92 biz.).
dysfasie is en hoe het herkend kan
ISBN90 5356 6651
worden. Vervolgens beschrijven ze
uitgebreid hoe volwassenen dysfati- "'Clt aten en aforismen
sche kinderenhet best kunnen benae dichter CeesBuddingh' (1918deren en begeleiden. Ze baseren zich
"
1985) waseengroot Iiefhebber
daarbij overigens niet op onderzoek,
vanaforismen - eenIiterair
maarvooral op ervaringen uit de
genredat volgens hem in Nederland
zwaarondergewaardeerd wordt. Hij
praktijk.
Omgaan met een dysfatischkind. Draaiboek probeerdedaarverandering in te
iseenuitgavevan Garant enkost € 9.90
brengen met de publicatie van de
door hem samengestelde Citaten-om(ingenaaid, 87 biz.). ISBN904411378 X
nibus (1967), in 1992 heruitgegeven
onder de titel Spectrum citatenboek.
Handelswoordenboek
et zeventalige Encyclopedisch
Onlangs is het opnieuw op de markt
~, businesswoordenboekvan Kragebracht als Citaten & aforismen. Het
,
' mersgeeft de Portugese,
boek heeft eennieuwevormgeving
Spaanse, Italiaanse, Franse, Duitse en
en typografie gekregen, en er zijn
Engelse vertaling van vijfduizend Nehonderden wijsheden aan toegederlandse handelstermen. Determen voegd, vooral uit de laatste dertig jaar
zijn afkomst ig uit onder meer de be(zoals "De mensis een afgetakelde
drijfskunde, het internat ionaal recht,
puber" van Michel Houellebecq). De
de beurswereld en het bankwezen.ln
citaten zijn per onderwerp chronolo-
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gischgeordend, en het geheel is ontsloten door middel van een auteursen eentrefwoordenregister. Het boek
bevat inleidingen vanTheodor Holman, Bert Edens en Buddingh' zelf.
Citaten & aforismen iseenuitgave vanHet
Spectrum enkost € 34,95 (gebonden,
metstofomslag, 1050 biz.).
ISBN90 274 90511

Taalgedichten
ij uitgeverij Liverseis eenbundel
verschenen met nieuwegedichten van eenaantalzogenoemde
plezierdichters (onder wie Drs.P, Cees
van der Pluijm, Jan Boerstoel en Quirien van Haelen), die allemaal op de
eenof andere manier de Nederlandse
taal alsonderwerp hebben. Zegaan
over spelling, dictees, uitspraa k, dyslexie, taalfouten, purisme, gebarentaal, enzovoort, en vallen aile in de
categorie 'light verse' - wat betekent
dat de toon luchtig is en de vorm
strak. Het voorwoord (in dichtvorm)
isvan Driek vanWissen.
Het Latijn vanJapan. Grammaticaleen taalkundige beschouwingen verwoord in 68 plezierdichten en ingeleid met 18ollekebollekes
verscheen bij uitgeverij Liverseenkost
€ 20,50 (gebonden, 80 biz.).
ISBN 90 769 82 147

Juridische vertaalwoordenboeken
nlangs verschenen er vierjuridische vertaalwoordenboeken, samengesteld en uitgegevendoor David Brunand. Zegaan
over erfrecht (€ 40 ,-), merkenrecht
(€ 35,-), arbeidsrecht (€ 35,-) en industrieel eigendomsrecht (€ 50,-).
De eerste drie zijn tweetalig (Nederlands-Frans), het laatste is drietalig
(Nederlands-Frans-Engels). De boeken kunnen besteldworden bij uitgeverD.H.B. Office (telefoon 020 67039 66) of bij Jongbloed juridische
boekhandel in DenHaag (telefoon
070 - 356 02 website
www.jongbloed.nl).

n

Jaardag Stichting Nederlands
e Stichting Nederlands (voorheenStichting Natuurlijk Nederlands) houdt op 20 maart
2004 haareerste'jaardag '. Het programma omvat eendebat, onder aanvoering vanAad Nuis, t ussen voor- en
tegenstandersvande verengelsing
van het universitair onderwijs in Nederland, en tevensworden voor het
eerst de Lof- en de Sofprijs der Neder-

TIJDSCHRIFT
landse Taal uitgereikt aan respectievelijk een voorbeeldig taalgebruiker en
de grootste taalknoeier van 2003.
Dejaardag vindt plaats in Utrecht
(stadskasteel Oudaen, Oudegracht
99) en begint om 13.30 uur.Belangstellenden kunnen zich aanmelden
door overschrijving van(minimaal)
€ 6,- per persoon op Postbankrekening 8208521 ten name vande Stichting Nederlands te Lelden, onder
vermelding van 'Deelname jaardag
2004'. Meerinformatie iste vinden
op de website vande stichting
(www.stichting-nederlands.nl). of te
verkrijgen bij het secretariaat (e-mail
secretaris@ stichting-nederlands.nl,
postadres Postbus 2093 . 2301 CB
Leiden).

Oorsprong van letters

i i n 1995 brachthet Tilburgse muse~ um voor schriftelijke communicatie

~ Scryption de succesvolle tentoonstellingA iseen koetje (dot staatopzijn
kop), overde ontwikkelingvanhet
schrift. Deze tentoonstelling vormde
de basis voor een recentverschenen

DIXIT

gelijknamig kijk- en leesboek voor kinderen vanaftien jaar. Deze goedverzorgde uitgavebehandelt de ontwikkeling van het schrift, de ontstaansgeschiedenis vanailelettersvanhet
Romeinse alfabet,en de historievan
de reproductie: het schrijven en het
drukken. Detekst is ge"illustreerd met
veel foto's en afbeeldingen.
A iseeti koetje (dotstootopzijnkop) van
Rob Berkel en Ferran Bach iseenuitgave

11 n detaal-en spraaktechnologie (TST) houdt menzich
.~ bezig met computertoepassingen waaraan geschreven
~ engesproken taalte pas komt, zoals spraakherkenning,
vertaalsoftware, spellingcontrole en elektronische woordenboeken. Destichting NOTaS (Nederlandse Organisatie
voorTaal- enSpraaktechnologie) behartigt de belangen
vanbedrijven en kennisinstellingen die actiefzijn op het
terreinvan TST. Om de mogelijkheden ervan onderde aandachtte brengen bij bedrijven en bij de media enom de
branche een eigen gezichtte geven, heeft de stichtingeen
vakblad overTST in het leven geroepen, dat wordt uitgegeven door Dialoog uitgevers. Hetbladheet DIXIT, enhet
eerste nummerverscheen in december vorigjaar. Om de
doelgroep te kunnen wijzen op decornrnerclele enbedrijfsmatigetoepassingen van TST iservoorgekozen de nadruk
te leggen op het praktische nut ervan - entechnische verhandelingen achterwege te laten. Deartikelen in het eerste
nummerzijndanook optimistisch vantoon ('kijk eens wat
erallemaal kan')enweinigkritisch. Deartikelen worden
aangevuld met een aantal rubrieken: overboeken enanderevakpublicaties, overTST-jargon, overnieuws uit het vakgebied en overnieuws van de NOTaS.
DIXIT zalvier keerperjaargaan verschijnen. Hoofdredactie: Pierre
Pieterse. Het bladwordt uitsluitendtoegestuurd aan relaties van

van Davidsfonds/lnfodok en Blbllon, en

de in de NOTaS participerende bedrijven en instellingen. Abonne-

kost € 14.95(qebonden, 64 biz.).

mentenzijn te bevragen bij eenvandeze participanten. Zievoor

ISBN 9076830 59 2.

•

eenoverzicht: www.stichtingnotas.nl.

•
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Van klassiek spreekwoord
tot modern managersjargon
H et N edcrlands is bu itcn gewoon rijk aan u itdru kkingen en gezegde n, zo vcrzekcrc n aile bu ireu lauders
die onze taal ken ncn ons . M aar waar ko men di e u irdr ukkingen vandaan, wie hcefi ze bcd acht , uit
we lkc taal hebbcn we ze ovcrgcno me n? 0 1' zu lke vragcn geeft her bock Roeten CII ruitcn. H{w r k"IIICII
"114'(, g(,4'cgdCl/ vatulaan? antwo ord. D e u itdru kkingen zijn naa r thema gera ngschikt, zo vindt u "Te ho oi
en te gras' bij her th em a PI<lI /{clI en 'Even Ap eldoorn be llen ' in he t rhe ma Stedcu CII dorpcu . Er worde n in
Rocicn CII ruitcn zon 300 ui tdru kkingen behand eld .

-c
•

Auteur: Riemer Reinsma
Prijs € 12.50
ISBN 9012099773

:::s

-c

en

Eric n ggeler

M .ehVullk

•

ledere en ke nt ze, d ie ergcrniswek kende woo rde n uit her dagelijks raalgebru ik van de hc dcndaagse
zake nmens , De facadetaal van de belcid sma ker, o rganisa tieudv iseur, acco un nna nager en marke teer.
die allernaal een vo o rke ur lij ken re hebb en vo or dezelfde uitgeho lde, atgesleten . b et ek en islo ze
begrippen : neem bij voorbeeld de ee uwige tnccnuaarde die l:llicicl/CC en slagvaard(~c o rga nisaties u bieden
b ij hun ill {£:~ralc CIl "p lossi llgs.~cri( hlc aaupale.

De 4'lIJarte lI'Mrdclllij.<1 is ee n hilarische lijst m et ee n .<iglla lerillg~fll ll(ti('. m aar ze ker ook een
r.mlpo litie en valt er aan fou r raalgeb rui k niets te verbieden,
dar weerho udt de sch rijvers er nie t van o m me t fernie hand 01' re treden rege n de raalverloe de ring.
Il'liarsrl/l/lIJill.~~fill1({ic. Al bes taar er geen

Auteurs: Eric Tiggeler en Mieke Vuijk
Prijs: € 10.ISBN901209965X
Verkrijgbaar ill de bo ekhandcl

to o n aau gevc ud in taal .
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Biograaf zet beeld van
keizer Nero op z'n kop

OPRUIMING
Start 09.00 uur precies.

En ook dit jaar laat je ze

de Volkskrant

voor di
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prijs niet hang
enl

I•
~r\Po~" ,"\r."

Een complete reinigings- en poetsbehandeling van uw auto of van
uw vriend, vriendin, vader, moeder,
echtgenoot of partner.

fQ\lD"itu U :1'l

Advertentie in Bunniks Nieuws

Advertentie in Stodsblod 's-Hertogenbosch
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Dood paard achtervolgt
Anky van Grunsven

-.
': I

de Volkskrant
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Bioscoopkaartje

Sorry, wij zijn de vitrines aan het
veranderen voor 2004 en zien er
dus niet echt goed uit.

Twee mannen die
verda eht worden van
lidmaatsehap van de
Rode Brigades zijn op
de vluehthaven van
Cairo gearresteerd na
een gezamenlijke aetie
van de Italiaanse en
Egyptisehe politie.
Aigemeen Dogblod

Kickboksen was jarenlang haar passie. Met
dank aan haar drie
jaar oudere tweelingbroer. "Hij deed aan
kickboksen en dus
wilde ik dat ook. "
Leidsch Dagblad

De DE medewerkers
Et alage DouweEgberts-geschenkenwinkel

Froudeproject Finoncien /evert 0/]0 miljoen euro op
Nederlandse Staotscourant

Wees extra voorzichtig met Methotrexaat
- wanneer uw nieren minder goed werke n
- wanneer u een ontsteking heeft
- wanneer u verzwakt bent
- wanneer u zeer jeugdig of zeer oud bent
rr

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaa nde waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
bijsluiter Methotrexaat

?•

Deelnemers doen
gegarandeerd
mee!

6x kans op € 5 miljoen!
Oak thuis te winnen!
Recla me Postcode Loterij Miljoenenjacht

Maandbladvan het GenootschapOnzeTaal
73stejaargangapril 2004

ONZE

taal

Interview met taalpsychologe Anne Cutler
Benamingen voor huwelijksverjaardagen
Taaldeskundigen zijn het niet eens
{VIet oog op tnorqen: 110e lidwoorden

verdwijnen uit vaste verbindingen

DE MOOISTE WOORDEN
\l~t\N

ONZE TAAl

•
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Raamweq ra

Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

te lefo on: 070 - 35612 20

Pepijn Hendriks

fax : 070 - 392 4 9 08

Rutger Kiezebrink

e-m ail : onzetaal@onzet aal. nl

Wouter van Wingerden

Taal adviesd ienst: 0900 - 345 45 85,

Vaste adviseurs

van 10.0 0-12.0 0 en 14.00-16.00 uur

Lexicograf ie en wo ordgeschiedenis: Ton den

(€ 0 ,60 per minuut) .

Boon. Ewoud Sanders; taalverande ring: [c op van

Oo k voor correctie- en herschrij f-

der Horst ; etymologie: Marlies Philippa , Nicoline

opd rachten.

van der Sijs; wo ordenboeke n en idloorn: Riem er

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

On ze Taal op in ternet :

Het genootschap werkt sam en met de univer-

www.o nzet aal. nl

siteiten van Amsterdam. Delft, Eindhoven.

(webredacteur: Marc van Oosten dor p)
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WELLUIDE ND DESALNIETTEMIN
De mooiste woorden van onze tool

Marc vanOostendorp

Wat vindt u de mooiste woorden van het Nederlands? De afgelopen
maanden werd de redactie van Onze Tool na een oproep overstelpt met
bijzondere, fraaie en interessante woorden. Welke conclusies zijn er te
trekken? Waarom klinkt het ene woord beter dan het andere? Enwat
heeft dat te maken met onze kindertijd?

et Ned erlands heeft prachtige woo rden: frieme len bijvoorbeeld, lapzwans,
euvel en aanmonsteren; lankmoedigheid en boterbabbelaar. Welk is het
mooist? Als we al dat fraais in bad pak over he t plankier laten flan eren , wie wordt dan
Miss Nederlands Woord 2004?
Om dat uit te vinden, deden de redacties van Onze
Taal en Taalpost enkele maanden geleden een opraep,
waarop honderden reacties kwamen. Aan bezoekers
van een open dag van het Meertens Instituut in Am sterda m legden we in oktober vorig jaar dezelfde
vraag voor. We vertelden er stee ds bij dat het ons
vooral om de klank van de woorden te doen was en
minder om de inhoud. lets meer dan 750 mensen
gave n uiteindelijk anrwoord op onze vraag. Nu beschikken we over een woordenlijst met ongeveer 1500
ingan gen die, om welke redendan ook, het lievelingswo ord van iemand waren. De lijst is heel divers. Als
we lan g genoeg wa ren doorgegaan , en aile taalgebru ikers gevraagd hadden , waren misschien uitei nde lijk aile Ned erlandse woorden wei als mooiste genoemd .
Toch staan sommige woorden vee l vaker op de lijst
dan andere. Er is zelfs een duidelijke winnaar: het
woord desalniettemin werd in totaal 16 keer genoemd,
door mensen die daarover - voor zover viel na te gaan
- geen onderling contact hadden gehad. Andere
woorden die vaak genoemd werden ware~fluweel (II
keer) , ooievaar, vlinder (ro keer) , bollebozen, dommelen,m elancholie (9 keer) , konijn, kabbelen, lanterfanten, slampamper en wielewaal (8 keer).
Goed in de mond
Vooral de hardnekkigheid waarmee desalniettemin bij
elke oproep steeds weer opdook, is opvallend. Ook in
een intern etdiscussie over de vraag 'Wat zijn mooie
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woorden? ' die in 2001 gehouden werd op de populaire jongerenwebsite FOK! wordt dit woord door iemand genoemd. Elke keer als je ongeveer vijftig Nederlandstaligen vraagt een mooi woord te noemen,
zegt er weI iemand desalniettemin. Probeer het maar
uit op het eerstvolgende verjaardagsfeestje.
Aan de betekenis kan het niet ligge n. Volgens de
gra te Van Dale is'evenweieen syno niem, maar niema nd noemde dit woord als zijn of haar favoriet. Desalniettemin is bovendien een nogal oud erwets kan toortaalwoord, en dat soort woorden wordt meestal
eerder lelijk gevon den; geen van de andere vermeldingen in de top-twaalf van mooie woorden komt uit
de zelfde sfeer. Het moe t dus bijna wei iets met de
vor m van het woord te maken hebben : misschien zit
het in het ritme , 'tam-te-tam-te-tam', of in de klinkers
en de medeklinkers, in de prettige bewegingen in je
mond bij het uitspreken van zo'n woord.
Waarschijnlijk is bij elk woord in een mensenhoofd
een verzameling instructies opgeslagen . Zij vertellen
stembanden, tong en lippen hoe ze moeten bewegen

Vladimir Nabokov in

om het woord tot klinken te brengen. Het gaat bij de
schoonheid van woorden mogelijk vooral om die bewegingen; niet om de pure klank, maar om de mondgymnastiek. Zelfs als je een woord alleen leest of
denkt, hoor je het in je hoofd en worden die instruc ties geactiveerd, al doe je je mond niet open. Woorden waarbij die beweging op de een of andere manier
prettig is, die 'goed in de mond liggen', vinden we
daarom waarschijnlijk ook mooi.

zijn beroemde
roman

drie treden het gehemelte af en tikt bij
drie tegen de tanden. La. Lie.Ta."

Tand- en Iipklanken
Niemand heeft sensueler geschreven over het genoe gen om een woord - of in zijn geval een naam - uit te
spreken dan de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov. AI in de eerste alinea van zijn roman
Lolita verlustigt de verteller Humbert Humbert zich in
de naam van zijn minderjarige geliefde : "Lo-lie-ta: de
tongpunt daalt drie treden het gehemelte af en tikt bij
drie tegen de tanden. Lo. Lie. Ta."

In de top-twaalf komen
slechts twee medeklinkers
voor die achter in de mond
gemaakt worden.
De medeklinkers I en t maak je inderdaad door met
het puntje van je tong het harde gehemelte en de tan den even aan te tikken : de subtielste manier van jezelf aanraken. Datzelfde geldt voor de d, de n en de s.
Daarmee hebben we dan bijna aile medeklinkers van
desalniettemin gehad. AIswe daar nog bij optellen dat
de klinkers ie en i 66k worden gemaakt door het
puntje van de tong iets omhoog te tillen , dan wordt
het uitspreken van het favoriete woord bijna net zo'n
heimelijk genoegen als dat van de naam van Humberts verboden liefde. AIleen de m-klank in de laatste
lettergreep maak je anders, namelijk door je lippen
even tegen elkaar aan te leggen en de lucht door je
neus te laten stromen.
Nu lijken juist de klanken die we met onze lippen
maken, in heel veel ingezonden mooie woorden voor
te komen: de m, de b, de p, de v en def, en onder de
klinkers de UU, de oe en de 00. AIle woorden in de
top-twaalf hebben er wel een paar, en sommige zitten er vol mee: bollebozen bijvoorbeeld , enfluweel.
De tand- en lipklanken samen maken bijna de hele
mooiewoordenschat uit. In de top-rwaalf komen
slechts twee medeklinkers voor die meer achter in
de mond gemaakt worden (met de rug van de tong
omhoog in de buurt van het zachte verhemelte) : de
ch in melancholie en de k in konijn en kabbelen.

sische afkomst - toonde in 1941 aan dat kinderen,
onafhankelijk van hun moedertaal, eerst de r-klank
(voor in de mond) en de p-klank (bij de lippen) leren
maken voordat ze aan eenk-klank toekomen, terwijl
mensen die door een hersenbloeding getroffen wor- :
den, omgekeerd de k als eerste verliezen. Misschien
blijven mens en verknocht aan de klanken die ze als
kind leerden, en misschien zitten de p's en t's wel
dieper in onze hersenen ingebakken dan de k's.
Ritmisch zijn de woorden in de top-twaalf ook
prettig: ze bestaan uit regelmatige opeenvolgingen
van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen,
en die lettergrepen bestaan uit regelmatige opeerivolgingen van klinkers en medeklinkers. Woorden als
grand en aorta vinden mensen minder fraai (hoewel
herfst nog wel een paar keer werd genoemd). Ook
hier geldt weer dat kinderen in het begin eenzelfde
voorkeur voor regelmatige patronen aan de dag leggen; een peuter zegt niet 'slapen' maar 'sape': medeklinker - klinker - medeklinker - klinker.

~

MOOIE GEDICHTEN
Een d ichte r lOU zij n kennis van well uide nde woo rden kunnen
inzetten o m een mooi gedicht te schrijven. Enkele jaren gele de n, in 20 01, vroe g NRC Handelsblad zijn lezers hoe het ideale
gedicht eruit lO U m oet en zien . Moest het rijm en (nee), we lk
on derwerp m oest het behandelen (het raadsel van het best aan) , en w at m oest de too n zij n (wee moe dig)? Vervol gens

Vroege jeugd

Buitenlanders die commentaar geven op de klank van
het Nederlands vinden onze ch- en g-klanken vaak
niet mooi, en talen die in brede kring als welluidend
worden gezien , zoals het Italiaans, hebben die klanken ook niet . Waarom is er zo'n verschil tussen mede klinkers voor en achter in de mond?
We zouden het onderscheid ook kunnen terugvoeren op onze vroege jeugd. De taalkundige Roman
Jakobson - net als Nabokov een Amerikaan van Rus-

Lolita: "Lo-lie-

ta: de tong punt daalt

wer d een elft al dichters uit genod igd a m elk dit ' ideaIe' gedicht daadw erkelij k t e schrijve n. Helaas hebb en d ie dichte rs
daarbij geen enkel m ooi woo rd gebruikt, althan s gee n enkel
woo rd dat m eer dan een lezer als m ooi had aangeme rkt. In
totaa l we rd er ged icht m et slechts negen woo rden die elk
door een lezer w aren aangeweze n: verwondering, klank (Simo n
Vinke noog ), horizon (Leo Vro ma n),
Leonard Pfeijffe r),

weerga, pronte, deinen (lija
heelal, barnsteen (In gm ar Heyt ze) en vetlan-

gen (Rut ger Ko pland ).

o
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Vrede en Iiefde
Toch is het niet alleen de klank die een woord geliefd
maakt. Als we de lijst mooie Nederlandse woorden
zouden voorleggen aan een Chinees, zou hij er waarschijnlijk weinig genoegen aan beleven. Dat komt
voor een deel misschien doordat hij niet weet hoe hij
ze uit moet spreken, maar toch ook doordat hij niets
bij die woorden voelt. Hoewel we in onze enquete vrij
uitdrukkelijk hadden gevraagd om woorden die vooral een fraaie klank hadden - bij eerder onderzoek bleken woorden als liefde en vrede favoriet en dat wilden
we nu eens niet - zijn er maar heel weinig mooie
woorden genoemd met een onprettige betekenis, uitzonderingen als slampamper daargelaten.
Opvallend vaak werden namen van vogels en
andere dieren genoemd: dolfijn, doffer, konijn, Iieve-

"ALS EEN HEEL KORT GEDICHT"
Waarom worden woorden moo i gevonden7 Eenklein e greep
uit de t oelicht ing die inzenders gaven bij hun keuze.
" Het mooist e Nederlan dse woord vind ik va/semunterij. Oit
woord kli nkt ambachtelijk . Ik heb het gevoel dat als iemand
voor de rechte r verschijnt op verdenking van valsemunterij, de
recht er uit pur e passie voor het woord de verdachte vrij zal

spreken.'
"Mij n mooiste woord is konijntje (dus niet konijn). Niet speciaal
omdat het iets moois of iets Iiefs uitdrukt, maar omdat de
klank precies het Iieve en geinige uitdrukt van wat het bete-

TaalkundigeRoman[akobson toonde in 1941 aan dat kinderen eerst de

kent . Oegene die het woord het best heeft uitgesproken, is

r-klank en de p-klank leren maken.

Ernie van Sesamstraat. Aan de kant van de weg in een natuu r-

Uit: J. Toman. TheMagic ofDCommonLanguage. CambridgeMA, MIT Press. 1995

gebied : ' Oom Rudolf! Oom Rudolf! Ik zie een konijntje!'"
" Heel mooi vind ik geheimenis. Waarom 7 Om dat het mysterie

heersbeestje, ooievaar, vlinder, wielewaal en zwaluw al-

suggereert, maar zonder angst of verschrikking, er zit heel

lemaal meer dan een keer. (Een van de inzenders van

vee! belofte van go eds in dit woord."

wielewaal schreef overigens nauwelijks te weten hoe
zo'n beestje eruitzag.) Ook de woorden vrede en liefde

"Snoodaard vind ik zo'n lekker oude rwets woord waarmee je

doken ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch weer

iemand kun t beledigen zonder hem te beledigen!"
"Het mooiste woord is natuurlijk onomatopee. Het ritme is
noo it overtroffen, het past in muziek alsof het ervoor gemaakt
is. Of je nu Beethoven of Eminem neemt, het woord past,"

"Elders klinkt fris en sprankelend en duidt iets aan wat er
eigenlijk niet is, en je daardoor aan bijna niet s doet denken."
"Het mooiste woord in het Nederlands is schuddebuiken vanwege zijn koddig voltooid deelwoord: geschuddebuikt."

"Het mooiste woord is
natuurlijk onomatopee.
Het ritme is nooit overtroffen,
het past in muziek a/sof
het ervoor gemaakt is."

"Regenbogen klinkt als een heel kort ged icht."
I

"Mij n Iiefste w oord is Yvonne, maar ik w eet niet w aarom. Ik
ken niemand die zo heet. "
" Een van mijn favoriete woorden is pingpong - omdat het zo
mooi rijmt, een geluid nadoet dat er helemaal niet op lij kt en

op. Wie weet gebruiken we voor aantrekkelijke zaken
ook graag welluidende woorden, hoewel het dan niet
duidelijk is hoe het zit met graag en moord, waarin de
verhouding tussen vorm en betekenis verkeerd is.

eigenlijk niet s betekent. Oat zij n voor mij de mo oi ste, de

Zegmaar

woorden die niets betekenen.'

In dezelfde enquetes vroegen we ook naar lelijke
"Mooie woorden vind ik vaak in aardrijkskundige nam en.
woorden, maar daarbij vonden de meeste mensen
Vanaf de kennismak ing met de stad Sint-Petersburg - en dan
het heel moeilijk om niet te denken aan de betekenis,
voo ral haar Russische tegenhanger Onjepropetrovk."
of aan het soort mensen dat een bepaald woord
' -- - -- - - - - -- - - - - ----------' doorgaans gebruikt. De hoogste scores werden hier
behaald door het kan niet zo zijn dat, zeg maar (20
keer) , absoluut, implementatie, zich irriteren aan,
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ONDERZOEK
Het onderzoek naar mooie woorden is voorlopig nog niet afgerond. De geselecteerde mooie woorden gaan deel uitmaken van een nieuw onderzoekje, waaraan u ook kunt deelnemen. Op de website van Onze Taal staat een toets waarbij u
van een tiental paren woorden steeds kunt zeggen welk

WO OR D VA N ...

MENSJE VAN KEULEN

woord u het mooist vindt. Na afloo p van de toets ku nt u zien
welke woorden het hoogst scoren . Benieuw d of

desa/niettemin

het mooiste woord van het Nederlands blijft? Vind t u het
schandelijk dat uw favor iete woord nog niet genoemd is? Doe
mee op www.onzetaal.nl/2004/4/mooiwoord.html.
Te zijner tijd komen we in Onze Tool graag op dit onderzoek
terug.

middels (19 keer) , doei, we gaan ervoor, kids, meerdere
(keren) en hun zeggen (18 keer). Dit zijn allemaal
mode-uitd rukkingen, stopwoorden en recente taal ontwikkelingen. Aan de vorm kan het in deze gevallen niet liggen: hoewel er iets meer k- en g-klanken in
dit lijstje staan, is het woord doei wat de vorm betreft
bijna onberispelijk - er ontbreekt alleen een onbeklemtoonde lettergreep. Kennelijk helpt dat niet ; alles
wordt lelijk als de verkeerde mensen het zeggen.
Kennis over wat mooie woorden zijn, is tegenwoordig overigens geld waard. Er zijn genoeg grote
bedrijvendie steeds nieuwe merknamen nodig hebben en daar ook geld voor willen betalen. Aangenamer is het om puur voor het plezier nieuwe woorden
te bedenken die -Pfettig zijn om uit te spreken en
mooi om te horen: nummerplaat, bezoedelen, meizoen-

tje, pimpelpaars, minimum, boedelbak.
Meestal zijn de mensen zich niet bewust van de
klanken die ze maken. In een gemidd elde vergadering is het ook verstandig om bij de inhoud te blijven
en niet te veel te letten op de manie r waarop je mond
beweegt. Toch kan het aardig zijn om af en toe wat
afstand te nemen en te voelen hoe subtiel de bewe gingen zijn die je maakt in je mond ; hoe je tong je
verhemelte afhuppelt als je de naam van je geliefde
zegt. Dan wordt elk woord welluidendxEr is veel
treurnis op de wereld , maar wij hebb en gelukkig onze
tong nog, en onze moedertaal.,
•

Vele woorden kunnen het mooiste zijn, zo bleek uit de react ies op onze
oproep. Voortaan zal maandelijks een professionele taalgebruiker in Onze
Taal uiteenzetten waarom ju ist dat ene woord er met kop en schoude rs
boven uit ste ekt. In deze eerste aflevering het moo iste woord van Mensje
van Keulen (1946), schrijfster van rom ans en verha len. Haar verhale nbunde l Het andere gezicht st ond afgelop en najaa r op de sho rt list van de AKO Literatu urprijs.

I

n een nis van de keuken stond het fornuis en daar, op een
kleine blauwe vlam, stonden ze te sudderen en zwellen in
een geemailleerd gietijzeren pan . Onherkenbaar, al heetten
ze appeltjes , peertjes, pruimen, abrikozen. Hard, droog, stoffig, voor ze met water en een pijp kaneel de pan in gingen . Zacht,
doorweekt, glanzend, wanneer ze afgekoeld, soms nog lauw, in
de licht gebonden, oranjebruine doorzichtige saus op tafel verschenen en behoedzaam op de borden werden geschept. Nog
altijd was er nauwelijks overeenkomst met het fruit in de fruitschaal. Tuttifrutti. De eerste helft van het woord had eerder met
'toetje' te maken, de tweede met het wriemelen van een vork in
de zwarte, rimpelige vruchten waarvan alleen de pit verband
hield met wat er in het hart zat van strakke, groene reine-claudes
en rode pruimen die gevuld leken met honingmeloen.
Little Richard scoorde er een hit mee. Geen zoet, week liedje,
maar hees en rauw en vol tuttifrutti's die veelvuldig in de stra at
werden meegezongen: "Toetiefroetie orne Roelie." Of wie geinig
wou zijn: "Toetiefroetie ouwe hoerie." Gevolgd door: "Awopbopaloobopalopbamboom!" Wat het karakter van het liedje nog een s
onderstreepte.
Talloos zijn de mooie woorden.
Melancholie. Vergetelheid. Mama . Glasbak. Lucifer. Namen van
vruchten, groenten, bloem en, kleuren, dieren , rivieren. En lekkernijen. 0 , chocola! Breek het in stukjes: cho-co-la. En dan: Bonbon.

Praline. Amandelkrul. Speculaas. Mariakaakje . Chipolata. Vanillevia. Rijstebrij. Slagroomsoes. Laat ze sudderen en zwellen , kijk,
luister, schep ze op, zeg ze hardop, zeg ze zacht, lik eraan, bijt
erin en proef, want alle taal die de tong streelt is tuttifrutti. •

EEN BIOSCOOPBON OF ONZE TAAL?

(advertentie)

Word t uw vol ge nde cadeau we er een bioscoo pbo n? Hij zal vast met een
beleef de g limlac h in o ntva ngst wo rden genom en, bij aile andere bo nnen t erechtkom en en uit eind elij k m isschien nog w eleens
gebru ikt w o rden ook. Maar het kan o rigineler.

el k wil gelezen worden!'
Mulraruli

EIGEN BEHEER
Voor uw uitga ve in eigen beheer

Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam

gelegenhcidsuitgave
proe fschrift

dichrbundel
roman
etc.

Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@euronel.nl
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer

Met een cadeau-abonnement op Onze Tool geeft
u niet aileen eens iet s anders , maar ook iets
persoonl ijks. U benadru kt ermee w at u gem een
hebt met de ontvanger: beiden ho udt u van taal.
En voor de pr ij s van € 21 ,- bent u als gever elke
maand aanwez ig.

Geef de naam e n het adres van de ontvanger op
aan Onze Taal en wij st uren hernjhaa r ee n jaar lang
het t ijdschrift toe. Uont vangt van ons de acceptg iro
van € 21,-. Bel (0]0 - 356 12 20 ), e-ma il (administratie@
onzetaal .nl) of schrijf ons (Raamweg ra, 2596 Hl Den Haag)
en wij verzorg en een jaar lang uw cad eautje.
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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 OnzeTool, Raamweg ra, 2596 Hl Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek geld en de volgende richtlijnen:
Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan
250 woorden).

• Geefin 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.

Taalfouten via Google [1]:

wat hun betreft
Dr. J. deRooij - Nijmegen
icolinevander Sijs schrijft in
haarartikel 'De stemdesvolks'
(Onze Tool januari): "In de constructie wat(...) betreft wordt meestal
ten onrechte hen gebruikt." Maar volgens de regel die zij hierop het oog
heeft, is hen volkomen correct. In het
Ouitszeg je 'wasmich betrifft', waarbij mich vierdenaamva/ is(bij de derde
naamval hader mirgestaan).lk zou
niet weten hoeje anders moet 'bewijzen' dat het persoonlijk voornaamwoord in wat...betreft in het Nederlands ook vierdenaamval is;volgens
de bedoelde regel dus hen.
Oit neemt niet weg dat ikzelf wat
hun betreft uitstekend Nederlands
vind; ik zou nooit iets anders zeggen
(wei schrijven).
Naschrift redactie
Nicoline van derSijs heeftzich gebaseerd op dejongsteeditievan de
gezaghebbende Schrij(wijzervan Jan
Renkema. Oatde kwestie onder
taaladviseurs niet onomstreden is,
blijkt bijvoorbeeld uit hetfeit dat de
Taa/adviesdienst vanhet Genootschap Onze Taal in dit soort gevallen
hen aanraadt. Overigens isRenkema
van plan dat ook te gaan doen, in de
volgende editie van de Schrij(wijzer.

Taalfouten via Google [2]:

geen overtreding meer, betoogt Nicolinevan der Sijs in haarartikel'Oe
stem des volks' (Onze Tool januari).
OatIijkt me terecht. Toch ben ik het
in een van de door haaronderzochte
gevallen oneens met deze rekkelijke
conclusie.
Maar nietnadat is correctals vervanging van maar niet dan nadat,
vindt zij. Naar mijn ideeis hiergeen
sprake van een grammaticaal aanvechtbare constructie, maarvan een
inbreukop de logica. 'lk ga graag
naarfeesten, maarniet nadatde gastheermij beledigd heeft' betekent
eenvoudigweg ietsheel anders dan
'Ik ga graag naarfeesten, maar niet
dan nadatde gastheer mij beledigd
heeft.' Deeerste uitspraak getuigt
vaneen zeker eergevoel, de tweede
veeleer van masochisme.
Ais alternatiefvoor het wat ingewikkelde maar nietdan nadat zoueerder maar nietvoordat in aanmerking
komen. Verge/ijk de zinnen 'Zij stierf,
maarniet dan nadatzij afscheid had
genomen van haarkinderen' en'Zij
stierf, maarniet voordat zij afscheid
hadgenomen van haarkinderen.'

Taalfouten via Google [3]:
internettaal isgeen spreektaal
Eep Francken - Leiden
n het januarinummerdoet Nicoline

I

van der Sijs verslag van haar onder-

zoek naartaalgebruik op internet.
Ik deelde veronderstelling vanVan
der Sijs dat internettaaldichter bij de
spreektaa/ligtdanandere schrijftaal.
Maar internettaalblijft niettemin
schrijftaal. Van der Sijs signaleertbijvoorbeeld dat op internet:

- hen veel meergebruikt wordt als
meewerkend of Iijdendvoorwerp
dan hun;
- wiens en wier door elkaar gebruikt
worden;
- het 'verbod' op groter als wei
wordt nageleefd.
Maar in gesproken taal is de situatie
anders:

- hun wordt meergebruikt dan hen;
- wiens en wier wordenniet ge-

niet(dan) nadat

bruikt;

Gaston Dorren . Amsterdam

- grater als klinkt op elkestraathoek.
en grammaticale overtreding die
dagelijks door eengrote minderheid of meerderheid vande sprekers en schrijvers wordt begaan, is

E
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Van der Sijswil de regels die niet worden nageleefd, uit de taalboekjes
schrappen. Volgens de auteurbeslist

"de spraakmakende gemeente",en
daarbij doelt zij kennelijk op ailetaalgebruikers. Net a/s Van der Sijs wantrouw ik graag de taalboekjes, maar
anders danzij spiegel ik me Iiever aan
eenvoorbeeldige taalgebruiker dan
aan 51 %van ailetaalgebruikers. Ik
neem haarleus over"de spraakmakende gemeente" over, maardan
met een juistereopvatting van het
begrip 'spraakrnakend'.
Tot slot: volgens Van der Sijs wil
de koper van taalboekjes verschoond
blijvenvankritiek op z'n taalgebruik.
Ookdaarmee benik het eens. Maar
met zo'n grammatica als Van der Sijs
nu bepleit, waarin bijvoorbeeld de
media heefthetgedaan correct is, is
toch helemaal niemand gediend?
Zelfzouik graag van mijn irritatie
overgrammaticale kleinigheden afkomen, maarde ontdekking van Van
der Sijs dat "iedereen" deze fouten
maakt, helpt me niet echt op weg.

Markt [1]: onderscheid
betekenis
Annet Kooijmans - Mook
ij lezing vanhet artikel overde
uitspraak van markt (Onze Tool
januari)dachtik terug aan mijn
opa. Hij woonde in Gouda enwas in
de periode1940 tot 1970 veehandelaar. Hij ging voor zijn werk altijd naar
de 'mart', terwijl mijn oma haar
groenteop de 'markt' kocht. Zij gebruikten dustwee woorden voor
twee verschillende marktsoorten.
Verder sprak mijn opaweleens
vaneen 'gemarte koe', waarmee hij
een koe bedoelde die naarde 'mart'
zou gaan, en wilde hij vroeg naar
bed als hij de dag ernaweer moest
'marten'.

B

Markt [2]: straatnamen
afwijkend
L.Th.B. Hertog - Breda
e kwestie over de uitspraak
van markt iswat ingewikkelder danzoukunnen worden
opgemaakt uit het artikel van C. Kostelijk enhet bijbehorende kaartjein
het januarinummervan Onze Tool.
Breda bijvoorbeeld zou midden in
het gebied liggenwaarde [rnartj-uitspraak gebruikelijk is. Maar dat geldt
niet voor het woord markt in namen
vanstratenof pleinen: Bredanaars
gaan naarde 'mart' op de Grote

D

Markt (doorgaans uitgesproken met
k), en ook straatnamen als Vismarktstroat en Veemarktstroat worden met
een k uitgesproken.

zinsmelodie (zieook mijn artikel)
veelvlakkergeworden dan die van
het Duits en het Engels.
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Kamerbreed
Relatie tussen intonatieen
muziek?

PeterZuijdgeest - communicatietrainer,
Delft

A.A. Langbroek - Winschoten

eesvan derZwan stelt in zijn ar-

adat ik het artikel vanVincentJ.
van Heuven overtaalvervlakking (Onze Taal januari)had
gelezen, vroeg ik me af of er eenverbandbestaattussen de intonatie van
eentaalgebruikeren de matewaarin
hij of zij muzikaal is. Ik zoume zo kunnenvoorstellen dat iemanddie veel
klassieke muziekbeluistert, onbewust
ook meer melodiein zijn zinnen legt.
De meestemodernejongerenluisteren mijns inziens naarmuziekwaarin
niet zoveel melodie isverwerkt. Zou
de intonatie van ouderen daardoor
gevarieerder zijn?

N

Naschrift Vincent J. vanHeuven
Het is moeilijk te meten hoe muzikaal iemandis. Erzijn wei muziekaanlegtests bedacht,maarhun
voorspellende waarde is gering, en
er isal helemaal geenrelatietussen
dit soort testscores en het succes
bij het aanleren vaneenvreemde
taal. Ook het omgekeerde iswei
onderzocht, bijvoorbeeld of sprekers vaneentoontaal (zoals het
Chinees, waarin eenlettergreep
verschillende betekenissen heeft,
afhankelijk vande toon waarophij
uitgesproken wordt) vaker dan
Amerikanen eenabsoluutgehoor
ontwikkelen.Zo'n verband bleeker
niet te zijn - en bovendien is een
absoluutgehoor niet per se een
tekenvan muzikaliteit.
Detweede kwestie(Ieggen
mensen die naarklassieke muziek
luisteren meermelodiein hun
spraak?) is beter meetbaar. In beginsel is het goed nate gaan hoeveel tijd mensen naareenbepaald
soort muziek(klassiek versus pop,
bijvoorbeeld)luisteren. [e lOU ook
kunnen nagaan of de intonatie van
conservatoriumstudenten met
specialisatie 'klassiek' levendiger is
dandie van andere studenten.
Maarde kans dat het voorgestelde
verband blijkt, is niet groot. Imrners, Nederlanders, Duitsers en
Engelsen luisteren al sinds de Middeleeuwen naarhetzelfde soort
muziek, entoch isde Nederlandse

I<

tikel'-Breed breidt uit' (Onze
Taal oktober) dat het begrip kamerbreed ergens in dejarenzestig
zijn intrede deed.Volgens mij is dit
woord pas later opgekomen door de
reclamecampagne van de Amsterdamse tapijtkoopman HenkNieuwkoop in Het Parool, die in 1973 begon.
ledereen die toen in Amsterdam
woonde, zal zichde opzettelijk volkse
advertenties herinneren met de kopregel "HenkNieuwkoop verkoopt kamerbreed tapijt 10 % onder de prijs"
en de slagzin "HenkieNieuwkoop zal
je nooit belazeren." Zewarenzo'n
succes dat Nieuwkoop binneneen
jaarvier nieuwewinkels kon openen.
Volgens mij is kamerbreed door deze
reclamecampagne populair geworden en kwam het daardooreenjaar
later, in 1974, in het woordenboek.

Naschrift Kees vanderZwan
Het is heel goed mogelijk dat
dezeHenkNieuwkoop veel betekend heeft voor de verdere verspreiding van het woord kamerbreed, maarhet bestond al v66r
1973. Voor tapijtdeskundigen
(onder meervan het Tapijtmuseum) bestaater geentwijfel : in de
jaren zestig deedtapJjt met een
breedtevanvier meter zijn intrede, en daarmee meteen ook de
aanduiding kamerbreed. Erzijn
dan ook voorbeelden vante vinden in schriftelijke bronnen.
Woordenvorser [aap Engelsman
las in de Moderne WP. voor de
vrouw, uit 1968 "Uit garens of vezels vervaardigde vloerbedekkingen worden enerzijds toegepast
in de vorm van vrij Iiggendematten (...), anderzijds alshoofdbedekking voor eengeheel vloeroppervlak,gelegd als op de ondervloer vastgespijkerde (...) aan elkaargenaaide banen, of kamerbreed in een baan; bij sommige
soorten alstegels." En in de aanvullingen op het Woordenboek der
Nederlandsche Taal staat eencltaat uit 1969 : "Kamerbrede plafondplaten, uiteen advert."

Herkomst barbecue

Varken aan het spit:
de oorsprongvan

Rob Ligtenberg - Leimuiden

barbecue?

n het januarinummerschrijft G.w.
vander Meiden overde herkomst
vanhetwoord barbecue, datwij ongeveer veertig jaar geleden hebben
overgenomen uit het Engels. De Fransen hebben ook zo hun mening over
de herkomstvan hetwoord. Tijdens
onze vakantie in de Auvergne in 2002
bezochten wij het kasteel van Murol.
In de voormaligekeuken bevond zich
eenvuurplaats met eenspit erboven.
Volgens de gidswerden daarin de
Middeleeuwen varkens aan het spit
geregen. Deijzeren staafging bij het
varken naarbinnen bij de 'barbe' (de
baard) en naarbuiten bij de 'queue'
(de staart), enzo ontstond volgens de
gids het woord barbecue.

Naschrift Nicoline vanderSijs
Deverklaring van barbecue alseen
samenstelling van barbe en queue
is een typisch geval vanvolksetymoloqlechetverschijnsel dat mensen eenvoor henondoorgrondelijk
woord verklaren met woordendie
zekennen maardie er eigenlijk
niets meete maken hebben..ln het
Nederlands hoar je ook wei batbeknoeien, dat overigens wei eenopzettelijkeverbastering zal zijn. De
Fransen hebben het woord barbecue net alswij uit het Engels, dat
het - Van der Meiden schreef het al
in het januarinummer- heeft overgenomenvan het Spaanse barbacoa, dat uiteindelijkweerteruggrijpt op de indianentaal Taino,
gesproken op Haiti.
•
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Marokkaanse "snelbrabbel" de oorzaak?
Taalkundige VincentJ. van Heuvenconcludeerde in het
januarinummer van Onze Tool dat de Nederlandsezinsmelodie steeds vlakkerwordt. Hoezou dat komen?
vroeg journalist en columnist H.J.A. Hofland zichvervolgens af in NRC Hondelsblod.

Redactie Onze Taal

Spreken Nederlanders
vanMarokkaanse
afkomst, zoals in de
recente Nederlandse
komedie Shoufshouf
habibi!, sneller?
www.shoufshoufhabibi.nl

snelheid van de moedertaal van
hun vader en moeder over in
hun gesproken Nederlands. En
nu, na jaren van luisteren in
deze schooltrams, begin ik te
vermoeden dat het Marokkaanse tempo voor kinderen van
Nederlandse afkomst een zeker
prestige heeft. Onmiskenbare
kaaskopjes hoor ik op dezelfde
manier raffelen, waarbij ze ook
de dieper uitgesproken Marokkaanse g kopieren.

incent J. van Heuven van
het Leidse Fonetisch Laboratorium vroeg zich in zijn Daarnaast was het Hofland al eerartikel dat het januarinummer van der opgevallen dat radio -dj's een
Onze Taal opende af of het Neder- nieuw soort Nederlands bezigen:
"een soort totaal versimpelde balands inderdaad vervlakt, zoals
vooral ouderen menen. Hij gaf ook sistaal die je half balkend, half brakend moet uitspreken. Balken en
het antwoord: uit twee onderzoeken valt op te maken dat jonge Ne- braken gaan sowieso al niet samen
derlanders (mannen en vrouwen)
met scherpe articulatie. Maar dj's
vlakker spreken dan ouderen. En
hebben weI prestige."
"Voeg de invloed van de dj's bij
daaruit trok Van Heuven - met nog
weI een kleine wetenschappelijke
de Marokkaanse snelheid, en misschien heb je dan de oorzaken van
slag om de arm - de conclusie dat
de Nederlandse zinsmelodie inder- het verschijnsel dat in dit nummer
van Onze Taal wordt beschreven",
daad aan het vervlakken is.
aldus Hofland.
H.J.A. Hofland besprak de
kwestie in NRC Handelsblad van 16
Naschrift Vincent J. van Heuven
januari. Hij had weI een idee wat
Ik wilde vooral illustreren hoe taalde oorzaken zijn van die vervlakking (hij spreekt van "snelbrabkundigen proberen taalverandering
bel"). In zijn "eigen Laboratorite voorspellen door op een moment
jongeren te vergelijken met ouderen.
urn", de Amsterdamse tramlijn 3,
Maar oak al blijken daarbij taalverhoort hij vijf keer per week naar
school gaande pubers. Wat ze zeg- schillen - zoals in mijn onderzoek je kunt toch pas echtspreken van
gen verstaat hij nauwelijks: "Het
gaat me te snel en het is te vlak."
verandering als dejongeren op latere leeftijd blijven praten zoals ze nu
Hoe dat komt?
Veel van mijn reisgenoten zijn
van Marokkaanse afkomst. In
Marokko wordt sneller gesproken dan hier. Ze brengen de
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doen. Als ze straks net zo rustig en
melodieus spreken als de ouderen
nu, is er dus niets veranderd. En dat
is meerdan eenverplicht wetenschappelijk slagje om de arm.
Anders dan Hofland vind ik het
wat voorbarig om me te wagen aan
verklaringen, maar ik heb wei een
paar algemene overwegingen. Bij
taalverandering spelen (vaak tegelijkertijd) allerlei faetoren een rol. Een
ervan is het streven naargroter
gemak, hetzij voor de spreker, hetzij
voorde luisteraar (liefst voorbeiden, maar dat is in de praktijk
meestal onmogelijk). In onze moderne samenleving staat het individu
voorop, er wordtminderrekening
gehouden met de medemens. Dan

prevaleert het belang van de spreker.
Snel, slordig en vlak spreken kost de
spreker minder tijd en inspanning;
dat de luisteraar daardoor op zijn
tenen moet staan, zal de spreker
worstwezen.
Een andere factor heeft te maken
met de status die sprekers ontlenen
aan hun maniervan praten. Taal is
in dat opzichtnet kleding. En dan
kan het waar zijn dat snelle, vlakke
spraak - zoals ik in mijn artikel ook
al zei - onderjongeren geldtals
'cool' en daarom gei'miteerd wordt
door andere jongeren, maar deze behoefte om stoergevonden te worden
kan op latere leeftijd bestovergaan,
en dan is er dus helemaal geen taalverandering.
Komt desnelle, vlakke spraak uit
Marokko? Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat het Berbers
(Arabisch-sprekende Marokkanen
zijn er maarweinig in Nederland)
sneller gesproken wordt dan het
Nederlands. Het is sowieso eenonuitgemaakte zaak of talen verschillen
in spreeksnelheid. WeI weten we dat
eenvreemde taalsneller klink: dan je
moedertaal. Ais Marokkaanse jongeren in het Nederlands snel spreken,
doen ze dat misschien om elkaar te
imponeren.
De imitatievan snelle Marokkaanse jongeren in de tram kan
hooguit eengedeeltelijke verklaring
bieden voorwat Hofland "snelbrabbel"noemt. Mijn eerste vergelijking
vanjong en oud is gebaseerd op
bandopnames die twintig tot dertig
jaar geleden zijn gemaakt in Amsterdam en in Nijmegen . Er was toen
noggeen tweede generatie Marokkanen die in deAmsterdamse tram kon
zitten. Als er sprake is van een taalverandering, dan is die dus in ieder
geval begonnen v66rdat Hoflands
verklaring aan de orde kon zijn.
Ik denk al met al dat Hofland een
heel andere, recentere ontwikkeling
bij de kop heeft, namelijk het
'Murks': Nederlands dat door de
schooljeugd - min of meervoor de
grap - is overgoten met eensausje
van half Turks, half Marokkaans
nepaccent (zie hiervoor het boek
Murks en straattaal van Jacomine
Nortier, uit 2001, en haar artikel in
Onze Taal van mei 2002).
•
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Lekker smoken
7'5 'De koffie smaakt lekker' fout?
• Mijn collega beweert dat iets
niet lekker kan srnaken, maar dat
iets lekker is.

IAMTAM

I Met 'De koffiesmaakt lekker' is
• nietsmis. Volgens Van Dale (1999)
kan smaken betekenen: "de smaak
hebben die een bepaling uitdrukt of
die uit het verband blijkt". Zo'n bepaling isbijvoorbeeld lekker, ranzig of
naar knoflook. Smaken wordt danop
dezelfde maniergebruikt als andere
'zintuiglijke' werkwoorden , zoals ruiken , klinken en voe/en: 'Lavendel ruikt
lekker', 'Deze cd klinkt goed', 'Het tapijt voelt lekker zacht.' Lekker smaken
isgeen verhaspeling van lekker zijn en
goed smaken; het isduseen ander
geval dan duur kosten, dat een contaminatieisvan duur zijn en veel kosten.
Hetverschil tussen 'De koffie
smaakt lekker' en 'De koffie islekker'
isdat 'De koffiesmaakt lekker' wat
subjectiever overkomt.

Versprekingen
7'5 er een naam voor versprekin• gen van het type 'oplepschepel'
(in plaats van opscheplepe/) en 'gekluifde kipkruidjes' (gekruide kip-

kluifjes)?

I Degebruikelijkste aanduiding voor
• zulke versprekingen is spoonerisme
(of spoonerism, op z'n Engels). Dit is
een vernoeming naar de Engelsman
WA. Spooner (1844-1930), die aan
het hoofd stondvan het NewCollege
in Oxford enzich kennelijk vaak versprak. Volgens deverhalen zei hij bij-

IAMTAM

voorbeeld in plaats van 'The Lord is a
loving shepherd' ('De Heer is een liefdevolle herder')ooit: "TheLord is a
shoving leopard" ('De Heer iseen
duwende luipaard').
Een enkele keer wordt in plaats van
spoonerisme determ metathesis of
metathese -Ietterlijk 'tegenoverstelling' - gebruikt. Dit is echtervooral
een aanduiding in detaalkunde voor
veranderingen in de lettervolgorde
binnen een woord. Zoishet woord
dertien door metathesis van de r ontstaan uit drie-tien, enop vergelijkbare
wijzeisenswoord pers uit het Franse
presse ontstaan.
Wieop internet zoektop spoonerism of William (A.) Spooner, kan hele
lijstenmet verhaspelde uitspraken
vinden - niet aileen van Spooner zelf
overigens.

/ Derde Wereld!derde wereld
7Schrijf je Derde Wereld of derde
• wereld? Enhoe schrijf je het in
een samenstelling met land?

I Dejuiste schrijfwijze is derde wereld
• - daarzijn dewoordenboeken en
spellinggidsen het overeens. Het
wordt zonder hoofdletters geschreyen omdat het geen geografische eigennaam is; erwordt geen vastomlijnd gebied meeaangeduid. Het is
een omschrijving van diestaten die
niet tot dewesterse landen (de 'eerstewereld') of de socialistisch-communistische staten (de 'tweede wereid', het voormalige Oostblok) behoren: de ontwikkelingslanden.
Samenstellingen met derde wereld
worden aaneengeschreven; zoneemt
het Groene Boekje derdewere/dactivist,
derdewerefdland en derdewerefdstad
op. Het zijn drieledige samenstellingen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld
heteluchtkachel, fangeafstandsloper en

kortetermijnplanning.

PS!P.S.!ps!p.s.
7 Hoe schrijf je de afkorting van
• postscriptum onder aan een
brief? Enkomt er daarna een dub bele punt?
DeEngelsman W.A.
Spooner (1844-193°).
naarwie versprekingenals 'oplepschepel'
zijn genoemd.
Vanity fair

I Een officieleafkorting van postscrip• tum is er niet: de afkorting ontbreektin dewoordenlijstvanhet
Groene Boekje, en ook de offldele
spellingregels bieden geen uitkomst.
ONZ E

TAAl

__
Degangbareafkortingvan postscriptum isP.S. Onderandere de Spellingwijzer Onze Taal (2002), de Schrijfwijzer
(2002) en Detaalgids (1999) adviseren
deze schrijfwijze. Demeeste recente
woordenboeken latende puntenachterwege, evenals deVan Dale-uitgave
Afkortingen (2003), maar volgens ens
is P.S. duidelijker envoor de meeste
lezers herkenbaarder danPS.
Volgens de Schrijfwijzer en De taalgids hoeft er na P.S. geen dubbele punt
te staan en begint de eerstvolgende
zin met een hoofdletter. Dus: 'P.S. De
afspraak van 30 april gaatniet door.'
N.B. Voorde afkortingN.B. geldt
hetzelfde.

Hom ofkuit
7Had de Ooze Taal-rubriek 'Horn of
• kuit' niet beter 'Haring of kuit'
kunnen heten? Enwat betekent die
uitdrukking eigenlijk precies?

I Deoorspronkelijke uitdrukking - die
• al zo'nvijf eeuwen voorkomt -Iuidt

haring ofkuitwillen hebben. Zebetekent:'duidelijkheid willen, precies willenweten hoeietszit'. Later isook de
varianthomof kuit willen hebben ingeburgerd geraakt, vermoedelijk doordat hom ('zaad van(mannetjes)vissen') en kuit ('visseneitjes') zovaak in
dezelfde context voorkomen. De
oudstbekende vermelding hiervan
dateertvan 1915.
Tegenwoordig komt devariantmet
homzelfs vaker voor dandie met
haring. Vreemd genoeg vermelden de
meeste naslagwerken aileen haring of
kuit willen hebben; het fdioomwoordenboek (1999) van Van Dale neemt als
enige beide varianten op. Deredactie
van Onze Taaf heeft niet aileen voor
detitel'Hom of kuit' gekozen omdat
die vorm vaker voorkornt, maarook
omdat hij korter isenwat beter
'loopt' .
Despreekwoordenverzameling
Seeman (1681) van W. aWinschooten
verklaart haring of kuit willen hebben als
"een Vissers spreekwoord, die 500 sij
geen Haaring kunnen vangen, ten
minsteeenige geschoote kuit in haar
Nettenverneemen". Volgens het
spreekwoordenboek vanK. ter Laan
(1956) is de betekenis verschoven van
'het een of het anderwillen hebben'
via'het een of het anderwillenweten'
naar 'willen weten hoehet met de
zaak gesteld is'.
•
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"BABY'S ZIJN WOORDLEERMACHIENTJES"
Interview mettaa/psych%ge prof. dr. Anne Cutler

Jan Erik Grezel

AImeerdan dertigjaar houdtAnne Cutler zich bezig met het wondervan
de menselijke taalverwerking. Hoelukt het ons am in eenklankenstroom
woorden te herkennen enspraak omte zettenin betekenis? En hoekrijgenkinderen dat kunstje onder de knie?

"

at is toch fantastisch" , roept ze uit
met een licht Engels accent en een
dito intonatie. "Baby's van negen
maanden die woorden herkennen in
een verhaaltje waar ze niets van begrijpen! Hoe doen ze dat? En hoe kunnen wij, volwassen luisteraars, uit een ononderbroken reeks klanken moeiteloos woorden oppikken? Dar wil ik begrijpen : het raadsel van de menselijke taalverwerking."
De uit Australie afkomstige Anne Cutler, vermaard
taalpsychologe en wetenschappelijk directeur van het
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek in Nijmegen, gooit haar armen in de lucht. "Luisteren, het lijkt
zo vanzelfsprekend. Geen kind hoeft daar les in te
krijgen. Blootgesteld worden aan je moedertaal is voldoende om die taal te leren verstaan en spreken.
Waarom vinden we dat dan zo moeilijk als het om
een tweede taal gaat? Wat we als baby geleerd hebben , kunnen we als volwassene niet meer loslaten."

Hofnar
Vier jaar geleden haalde Cutler, die vloeiend Nederlands spreekt, uitgebreid de pers toen haar - als eerste vrouwelijke wetenschapper - de Spinoza-prernie
werd toegekend, de hoogste wetenschappelijke prijs
in Nederland. De drie miljoen gulden die aan de prijs
verbonden was, mocht ze besteden aan onderzoek.
Ze heeft er een 'babylab' mee opgezet. Wat gebeurt
daar precies?
"Het zijn eigenlijk twee labs . In het ene doen we
gedragsonderzoek: we kijken hoe baby's een voorkeur ontwikkelen voor bepaalde spraakklanken; we
concentreren ons op kinderen van vijf maanden tot
twee jaar. We trainen bijvoorbeeld twee groepen in
het luisteren naar woorden als hofnar en python. De
betekenis van die woorden kennen ze natuurlijk niet.
De eerste groep krijgt voortdurend hofnar te horen ,
de andere python." Cutler laat een paar keer hofnar
klinken als een koosnaam. "Na enige tijd krijgen
ONZE
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beide groepen twee verhaaltjes te horen, een over een
hofnar en een over een python. Dan blijkt dat die
kleine baby's al sterk een voorkeur hebben voor het
ene of het andere verhaaltje, afhankelijk van wat ze
daarvoor veel gehoord hebben. Kinderen zijn al vanaf
hun vijfde maand in staat woorden te herkennen in
continue spraak, ook al begrijpen ze er helemaal niets
van. Puur op basis van klanken leren kinderen woorden en woordgrenzen onderscheiden."
De volgende stap in het onderzoek is het zichtbaar
maken van die getrainde woordjes via metingen van
hersenactiviteit wanneer de woorden worden aangeboden. Oat gebeurt in het tweede lab. Veel wil Cutler
er nog niet over kwijt. Een van haar promovendi publiceert er binnenkort haar proefschrift over. "Maar
de uitkomsten stroken precies met wat we tot nu toe
gevonden hebben."
Baarmoeder
"Baby's zijn woordleermachientjes. Op vroege leeftijd
zijn ze al bezig met het ontdekken wat een woord kan
zijn en wat niet , maar voor verschillende talen als het
Turks, het Engels of het Chinees loopt dat sterk uiteen . Kinderen hebben met negen maanden toch al
duidelijk een idee over wat een woord in hun taal kan
zijn en wat niet. We hebben in onderzoek laten zien
dat Amerikaanse kinderen liever luisteren naar woorden die typisch zijn voor het Engels - ook al kennen
ze die woorden nog helemaal niet - dan naar woorden die niet typisch Engels zijn. De verklaring moeten
we zoeken in de klemtoon. Die ligt in heel veel Engelse woorden op de eerste syllabe, de eerste lettergreep,
maar ik spreek toch liever van 'syllabe' omdat lettergreep vooral verwijst naar geschreven taal. Ook voor
typisch Engelse klankvolgordes hebben ze al heel
vroeg een voorkeur."

De klank is dus essentieel. Is dat nog verder
uit te splitsen naar bijvoorbeeld afwisseling
in toonhoogte of volume?
"De basis is het ritme. Oat horen ze al in de baarrnoeder, want daar dringen veel geluiden in door. Bij opnames die in de baarmoeder zijn gemaakt, kun je met
een beetje goede wil soms bijna letterlijk verstaan
wat er 'buiten' gezegd wordt ."

Je zou toch verwachten dat een foetus vooral gewend raakt aan de stem van de moeder.
"Oat klopt. Onderzoek in Parijs door Jacques Mehler
heeft laten zien dat kinderen direct na de geboorte
liever naar de stem van de moeder luisteren dan naar

dat ik dat imiteerde - bijvoorbeeld het opvallende
accent van het Engelse Newcastle. Ik kreeg straf van
mijn moeder omdat ze dacht dat ik de gasten belachelijk probeerde te maken. Maar ik deed dat volstrekt
onbewust. Later, op de middelbare school, kon ik
vreemde talen kiezen en toen bleek al meteen dat ik
daar heel goed in was. Ik ben uiteindelijk Duits en psychologie gaan studeren en ik schreef ee n proefschrift
over 'prosodie', over de rol van klemtoon bij het begrij pen van gesproken zinnen. De volgende stap is dan
om ta len te vergelijken: hoe zit het met talen die niet
gebruikmaken van klemtoon? Klemtoon is namelijk
geen un iverseel verschijnsel, en als psycholoog wilde
ik de menselijke spraakherkenning onderzoeken."

Uit wetenschappelijk oogpunt begrijp ik het
belang daarvan, maar wat is het praktisch
nut van de kennis die dat onderzoek oplevert?
"We begrijpen nu vee l beter dat de ervaringen die we
als baby hebben opge daan met klanken ons nooit
meer loslaten. We hebben dat syste em van klankverwerking bij het leren van onze moedertaal ZQ goed
onder de knie gekregen, dat het ons bij het luisteren
naar een tweede taal in de weg zit. Dat is wat ik ooit
'de baby in je hoofd' heb genoemd."
Taalpsychologe Anne Cutler: " De ervaringen die we als baby
hebben opgedaan met klanken, laten ons nooit meer los."
rotc: J.H.M. Veldhoven

de ste m van iemand anders. Bovendien hebben ze
dan ook al een voorkeur voor de moedertaal: ze luisteren liever naar iemand die de moedertaal spreekt
dan naar iemand die een andere taal spreekt, en ze
hebben ook al een voorkeur voor een taal die op de
moedertaallijkt. Ze kunnen bij de geboorte geen verschil horen tussen Engels en Nederlands, maar weI
tussen Engels of Nederlands enerzijds en Japans an derzij ds."

Hoe kun je dat vaststellen?
"Dat meet je met de zuigkracht op een speen. Als kinderen zich vervelen, dan zuigen ze minder. Bied je
iets nieuws aan, dan beginnen ze harder te zuigen:
hun aandacht wordt getrokken. Bij afwisseling van
Nederlands en Engels in aile mogelijke variaties
horen ze het verschil niet, want er is geen zuigreflex.
Doe je er als onderzoeker wat Japans tussendoor, dan
horen ze dat blijkens de reflex juist we!."

Staart
"Een voorbeeld uit een onderzoek van mijn promovenda Andrea Weber laa t zien hoe dat werkt. In het
Duits komt de klankcombinatie sjl aan het begin van
een woord vaak voor (bijvoorbeeld in Schluss), maar
in het Engel s kan dat niet, evenmin als in het Nederlands. Andersom is het zo dat sl in het Duits niet aan
het begin van een woord voorkomt, en juist weI in het
Engels en het Nederlands. Duitsers die heel goed Engels spreken, blijken zich er bij het luisteren naar het
Engels toch niet van bewust te zijn dat sjl in die taal
niet mogelijk is als woordbegin. Bij het luisteren naar
een tweede taal spe len de rege ls voor klankcombinaties van onze moe dertaal dus nog een ro1. Dat is ee n
van de mechanismen die dat luisteren zo lastig

maken. "

ii<"

Anne Cutler (Melbo urne, 1945) promoveerde in de psycholingu"ist iek op een proefschrift over de invloed van klemtoon op het begrijp en van gespraken taal. Ais postdoc wer kte ze een jaa r aan het Massachusetts Inst it ut e ofTechnology. de moe der schoo t van de m od erne Am erikaanse t aalku nde. Bij na twi nt ig jaar deed ze exper t-

Straf

m ent eel ta alpsychologi sch onderzoek aan verschillende instelli ngen in Engeland .

Waar komt uw grote interesse voor de taalontwikkeling bij baby's vandaan?
"Het gaat me niet zozeer om die baby's. Ik wi! vooral
de menselijke spraakherkenning beg rijpen. De wortels daarvan liggen in het eerste levensjaar, dus dan
moet ik me weI met baby's bezighouden. Toen ik
meer dan dertig jaar geleden in dit vakgebied begon,
was er in de taalpsychologie nauwelijks belangstelling voor de ontwikkeling van spraakherkenning. Dat
maakte het vakgebied extra aantrekkelijk."
"De weg die ik gegaan ben, heeft misschien ook
met mijn jeugd te maken. Ik ben - he laas - eentalig
opgegroeid. Een dee l van mijn jeugd heb ik op het
platteland in Tasmanie doorgebracht. Daar hoorde ik
aileen maar Engels. Maar soms kwamen er door het
werk van mijn vader mensen uit Engeland, en die
hadden een ander accent. Dat yond ik zo interessant

voo rdat ze in 1993 wete nschappe lijk d irecteur we rd van het Max Planck Inst it uut voo r
Psycholingu"istiek in Nij me gen . Daarnaast is ze sinds 1996 hoogl eraar Vergeli jkende
Taalpsychologie aan de Nij meegse universiteit. Haar onde rzoek concentreert zich op
het ontrafelen van de menselijke spraakherkenning, en met name op de rol van klank
I

bij de waarneming van woorden .
Cut ler heeft zo'n driehonderd publicaties op haar naam staan. Ze is een van die
zeldzame w et enschappers die taaie materie in kraak heldere taal uiteen kunnen zette n. zoals blij kt uit haar Nede rlandse publicat ies Hae het woord het oorverovert (2 000)
en De babyinje haafd:luisteren naareigen en andermans taal(2001).
In 1999 we rd haar de Spinoza-premi e to egekend , waa rmee ze o.a. twee ' babylabs' op zette om de vroe gst e stad ia in de ontwikkeling van spraakherkenning t e on derzoeken. Het ju ryrappor t bij de Spinoza-premie roem t Cut ler als "zeer produc tieve
en creat ieve wetenschapper", die bove ndien een grate aantrekki ngskracht heeft o p
jonge, veelbelovende on derzoekers. "Cut ler behoort tot de absolute were ldtop op
haar vakgebied."
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stem stokt daar even, net als in het Nederlandse
woord beambte tussen de e en de a. Maar het BritsEngels is daarin anders dan het Amerikaans-Engels.
Dat onderzoek Iiet zien dat Britten die lang in Amerika hadden gewoond , hun spraak weI aanpasten,
maar zij maakten van die tussenklank een soort d,
dus [wadder). Hun waarneming zette hen op het
spoor van een verandering in de productie, het ging
de goede kant op, maar het verliep nog niet vlekkeloos. Je kunt zeggen dat luisteren en spreken voor
een deel hand in hand gaan , maar eerlijk gezegd is
spraakproductie niet echt mijn onderwerp."

Mensen die veelvu ldig een vreemde t aal gebru iken, zeggen we leens dat ze ook in di e
taal gaan denken en dromen. Het volgende experi ment van Anne Cut ler en Andr ea
Weber laat echter zien dat de moedertaa l zelfs bij gevorderden nog steeds 'een
woordj e meespreekt' .
Nederlanders die goed Engels kennen, zien in een Enge lst alige test op een beeldscherm vier voorwerpen: een scho m me l, een deksel, een bureau en een bloem . Ze
krij gen de opdrac ht om met de m uis een van die voor werpen t e verplaatsen en op
een geo metrische fig uur te zetten: "Click on t he desk and move it on t op of th e diamond." Op het mo me nt dat de proefperson en "Click on th e de-" horen, hebben ze
meer aandacht voo r het plaatj e van het bureau ("desk") en het deksel dan voo r de
andere t wee. Oat stellen de onderzoekers vast met het regist reren van oogfixaties.
Blijkbaa r wo rdt het Nederland se woo rd deksel du s ook heel even geacti veerd en con-

Pias
U weet veel over taalverwerving, maar u
hebt zelf ook vloeiend Nederlands geleerd.
Hebt u als leerder een advies aan andere
buitenlanders die Nederlands leren?

curre ert het met het Engelse desk.
Cut ler: "Me t activeri ng bedoelen we hier dat er informatie beschikbaar komt over
de woordvor m, in dit geval meerdere woordvorme n te gelijk, maar nog niet over de
beteke nis. Die vo rm-i nfo rmatie moe t de luist eraar zien te rijm en met het spraaksignaal: ' He, is het mi sschien dat woo rd?' Oat gaat razend snel, maar hoe dat in het brein
precies verloopt, daar heb ben we nog geen greep op. We zij n nog mijlenver verw ij-

"Ik heb Nederlands leren als hobby beschouwd. Maar
ik maakte er ook erg veel werk van en had mezelf een
doel gesteld . Ik wist al dat ik hier hoogleraar VergeIijkende Taalpsychologie zou worden, en wilde binnen
drie jaar mijn inaugurele rede in het Nederlands houden . Dat is gelukt. Een advies is: luisteren en nog
eens luisteren, ook onder moeilijke omstandigheden.
Ik luisterde 's ochtends onder de douche naar het
Radio 1 Journaal. Ik ben ook veel gaan lezen . Daar
leer je weer allerlei nieuwe woorden en uitdrukkingen van. Ik weet nog dat ik in de roman Buitenstaanders van Renate Dorrestein las over een meisje dat
'een plas deed' . Dat moest ik opzoeken in het woordenboek, want die uitdrukking had ik op de les niet
geleerd ."
tl

derd van het inzicht in de man ier waarop onze hersenen dat doen.'

IAMTAM

Weergave op het beeldscherm: oogfixatie-

Percentage oogfixaties van Nederlandse

experiment met Nederlandse luist eraars en

luisteraars na "Click on t he de-",

Engelsewoo rden.
Beeld: MPG-Spiegel
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Hoe is het mogelijk dat mensen een cont inue reeks klanken
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razendsnel bet ekenis kun nen geven? Oat is een van de kernvrage n waar t aalpsychologen zich mee bezigh oud en. Zij delen
dat pro ces -- dat w ij gewoon luist eren noem en - op in verwe rking op verschillende niveaus, t e beginnen bij de info rmatie

Wat zijn voor u als Engelstalige de lastigste
klankonderscheidingen in het Nederlands?

die het spraaksignaal geeft, to t uit eindelij k de bet ekenis in de
context op het bovenste niveau. Gaat het inder daad in deze

"0, ik heb nog steeds moeite met au tegenover ui, het
verschil tussen uit en oud is lastig te horen en te zeggen. Voor Engelstaligen - uitgezonderd Amerikanen is ook het onderscheid tussen lange en korte klinkers
voor de r moeilijk, want dat kan in het Engels niet.
Dus het verschil tussen start en staart. Als ik dat probeer uit te spreken, moet ik even stoppen en het als
het ware vooroefenen in mijn hoofd."
"In het algemeen vormen de 'pseudo-homofonen'
een groot knelpunt, dat zijn die woorden die voor een
tweedetaalleerder hetzelfde klinken maar voor een
moedertaalluisteraar beslist niet. Voor een Chinees
klinken rijst en lijst hetzelfde. Nederlanders horen het
verschil niet tussenflash en flesh , terwijl dat voor mij
overduidelijk is."

richting, dan spreekt men van ' bottom-up processing'. Oat
hou dt du s in dat de inf ormat ie in een richting gaat van signaal
naar bet ekenis.
Wanneer echte r info rmat ie in de andere richt ing vloeit en
invloed uit oefent op de verwe rking op een lager niveau, dan
spreken we van 't op-dow n processing'. Die invloed zorqt ervoo r dat het we rkwoord missen in een conte xt van 'trein' .
'schiet en' en 'nosta lgie' steeds een andere bet ekenis krij gt
(terwijl de overige bet ekenissen van missen nlet beschikbaar
zijn). Het maakt ook dat je bij het horen van "Geachte lui.....
op de radio, het vervolg niet anders kan horen dan als .....steraars.' Twist punt is hoe de context de verwe rking be"invloedt:
is het sturend of voo ral versnellend?
Voor An ne Cut ler is het spraaksignaal bij de t aalverwerking
cruciaal. "Als context zo' n sture nde rol zou spelen, zou je bij-

Is daarop te trainen door bijvoorbeeld het
luisteren te combineren met nazeggen?

voor beeld nooit merken dat iemand zich verspreekt of een

"Het blijft moeilijk omdat het verankerd ligt in je
hoofd . Maar de combinatie van luisteren en spreken
is interessant. Ik heb eens onderzoek gedaan naar de
waarneming en productie van de r-klank in Engelse
woorden als water. Die varieert in het Engels van een
korte r-klank tot zelfs een zogenoemde 'glottal stop'
in het 'Cockney' ; dan klinkt water als [wa'er) . De

dan valt je dat we i degelij k op. Conte xt helpt uiteraard, maar
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woo rdspeling maakt . Ais iemand 'Geachte luist elaars' zegt,
dan voora l bij het versnellen van de doorst roo m bij het verwerken van het sig naal. Deze visie op het proces doe t meer
recht aan alles wat we - als taa lgebruikers en wete nschappe rs

-- over de spraakverwerk ing weten."

I
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WENTELTEEFJE
Opmerkelijk is verder dat wentelteejJe al snel overdrachtelijk
werd gebruikt voor 'iemand die er
wentelteefjezijn merkwaardige naamaante danken
smakelijk of aantrekkelij k uitziet'.
IAMTAM
heeft. Veel mensen denken dat het komt van'wentel 't AI in een boek uit 1717 lezen we:
"Wat een mondje, wat voor oogjes,
Zoon weneven', maar volgens Ewoud Sanders isdat eenfabeltje. wat voor tandjes !
telteefje zou me smaaken." Hoewel
de hedendaagse woordenboeken
Hoezit het danwei?
dit niet vermelden, wordt wentelteejJe nog altijd op die manier gebruikt. Zo noemde Jaap de Jong
het in Onze Taal van november
rijwel iedereen eet zijn
Ewoud Sanders
eerste wentelteefje in zijn 1992 in zijn overzicht van koosnaampjes. En ook op internet kom
jeugd. En hoewel kindeje het als koosnaampje tegen
ren de meeste woorden als volko("Mijn 'wentelteefje' had, toen ik
men vanzelfsprekend aannemen haar leerde kennen, ook een
'zo heet dat nou eenmaal', 'zo zeg
paard"), en als enigszins goedmoeje dat' - is wentelteejJe vaak een
dig scheldwoord ("Ben besluitelouitzondering. Kinderen vinden
wentelteejJe gek. En grappig . En
ze slappeling, Mister Bean, een
opvallend. Het klinkt naar hondo
sompig wentelteefje") .
En ook een beetje naar een scheldMaar goed, dit verklaart nog
woord. De vraag is dan ook bijn a
niet de herkomst van het woord.
onvermijdelijk: waarom heet zo'n
Het eerste woorddeel is inderdaad
met kaneel en suiker bestrooide
de starn van wentelen. De hedensnee witbrood, die in melk en eidaagse etymologische woordeneren wordt gedoopt en die vervolboeken gaan ervan uit dat het
gens even in de pan met boter
tweede lid, teef, mogelijk de verwordt gebakken, waarom heet zo'n vormde naam van een gebaksoort
ding een 'wentelteefje'?
is. a m wat voor soort gebak het
precies gaat , is niet bekend. We
Op die vraag zijn in het verleden verschillende antwoorden gekomen teef in deze betekenis ook
geven. Een antwoord datje nog
tegen in appelteef, een woord dat
geregeld hoort, is dat je wentelteef - in de negentiende eeuw in Dorje moet begrijpen als 'wentel 't
drecht voor wentelteefwerd geeven(tjes)'. En inderdaad, wentelbruikt . Althans, in 1862 schreef
teefjes moet je even wentelen of
W. Bisschop in De taalgids in een
bijdrage over het Dordtse dialect:
omkeren voor het beste resultaat,
maar toch snijdt die verklaring
"AppelteejJe wordt het gebak gegeen hout.
noemd dat op andere plaatsen
wentelteefje heet."
ledereen heeft zich vastweleens afgevraagd waar het
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V

Verloren brood

Volgens Bisschop gebruikten de
Dordtenaars nog een ander
woord voor wentelteefjes, namelijk draaireuen . "Spreekt men in
vele oorden van ons vaderland",
aldus Bisschop, "van wentelteefjes, hier heeft de teef hare plaats
moeten inruime n voor den reu en
is in plaats van het verbum wentelen, draaijen gekomen. Men bedoelt er echter het zelfde gebak
mede ." Ook de Friezen associeerden teef begrijpelijkerwijs met
'vrouwelijke hon d', en daardoor
stonden wentelteefjes in Friesland ook wei bekend als 'gebraden hondsvotjes'.
Waren er nog meer namen
voor het wentelteefje? Ja, en
sommige waren zelfs ouder. Zo
noemde men het eerst "ver-wendt
brood" of "ghe-wendt brood"
('gedraaid brood'), aanduid ingen
die al in 1599 op schrift zijn gesteld . Andere benamingen zijn
wentelbroodje (voor het eerst aangetroffen in 1778) en gewonnen of
verwonnen brood (1870). In het
Frans heten wen teiteefjes 'pain
perdu '; vandaar dat het, vooral in
Vlaanderen, ook wei 'verloren
brood' is genoemd.
Tot slot: in Vlaanderen en in
Zeeland heette het wentelteefje
vroeger ook wei 'klakker' of 'klakkaard'. De herkomst van die
woorden is niet bekend, maar
sommigen hebbe n ze in verband
gebrac ht met het geluid dat eieren maken als je ze op de rand
van de pan kapotslaat.
•

Appelteefje

Hoe zit het dan wei? Laten we bij
het begin beginnen. Het woord
wentelteejJe is voor het eerst aangetroffen in 1623, in het Tafereel van
sinne-mal van A. van de Venne,
in de zin: "Ey, waer ick t'huys aileen, ick backte wentel-teven Van
suyckert witte broot, en buttersmeerigh vet." De woordenboeken
vermelden het pas sinds 18n en uit
oude recepten blijkt dat men in
plaats van (oud) witbrood ook wei
beschuit gebruikte. Men voegde
er vroeger soms ook wei geraspte
citroenschil aan toe, saffraan, rum
of vanille , dan wei een scheutje rozenwater, dat is welriekend water
gedistilleerd uit rozenb laderen.

rotc: OnzeTaal
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'GEFELICITEERD MET
UW PLUTONIUM BRUILOFT'
Benamingen voor huwelijksverjaardagen

Hans Beelen - Oldenburg, Duitsland

Het afgelopen jaar vierden 80 parenhun7o-jarige
bruiloft. Volgens sommige etiquetteboekjes isdat een
'bloedkoralen' jubileum;anderehebben het overeen
'briljanten' of 'platina' huwelijk.Wat voorbenamingenvoor huwelijksverjaardagen zijn er zoalin omloop? En waarom krijgenjubileaaltijd stofnamen?

wordt gulden jaer dan ook vertaald
als annus quinquagenarius, letterlijk 'vijftigste jaar'.
Schertsend
Naar het voorbeeld van gulden jaar
werden in de zeventiende eeuw
combinaties als gulden feest, gulden
misgetijde en gulden bruiloft voor
vijftigjarige jubilea gebruikt. De
gulden bruiloft stond volgens het

Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT, deel V) op zijn beurt
olgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek vierden in
2003 76.605 paren
hun I21darige bruiloft, waren 69.993 paren 25 jaar
getrouwd, 53.862 pa ren 40 jaar,
26.340 paren 50 jaar, 5644 paren
60 jaar en werd er niet minder dan
80 keer een 70-jarige bruiloft gevierd . Voor deze mijlpalen in het
echtelijke leven bestaan algemeen
bekende benamingen als koperen
bruiloft (1212jaar) , zilveren bruiloft
(25 jaar) en gouden bruiloft (50
jaar) . Wat is de oorsprong van
deze aanduidingen?
Het is begonnen met de gouden
of gulden bruiloft, die is ontleend
aan de benaming gulden jaar voor
een jubeljaar. Een jubeljaar (eigenlijk een verbastering vanjobeljaar,
van het Hebreeuwse jobel 'bazuin')
was bij de oude Israelieten ieder
vijftigste jaar, dat zij door heel hun
land aankondigden met bazuingeschal. In zo'n jaar moesten de velden onbebouwd blijven, verkregen
de lijfeigenen hun vrijheid en
moesten alle geleende goederen
weer aan de eigen aar worden teruggegeven (Leviticus 2S:ro-I2) . In
de derde druk van Kiliaans Etymologicum (1599), een van de oudste
woordenboeken van onze taal,
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"min of meer in scherts" model
voor de zilveren, de koperen en de
diamanten bruiloft. Vervolgens
raakten ook voor andere huwelijksverjaardagen stofnamen in
zwang. Al in 1902 noemt het WNT
(deel III) tinnen of blikken bruiloft
(614jaar) en zilververgulde bruiloft
(3712jaar); deze afgeleide benamingen zijn echter "minder algemeen en [wederom - HB] min of
meer schertsend", en ook niet zo
gestandaardiseerd: in de negentiende eeuw kon een diamanten
bruiloft worden gevierd door echtparen die 60 , 6212of 75 jaar getrouwd waren.
Anno 2004 is het aantal benamingen voor huwelijksverjaardagen flink toegenomen. Er zijn
diverse lijstjes in omloop, die onderling danig verschillen . Enig
bladeren in etiquetteboekjes en
andere naslagwerken levert, zonder aanspraak op volledigheid, het
volgende overzicht op :
14 dagen papier
Ijaar
katoen
blik
I1daar
2jaar
papier, karton, leer
212jaar
aluminium
leer, tarwe
3jaar
blik
318jaar
bloemen, fruit, was,
4jaar
zijde

blik, hout, plastic
gips, ijzer, suiker
blik, tin
brons, koper, nikkel,
wol
8jaar
aardewerk, blik,
brons
aardew erk, vlecht9 jaar
werk
ro jaar
kristal, staal, tin ,
rozen
II jaar
koraal, staal
12jaar
linnen, zijde
1212jaar koper
kant, lelie, meiklokje
13 jaar
ivoor,lood
14 jaar
kristal, porselein
IS jaar
16 jaar
saffier
roos
17jaar
18 jaar
turkoois
linnen
19 jaar
20 jaar
kristal, porselein,
verzilverd
zilver
2sjaar
ivoor, parel, parel30 jaar
moer
koraal, robijn
35 jaar
3712jaar aluminium,
verguld zilver
double, robijn,
40 jaar
smaragd
saffier, verguld zilver,
4sjaar
vermiljoen
goud
50 jaar
orchidee, smaragd,
ssjaar
witgoud
60 jaar
diamant
62Y2jaar diamant
briljant, ijzer, palis6sjaar
sander
bloedkoraal, briljant,
70 jaar
platina
albast, diamant,
7s jaar
kroonjuwelen, platina , rad ium , rodium
80 jaar
eiken, plutonium

sjaar
6 jaar
614jaar
7jaar

Het wekt nauwelijks verbazing dat
de meeste namen van de huwe-

s-

lijksverjaardagen verwijzen naar
de duurzaamheid en rijkdom van
het echtelijk geluk. Bij tarwe, fruit
en bloemen is misschien sprake
van vruchtbaarheidsmetaforen
(vergelijk ook het Duitse Petersilienhochzeit, 'peterseliebruiloft',
voor een I2Y2-jarige bruiloft).
Welvaart
Dat er in de twintigste eeuw veel
extra feesten en dus veel extra benamingen zijn opgekomen, hangt
ongetwijfeld samen met de gestegen welvaart, een uitbundiger
levensstijl en met de toegenomen
commercie. Dat verklaart mede de
aanwezigheid van bloemen, textiel
en edelstenen. Sommige juweliers
en bloemisten stellen voor ieder
volbracht huwelijksjaar een apart
geschenkidee voor. Dat vergemakkelijkt voor partners, familie,
vrienden en buren de keus van een
cadeau, maar zulke benamingen
zullen niet snel inburgeren in het
Nederlands. Doorslaggevend voor
het succes van een huwelijkse
metafoor lijkt vooral de diepere
bijbetekenis, en die wordt niet met
iedere willekeurige stofnaam in
verband gebracht. Geliefd zijn symbolische duidingen als:
- hout (s jaar): er is al sprake van
een zekere stabiliteit.
- tin (6 Y4 en 10 jaar) en koper (7
en I2Y2 jaar): het huwelijk moet
af en toe worden opgepoetst.
- linnen (12 en 19 jaar): de liefde

-

-

-

-

-

-

is stevig en niet gemakkelijk te
scheuren.
blik (IY2, 3Ys, 5, 6Y4 en 8 jaar):
de echtelijke band heeft al een
paar deukjes opgelopen, maar
levert iedere dag weer praktisch
nut op.
rozen (10 jaar): de volmaakte
liefde kan ook met doornen
leven.
kristal (10, IS en 20 jaar): de
relatie tussen de partners is
helder en eerlijk; er is al het een
en ander in scherven gevallen.
porselein (IS en 20 jaar): het huwelijk is mooi, maar breekbaar.
parel (30 jaar): de jaren van het
samenleven zijn als de parels
aan een ketting.
aluminium (2Y2en 37Y2jaar):
het huwelijksgeluk kan wel
tegen een stootje.
diamant (60, 62Y2en 7sjaar):
de band is door niets kapot te
krijgen.

SPAAN

FOUl
Henk Spaan

at zijn taalkundigen? Taalkundigen publiceren boekjes waarin ze zander blikken of blozen een archaische uitdrukking als zich bekreunen gebruiken,
zaals op bladzijde 13 van Verandering en verloedering, dat is geschreven door drie wetenschappers van het Meertens Instituut. Aan de
andere kant poneren ze: "De wetenschap moet
internationaal
(blz, 44). Ze blijken zich
dus ook zeer eigentijds te kunnen uitdrukken,
een lenigheid van geest die je alle wetenschappers zou toewensen. Wat de wetenschap
precies internationaal moet, is niet helemaal
duidelijk, misschien 'gaan'. De wetenschap
moet internationaal gaan. Hieruit maak ik op
dat deze taalkundigen geen stoffige kamergeleerden zijn die de hele dag hun ogen zitten te
verpesten met hun neus in oude boeken. Ze
kijken wel degelijk om zich heen, ook naar de
televisie. Wat zien ze daar?
"Het aanbod op de televisie bestaat voor
een groot deel uit Engelse en Amerikaanse
programma's." En die meneer Voskuil maar
klagen dat op het Meertens Instituut alleen
zinloos werk wordt gedaan. Zonder dollen,
dat is gewoon goed gezien door de mensen
van het Meertens Instituut.
Mijn bezwaar tegen het boekje is dat er
weinig in wordt beweerd. Ik constateer een
gebrek aan eigen mening. Er zijn mensen die
'hun hebben' zeggen en 'groter als', en als er
nu maar genoeg van die mensen komen, gaan
we het miss chien wel allemaal zeggen, luidt
de relativerende boodschap. Er is sprake van
'laisser faire'. am een paar foutjes bekreunen
deze geleerden zich niet, Wat vroeger fout
was , is nu misschien wel goed. Of omgekeerd.
Sorry, maar dit klinkt me te katholiek. Fout is
fout. Dan kunnen ze wel aankomen met mensen uit Heerlen die zeggen: "Hij eet zich een
appel" en dat we dat later misschien allemaal
gaan zeggen, maar dan roep ik tach: fout!
Als die mensen zich zo nodig een appel willen
eten, gaan ze dat maar in Duitsland doen.
Of Kees van Kooten nu een boek heeft gepubliceerd dat Koot droomt zich af heet, of niet.
Van Kooten wilde met deze titel wijzen op
het zelfbevlekkende aspect dat aan schrijven
kleven kan. Met zich een appel etende Heerlenaren had en heeft hij niets te maken. Taalgeleerden die het erin willen zien , moeten
vooral internationaal gaan. Nederlands snappen ze niet.
•

c...)"

Luchtig of diepzinnig, banaal dan
wei ontroerend - voor kaarten,
telegrammen, brieven, gedichten,
liederen en toespraken bieden de
metaforen van de huwelijksverjaardagen een keur aan exegetische
mogelijkheden. En de toepassing
is veelzijdig, want veel materialen
hebben betrekking op meer dan
een echtelijkjubileum. Voor feestvierende en feliciterende taalgebruikers is deze meerduidigheid
eerder een gemak dan een bezwaar.
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'GENOOTSCHAP, DOE ER WAT AAN!'
'Kenneqen'

v:

F. Krom -lochem

een niet meer te achterhalen moment viel het me op dat
menigeen niet in staat is om
het woord koningin uit te spreken.
Men doet maarwat. Ruud lubbers
maakte er [koni'jin] van en Wim Sonneveldalsstalmeester - eentypetje
dat helaas zijn voorbeeldenin de werkelijkheid heeft - [kenneqen], Het
[konegin] van DriesvanAgt hoor ik
zelfsnog bijna dagelijks. Oef!
Maarook in anderewoorden worden klanken verwisseld en lettergrepen ingeslikt. Zo noteerde ik onlangsde volgende 'scheefzitters':
[koon'lijk], [menutie], [indistrueel],
[krimaliteit] en [ekspierement].

den kanvormen die de betekenis hebben "voorzien van wat het substantief
noernt", met alsvoorbeelden: bebossen (voorzienvan bos), bedijken, bedraden en ... bewegwijzeren. Oatlaatsteis
een zeeruitzonderlijke en tevenslelijke woordvorming van be- met eensamengesteld substantief (wegwijzer).
Bij bewegwijzering is er een direct
verbandtussen de wegwijzersen de
weg(en) waarlangs ze geprojecteerd
zijn. Bundeling van die twee begrippen leidt tot het onacceptabele wegbewegwijzering. Vereenvoudigen we dat
tot wegbewijzering, dan begrijpt iedereen dat de wijzerswegwijzerszijn.
logische uitbreidingen zijn de (bestaande!)woorden outowegbewijzering
en v/uchtwegbewijzering. Fietsroutes
met routewijzershebben 'routebewijzering' en horloges met secondewijzers hebben'secondebewijzering', In
al die samenstellingen met wijzer zien
we dat be- zich pal v66rwijzer nestelt.
Conclusie: weg met het lelijke en
uitzonderlijke bewegwijzering!

Niks
Ph, Meijnders - Veldhoven
oms vraag ik me af of ik in de
schrijftaal (over de spreektaal heb
ik het niet eens meer) het woordje niets nog mag gebruiken. Of moet ik
toch ook maar overgaan op niks?

5

Rond deklok van ...
M. Vader - leiderdorp

'Sik 'halftwee' zeg,begrijpt iedereendat ik daarmeeeen bepaaldtijdstip bedoel. Zeg ik
'rond (of: omstreeks)halftwee' , dan is
dat ook duidelijk. Waarom dan, zoa Is
in toenemende mate het geval is, zeggen: 'rond de klok van halftwee'?

A

Datis het
A.Bijl

aar de Engelsen zeggen:"
only haveto go to the market
and that's it' , daarkunnen
Ingezworen
we in het Nederlands volstaan met: 'Ik
hoef aileenmaarnaarde markt vanPaul J. Marcus - Amsterdam
daaq.'[e kunt that'sit eventueel vertalen met bijvoorbeeld verder niets, maar
Orig jaar werd er op een dag
druk 'ingezworen'. Eerst wasop een dergelijketoevoeging wordt
meestal weggelaten in het Nederde radio te horen dat de rechlands. Althans,tot voor kort. Tegenters van het InternationaalStrafhof
werden "ingezworen" en later waspre- woordig wordt that'sit almaarvaker
mier Erdogan vanTurkijede pineut op vertaald met dotishet. Steeds meer
mensen (en mezelf incluis, helaas) zegtelevisie. Oatmoet een onsmakelijke
vertoning zijn, dat ingezworenworgen dingen als: 'Ik moet die foro's nog
inplakken,en dat is het.'
den. In het Engels kun je dan misschien wei min of meer zo beediqd
worden (toswear in), maarik moet, als
ik het hoar, altijd denken aan dat oude Adressering
Ing. Herman A.D. Wilms - Brussel
trekpaard met zijn ingezworenoog.

W

V

Dud-premier Dries
van Agtspreekt van
[konegin].

IAMTAM

Fato: Dirk HoI

Weg met bewegwijzering
Frans lisman - Velp
anggeleden, in april 1942, schreef
iemand in Onze Too/ dat hij bewegwijzering zo'n lelijk woord
yond. De redactie antwoordde toen
dat wegwijzer ook wei verkort wordt
tot wijzer, zodat je bewijzering kunt
zeggen. Oat kun je dan uitbreiden tot
wegbewijzering "waar het mogelijk
eens noodig zou zijn". Deze aanzet
kreeg helaas nooit eenvervolg.
Van Dalenoemt bewegwijzering
sinds1961, het GroeneBoekje noemt
beide vormen sinds1995. De A/gemene Nederlondse Sprookkunst zegt dat
men met het voorvoegsel be- van zelfstandige naamwoorden (ook wei
'substantieven' genoemd) werkwoor-

L
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e voornaam, het woord zegt het

Met name

D

al, is de eerstenaamdie v66r ie-

mandsfamilienaam komt. Maar
in Vlaanderen komt die voornaamvaak
r isal vakerover geschreven dat
achteraan, doordat computersystete pas en te onpas met nome
men het Franstalige gebruik aanhouwordt gebruikt, ook al worden
den. Zo kunnen overheidsinstellingen
hun brieven gerust aan bijvoorbeeld
geen specifieke personen of zaken
'M. Van De VoordeWalter' sturen. Met
aangeduid. Het is eensoort stopde huidige standvan de technologie
woord voor sommige sprekers, want
moet het toch geen probleem zijn om
vaakis het zelfs geheeloverbodig.
Maarwanneer met nometoch nodig is, dit te voorkomen?AI onzeziekenfondkennen we goede varianten,zoals in
sen zetten steevast de familienaam
hetbijzonder, voora/, bovenol en voorvoorop. En naaanpassingen van het
nome/ijk. Sprekers en schrijvers, graag computersysteemvan onzebloedeiwat meer variatie.
gen Vlaamse Bank, de KBC, is het met
M. Vader - leiderdorp

E

de adresseringen juist de verkeerde
kant op gegaan.
Aan mijn studenten zei ik destijds
hoe het wei moest,met de opmerking: "Wacht niet totdat men uw
naam op uw grafsteen wei in dejuiste
volgorde zalbeitelen ..."

Paranoia
Lau Kanen - Veldhoven

e laatste jarenhoor je, ook op
radio entv, veel sprekers het
woord paranoia gebruiken als
bijvoeglijk naamwoord ('Hij is paranoia' in plaats van 'Hij is paranolde')
en media als een enkelvoud ('De media sprong erbovenop'). Onderandere
hieromwil ik pleitenvoor meerstudie
vande klassieke talen in het voortgezet onderwijsenvoor het verplicht
stellen ervan voor aanstaande neerlandici.

detweedelettergreep, en niet op de
eerste, alsofhet om een afleiding lOU
gaan vaneen werkwoord endlOsen.
Was dat een ongelukkige verspreking, die niet hersteld werd? lemand
die bij de montagezat te slapen? Een
regisseur of redacteur die het wei
voor gezien hield? Of nog erger: een
staaltjevanhistorisch onbenul?
Een zobeladen woord als Endlasung verdienthet om nooit vergeten
te worden. Ermoet niet geknoeid
worden met de uitspraak ervan.

Aflassen
Dr. A.A, de Boer- Bergen (NH)

et werkwoord afgelasten wordt
vooralin sportnieuws vaak verkeerd verbogen. Te vaak hoor
ik dat de scheidsrechter beslootde
wedstrijd 'af te lassen' of dat hij overging tot het 'aflassen' ervan.

Eeniemand

Onbegrijpelijke afkortingen

E. Unkel- Scherpenzeel

Ru ud F, Witte - Gouda

D.

verheidstaal is niet altijd gemakkelijk te volgen. Neem aileen al het gebruikvanafkortingen. Twee lange woorden worden
vanzelf een afkorting, zeker als je die
woorden (bijna) dagelijks bezigt.We
kenden al de 'marap', de 'managementrapportage',enzoietswilden
ambtenarenof politici ook voor de
'bestuursrapportage', ook zo'n nota
die de standvanzaken rond de ultvoeringvaneen beleidsprogramma
of bestuursakkoord weergeeft. Het is
echter niet berap geworden, maar
burap. Waar komt die u vandaan?
Deenigevermoedelijke verklaring
die ik vaneen gemeentesecretaris
heb kunnen horen,isdat berap niet
bekte. Maar wat is beter: een woord
dat niet klinkt, of een woord dat niet
zegtwaarhet voor staat? Deoverheidstaal wordt er in elkgeval niet
transparanter op!

e laatste tijd stoor ik mij enorm
aan de uitdrukking een iemand,
dieje vaak tegenkomt in de
spreektaal, maarook bijvoorbeeld op
internet:
Mageen iemand die zich heeft geregistreerd bij de Nationale Markt
reageren op eenadvertentie?
Delongenvaneen astrnapatient
zullen wat smeu'iger zijn dandie
vaneen iemand die heeft gerookt.
Ais u geld stuurt naareeniemand
die nog geen volledigvoltooide
Way2pay-rekening heeft (...).

Uitspraak EndlOsung
Dr. C]. Huizinga- Hengelo

ommige klemtoonverschuivingen hebben wei ietsgeestigs; in
het woord onderzoeker bijvoorbeeld valt soms de klemtoon op de
eerste lettergreep in plaats vanop de
derde. Andere verschuivingenzijn bepaald niet grappig. Kortgeleden zond
de Nederlandse tv een historische
documentaire uit overhet lot vande
jodenonderHitler.Erwerdeen foto
getoondvandevillaaan de Wannsee
waartot hunvernietiging werd besloten: "die Endl6sung",letterlijk ietsals
'de definitieve oplossing'. Decommentaarstem plaatste de klemtoon op

S

Solutions
HenkHarmsen - Stokkum

en timmerbedrijfje in Ulft heeft
een bord aan de weg gezet: "interior Solutions". Zot modewoord in de reclame: solutions. Opeens werpen ailebedrijven zich op als
de redders in nood, die mensen uit de
problemen zullen helpen door het

E

bieden van'solutions', 'oplossingen'.
Ookdevertaling oplossingen duikt op
dezelfde manier meeren meerin de
reclame op ("Netdata Presentatie Oplossingen"). Persoonlijkdenkik dat de
heren reclamemakers vooraluit zijn op
een solutionvoor de leegtevanhun
eigen portemonnee.

Reden en oorzaak
Dr. [o Daan - Barchem

oen ik laatstiemand probeerde
te bellen, kreeg ik antwoordvan
eentelefoonstem. Diedeelde
meedat er geenverbinding mogelijk
was "om technische redenen" .lk heb
vroegerop de hbsgeleerd dat menin
zo'n situatie 'door technische oorzaken' moet zeggen omdat de storing
niet te wijten is aan een bewuste handeling. OokVan Dale maaktnog dat
onderscheid tussen reden en oorzaak.
Volgens het woordenboek is reden
"datgene wat de mens doet handelen
of tot iets (ook een overtuiging e.d.)
brengt", en oorzaak "datgene wat
noodzakelijk eenzeker gevolg met
zich brengt (voor zover iets anders dit
niet belet), m.betr.t. dat gevolg".

Tekening: Pat Andrea.

tnt: Herman Pieter de Boer en Pat
Andrea. Her groat gebarenboek
derLoge Landen. Zeltbcm rnel,

Kempen Uitgevers,2004.

Aanhalingstekens nadoen
A.G. vander Aa- Eindhoven

ij het lezen van'Taalergernissen'
in Onze Tool verbaas ik me erover
dat mensen zich blijkbaaraileen
ergeren aan gesproken en geschreven
taal. Erzijn namelijknon-verbaIeuitdrukkingen die mijnsinziensook in
deze categorie thuishoren. Waaraan ik
me het rneest erger: het gebruik van
die gekromdewijs- enmiddelvingers
ter linker- en rechterzijde van het
hoofd om daarmee zoiets als 'zoqenaamd' weerte geven: een verkrampte poging om aanhalingstekens nate
doen.
•
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DESKUNDIGEN ZIJN HET NIET EENS
Taaldocenten oordelen vaak anders dan de ANS

[ohanDeSchryver - Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Campus VLEKHO, Brussel

Wie zlch afvraagt of hun hebben echt fout is, of tWijfeltoverje kan in plaats
vanje kunt, zoekt vaak steun bij naslagwerken en deskundigen. Maar zijn
die deskundigen het wei met die naslagwerken eens? En met elkaar? Een
kleine, verkennende enquete doet vermoeden dat dat nogal tegenvalt.

n het januarinummer van Onze Taal vroeg
Nicoline van der Sijs zich af hoelang een grammaticale overtreding nog een overtreding is.
Ze had allerle i controversiele constructies
(bijvoorbeeld reizigers wordt/worden verzocht)
als zoekterm ingevoerd in de internetzoekmachine
Google, en ontdekte dat wat als fout geldt (bijvoorbeeld reizigersworden verzocht) in de praktijk vaak
voorkomt - zo vaak dat je je kunt afvragen of je dit
nog weI 'fout' mag noemen.
Niet aIleen gewone taalgebruikers zijn het niet altijd met de voorschriften eens, ook deskundigen kunnen zich er soms maar moeilijk mee verenigen. Oat
bleek toen ik in 1999 een enquete hield onder 60
taaldocenten van de opleiding vertaler-tolk in Belgie
en Nederland. Die docenten waren toen bij elkaar
voor een themadag over de Algemene Nederlandse
Spraakkunst (ANS), een beschrijvend naslagwerk
waar desondanks veel autoriteit aan wordt toegekend
als het gaat om gramm aticale kwesties.

IAMTAM

Gezaghebbend
Aan de themadag namen vijf Belgische hogescholen
deel, en een Nederlandse. Van de 60 docenten kwamen er 17 uit Nederland en 43 uit Belgie; 19 van hen
gaven Nederlands, 41 een vreemde taal. Gemakshalve
heb ik de vreemdetaaldocenten ook onder de taaldeskund igen gerekend; zij corrigeren en becommentarieren tens lotte dag in, dag uit vertalingen in het Nederlands .
De docenten kregen 27 twijfelachtige constructies
voorgelegd (zie het kader 'De constructies'), waarvan
ze moesten aangeven of ze die aanvaardbaar vonden
of niet, en hoe ze de constructie zouden typeren in de
termen van de ANS: standaardtaal,formeel, informeel,
regionaal of uitgesloten. Ik wilde niet aIleen nagaan in
hoeverre de oordelen van de taaldeskundigen overeenstemmen met die van de ANS, maar ook of ze het
onderling eens waren.
Vooraf werd de proefpersonen voor de zekerheid
nog even gevraagd hoe gezaghebbend ze de ANS vonden . 87% bleek op z'n minst evenveel gezag aan de
ANS toe te kennen als aan de grate Van Dale. Je zou
dus verwachten dat hun oordelen grotendeels zouden
stroken met die van de ANS. Niets bleek minder waar.
Weinig overeenstemming

De gemiddelde overeenstemming tussen het oordeel
van de ANS en dat van de taaldocenten is laag. Gemiddeld stemt slechts 27% van de oordelen overeen .
Voor 12 van de 27 constructies is het percentage zelfs
20 of minder. Absolute topper is het gebruik van hun
als lijdend voorwerp. Ik heb hun gezien, de eerste constructie op de lijst, is voor de ANS standaardtaal,
maar geen enkele docent deelt die mening .
Opvallend is de negatieve houding van de docenten ten opzichte van de zes constructies die de ANS
"informeel" noemt. Die worden door de taaldocenten
sterk afgewezen. Drie van die constructies (nummer
18: van zulke zoete appels vind ik lekker, 9: een moeder
staje niet bij stil, en 22: een land wat wachtte) worden
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door de taaldocenten uitgesloten geacht.
Ook onderling blijken de docenten het niet echt
met elkaar eens te zijn. Van de acht mogelijkheden
(de vijf ANS-termen maal twee, voor 'aanvaardbaar'
en 'onaanvaardbaar', minus de combinaties 'standaardtaal-onaanvaardbaar' en 'uitgesloten-aanvaardbaar') krijgt elke constructie van de docenten gemiddeld vijf tot zes verschillende oordelen. De topper is
naargelang als voorzetsel (2: naargelang de omstandig-

DE CONSTRUCTIES

RESULTATEN

Devolgende constructieswerden aan de taaldocenten voorgelegd.

In dit overzicht van de resultatenvan de enquete zijn de witte vakjesde oordelen
die exact met de Aigemene Nederlandse Spraakkunst overeenstemmen. Detotalen
zijn opgeteldniet altijd 60, omdat de docenten ook blanco konden antwoorden.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

11.

12.

13.
14 .

Ik hebhungezien. (hun alslijdendvoorwerp)
Naargelang deomstandigheden. (naargelang alsvoorzetsel)
}e kan, u kan. (in plaats vanj e kunt, u kunt)
Hij isgroteralszijn zusje.(als naeen vergrotende trap)
Hun hebbenhetgedaan. (hun als onderwerp)
Morgen moet 'm naar de tandarts. ('m als onderwerp)
Het feest ging door, niettegenstaande het regende. (niettegenstaande alsvoegwoord)
De mandie ik meende dothetgedaan had, is vrijgesproken.
(in plaats van van wieikmeende dothijhet gedaan had)
fenmoeder staj e nietbij stil. (in plaats van Bij eenmoeder
staj e nietstil)
Wilje rozen?Ik heberwitteenrode. (gebruikvan er met
bijvoeglijk naamwoord)
Heb je nogrozen?}a, ikhebernog. (gebruikvanerzonder
telwoord)
Soep?Ikhebernog. (gebruikvan erbij niet-telbare hoeveelheden)
fenbeetjegekke kerelis het.(een beetje alsgraadbepaling)
Ik hoordathijop reis hadzul/en goon. (zul/en in werkwoordelijke groep)

Ofikmeeopreisgal Oat mochtje willen! (mogen + wil/en)
16 . Ik vond datjemeop hadmogen bel/en! (in plaats van had
mogen opbel/en)
17. Wie d'rfietsenstaan hier? (gebruikvan wie d'r)
18. Van zulke zoete appels vind ik lekker. (van + zulke)
19. Ik zie dathetblad geval/en is. (persoonsvorm achteraan in

aa nvaardbaar
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1.

ik hebhungezien

2.

naargelang deomstandigheden

3·

jekan

9

2

22

2

0

6

6

0

4·

groterals

5

0

9

2

0

7

16

15

5·

hunhebben

0

0

1

1

0

6

11

36

6.

morgen moet 'm naarde tandarts

0

0

2

2

0

11

27

17

7·

niettegenstaande het regende

2

2

3

0

1

4

6

32

8.

de mandie ikmeende dot het deed

2

1

3

0

0

6

2

38

9·

een moederstaje niet bijstil

0

0

7

1

0

6

1

38

10 .

rozen?ikheb erwitte

17

0

5

0

0

2

7

10

11.

rozen?ikhebernog

39

0

5

0

0

0

1

0

12.

soep?ikheb ernog

21

0

9

1

0

0

5

8

13 ·

een beetje gekke kerel

3

0

24

1

0

11

2

10

14 ·

hijhadweg zul/en goon

9

2

4

4

0

3

5

24

15 ·

datmochtje wil/en!

8

0

14

4

0

3

4

17

16.

dotje op hadmogen bel/en

18

0

11

3

0

3

2

14

17 ·

wie d't fietsenstaan hier?

2

1

9

0

0

11

10

20

18 .

van zulkeappels vind iklekker

0

0

2

0

0

3

4

43

19 ·

dathetgeval/en is

40

1

2

1

0

0

0

0

20.

dat het is geval/en

31

10

2

1

0

0

1

0

21.

voeljeje ziek, moetje thuisblijven

3

1

23

0

0

11

1

13

22 .

een land wat

0

0

3

1

0

8

11

28

23 .

zijvertroknaar Amerika om er...

9

0

4

0

0

8

1

22

24.

dathijgezegdzou hebben

32

1

2

1

0

1

1

1

25 .

dathijzougezegdhebben

6

0

3

6

0

1

21

7

2 6.

dathijzou hebbengezegd

27

8

2

0

0

0

0

0

27.

respectievelijke deelnemers

8

1

2

1

0

4

6

18

15 .

de werkwoordgroep)
20 . Ik ziedothetblad is geval/en. (persoonsvorm vooraan in de
werkwoordgroep)
21. Voel jeje ziek, moetje thuisblijven. (weglaten van dan;
'Croma' -const ructie)
22 . Het was eenland wat wachtte opde revolutie. (wat in plaats
van dot)
23 . Zijvertrok naar Amerika om ereenel/endig einde te vinden.
(gebruik van om zonderdoelbetekenis)
24. Zezegt dothijniets gezegdzou hebben. (voltooid deelwoord
vooraan in werkwoordgroep)
25 . Ze zegt dathijniets zougezegd hebben. (voltooid deelwoord
midden in werkwoordgroep)
26 . Zezegt dathijniets zou hebben gezegd. (voltooid deelwoord
achteraan in werkwoordgroep)
27 . De respectievelijke deelnemers. (respectievelijk als bijvoeg lijk
naamwoord)

heden), dat alle acht de oordelen krijgt. Het meest
eens zijn de taaldoce nte n het nog over de woordvolgorde gevallen is (I9 ), die twee derde gewoon als standaardt aal beschouwt (net als de ANS).
Wat kunn en we hier nu uit opm aken? Taald eskundigen blijken zeer uiteenlop end te oordelen over een
aa nta l controversiele gra mmat icale verschijnselen.
'Ze weten het zelf niet', zullen hun studenten zeggen.
Ze we ten het weI, dunkt me, maar ze weten vaak iets
anders dan de andere n, en dan de ANS. De werkelijkheid is gewoo n niet zo uni form als velen zouden
wense n. Daarom moeten taalvoorschrijvers, en dat is
de ANS ongewild toch zeker ook, de absoluu theid
van hun eigen oordeel misschien iets meer relativereno
•
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Een wereldtaal

Scrabblewoordenlijst

De geschiedenis van het Esperanto

Officiele norm in boekvorm

an het eind van de negentiende eeuw ontwikkelde Lejzer
Zamenhof, een joodse oogarts uit Warschau, een nieuwe
taal die de mensheid moest verenigen en die binnen korte
tijd overal ter wereld volgelingen kreeg: het Esperanto. Een wereldta al is het nooit geworden, maar nu, ruim honderd jaar later,
zijn er nog steed s duizenden mensen die het
spreken. Wat bezielt hen ? Waarom kiezen ze
ervoor om te spreken en te schrijven - en te
vergaderen, te schelden en te oreren - in een
taal die bijna niemand begrijpt? Waarom
blijven ze zich inzetten voor hun taal? In Een
wereldtaal vertelt Marc van Oostendorp, zelf
esperantist en de eerste Nederlandse hoogleraa r Esperanto, de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die zowel bewondering
als afkeer en spotlust heeft gewekt. Het boek
gaat in op de belangrijkste ideologen en leraren en hu n idealen, op de hoogtijdagen en
de teloorgang, op de schrijvers, dicht ers en sprekers, en op enkele
van de talloze 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto in de
loop der tijd kwamen beconcurreren.

edere scrabbelaar kent het probleem: is dat woord dat
met drie keer woordwaa rde 76 punten oplevert goed
of toch niet ? De grote Van Dale wordt dan vaak als
scheidsrechter gebruikt, maar die geeft geen vervoegingen en verbuigingen - terwijl die weI
goed gerekend worden. Daarom besloten de Scrabble Bond Nederland
en het (Vlaamse) Nederla ndst alig
Scrabble Verbond een scrabblewoordenlijst samen te stellen: tweehonderd vrijwilligers plozen de hele Van
Dale door, en note erden van elk
lemma de eventuele vervoegingen,
verbuigingen, meervoud en en verkleinvormen. Het resultaat verscheen in 200 2 : een lijst
van aile bij het scrabble toegelaten woord en van twee
tot en met acht letters - zo'n 13 0 .0 0 0 in tot aal. Behalve
de woordenlijst bevat het boek het officiele 'Taalreglement' van de scrabblebonden, waarin nog eens precies
wordt uitgelegd welke vormen weI mogen en welke niet.

A

I

€ 3,50 korting voor lezers van Onze Taal

€ 2,50 korting voor lezers van Onze Taal
Scrabblewoordenlijsttelt 247 bladzijdenen kostin de boekhandel
fen wereldtaal telt 216 bladzijden en zal in de boekhandel circa € 17.50 kosten .
Het boekwordt una verschijnen UuniJjuli) zander verderekosten toegestuurd
als u € 15.- overmaakt op rekening 4265902 vanGenootschapOnzeTaal in
DenHaag o.v.v. 'Wereldtaal' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling
vanuit Belgie: € 16.50 op postgirorekening 000-1635566-49.

€ 14 .95. Het boekwordt u zander verdere kostentoegestuurdals
u € 11.45overmaakt op rekening 4265902 vanGenootschap Onze
Taal in DenHaag ondervermelding van 'Scrabble' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betalingvanuit Belgie: € 12.95 op postgirorekening 000-1635566-49 .

Amalia, Rafael en Mahamet
Nederlandse voornamen in kaart gebracht
lk jaar worden er in Nederland zo'n 200.0 00 baby's geboren . Ze krijgen vaak heel andere namen
dan hun ouders en grootouders, en ook de verscheidenheid is tegenwoordig veel groter: er komen
op dit moment in Nederland zo'n 177.000 voornamen voor. De naamkundigen Gerrit Bloothooft,
Emma van Nifterick en Doreen Gerritzen gaan in hun boek Over voornamen in op de verschillen tussen
vroeger en nu. Ze doen dit aan de hand van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank, die een paar jaar
geleden haar databanken openstelde voor onderzoek. AI die nieuwe gegevens maakten het niet aileen
mogelijk om te kijken naar de herkomst en populariteit van namen, maar ook - voor het eerst - naar de
sociale verspreiding ervan . Welke bevolkingsgroepen hebben een voorkeur voor Angelsaksische namen?
In welke streken worden er nog relatief veel baby 's Jan genoemd? En in hoeverre hangt de keuze van de naamgevers samen
met hun inkomen en opleidin g? Deze analyses worden aangevuld met tal van signalementen en anekdotes over bijzondere en
zeldzame namen, en met beschouwingen over de motieven die ouders zoal hebb en om hun kind Norah, Kimberly of Thomas te
noemen. Bovendien bevat het boek een overzicht van de 4 0 0 0 jongens- en 5000 meisjesnamen die het meest voorkomen.

E

€ 2,50korting voor lezers van Onze Taal
Overvoornamen telt circa 240 bladzijden en kost in de boekhandel € 14.95. Het boekwordt u zander verdere kostentoegest uurd alsu € 12.45 overmaaktop rekening 4265902 vanGenootschap
OnzeTaal in Den Haag o.v.v. 'Overvoornamen' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling
vanuit Belqie: € 13.95 op postgirorekening 000-1635566-49.

r-----------------~
Over voornamen
Deze actie geldt oak in de boekhandel. Met deze
bon (of eenkopie daarvan) kunt u van 22 maart
tim 22 juni oak daarterecht voor deze aa nbieding: € 2.50 korting (van € 14.95 voor € 12.45).
act ienummer (00000)900 -22674

~-----------------~
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uggesp aak ge un e

Citaten &aforismen

De grappigste taa/kronke/s uit de media

Buddingh's verzameling aangevu/d en

"

opnieuw uitgegeven

D

inosaurus-eieren onder de hamer", "Criminelen
opereren in ziekenhuis", 'Agent schiet man met
nepgeweer dood". Al meer dan tienjaar lang
selecteert de redactie van Onze Taal maandelijks tientallen
taalkronkels uit de media. De
grappigste publiceren we in
'Ruggespraak', achter op het
tijdschrift, en de allergrappigste
De grapplgste taalkronkels
uit die rubriek - zo'n zeshonderd
ulldemedla
W''
il ,,'~
knipsels - zijn nu gebundeld in

Door rood en
spook gereden

.1"

t~~ I, .

\•• . .
~ .,
~,

......

'.

'

Venameld door
het Genootschap Ooze Taal
. . . . . . . . . _IetI .....

Door rood en spook gereden.
Omdat niet altijd meteen duidelijk is wat er nu precies mis is
met zo'n uitglijder, wordt de taalkundige achtergrond van veelvoorkomende misgrepen in korte,
luchtige kaderteksten toegelicht.

e dichter Cees Buddingh'
(1918-1985) publiceerde in
D
1967 zijn Citaten-omnibus,
een omvangrijke verzameling van
thernatisch-chronologisch geordende aforismen. Dit lijvige boek
is nu opnieuw uitgegeven, onder
de titel Citaten & aforismen. Niet
alleen de titel is veranderd: het
boek heeft ook een eigentijdse typografie en vormgeving gekregen,
en bovendien zijn er honderden
recente citaten van schrijvers en
denkers, afkomstig uit de afgelopen dertig jaar, aan toegevoegd. Citaten & aforismen bevat
een auteurs- en een trefwoordenregister.

&

Toegestuurd voor € 7,95

€ 5,- korUng voorlezers van Onze Taal

Door rood enspook gereden telt 96 bladzijden en kost € 7.95. Het boek
wordt u zanderverdere kosten toegestuurd alsu dit bedragovermaakt
op rekening 4265902 van het Genootsehap Onze Taa l in DenHaag
ondervermelding van 'Rood en spook'en uw lidnummer of adres.
Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 7.95 op postgirorekening
000-1635566-49.

Citaten & aforismen telt 1050 bladzijden en kostin de boekhandel
€ 34.95. Het boekwordt u zanderverdere kosten toegestuurdalsu
€ 29,95 overmaakt op rekening 4265902 vanhet Genootsehap Onze
Taal in DenHaag ondervermelding van 'Citaten' en uw lidnummer of
adres. Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 37.20 op postgirorekening
000-1635566-49 .

Nede la dse gebaren

Schrijfwijzer

Inventarisatie van onze lichaamstaa/

Tijde/ijk in prijs ver/aagd

ond 1980 verschenen het Nederlands gebarenboekje en
het Nieuw Nederlands gebarenboekje, waarin Herman
Pieter de Boer (teksten) en Pat Andrea (tekeningen) de
gebaren inventariseerden die we in Nederland gebruiken om
zander woorden een gedachte
uit te drukken, of om iets wat
we zeggen kracht bij te zetten.
Andrea en De Boer hebben de
inhoud van deze twee boeken
herzien en aangevuld - ook
onze gebaren veranderen tenslotte - en het resultaat, Het

ijfentwintig jaar geleden
verscheen Jan Renkema's
Schrijjwijzer, het bekendste
en meest verkochte Nederlandse
taaladviesboek, waarin honderden
kwesties en problemen uit de
schrijfpraktijk uitgelegd en toegelicht worden. In 2002 kwam
de nieuwste editie van de Schrijfwijzer uit, waarin ook aandacht
wordt besteed aan schrijven voor
het beeldscherm, en waarin voor
het eerst ook oefeningen waren
opgenomen. Naar aanleiding van
het zilveren jubileum van de
Schrijjwijzer is het boek nu tijdelijk in prijs verlaagd.

R

Groot Gebarenboek der Lage
Landen, is nu in een fraaie
band verschenen.

Hd Groot Gelurrnbor:k dee u.~ Landen
1',,11.....

V

Nu € 25,- i.p.v. € 29,95
€ 3,50korting voorlezers van nze Taal
Het Groot Gebarenboek der Lage Landen (gebonden, met stofomslag) telt
280 bladzijden en kostin de boekhandel € 24.50. Het boekwordt u
zonderverdere kosten toegestuurdalsu € 21,- overmaakt op rekening
4265902 vanhet Genootsehap Onze Taal in DenHaag ondervermelding
van'Gebaren' en uw lidnummerof adres. Bestelling en betaling vanuit
Belqie: € 23,25 op postgirorekening 000-1635566-49.

De Sehrijfwijzertelt 468 bladzijden en kostin de boekhandel € 29.95en nu eenmaand lang € 25,-. Het boekwordt u zonderverdere kosten
toegestuurdalsu € 25,- overmaakt op rekening 4265902 vanhet
Genootsehap Onze Taa l in DenHaag ondervermelding van'Sehrijfwijzer' en uw Iidnummerof adres. Bestelling en betaling vanuit Belqie:
€ 25.- op postgirorekening 000-1635566-49. Deze aetieisgeldigtot
en met 30 april.
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MET (HET) OOG OP MORGEN
Deverdwijning van Iidwoorden uit vaste verbindingen

loop van der Horst

In vasteverbindingen als met het oogop en aan de handvan lijkende
lidwoorden steeds vakerachterwege te worden gelaten. Wat kan hierachterzitten? En wat moeten we eraandoen: bombrieven sturennaar
overtredersof de zakenop hun belooplaten?

n Dickens' David Copperfield komt een kostschoolhoude r voor die werkt aan een Grieks
woorden boek. Het is de eigenaar van de school
waar de jon ge David einde lijk, door toedoen
van zijn tant e Betsey Trotwood, een rusti ge tijd
beleeft. Een aardige maar wat wereldvreemde man ,
die kostschoolhouder. AI zijn vrije tijd stee kt hij in dat
woordenboek. Altijd heeft hij in zijn broekzakken briefjes en strookjes papier, met weer een Grieks woord dar
erin moet. Hij komt verschillende keren ter sprake; ook
lang nadat David van school is. We horen stee ds dat hij
goed vooruitgaat met zijn woordenboek. Maar voor de
lezer is al bij de eerste vermelding duid elijk dat het er
nooit komt. Op de voorlaatste bladzijde wordt hij, intussen hoogbejaard, nog eenmaal genoemd . En Dickens
verte lt ons dat hij dan "ergens in de letter D" is.
Lidwoordloze ogen

Op de een of andere manier heeft die kostschoolhouder me erg getroffen . Ik den k vaak aan hem . Waarschijnlijk omd at ik ook altijd met briefjes en knipsels
in de weer ben voor een dik boek. En ik sluit niet uit
dat ook mijn omgeving al sedert de eerste vermelding
een hard hoo fd heeft in de voltooiing ervan . Het moet
overigens niet een Grieks woordenboek worden , maar
een geschiedenis van onze grammatica. Wat sta at er
op zo'n briefje van mij? Bijvoorbeeld dez e zin, geneteerd uit NRC Handelsblad van 13 november 2 0 0 2 :

niet helem aal zeker van. Misschien zeg ik ook weleens
'met oog op'. Maa r meestal toch 'met het oog op'. Hoe
zit dat?
In woordenboeken kan ik niets vinden over met oog
op. AIleen maar met het oog op. Een klein e rond gang
op het intern et levert veel voorbeelden zond er lidwoord op. Zoals:
- Het bestuur van de Chinese hoofdst ad Peking heeft
het spugen op stra at verbod en . De maatregel is een
nieuw e poging de miljoenenstad 'schoon' te maken
met oog op he t communistische partijcon gres in
november en de Olympische Spelen van 2 0 0 8 .
- Mede met oog op het person eel is het goed als er
rust komt aan dit front;
dit met oog op een aan genam er en vlotte r rijgedrag.

- c...)

Overigens vind je daar nog heel veel meer gevallen
met lidwoord. Toch, de lidwoordl oze ogen zijn niet
zeldzaam. Ik begin te den ken dat er iets aan het veranderen is, en dat met het oog op stilletjes bezig is te wor den tot met oogop. De voorbeelden klinken me al niet
eens zo gek in de oren. Gauw noteren dus; want wellicht vind ik er over tien jaar niets bijzonders meer aan.
Zijn er meer van die gevallen? Hoe staat het met in
de loop van? Daar zou in loop van mij toch raar aandoen . En ik denk : de meeste men sen . Toch komt het
al geregeld voor. Wie zoekt op in loop van, vindt genoeg voor beelden:
- IT-Bedrijf marviQ wi! in loop van 200 2 naar de
beurs.
- In loop van het schooljaar zijn er in het basisond erwijs gemiddeld ongeveer rooo nieuw e vacatures
(FTE) ontstaan per maand .
- Ik hou het erop dat woensdag en donderdag zachter zijn en dat in loop van dond erda g een overgang
plaatsvindt naar koude noord elijke stroming.

- (oo .) een groot aa nbod aan kleding, voedsel en (...)

met oog op het einde van de hei!ige maand.
Dat is een zin om te noteren . Overigens gaat zoiets
tegenwoordi g vaak rechtstreeks in de computer, maar
dat heeft nu geen belang .
Opgeruimd

Zo'n zin is het noteren waa rd, omdat ik zelf, denk ik,
zou schrijven: 'met het oog op'. Ik ben daar overigens
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Nu word ik helem aal nieuwsgierig, en ik ga ook eens
zoeken naar aan hand van en in licht van. Massa's
voorbeelden:
- In de lezing Vormstudi e wordt aa n hand van historische voorbeelden (o.a. Amsterda m, Barcelona en
Bath) ee n kort overzicht gegeven van verschillen in
benaderingen bij de ruimtelijke orga nisatie van de
stad.

- Daarvoor wijzen wij u de weg aan hand van aanbevolen lectuur en lijstjes met gespecialiseerde
musea.
- De samenstelling van de VN-Veiligheidsraad dient
herbekeken te worden in licht van de actuele situ atie .
- Het is in licht van deze sociale voorzieningen dat
bij het bedrijf voortdurend onderzoek werd verricht aan de arbeidsomstandigheden.
Het ziet ernaar uit dat deze zogenoemde voorzetseluitdrukkingen bezig zijn hun lidwoord te verliezen.
Als dat zo is, is de oorzaak van de verandering niet
ver te zoeken. Lidwoorden hebben in onze taal een
functie als ze bij een zelfstandig naamwoord staan,
waardoor we ze niet zo gauw zullen weglaten. Maar
met het oogop en aan de hand van en soortgenoten
zijn al heel lang vaste verbindingen. De eenheid als
geheel doet nu dienst als voorzetsel. Binnen dat geheel verliezen de delen hun oorspronkelijke karakter,
Gog en hand bijvoorbeeld hebben in de combinatie
niet meer de vrijheid om in het meervoud te staan
('aan de handen van'), een onbepaald lidwoord te
krijgen ('aan een hand van') of een bezittelijk voornaamwoord ('met je oog op'). Gog en hand zijn, in de
combinatie, eigenlijk geen autonome zelfstandige
naamwoorden meer. Geen wonder dat een lidwoord
erbij dan ook niet meer zo nodig is. En wat overbodig
is, wordt dikwijls opgeruimd in taal.
Daar komt nog bij dat de meeste andere voorzetseluitdrukkingen het altijd al zonder lidwoord deden,
zoals naar aanleiding van, in verband met, door toedoen van, in plaatsvan, met behulp van en vele andere. Alle talen hebben de neig ing om inconsequenties
in hun systemen, waar mogelijk, weg te werken.
Toch is niet gezegd dat we in de toekomst alleen
nog aan hand van en in loop van zullen hebben. Ik
houd dat voor waarschijnlijk, maar het is niet zeker.
Als de taalgemeenschap om wat voor reden dan ook
wenst vast te houden aan het lidwoord in met het oog
op, als eindredacteuren en uitgevers streng steeds
weer blijven verbeteren, als ons onderwijs er eendrachtig de schouders onder zet, als ook het televisiejournaal standvastig het lidwoord blijft gebruiken en
ook alle reclamebureaus, personeelsdirecteuren en
bedrijfsleiders bij Albert Heijn, het zal waarachtig
niet eenvoudig zijn, maar dan kan her . Dan kan dar
lidwoord behouden blijven in met het oogop. En ook
in aan de hand van, in het lichtvan en in de loop van.
Weliswaar tegen de stroom in, maar toch. Misschien .

en een stroom van ingezonden stukken. Schande! En
toen we dachten alles wel zo'n beetje gehad te hebben, spuit elf Rudy Kousbroek.
Veel van die stukken kwamen op hetzelfde neer.
Over wat feitelijk gaande is in onze taal weten de
stukkenschrijvers van toeten noch blazen; men heeft
eens de klok horen luiden en klaagt daarover steen en
been; en veelal de kern van het zeer : de taalkundigen
doen er niks aan.
Wat is daarvan aan? Neem nu eens dit heel concrete geval: de vermoedelijke wegval van het lidwoord
in met het oogop, aan de hand van, enzovoort. Op dat
congres ging het namelijk ook steeds over zulke heel
concrete gevallen. Als het waar is dat het lidwoord inderdaad bezig is weg te vallen uit met het oog op en zovoort (en zoals gezegd, dat is lang niet zeker, maar
we moeten naar de toekomst kijken en kunnen niet
wachten tot ook het personeel van de Volkskrant het
inziet) , is dat dan erg? Niet om het een of ander,
maar dit is een serieuze vraag. En ik ben niet tevreden met 'ja' of 'nee'. De een houdt van spinazie en de
ander van rodekool. Maar hier wil ik graag een goed
beargumenteerd antwoord. Als u het een slechte zaak
vindt, waarom? Of als u het wel best vindt, of zelfs
een grote vooruitgang, waarom? Ik moet u eerlijk bekennen dat ik tot op heden geen argument weet om
voor of tegen te zijn. En in al die mopperstukken in
de dagbladen heb ik er ook niet een kunnen vinden.
Noch pro, noch contra. Laat iedereen vrijelijk het
woord nemen, maar zeg iets zinnigs.

Volksbewegi ng
Laten we nu eens aannemen dat die wegval van het
lidwoord funest is (voor wie of voor wat, en heel de
argumentatie houd ik dan even van u tegoed). Wat
dan? Wat kunnen we ertegen doen? Zou iemand als
Rudy Kousbroek dan niet veel beter, in plaats van in

~

Schande!
Over dit soort taalveranderingen is onlangs veel
onzin in de kranten verschenen naar aanleiding van
een congres hie rover in Amsterdam. Een serieus congres van taalkundigen die daar iets over weten. Her
is gevaarlijk om daar personen bij toe te laten die er
geen lor van weten. Maar kom, er was ook niks geheims. Enfin, dat hebben we geweten. Er kwam daar
een juffrouw van de Volkskrant, en die heeft er een
stukje over geschreven . Strekking van haar verhaal:
alles wat nu fout is, zal over tien jaar goed Nederlands zijn; en de taalkundigen vinden dat wel best.
Dar had weliswaar niemand gezegd, maar van hetgeen er wel gezegd was , begreep ze weinig. Ik weet
dar zo zeker omdat ze mij om uitleg heeft gevraagd.
Binnen enkele dagen grote artikelen in alle kranten,
o
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dagbladen en tijdschriften onvriendelijke dingen over
taalkundigen te schrijven, zijn tijd besteden aan het
bezoeken van middelbare scholen overal in Nederland en Vlaanderen, hoofdredacteuren met e-mails
bestoken, actiegroepen oprichten in Assen, Voorburg
en Zeist, en bombrieven sturen naar overtreders in de
media? Enfin, ik noem maar wat, want wellicht weet
hij veel effectievere methoden. In ieder geval blijven
hameren op de boodschap: in met het oogop moet
een lidwoord staan. Niet vergeten! Net als in aan de
hand van en in het lichtvan.
Ondertussen houd ik mij aan mijn stelregel dat ik
zonder redelijk argument geen standpunt inneem.
Het is schandalig, maar ik ben niet anders. Ik kan
erbij vertellen dat ik zelf schrijf: 'met het oog op' en

'aan de hand van' (als ik me nergens vergist heb).
Niet omdat ik dat beter vind, maar omdat ik de leeftijd heb om een beetje conservatief te worden. Ik
hoop dat u zich daar niet te zeer aan stoort.
En misschien heb ik, door altijd met van die briefjes en knipsels op zak te lopen, en daar een stukje
over te schrijven, de mensheid nu weI de ogen geopend voor wat er gaande is, en zo het pad geeffend
en het startsein gegeven voor een waarlijke volksbeweging die met onstuitbare kracht het lidwoord in
met het oogop voor de komende driehonderd jaar veiligstelt . Het is mogelijk, maar ik houd het voor onwaarschijnlijk. Me dunkt dat de Kousbroeken onder
ons aan zet zijn. We zullen zien wat al die publiek
geuite bekommernis waard is.
•

lBIJ W JZE VAN ZEG
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CATCH 22
Riemer Reinsma

C

atch 22 is een gangba -

re uitdrukking, ook in
het Nederlands. De
grote Van Dale omschrijft: "iets in de (m.n. militaire)
samenleving dat volkomen idioot,
maar weI volgens de voorschriften
is". In werkelijkheid ligt het nog
iets genuanceerder. Catch 22 is het
verschijnsel dat een feit A alleen
mogelijk is als er aan een voorwaarde B voldaan wordt, maar ...
aan voorwaarde B kan alleen worden voldaan als feit A zich voordoet. Een vicieuze cirkel dus . In de
Volkskrant stond onlangs een
treffend voorbeeld: "Auto's en innovatie , altijd lastig. Wie iets
nieuws aan een auto wil toevoegen , moet aantonen dat het veilig
is, maar ju ist omdat het nieuw is,
zijn er geen methoden om aan te
tonen dar het veilig is. Voila de
Catch-zz van het automobielwezen."

Caten-a: is in '970 verfllrnd . met in de hoofdrol Alan Arkin (rechts) .
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De uitdrukking is ontleend aan
de titel van een in 1961 versche nen roman van de Amerikaanse
schrijver Joseph Heller: Catch-22.
Het verhaal speelt in de Tweede
Wereldoorlog en gaat over een
fictieve Amerikaanse luchtmachtbasis in de Middellandse Zee,
Pianosa geheten. Op die basis gelden allerlei regels, waarvan sornmige de naam catch dragen. De
verschillende 'catch en' worden
van elkaar onderscheiden door
een getal. Een sterk voorbeeld van
catch nummer 22 is te vinden in
hoofdstuk 5, waarin de hoofdpersoon, de piloot Yossarian, de militaire arts Doc Daneeka vraagt
hem gek te verklaren en af te keuren voor de dienst . Maar dat is
niet zo eenvoudig, zoals blijkt uit
de volgende dialoog (ik citeer uit
de vertaling die in 1995 verscheen
bij uitgeverij Anthos) tussen Yossarian en Doc Daneeka . Het fragment begint met een vraag van
Yossarian:
'Bedoel je dat ze daartegen een
maatregel hebben getroffen,
een of andere catch?'
'Natuurlijk is er een catch', antwoordde Doc Daneeka. 'Catch22. Iemand die geen gevechtsmissies meer wil vliegen, is zo
gek nog niet.'
Er was maar een catch en dat
was catch-22: iemand die, geconfronteerd met reele en onmiddellijke gevaren , een be-

zorgdheid over zijn eigen veiligheid aan de dag legde, bewees daarmee dat hij geestelijk
normaal was.
Bij Joseph Heller betekende de
term catch kennelijk zoiets als
'voorschrift' of 'bepaling'. Dat was
een eigen bedenksel van de schrijver, want in Engelse woordenboeken is deze betekenis niet te vinden . WeI iets wat een beetje in de
buurt komt, namelijk: een verborgen element in een voorstel , plan
en dergelijke, dat bedoeld is ten
nadele van de andere partij - dus
iets wat we in het Nederlands een
'addertje onder het gras' zouden
noemen.
Voor de Nederlandse vertalers
vormde dit catch ook een lastig
probleem. J.E Kliphuis bedacht
voor zijn in 1978 bij Luitingh verschenen vertaling als equivalent
het Nederlandse woord paragraaf.
Bij hem luidde de titel dan ook
Catch-22 (paragraaf 22), maar in
de nieuwe Anthos-vertaling uit
1995 heeft de (naamloze) vertaler
het Engelse woord gewoon laten
staan. Toch was er best iets te zeggen geweest voor paragraaf; ook
Van Dale gebruikt dat woord in
zijn omschrijving van de uitdrukking catch 22. Misschien heeft
men bij Anthos het Engelse woord
laten staan omdat dat nu eenmaal
ook in het Nederlands ingeburgerd is, getuige dus onder meer
diezelfde Van Dale.
•

(advertentie)

IAMTAM
B. Vergroot uw
woordenschat

A. Test uw spellingkennis
a. carnavalesk
b. carnavallesk
c. carnevalesk

1.

C. Zoek de fouten
1.

2. a. Meivacantie
b. meivaca ntie
c. meivakantie

1.

ijf
a. taxus
b. vergeefs
c. zweet

2.

nimrod

a. jachtliefhebber
b. kluizenaar
c. zwerver

3. aohaen

b.OH'en
c. o.h.'en

3. overzet

a. dik
b. herdruk
c. veerpont

4. a.Onze-Taaliezer
b. OnzeTaallezer
c. Onze Taal-Iezer

4. reeuw

5. a. skipisten
b. skipistes
c. skipiste's
d. ski-pistes

a. afschuw
b. lijklucht
c. vetrand

6. a. vrijberoepsbeoefenaar
b. vrijeberoepsbeoefenaar
c. vrije beroepsbeoefenaar

Spel correct
met Nedercom

Dezoeven met de VUT gegane President-Directeur was
twee en een halfjaar lang
verantwoordelijk geweest
overhet reilen en zeilen van
de kern- en afgeleide activiteiten van de co6peratie.

Vanaf basisschool
tot universiteit :
software op maat
Basiscursus Spelling (met geluid)
en verder op verschillende niveaus :

2. Opzijn uitbundige afscheidreceptiebleefhij vrijgewaard
vanenige kritiek en werd hij
door zijn opgelaten medewerkers een afscheidslied
toegezongen,dat eindigde
met een warm 'Vaarwel!'.

Spelling
Formuleren
Samenvatten
Grammatica's Nederlands
Grammatica's Duits
Grammatica's Engels

D.Extra
Thuiswerkversies: € 18,50
Te bestellen op
www.nedercom.nl

Is het Fries een taal?
a.[a.
b. Nee.
Deantwoordenvindt u op
pagina 105 vandit nummer. •

050 - 5012311 - info@nedercom.nl
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Vakblad Taal Online
Praktisch e taa l- en communica tieadviezen
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Samenstelling en redactie

ca
ca
....,
"C
ca
.c
~
ca
> ----------- - - - -.. ,
Eric Tiggeler

Uitvoering Online

Frequentie 12 keerper jaar
Beste/code VBTAALONL

-

Docentendag Delftse
Methode
ter gelegenheid van het afscheid
van prof. dr. A.G. Sciarone

Abonnee worden?
Meer informatie?

Kijk op www.vakbladtaal.nl

!

Vakblad Taal Online is een online taalmagazine metpraktische
taaitips en interessant taalnieuws. Naast artikelen over stijl,
grammatica, spelling, communicatie en andere taalonderwerpen

behandelt Vakb/ad Taal Online tips voor diverse tekstgenres
(brief, e-mail, rapport, persberichtl. Vakb/ad Taal Online is vlot
geschreven endirect toepasbaar in uwwerksituatie.
Ais abonnee ontvangt u iedere maandeen e-mailbericht zodra
de nieuwste editieverschenen is. Bovendien heeft u toegang
tot hetcomplete archief met eerder verschenen afleveringen en
profiteert u van lezersaanbiedingen.

Tot 1 augustus betaalt u als Onze Taal-abonnee
slechts € 35,45 voor een jaarabonnement
in plaats van € 47 ,-

Opvrijdag 4 juni 2004 houdt de afdeling Nederlands voor
Buitenlandersvan de Technische Universiteit Delft een docentendag overhet onderwijs Nederlands als tweede taal (NT2). Dedag
is bedoeldvoorailege'interesseerde taaldocenten en -wetenschappers(met name Nlz-specialisten) en wordt gehouden vanwege het afscheid van de grondlegger van de Delftse Methode,
prof. dr. Bondi Sciarone.
Het programmavoorzietinvoordrachten (sprekerso.a. prof.
dr.Jan Hulstijn vande UvA), discussies en het bijwonen van
taallessen en computersessies. Het accent ligt deze dag op het
trainenvanspreekvaardigheidin een tweede taal.
Ukunt zich aanmeldendoor voor ro april via e-mail een bericht
te sturen aan: SCiaronesymp@tbm.tudelft.nl. Perpost: Instituut
voorIT&(, Faculteit TBM I TU Delft, t.a.v. N. Smeets,Jaffalaan 5,
2628 BX Delft.
Meer informatie: www.d elftsemethode.nl. onder 'nieuws'.

coc naangeve nd in taal •
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iWOORDENROEK VAN DE PO
IAMTAM

Guus Middag

n r933 schreef Gerrit Achterberg het gedicht 'Hulshorst'.
Het speelt zich af op de Veluwe, rondom het kleine station
van Hulshorst, aan de spoorlijn
tussen Harderwijk en Nunspeet.
"Hulshorst, als vergeten ijzer / is
uw naam ", zo begint Achterberg.
"Binnen de dennen / en de bittere
coniferen, / roest uw station."
Daarmee is de toon gezet: hier
hangt de sfeer van verlatenheid en
achterstallig onderhoud, treurigheid, een stille plaats op de Veluwe. Het is de plek "waar de spoortrein naar het noorden / met een
godverlaten knars / stilhoudt, niemand uitlaat / niemand inlaat. " Of
de dichter dat vanuit de trein of op
het perron waarnam, is moeilijk te
zeggen. In ieder gevalluisterde hij,
enkele minuten lang, tijdens deze
stille zinloze tussenstop, en hij
hoorde niets anders dan een "weinig waaien". In de bezonkenheid
van dat moment kwam op die weinige wind "een oeroude legende /
uit uw bossen" aanwaaien, en die
verhaalde al allitererend van een
"barse bende / rovers, rans en ruw
/ uit het witte veluwhart." Einde
van het gedicht. Op Hulshorst CS
leek dan misschien niets te beleYen, wie goed luisterde, kon er de
wind oude en ruige roversverhalen
horen verteIlen, met een bronstige
ondertoon (want "rans" is 'bronst
bij de vos', volgens Van Dale).
Volgens Achterberg kwamen die
verhalen dus "uit het witte veluwhart". Opmerkelijk: zonder hoofdletter, en zonder e tussen "veluw"

'.
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Vaal
Herman Gorter gebruikte veluw
ook ooit, in een tweeregelig gedicht dat verscheen in zijn bundel
Verzen (r890):
Gij zijt een schemerwitte leliemeid,
gij zijt een wijde vlinderveluwheid.
Dat "veluw " uit "vlinderveluwheid" is volgens het Woordenboek
der Nederlandsche Taal hetzelfde
als valuw, dat 'vaal' betekent. Maar
dat lijkt hier tach weI wat te wringen . Zou de verliefde Gorter zijn
meisje werkelijk willen prijzen om
haar vlindervaalheid?
Gorter-deskundige Enno Endt
wees er in zijn toelichting bij dit
gedicht op dat "veluw" ook geassocieerd zou kunnen worden met
iets zachts, vanwege de overeen komst met woorden als velvet en
velours. Het valt niet te bewijzen,
maar met "gij zijt een wijde vlinderveluwheid" lOU Gorter dan
zoiets hebben willen zeggen als: u
bent een en al vlinderachtigheid
en fluweelzachtheid, dus zeg maar
vlinderfluweelheid.
Wilde Achterberg met zijn "veluwhart" misschien iets vergelijkbaars uitdrukken? Het ligt niet direct voor de hand , maar misschien
heeft hij bij het zachte , door de
wind geplooide zand van de Veluwse zandverstuivingen weI aan
fluweel moeten denken.

Backwoods
Hoe zou een vertaler dit probleem
oplossen? Bij Robert Wolfgang
Schnell en Jaap Walvis kwam de
roversbende in de slotregel aan-

Hetstation van Hulshorst (inmiddeis opgeheven).
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en "hart". Als Achterberg had willen zeggen dat deze roverslegenden uit het oude, witte , want door
witte zandverstuivingen gevormde
hart van de Veluwe waren komen
aanwaaien, dan had hij het woord
eenvoudigw eg van eenhoofdletter
en een e kunnen voorzien . Door
dat niet te doen , wekt hij toch de
indruk dat hij met zijn "veluwhart"
nog iets anders heeft bedoeld,
maar wat ? "Veluw" klinkt hier als
een stofnaam, maar welke stof?

2 0 0 4 -
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waaien "aus dem weiszen Herzen
von Veluwe". Ook vreemd, want in
het Duits bestaat het woord Veluwe
niet. Als "Veluwe" hier als geografische aanduiding was opgevat,
dan had er eigenlijk achter "Herzen" moeten staan: 'der Veluwe'.
Nu lijkt "Veluwe" eerder als stofnaam opgevat te zijn, maar dan
had er op "Herzen" moeten volgen: 'aus Veluwe'. De merkwaardigheid van het Nederlands van
Achterberg is in het Duits dus bewaard gebleven.
In de Engelse vertaling van
Michael O'Laughlin is de naam
Veluwe helemaal verdwenen. Daar
komen de barse roversbenden
("grim bands of brigands") niet
van de Veluwe, maar "out of the
white backwoods heart". De "backwoods" (letterlijk de achterwouden , de achterafbossen) zijn de
binnenlanden. De Engelse vertaler
had goed gezien dat Achterberg
weI van de Veluwe weg wilde, in
aIle opzichten. Hij nam een beslissing die Achterberg aIleen maar
half had durven nemen: hij liet
aan het slot de geografische verwijzing vallen. Wat is het wezen
van de Veluwe? Dennen, coniferen, roest, godverlaten, bossen ,
leeg, bars. In elke regel van Achterbergs gedicht viel te lezen wat
Michael O'Loughlin er blijkens zijn
vertaling van de slotregel in las:
de Veluwe is Achteraffie.
Noteren wij in het Woordenboek
van de poezie: "veluwhart: (letterlijk 'achterafboshart'), binnenlandhart, achterlandcentrum, open
plek in achterafgelegen binnenlandse bossen , meest witzandig,
van waaruit oeroude legenden in
aIle windrichtingen kunnen waaien, vooral in Midden-Gelderland
omstreeks r933."

KORT

GEDICHT VOOR
IAMTAM

Waard
HenkZwijnenburg - DenHaag

ijn zoon vantwaalf sprak enige tijd geleden geregeldovervoorwerpen die "waard"zijn ("Die knikkers zijnwaard, joh"), Ik corrigeerde dat steeds
met 'Zezijnveel waard' of 'Zezijn waardevol.' Later rnerkte ik dat oak zijnvriendjes het woord op deze maniergebruikten. Nuvraag ik me af of het hiergaatam een fout
die de buurtgenoten vanelkaar hebben overgenomen of
dat waard er oak elders onderjongeren een betekenis bij
heeft gekregen.

Doorakkeren
[oop van Winkel- Colmschate

oenin deTweede Kamer de uitzending vanmilitairen
naar Irakbehandeld werd,twijfelden diverse Kamerleden aan dezekerheid vanEngelse steun in het
geval dat dejongens in de problemen zouden komen. De
ministervan Defensie, Henk Kamp, verweerde zich met de
mededeling dat ailedenkbare scenario's grandigwaren
"doorqeakkerd" met het Britse Ministerie van Defensie.
Degrate Van Dale kent dit woord niet. Wei doorploegen,
'grandig doornemen'.

Waterbedeffect
Janet vanDuuren - Hoekvan Holland

egin dit jaarzag ik op TVRijnmond een debattussen
de Rotterdamse (inmiddels ex-) wethouderDeFaria
en mevrauw Albayrak van de PvdA. Het gesprek ging
over het centraal stationte Rotterdam. Daar worden geen
drugsverslaafden meergetolereerd. Men sprak toen van
het "waterbedeffect", dat volgens de dames optreedt
doordatverslaafden door het strenge beleid voortaan in
portieken enspeelplekken rand het station "qebruiken".
Oftewel: als je op de ene plekietsverbiedt, danduikt het
ergens andersop.
•

Maandelijks ruimen we een plaats in voor gedichten: speciaal voor OnzeTaal geschreven
poezie overtaal en over alles wat daarmee sam enhangt - opvallend taalgebruik, vergeten
woorden, dialect, rare gra mmaticale kwesties, spreekwo orde n, enzovoort.
Dit keer een gedicht van Ingmar Heytze (1970). In 2001 verschenen zijn verzamelde gedichten: Aile goeds, een jaar later gevolgd door de bundel Het g;ng over rozen.

MOEDERTAAL
voor T.
In mijn moeder heb ik kort gewoond
maar of daar taal was weet ik niet.
Omdat een pasgeboren baby huilt
en niet zegt : 'nou, daar ben ik dan'
lijkt het me sterk.
WeI was het er warm en zacht.
Vandaar dat ik de eerste jaren
weigerde om iets te zeggen.
Toen het ten slotte moest,
sloeg ik de eerste woordjes over.
Ik had een halfuur zitten rommelen
met blikjes in de kast en toen
mijn moeder vroeg: 'waar ben je
toch mee bezig?', riep ik radeloos :
'Ik weet niet hoe dat heet wat ik doe!'
Ingmar Heytze

(advertentie)
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OVER BOEKEN
IAMTAM
Liesbeth Koenen

TIlE lANSijASE

BlANE RAVITEII

ekening houden met de
gevoeligheden van anderen, niemand beledigen, iedereen recht
doen , wie lOU daar nou tegen kunnen zijn? Het is niet voor niks al
eeuwen zo dat etiquetteboeken
voorschrijven om in gezeIschap
controversiele onderwerpen te vermijden, om nooit te beginnen over
godsdienst of politiek. Als iedereen
zich daar nu eens consequent aan
hield, lOU dat geen aangename
wereId opleveren?
WeI, mocht u denken dat het
antwoord op die vraag 'ja' luidt,
dan kan ik u van harte aanbevelen
om het boek The Language Police
van de Amerikaanse onderwijsspecialiste en historica Diane Ravitch
eens te lezen. Het gaat over aIle
ge- en verboden voor de inhoud
van schoolboeken en examenvragen in de Verenigde Staten, en het
laat zien dat de angst ook maar iemand voor het hoofd te stoten van feministes tot diepreligieuzen,
van Aziaten en indianen tot Polen
en latino's, van bejaarden tot brildragers - is uitgedraaid op een
vorm van censuur waar ze in veel
dictaturen nog een puntje aan kunnen zuigen. Het resultaat is volstrekt zouteloos en bloedeloos
schoolmateriaal dat bovendien een
niet -bestaande, ronduit leugenachtige werkelijkheid schetst.
Stiqrnatlserend
Natuurlijk, al jarenlang berichten
de media hier van tijd tot tijd over
de gekkigheid waartoe 'politieke
correctheid' in Amerika leidt. Verhalen over hoe alles waar het
woordje man of vrouw in zit vervangen dient te worden door een
niet-seksistische term (anchorperson in plaats van anchorman,
homemaker in plaats van housewife), over gehandicapten die omgevormd zijn tot 'mensen met rnogelijkheden', en kinderen met een
rotjeugd die zich later 'overlever
van een disfunctioneel gezin' noemen. Er zijn vermakelijke boekjes
over verschenen, en meestal wordt
er over het verschijnsel wat laat dunkend gegniffeld.
Maar bij het lezen van Ravitch'
boek vergaat het lachen je. Nog
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niet eens zozeer omdat er schoolboeken verschijnen waarin koffie,
thee en verjaardagstaart niet voorkomen (is allemaal niet goed voor
je, namelijk) , en waarin latino's
nooit gebroken Engels spreken en
meisjes steevast goed in wiskunde
zijn (anders is het stigmatiserend),
maar omdat dat de enige schoolboeken zijn. Scholen, en dus ook
ouders , hebben niet de keus. In
vrijwel aIle vijftig staten wordt van
overheidswege bepaald welke boeken er gebruikt mogen worden.
Onder druk van de meest uiteenlopende actiegroepen en organisaties
zijn er 'richtlijnen' voor de inhoud
gemaakt, die overal ongeveer hetzelfde zijn. Soms vaardigt de staat
ze uit, maar de uitgevers gebruiken ze in elk geval. En die proberen natuurlijk ook om protesten te
voorkomen, wat tot verregaande
zelfcensuur leidt.
Verbijsterende lectuur

Ravitch heeft een aantal van die
richtlijnen boven tafel gekregen,
en als appendix aan haar boek toegevoegd . Het is verbijsterende leetuur. Boekenwurm is beledigend,
moet vervangen door intellectueel,
een 'extremist' moet een 'aanhanger' of 'volgeling' genoemd worden , yacht (van ons jacht) dient
vermeden, omdat het elitair is. De
woorden God, lady en gay mogen
nooit. Gay omdat het lOU kunnen
doen denken aan homoseksueel en
dat woord mag natuurlijk ook niet.
Net zo goed als 'abortus', 'conflicten met ouders of docenten', 'echtscheiding', 'wapens', 'tienerzwangerschap ', 'lichaamsfuncties', 'armoede ' en 'ratten, muizen, kakkerlakken, slangen en luizen' onderwerpen zijn die niet voor mogen
komen. Elk woord dat eventueel
zou kunnen refereren aan de evolutietheorie (zoais fossielen) moet
ook geschrapt.
Aan de lijsten met te vermijden
stereotypen komt geen eind . Moeder die het goed vindt dat vader
op zaterdag gaat golfen, of vader
die het goed vindt dat moeder
werkt? Mag je zo niet zeggen,
want mannen en vrouwen horen
op basis van gelijkheid met elkaar
om te gaan . Oude mensen (die

nooit met oud aangeduid mogen
worden) dienen geportretteerd als
fit, actief, sportend. Geef ze geen
stok, schommel- of rolstoel, en laat
ze niet dutten voor de tv! Vermijd
Aziaten die goed kunnen leren,
indianen (pardon, Native Americans) die in reservaten wonen, en
'AfricanAmericans' die allemaal
van hetzelfde eten houden. En zo
gaat het maar door.
,.. ..

I

•

tA~lso. e er(1

Interessant zijn het magische denken dat aan dit alles ten grondslag
ligt, en de macht die aan taal toegeschreven wordt. Alsje de dingen
nou maar niet noemt, of anders
noemt, lijkt het achterliggende
idee, dan ets je in de gevoelige
kinderziel een wenselijk wereldbeeId. De onderlinge spanningen,
de angsten en de gevaren waar
Amerika bol van staat, worden
weggepoetst. Goede bedoelingen
zijn totaal doorgeslagen. Want dat
ook kinderen in de realiteit leven,
wordt voor het gemak vergeten.
En hoe wil je weerbare volwasse nen van ze maken als je grote
delen van de werkelijkheid verzwijgt of verdraait?
Ook Ravitch stelt die vragen, en
met haar pleidooi voor het afschaffen van de staatsbemoeienis bij de
selectie van schoolmateriaal en
voor het invoeren van meer keus,
kun je het aIleen maar eens zijn.
Voor het overige laat haar boek
nogal wat te wensen over. Het is
nogal opsommerig, en enige verdergaande analyse ontbreekt. Ze
lijkt de schoolboekencensuur als
een geisoleerd verschijnsel te zien,
terwijl het per definitie onderdeel
is van de Amerikaanse cultuur,
waar, zo beschrijft ze ook, censuur
op schoolmateriaal altijd al gebruikelijk was. En dat in het land waar
de vrijheid van meningsuiting het
eerste grondrecht is. Over dat
soort raadsels mag de lezer zeIf
nadenken.
•

DianeRavitch, The Language Police. How
Pressure Groups Restrict WhatStudents
Learn . NewYork. Knopf, 2003. 255biz.

Gebonden € 29.75. Import: VanDitmar,
Amsterdam.
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DIALECT IS STOER
Opschool hebje bijna iederedagtaal. Danschrijf je eenspannendverhaal of leerje nieuwewoordjes. Maarwat je niet hoort,
iswaarom aileen mensen praten,en dieren niet. Of hoeje je
eigen taal kuntmaken. MarcvanOostendorp verteltje er in de
serie 'Taalkunde voorkinderen' alles over.

Marcvan
Oostendorp

arieke is naar een
andere stad verhuisd, twee uur
rijden van haar
oude huis, haar oude school en
haar oude vriendjes. Het ergste is
dat haar nieuwe klasgenootjes
haar soms plagen met de manier
waarop ze praat. Maar volgens
Marieke praten die kinderen zelf
gek, een raar dialect met rare klanken en rare woorden, heel anders
dan iedereen die ze kent.
Waarom praten kinderen die in
hetzelfde land wonen, dezelfde
schoolboeken hebben en naar dezelfde tv-programma's kijken zo
verschillend? Waarom maken mensen in het zuiden een zachte g en
mensen in andere streken niet?
Waarom zeg je in het noorden 'doe
je armen over elkaar' en in andere
streken 'doe je armen over elkaar'?
Waarom word je buiten Brabant
uitgelachen als je 'houdoe' zegt bij
het weggaan terwijl in Brabant iedereen dat heel gewoon vindt? Dat
komt doordat de mensen graag
stoer willen doen.
Stoerdoen

Op schoolpleinen in de hele wereld gaat het op dezelfde manier.
Er zijn een paar jongens en meisjes
die iedereen leuk vindt. AIle andere kinderen doen hen na: ze trekken dezelfde kleren aan , ze laten
hun haar op dezelfde manier knippen en ze praten hetzelfde. Soms
gebruikt een populair meisje een
woord dat je nog nooit eerder gehoord hebt. Na een tijdje hoor je
iedereen op het schoolplein dat
woord gebruiken. Of er is een heel
stoere jongen die sommige woorden een beetje raar uitspreekt, net
of hij de hele tijd verkouden is.
Een maand later is het net alsof iedereen ineens last heeft van zijn
neus .
AIs alle kinderen van een school
altijd zo blijven praten, en ze leren
dat later ook aan hun kinderen,

dan is de taal een heel klein beetje
veranderd. Dat ene woord, die ene
manier van praten, is dan ineens
gewoon geworden. Om stoer te
kunnen doen, moeten de nieuwe
kinderen op het schoolplein weer
wat anders verzinnen. Zo verandert de taal almaar.
Een paar duizend jaar geleden
kwam er een groepje mensen vanuit het oosten in het moerassige
gebied wonen dat nu Nederland
en Vlaanderen is. In het begin
spraken ze allemaal ongeveer dezelfde taal, maar dat veranderde in
de loop van de tijd. Er kwamen
steeds meer mensen bij, en als er
ergens te veel mensen waren, gingen er een paar een stukje verderop wonen. Die mensen hadden wel
kinderen, maar nog geen schoolpleinen waar die kinderen elkaar
konden ontmoeten. Toch speelden
ze natuurlijk wel met elkaar. Ook
toen had je stoere kinderen en
stoere grote mensen die iedereen
probeerde na te doen, en zo veranderde de taal.
Een taal maken

Behalve geen schoolpleinen had je
in die tijd ook nog geen fietsen,
brommers of auto's. Het was heel
lastig om van het ene dorpje bij
het andere te komen. Als ze in de
ene plaats een nieuw woord bedachten of een nieuwe manier om
iets te zeggen, kwamen ze dat in
het andere dorp daarom niet zo
snel te weten. Zo begonnen de
mensen in de loop van honderden
jaren steeds verschillender te praten: de dialecten ontstonden.
AI die verschillen werden na
een tijdje toch lastig. Het werd
steeds makkelijker om te reizen, en

de mensen begonnen te schrijven.
Ze wilden graag dat andere mensen hun geschrijf konden lezen,
ook al woonden die ver weg.
Daarvoor was het handig als iedereen wel een beetje dezelfde
taal kon gebruiken. Dus moesten
de mensen op zoek naar een taal
die iedereen kon verstaan. De taal
van de mens en die lang daarvoor
uit het oosten gekomen waren, bestond inmiddels niet meer. Iedereen was anders gaan praten en
de oude taal was nooit opgeschreYen.
De nieuwe taal moest dus gemaakt worden. Dat hebben de
mensen gedaan door de dialecten
te nemen uit de gebieden die in
die tijd het rijkst en het machtigst
waren. Net als nu waren dat vooral de Nederlandse provincies
Noord- en Zuid-Holland, waarin
veel grote steden lagen, zoals Amsterdam, Rotterdam , Den Haag en
Haarlem. Dat mengseltje werd
langzaam maar zeker de taal die
we nu het Nederlands noemen.
Veel mensen zeggen dat er in
het westen van Nederland geen
dialecten meer bestaan. Dat komt
vooral doordat die oude dialecten
zo veellijken op het Nederlands.
Maar ook in andere streken verdwijnen de dialecten langzaam
maar zeker. Iedereen gaat naar
school en leert daar Nederlands.
Bovendien verhuizen een heleboel
mensen van de ene streek naar de
andere. Daardoor vermengen de
dialecten zich met elkaar. Toch
zullen de mensen nooit allemaal
precies hetzelfde praten. Daarvoor
zijn ze veel te trots op hun eigen
stad of dorp en hun eigen dialect.
Vraag dat maar aan Marieke. •

In de kinder-tv-serie
Zao! wordt veel

dialectgesproken al is het niet duidelijk
welkdialectprecies.
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Engels verliest terrein in de wereld
oorspellingen over de toekomst van talen doen het goed in de media. Taalkundige

V Jan Stroop ontketende met het door hem georganiseerde congres 'Waar gaat het

Nederlands naartoe?' begin oktober een discussie over taalverandering die voortduurt tot
op de dag van vandaag. De Britse taalkundige David Graddol wist onlangs zelfs de aandacht van de wereldpers te trekken met het talige toekomstbeeld dar hij in het gezaghebbende tijdschrift Science schetste.
Van Nieuw-Zeeland tot Alaska weerklonk zijn opvallendste
voorspelling: het Engels verliest de komende jaren terrein aan
andere talen.
Graddol berekende met behulp van demografische gegevens dar in 2050 nog maar 5% van de wereldbevolking het
Engels als moedertaal zal hebben. Nu is dat nog zo'n 7%, en
in 1950 was het zelfs 9%. Verder zal de ranglijst van grootste
talen de komende vijftigjaar ingrijpend veranderen. De huidige nummer een, het Mandarijnenchinees, is zo groot dat het
zijn positie nog generaties lang zal behouden , maar onder de
subtoppers verwacht Graddol een bovengemiddeld snelle ver_ _ _ _ _ _ _ _ _..'l schuiving. De top-vijfvan grate talen (nu is dat nog: Chinees,
Engels, Hindi/Urdu , Spaans en Arabisch) ziet er over een kleine vijftigjaar zo uit: Chinees, Hindi/Urdu, Arabisch, Engels en Spaans.
Wordt het Engels met die lagere notering minder belangrijk? Graddol verwacht dat het
een steeds grotere rol zal spelen als tweede of derde taal- door de globalisering zal het
aantal meertaligen de komende decennia toenemen . Maar wie slim is leert Chinees, aldus
Graddol.

riiiiiRiiiijiiwu

Bron: Science

Fries. Volgens Gijs de Vries (lid van
het Cornite van Deskundigen vanhet
Europees Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen) doet de Nederlandse overheid te weinig voor het
Fries. Vooral de rol vanhet Friesin het
onderwijs zouworden verwaa rloosd.
(Omrop Fryslan)
Appelsientje. DesappengigantRiedel Drinks beslootvorig jaarde veertien merknamen voor fruitsappen
(Zontomaatje, Goudappeltje, enz.) allemaal te vervangen door Appelsientje
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(Appelsientje tomatensap, Appelsientje
appelsap, enz.).Watblijkt nu: de klan-

ten kunnen de verschillende producten niet meer uit elkaar houden. (Het

Spelling.Veel pabo-Ieerlingen hebben grote problemen met de spelling.
Opde Hogeschoollnholland inRotterdam isde meest gevreesde toets
onderstudenten er een waarzewoorden als statieven, apparaat en financiele moeten spellen.Van de veertig
woorden mogenze er hooguitvijf
fout hebben. (Rotterdams Dagblad)
UitbreidingEU. Hetziet ernaaruit
dat de Maltese EU-parlementsleden
de parlementsvergaderingen niet in
huneigentaal kunnen volgen, want
tot nu toe zijn er geen tolken gevonden die aan de Europese eisen voldoen. Ookvoor het Lets, Litouws en
Ests zijn veel te weinig gekwalificeerde tolken beschikbaar. (EU Observer)
Nedersaksisch. DeprovinciesGroningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland willen met minister Remkes van
Binnenlandse Zaken om de tafelover
de erkenningvan het Nedersaksisch,
een overkoepelende naam voor de
streektaaldie in(grote delen van) die
provincies gesproken wordt. Detaal
geniet aleen zekere mate van officiele
erkenning, maarde provincies streven
naareen niveau dat gelijkstaat aan dat
van het Fries. (Dagblad van hetNoorden)

Chinees. Hetwesterseschriftheeft in
de afgelopen jarenzijn intrede gedaan in het Chinees.ln een Chinees
Engels. 60% vande docentenen
hoogleraren van de faculteiten econo- woordenboek dat onlangs verscheen,
mieen bedrijfskunde van de Rijksuni- stonden bijvoorbeeld tientallen woorversiteitGroningen heeft bij een exaden (deels) in westersschriftvermeld.
men Engelse taalvaard igheid een on- Hetgaat daarbij vooral om leenwoorvoldoende gehaald. Zezullen hun
den die in het Chinees veellanger
kennis moeten bijspijkeren, omdat
zouden uitvallen, zoals dvd, e-mail en
T-shirt.(People'sDaily)
steeds meercolleges in het Engels
gegeven worden. (Groningse Internet
Babytalk. Dealliteratie, assonantie en
Courant)
andere poetische elementenin de
Duits. Delaatstetwee jaarverschijdingen diewe tegen baby's zeggen
('Oetsjiekoetsjie'), stimuleren hun benen er almaaronderzoeken waaruit
langstelling voor literatuur, muzieken
blijkt dat Duitse leerlingen verhoudingsgewijs slechtlezen, schrijven en dans op latereleeftijd - zosuggereert
recent onderzoek van de universiteit
rekenen. Ookin een onderzoek van
de Europese Uniedat afgelopen fevan Alberta. (EurekAlert!)
•
bruari bekend werd, kwamen de Duitserser slechtvanaf. Misschien zijn de
Koppelingen naarde originele berichten
resultaten wei te wijten aan het onstaan op de internetpaginawww.onzederwijs; uitweereen andere studie
taal.nlJtamtam; let wei: internetkoppelinkwam namelijk naarvoren dat tienjagen verouderen snel.Oponzewebsite
rigen nauwelijks slechterlezen dan
staat iedere dag vers taalnieuws.
hun leraren. (Der Spiegel)
Parool)
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Frank Jansen
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.

5

ommige linguisten - de
socioloog Abram de
Swaan noemt ze "taalsentimentalisten" menen dat de culturele en talige
diversiteit het grote pluspunt van
Europa is. Ze vinden het al heel
mooi dat er twintig standaardtalen
in ons werelddeel gesproken worden , en zouden graag zien dat een
aantal minderheidstalen alsnog die
hogere status kreeg. Het behoeft
geen betoog dat aanhangers van
deze ideologie gruwen bij de gedachte dar ter gelegenheid van de
uitbreiding van de Europese Unie
het aantal officiele talen ingekrompen zou worden.

Is die Engelse contacttaal een bedreiging? Wei voor het Engels zelf,
dat in toenemende mate verbasterd zal worden. En zeker ook voor
de losers onder de contacttalen,
zoals het Duits en het Frans, die
(let wei: als contacttalen, dus buiten hun eigen taalgebied van moe dertaalsprekers) tweede keus zullen worden. Maar dat is onze zorg
niet. Het Engels vormt echt geen
bedreiging voor aile gewone moedertalen, althans niet op korte termijn . Over drieduizend jaar zal er
hier een andere taal gesproken
worden, net zoals er hier drieduizend jaar geleden ook een andere
ta al gesproken werd. Niet iets om
wakker van te liggen.
En als we dan toch op een contacttaal afstevenen, dan hebben
we aileen maar voordeel van het
Engels, dat sterk verwant is met
het Nederlands, en waarvan het
onderwijs diep geworteld is in het
Nederlandse bestel.

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 99)
A. Test uw sp ellingkennis
1.
2.

3.
4.

5.
6.

a. carnavalesk
c. meivakantie
a.ohae n
c. OnzeTaal-Iezer
(b. mag ook)
a·/b. skipistenjskipistes
a. vrijberoepsbeoefenaar (b. mag ook)

2.

afscheidsreceptie is
gewoner, gevrijwaard,
hem l.p.v, het twee de
hij, uitgelaten kan ook
(andere betekenis),
zinseindepunt verva lt
na uitroepteken (ook
na citaat)

D. Extra

a. [a. Van het begrip 't aal'
bestaa n verschillende
definities, maar in de
westerse wereld heb1. a. taxus
ben de meeste ta len de
volgende hoofdken2 . a. jachtliefhebber
merken: een aparte his3. c. veerpont
torische ontwikkeling
4. b. Iijklucht
(binnen een taalfamilie), een functie als bestu urstaal,een literaire
C. Zoek de fouten
en culturele traditie en
eigen woordenboeke n
1. zo-even, presidenten grammat ica's. Aa n
directeur, tweeenhalf
al die voorwaarden volmag ook, verantwaardelijk geweest voar
doet het Fries.

Ik vind dat een onjuist standpunt. Ten eerste doet het geen
recht aan de werkelijkheid van de
Europese burger. Kijken luister in
de steden en op de stranden van
Europa en je weet het: de volkeren
hebben al een contacttaal gekozen,
en wei het Engels. Van de volkeren
valt nog meer te leren: ze kiezen
niet voor drie contacttalen, niet
voor twee , maar voor eentje, in het
gezonde besef dat dat een contacttaal pas waardevol maakt. Ais
ieder volk zijn eigen contacttaal
kiest , is er geen contact meer.

Daarom luidt de stelling deze keer:

-~,~

III

Het is gewenst dat
het Engels de contacttaal van de Europese Unie wordt.

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 19 april
uw stem uit op onze website:

www.onzetaal.nl/homofkuit.
U kunt ook per post reageren;
stuur een briefkaart met 'Engels:
Europese contacttaal' of 'Engels:
geen Europese contacttaal' naar
de redactie van Onze Taal,
Raamweg ra, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag van de stemming.
•
Op onze websit e staan verwijzingen naar
allerlei achtergrondinformatie over dit
onderwerp.

B. Vergroot uw
woordenschat

UITSLAG VORIGE STEMMING
Suriname is lid geworden van de Nederlandse Taalun ie. Is dat terecht? Daarover kon
u de vorige keer uw mening geven . En het antwoord luidde dit keer vrijwel eenstem mig 'ja': van de 127 inzenders was 92,1 %voor, en slechts 7.9%tegen het Iidmaatschap
van Suriname .
I

Uit de bege leidende commentaren, op de website, bleek dat inzenders positief
staan tegenover het Neder lands in den vreemde; sommigen spreken de hoop uit dat
de Taalunie ook nog eens het Afrikaans zou kunnen omvatten .
Nog nooit ontmoette een stelling in deze rubriek zo veel bljval, en dat is natuurlijk
eigenlijk niet de bedo eling . Ook dat bent u met mij eens: op de w ebpagina klonk dit
keer de roep om een wat prikke lender stelling.
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II NZICHT
Raymond Noe
'InZicht'licht u in overnieuweboeken, congressen enlezingenin taal. kundig Nederland enBelgie. Vermelding in deze rubriek betekentniet
dat de redactiezeaanbeveelt. Vooreenzo volledig mogelijk beeld
hebben wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvanu denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het onsdanweten.
Verschijningsdata enprijzenondervoorbehoud.

Weg met het Engels
e Haarlemse dichter-dominee
Samuel Ampzing (1590-1632)
waseenfervent bestrijdervan
Franse en Latijnse leenwoorden in het
zeventiende-eeuwse Nederlands. Hij
isenigejaren geledengere"incarneerd
alsboegbeeld vanhet AmpzingGenootschap, dat zichop satirische
wijze afzettegen de veleEngelse
leenwoorden in onzetaal. Het genootschaplaat Ampzingvooraloptreden in strips en cartoons, die nu
zijn samengebracht in eenvrij luxueus uitgevoerd boek. Behalve de tekeningen bevatdit Vleesch noch fish
woordenboek eenflinke lijst met
zowel serieus bedoelde alsnogal meIige alternatieven voor Engelse woorden, pluseenaantal tekstbijdragen,
van onder anderen Drs. Pen Lennaert
Nijgh. Het boek gaatvergezeld van
een cd met daaropeentoespraak van
Ampzing envier anti-Eng else liedjes.
lie ook: www.ampzing.nl.

D

Vleesch nochfish woordenboek kost
€ 17.95 (met cd) of € 16,95 (zonder cd).
Het iste koop in boekhandels in Haarlem.
Het kan ook besteld worden bij het
secretariaatvan het Ampzing Genootschap: telefoon 023 - 52737 86.
e-mail: vleeschnochfish@hetnet.nl.
ISBN 9 0 808 46 6 1 9

Kantoorteksten
tukken beter schrijven vanNatasja

rukken beter 5t-hnJ n

S

Loomans enJohannes de Geus is
eenhandleiding voor de kantoorschrijverdie zijn schrijfvaardigheid wil vergroten. Deeerste hoofdstukkenbehandelen het schrijfproces. Aan bod komen onder meer
schrijfdoelen, lezergerichtheid, stijl,
structuur en i1lustraties. In de tweede
helft van het boek latende auteurs
aan de handvanvoorbeelden zien
waarje bij het schrijven van de meest
voorkomende kantoorteksten
(slechtnieuwsbrieven, notulen, offertes, adviesrapporten, et cetera) op
moet letten. Het boek bevatveeltips
en checklists.
Stukkenbeterschrijven iseenuitgave
vanThema en kost € 18.50 (ingenaaid,
169 biz.). ISBN 90 5871104 8
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Neerlandistiek

jaarhield de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek
(IVN)- de vereniging vanneerlandicidie in het buitenlandNederlands doceren - het vijftiende Colloquium Neerlandicum, onder de titel
'Neerlandistiek de grenzen voorbij'.
Deonlangs verschenen ,lijvige congresbundel bevat34 artikelen, die
gegraepeerd zijn rand vier thema's:
nieuwemedia,leermiddelen, vertalen en 'grenzen' (waarmee eenaantal
wei zeeruiteenlopende taal- en letterkundige bijdragen onder eennoemer gebrachtwordt).
Neerlondistiek degrenzenvoorbijonder redactie van Arie J. Gelderblom e.a. iseen
uitgavevan de InternationaleVereniging
voor Neerlandistieken kost € 18.-. (inge·
naaid, 560 biz.). Het boek iste bestellen
bij de IVN: telefoon: 0172- 518243:
e-mail: bureau @ivnnl.com.
ISBN 9072870 077

Brussels
et Brussels behoort tot de Brabantse dialecten, maarneemt
binnendeze groep eenaparte
positie in door het veelvuldig gebruik
van(aangepaste) Franse woordenen
door eenkenmerkende verbuigingen
vervoeging van(werk)woorden. Deze
grammaticale verschijnselen, plusde
typerendeaspecten vande Brusselse
uitspraak, worden perwoordsoort
(zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, telwoord, et cetera)
beschreven in Grammatica van het
Brussels van Sera DeVriendt, voormaIig hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije UniversiteitBrussel.
Het boekisook geschiktvoor de taalkundig ge"interesseerde leek.

H

Grammatico van het Brussels iseenuitgavevande KoninklijkeAcademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde(KANTL)
en de Academie vanhet Brussels. enkost

€ 7.80 (ingenaaid. 110biz.). Het kanbesteld worden bij het secretariaat van de
KANTL, tel.: 0032 9 265 93 40 ; e-mail:
secretariaat@kantl.be. ISBN 90 72474 511

Duowoorden
et Nederlands kent vele
woordcombinaties die uit
tweevaste delen bestaan en
altijd in eenvaste volgordevoorkomen, zoals wis enwaarachtig, schade
enschande, stoffer enblik, et cetera.
Taalpublicist Wim Daniels heeft enige
honderden vandit soort duo's verzameld in zijn Duoboek. Behalve woord-

duo's bevathet boek ook eenlange
lijst met naamduo's, zoals Dido en
Aeneas, De Vries en Te Winkel, en
Adriaan enOlivier. Ailewoord- en
naamduo's worden vaneenkorte
uitleg voorzien. In de inleiding geeft
Danielsantwoord op de vraag waarom dit soort woordparen altijd in een
vaste volgordevoorkomen.
Duoboek iseen uitgavevan Het Spectrum en kost € 9.95 (gelijmd. 148 biz.).
ISBN90 274 9054 6

Giphart-woorden
onald Giphart iseenschrijver
die graagenvaak nieuwe, zelfbedachte woorden en uitdrukkingen in zijn boeken verwerkt. lo
vaak zelfs dat al die nieuwvormingen
tezamen ruim genoegbleken voor
eenwoordenboekje. Het werd samengesteld door Wim Daniels, en
het bevat ruim achthonderdwoorden die aile kort van tekst en uitleg
wordenvoorzien. In de inleiding
geeft Daniels ook eenindeling naar
vorrnlnqsprocede - zozijn er 'faceliftwoorden' (woordendie door een
kleineverschrijving een nieuwedimensie krijgen, zeals roemruft en
achterbanks), samenstellingen (metafoorrot, bruutmeisje), eponiemen
. (kousbroekje) en purismen (doodlijn,
benedenladen) - en een indeling op
thema (seks, uiterlijk, eten, enzovoort). Het lexicon wordt aangevuld
met een aparteIijst vanruim honderdvande puntigste aforismen en
oneliners uit Gipharts werk.

R

Giphtaal. De woordvondsten van Ronald
Giphart iseen uitgavevanPodium en
kost € 10.- (gelijmd. 158 biz.).
ISBN 90 5759 106 5

Filosofische oneliners
inds1998 loopt in Filosofie magazine de serie 'Westerse man-

5

tra's', waarin telkens eenqevleugelde uitspraak van eenfilosoof
wordt uitgelegd en toegelicht. Dertig afleveringen uit die serie zijn nu
gebundeld in De wereld tussen haak:
jes. Depopulair-wetenschappelijke
artikelen behandelen ook steeds
leven enwerk van de desbetreffende
filosoof, envormen zodoende tezamen "een alternatievegeschiedenis
van de filosafie", vanPlatotot Slaterdijk. Aan bod komenonder meer "De
hel, dat zijn de anderen" (Sartre),
"Politiekgetuigt vanhet niets" (Lyotard), "Filosofie kanniet volkomen
gelukkig maken"(Aquino)en "Over

smaak valt wei te twisten" (Kant).
Bevat eenregister.
Dewere/d tussen haakjes. De mooistezinnen
uitde filosofie vanCoen Simoniseen uit-

ber.Zievoor meerinformatie
www.scryption.nl.Adres: Spoorlaan
434a,Tilburg.

gavevanVeenmagazines en kost € 24,95

Debatteren in bedrijven

(gebonden ,136 biz.).

eter van der Geer en Rik Peters
behandelen in Inp/aats van protende mogelijkhedenom door
middel van debat ('discussie') en dialoog ('gesprek') de communicatie
binnen eenbedrijf te verbeteren . Ze
bespreken de (on)mogelijkhedenvan
debat en dialoog en de vraag hoe ze
in de praktijk kunnen worden toegepast.Detheorie wordt aangevuld met
voorbeelden, oefeningen en tips.
In plaats van praten. Debaten dia/oogbij
veranderprocessen iseen uitgave van Het

ISBN 90 7698 817 X

Spelling oefenen
n 2002verscheen het Handboek
spelling van [chan De Schryver en
Anneke Neijt (zle 'InZicht' van november2002). Op basis vandit boek
heeft DeSchryver nu eencd-rom gemaakt waarmee de theorie door het
maken van oefeningen in de praktijk
gebracht kan worden. Het computerprogramma maakt in eeneerste
ronde eenanalyse van de sterke en
zwakke kantenvande 'cursist' , waarna het de verdere vragen toespitst op
de onderwerpen die verbetering behoeven. Naieder antwoord van de
cursistgeeft het programma eentoeIichting. Onderwerpen die geoefend
kunnen worden, zijn onder meer afbreken, tweeklanken, tussenletters,
werkwoorden en hoofdletters. Tijdens
het maken van de oefeningen - die
gericht zijn op leerlingenuit het
voortgezet onderwijs - kande cursist
op ieder moment om uitleg of aanvullendeinformatie vragen.
SoftwareNederlandse spelling is een uitga-

I

P

Spectrum en kost € 19,95 (gebonden,
126 biz.). ISBN 90 274 9395 2

Spreekwoorden
n A/ droagteen aap een gouden ring
worden circazevenhonderd spreek. woorden, uitdrukkingen en gezegden uitgelegd voor kinderen vanaf
negenjaar. Zezijn thematisch gerangschikt ('sport en spel', 'namen',

I

[WEB

(exclusief porto). In Nederland isde cd-

I

'meten en wegen', et cetera) en worden elk voorzienvan een korte uitleg
vande betekenis, pluseventueel een
toelichting op de historische achtergrond ervan. Het boek bevateenalfabetischregister.
AIdraagt een oap eeti goudenring... Spreekwoordenboekvan Hubertvan Marumis
een uitgave van KITPublishersen kost

€ 11,- (gelijmd, 96 biz.).
ISBN 90 6832 966 9

•

t

Schoolmeesters

ie schrijft, maakt bijna onvermijdelijk taalfouten. En
zodradie fouten in de
rom moeilijk verkrijgbaar; belangstell enmediaverschijnen , zijn er altijd menden kunnen hem bestellenbij de uitgever
sen die erovervallen.Zeschrijven een
(telefoon: 003215 363636; website
ingezonden brief, en sommigenwijwww.woltersplantyn.be).
den er zelfs beschouwingen aan. De
ISBN 9 0 3017701 2
taalkundige Charivarius bijvoorbeeld
Iiet al voor de Tweede Wereldoorlog
Typografie
n het TilburgseScryption, museum
aan de handvan taalfouten uit de
voor schriftelijkecommunicatie, zijn krant zien hoe het wei moest, en nog
de komendemaanden twee nieuwe tot enkele jaren geleden ontleedde
J.L. Heldring in NRC Hande/sb/ad op aftentoonstellingente zien. Deeerste
gemeten toon de uitglijders die hij in
geeft een overzichtvan het werk van
Rene Knip, die al tien jaarvooral "ruim- dag- en weekbladen aantrof. lemand
die dat nog steeds doet - maarvertelijke alfabetten" ontwerpt. Zijn letder verwijderd van de schijnwerpers
ters zijn qelnsplreerddoor architectuur en landschap, en wordenvooral
- is de emeritus hoogleraartaalkunop locatie- op straaten in gebouwen
deJan van Bakel. Op zijn website
- toegepast. Detweede tentoonstelWoorden enbee/den, die bestaatuit
een gevarieerde verzameling artikeling gaatoverde (lange) geschiedenis
en de achtergronden vanhet @-teken, len en persoonlijke beschouwingen,
oftewel het apenstaartje. Bijbeideten- besteedt hij aandachtaan onder
meer het zogenoemde "O-Nedertoonstellingenverschijnteen catalogus. Detentoonstelling overRene Knip lands"("Ongeletterd - onzinnig - onduldbaar"). In korte commentaren
('Het ABC vanARK') loopt tot en met
30 rnei, Detentoonstelling overhet @- zonderopsmuk("Daaren tegen en edtteken ('Het Apenstaartje@Scryption') ter is dubbelop") legt hij de vinger op
loopt van17april tot en met 5 septem- wonde plekken in zinnen uit de media.
vevan WoltersPlantyn en kost € 40,-

Spreekwoorde n boek

W

Hetzelfdedoen 'Nozzman', 'Marcus' en 'Lime' vande websiteTaa/puristen.n/, maarzij richten hun aandacht aileen op het taalgebruikop internet. Detoon die zij aanslaan isveel
eigentijdser, zowel in woord als in
beeld. De misgrepen die zij bespreken, laten zeook zien,door delenvan
de besproken websitete kopieren,
Hun commentaar is snedig, en ze
schrikken er niet voor terug om iemand een goedmoedigeveeguit de
pan te geven ("Zou dit groeihormoon
oak het taalkundige deelvanje hersenen aantasten?"). En wie daarvoor
voelt, kan bij Taa/puristen.n/ oak commentaar leveren op de aan de kaak
gesteldecitaten.
•
www.te lebyte .nlF' [anbakel
www.taalpuristen.nl
O NZ E
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IAMTAM

IAMTAM
The Fog ofWar

De doelstelling van de huidige kinderbijslag is het verminderen
van de verschiUen tussen gezinnen met en zonder kinderen.
Regering.n l

SLOTEN - Burgemeester
W. Pitlo van de Friese
gemeente GaasterlanSleat krijgt van de Poolse President het Ridderkruis van veerdiensten
voor Polen.
Metro
Advertentie hotel

Regie: Errol Morris. Robert
McNamara, Amerikaans
minister van Defensie onder
Kennedy en Johnson, blikt
terug op de Cuba-crisis en
de Yietnam-oorlcg. Zijn
monoloog is fascinerend.
Helaas doorsnijdt Morris
(The Thin'Blue Line en
Fast, Cheap & Out of Control) zijn relaas keer op keer
met omvallende domineestenen op een landkaart.
deVolkskrant

Van Wijhe Verf inZwolle iseen zelfstandig familiebedrijf,
gespecialiseerd in bouwverven en kleurenmengsystemen.
Directeur Marlies van Wijhe is de vierde generatie. 'Verfis
haarmet de paplepel ingegoten. .

r .

KUUR ROEMENIE
ZwarteZee

Afslanken in 13 dagen tot 10 kg.

Eisma's schildersblad
Advertentie in

Plus

Tom Cruise op 'n haar na onthoofd
De Telegraaf

Ze heeftin de jaren dotPen-

-GEZQCHT Vutter of 65 plusser die
een wip wi! maken.

drecht een kerstboom opPlein
1953 heeftstaan, hem een keer

opgetogen gezien. De volgende dog was er nog slechts een
afgezaagd stukje boom over.

Speeltuinvereniging H.O.P.A.

Rotterdams Dagblad
HetDobbetje

et zijn zeer pientere
H
vogels die altijd
met z'n twccen zijn. De
kauw is zo monogaam
als de paus en samen
vormen ze een paar
voor het leven.
Twentsche Courant Tubantia

...en in verband met de harde wind
kunnen auto's met aanhanger
beter geen gebruik maken van de
weg over de Oosterscheldekering!
Deze waarschuwing heeft u vast
wei eens op de radio voorbij horen
komen. Doordat het KNMI de wind
voortaan gaat meten met de weerrader, zal de kwaliteit van dit soort
waarschuwingen en de weersverwachting verbeteren.

Geachte mevrouw,
Net als u, heeftook uw hond op z'n tijd trekin
een lekkere honden snack.
Brief Pedigree

Website ANWB

Vanwege de grote drukte is mogelijk
onze bediening niet optimaal (zoals
u van ons gewend bent).
Advertentie in Metro
Folder sportwinkel
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Taalverandering of taalverloedering?

De grote worden verzocht- dwaling
Het veelzijdige wij

VAN UK TOT WRAK:
LEEFTIJDSAANDUIDINGEN
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Taaladviesd ienst

Raarnweq r a

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 - 3561220

Pepij n Hendriks

fax: 070 - 392 49 08

Rut ger Kiezebrink

e-mail: o nzet aal@o nzet aal.nl

Wouter van Winge rden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85 .

Vaste adviseurs

van 10.00-12.00 en 14. 00-16.0 0 uur

Lexicogr afie en woo rdgeschiedenis: Ton den

(€ 0,60 per minuut).

Boon, Ewoud Sanders; t aalverandering: l oop van

Ook voor cor rectie- en herschrijf·

der Horst ; etym oiogie: Marlies Philipp a, Nicoline

opdrachten.

van der Sijs; woo rdenboeken en idioom: Riemer

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

Onze Taal op internet:

Het genoot schap we rkt samen met de univer-

www.onzetaal.nl

sit eiten van Amste rdam, Delf t , Eindhoven,

(w ebredacteu r: Marc van Oostendorp)

Groningen, Leiden, Nijm egen, Oldenburg

Taalpost (i.s.m. Van Dale Lexicog rafie)

het Inst it uut voo r Neder landse Lexicolog ie en

zie: www. taa lpost.nl

het Meertens Instituu t.

Het Genootsc hap Onze Taal (opgericht in 1931)

Bestuur Genootschap Onze Taal

stelt zich ten doe l het verantwoorde gebru ik

m r. F.W. Kist, voorz itter

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

van de Nederlandse t aal te bevord eren en aan

mevr. m r. eM. Ie Clercq-Meijer, secretaris

hen die haar gebru iken m eer beg rip en kennis

dr s. J. van der Steen RA, penningmeester

daarvan bij te brengen. Het maandbl ad Onze

m evr. prof. dr. F. Balk-Smit Duyzent kunst,

Taal (oplage 40.000) wi l op prettig leesbare en

vice-voorz it te r

taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in

dr. j.A . Brandenba rg, eN.F. van Dit shuizen,

aile zaken die het taalgebruik betre ffen .

drs. S. Gaaikema. mevr. drs. V.M.E. Kerremans.

De bijd ragen in het t ijd schrift weerspiegele n

lie. L. Perm ent ier, mevr. P.M. Velt m an-Laseur

niet noodzakelij k de mening van de redact ie.
Voor het overnem en van art ikelen is toestem -

Onze Taal verschij nt tie nmaal per jaar, m et een

mi ng van de redact ie nod ig.

dubbelnum mer in febr uarif maart en juli faugust us. Prijs los nummer € 4,-.

De redactie betracht altijd de groot st mogelij ke

Lidmaatschap (in clusief abo nnemen t) voo r

zorgvuldigheid bij het regele n van overname-

Neder land, Belqie, Suri name, Aruba en de Ne-

rechten van illust raties e.d. Wie desondanks

derlandse Ant illen € 21,- per jaar; buite nland

meent zekere aanspraken t e kunnen maken,

binne n Europa € 29,50 (per luchtp ost € 31,50);

verzoeken w ij cont act op te nem en m et de

buit enland buit en Euro pa € 37,- per jaar.

redact ie.

Op gr oepsabonn em ent en wordt kor ti ng ver-

Redact ie

Opzeggi ng van het Iidm aat schap dient te ge-

leend . Inlicht ingen hierover bij het secreta riaat .

Peter Smulders. secretar is

schieden v66r 1 november; het eindi gt dan op

Peter-Arno Coppen

31 december.

[aap dejong

Prijs voor CJP-houders € 17.- per jaar; opgave

Keesvan der Zwan

voor CJP'ers uit sluit end aan St icht ing CJ P, Post -

Saskia Aukema , redact ieme dewerk er

bus 3572, 1001 AJAm st erdam .

Raym ond Noe, redact iemede werker
Voor me nsen met een leeshandicap is Onze Taal
Vaste m edewerkers

ook in elektronische vorm beschikbaar . Inlich-

Rene Appel, To n den Boon, Peter Burger, Harry

t ingen bij Federatie van Nederlandse Blinden-

Cohen, jan Erik Grezel, JOoP van der Hor st,

bibliotheken: 0486 - 486 486 . Onze Taal wordt

Frank jansen, Liesbeth Koenen, Hein de Kort - :

in elektronische vor m voor braill eschrif t be-

Guus Midda g, Marc van Ooste ndorp, Rieme r

schikbaar gesteld door de CBB. Inlichti ngen:

Reinsma, Ewoud Sanders, Nicoli ne van der Sijs,

0341 -5 6 54 n

Matthijs Sluite r, Henk Spaan, jean -Marc van Tol
Vormgeving: Ad van der Kouwe, Karin
Secret ariaat

Nas-Verheijen (Manifesta. Rotterdam)

drs. P.H.M. Smulders , dire ct eur

Omslagillustratie: Frank Dam

mevr. H.M.j. van der Laan

Druk: Hoont e Bosch & Keuning, Ut recht

mevr. H. Bakker
Elly Mo lier

ONZE
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Als in de televisiereclames
in de verte een hyperactieveling
op het strand aan het darren is,
hoef je niet tot de close-up te
wachten om te weten dat het hier
natuurlijk om een bejaarde gaat.

Deze maand in Onze Tool (biz. 112)

112

Frank Jansen

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Leeftijdsaanduidingen als barometer van intergenerationeel
ongemak

En verder
116
122
123
124
125
125
128
133
137
139

120

Op leeftijd
Lang levehet laisser faire
Beschermvrouwe koningin
Juliana 1909-2004
152 andere woorden voor cameo I
Anderwoord voor ... sidekick
Het mooiste woord van...
HarryCohen
Gedichtvoor Onze Taal: Tjitske
Jansen, 'Vaak keek ik naartegels'
Aanbiedingen voor lezers
CA. Zaalberg 1909-2004
jaarvergadering Onze Taal
Merken wordenwoorden [41:
Barbie

Jan Renkema

ALLES WAT WAAR IS, IS
KOUD ZONDER WAARDE

Rubrieken
117

Taalverandering of taalverloedering?

118

130 Peter-Arno Coppen

DE GROTE WORDEN
VERZOCHT-DWAlING

119

126

Of: hoe wij ruim een eeuw lang voor het lapje gehouden zijn
13 2
135

134 Sylvain Dieltjens en Priscilla Heynderickx

HET VERRADERLIJKE
WIJ-GEVOEL

136
138
140
141

Devele mogelijkheden van het woordje wij
14 2
142
144

Spaan: mooi
Reaeties: uitspraak vanvoornamen; Vlaamse nasynchronisatie; deftige praatArqentinle:
taalgebruikBeatrix; speldengeld;intonatie in de homoscene
Vraag en antwoord: uitspraak
Iiquidelliquidatie; punt nainternetadres; benoemen totlafs;
efkaars; mantefzorg; fogelfogee
Etymologiea: Afrikaanse
namen voor plantenen dieren
Gesehiedenis op straat:
Vogelenzang
Taaltest
Woordenboek van de poezie:
ossekerelingsgewijze
Over boeken: he-belevenis
Tamtam: Nederlands in Noorse
satire, en andertaalnieuws
Hom of kuit: de koningin
citerenmoet mogen
InZieht: overnieuweboeken,
congressen en lezingen
Tijdsehrift: Vonk
Ruggespraak

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Leeftijdsaanduidingen als barometer van intergenerationeel ongemak

Frank Jansen (51 jaar)

Hoeduidt u kleuters, pubers, bejaarden, kortom mensen uit een bepaalde
leeftijdscategorie aan? Dievraagsteldede Onze Taal-redactie in het
zomernummervan 2003. De oproep raakte eengevoelige snaar. Sommige
lezers reageerden alsof ze er aljaren op hadden ziUen wachtenen
kwamen met uitgebreide Iijsten en soms zelfs volledig uitgewerkte
benoemingssystemen. Hoeziet de oogsteruit? En wat zegt die overde
verhoudingen tussen de generaties?

eeftijd ligt gevoelig in onze maatschappij,
dus ook in het taalgebruik. Of je nog 'je'
bent of al 'u', hangt voora l van de leeftijd
af. Bij bijvoeglijke naamwoorden speelt de
leeftijd ook mee . Laatst noemde een collega een van zijn studentes 'vief' : gelach was zijn deel.
Hoeveel pit er ook in een studente zit, zij zal nooit
'vief' kunnen zijn. Tenzij ze na haar pensionering aan
de studie begonnen is, en dan gaat vie! meestal vergezeld van het verraderlijke nag. Hetzelfde geldt voor
mannelijke studenten: hoe viriel of anderszins actief
ook, 'kras' zijn ze nooit.
Oat leeftijd gevoelig ligt, hoeft niet te verwonderen . In biologisch opzicht bewandelen we allemaal
dezelfde weg. In het begin van de twintigste eeuw
schikte iedereen zich in dat lot, zo moge blijken uit
het advies dat "hij wien de vier kruizen op de rug
staan geschreven , verstandig doet met af te zien van
elk pogen om door een heroisch kunstmiddel zijn
langzaam dovenden levenskracht aan te wakkeren".
Nu dicteert onze cultuur het tegenovergestelde.
Kijk maar naar de televisiereclames. Als daarin in de
verte een hyperactieveling op het strand aan het dar ren is, hoef je niet tot de close-up te wachten om te
weten dat het hier natuurlijk om een bejaarde gaat.
En dat terwijl jongeren hun tijd verdelen tussen uitslapen en loungen. Zijn die rwee groepen tevreden
over elkaars gedrag? Daar geven de leeftijdsgebonden
persoonsaanduidingen een antwoord op.
Geen kaasjes

Welke woorden gebruikt u om baby's, kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen, midde lbaren, ouderen en
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stokouden aan te duiden?, vroeg de Onze Taal-redactie de lezers in het juli/augustusnummer van vorig
jaar. Het ging om zowel positieve als negatieve aan duidingen, en zeker ook om de meer neutrale. 245
lezers reageerden; bij elkaar stuurden ze precies 300
verschillende aanduidingen in.
Bij mijn analyse deden alle inzendingen in principe mee . Enkele zeer individuele bedenksels heb ik
wel ter zijde geschoven . 20 was er iemand die generaties vergeleek met kaasjes (inderdaad : vanjong tot
extra belegen). Ook sloot ik aanduidingen uit die nadrukkelijk voor een bepaald - meestal zeer geliefd persoon bedoeld waren; in bepaalde contexten is
knulletje immers geen leeftijdsaanduiding maar een
koosnaam. Maar ik probeerde niet het altijd beter te
weten dan de inzenders. 20 zou ik zelf bink onderbrengen bij de categorie 'adolescente mannen', maar
als u in het overzicht op de volgende twee bladzijden
kijkt, ziet u dat het op peuters slaat. Oat komt dan
doordat de inzendster dat zo rapporteerde.
'Oma'van 21

Allereerst zette ik alle ingezonden aanduidingen in
een bestand; dat waren er in totaal acj, inclusief
identieke opgaven en spellingvarianten. Vervolgens
heb ik daar alleen de verschillende woorden uit gehaald , en die 368 heb ik ondergebracht in de diverse
leeftijdscategorieen. Ik nam telkens de enkelvoudsvorm op, hoewel veel ingezonden woorden meervoudig waren en dat soms ook de enige mogelijkheid is
(bijvoorbeeld: jongens, 'kinderen').
Een van de leuke dingen van deze enquete was
dat het elektronische formuliertje ook vroeg naar de
leeftijd van de gebruiker van de term. Daar was ik
vooral benieuwd naar omdat ik hoopte te bewijzen
dat aanduidingen, en dan vooral de negatieve, heel
flexibel worden toegepast: ik vermoed dat ze vaak
betrekking hebben op de volgende leeftijdscategorie.
Daar kwam ik op toen ik in een film een fotomodel
van 19 'oma' hoorde zeggen tegen haar collegaatje
van 21. Helaas bleek het niet mogelijk dit idee te
toetsen, omdat te weinig inzenders hun leeftijd hadden opgegeven.
Gelukkig bood de verzameling meer dan genoeg
andere mogelijkheden. In het overzicht is onderscheid gemaakt naar geslacht: slaat de term alleen
op mannen, alleen op vrouwen of op allebei? Ook
heb ik de woorden ingedeeld naar gevoelswaarde:

neutraal, negatief of positief. Als ik het woord niet
kon plaatsen, en ook het woordenboek geen soelaas
bood, kwam het in de neutrale categorie.

Spataderbrigade
Het eerste wat aan de lijsten opvalt, is dat die met de
negatieve aanduidingen zo lang zijn. Die tendens
wordt nog duidelijker als we kijken naar alle ingezonden woorden, dus inclusief identieke opgaven en
spellingvarianten:
neutraal

negatief

positief

144 (29%)

230 (47%)

119 (24%)

Bijna de helft van de ingezonden woorden heeft een
negatieve lading . Dezelfde verhouding yond ik in
1985 bij de in de grote Van Dale voorkomende samengestelde persoonsaanduidingen van het type mafketel
en grapjas. Blijkbaar kunnen we de energie die nodig
is voor woordcreatie pas opbrengen als we ons aan
anderen ergeren.
Laten we met deze interessante groep van negatieve woorden beginnen. Het eerste wat in tabel 2 opvalt, is de ongelijke verdeling van negatieve term en
over de leeftijdsgroepen: de uiterste leeftijden hebben
veel woorden, de tussenliggende weinig . Hoe komt
dat? Misschien ligt het aan de leeftijd van de inzenders. Als die een weerspiegeling vormt van het lezersbestand, zullen de meesten wel van middelbare leeftijd zijn . En natuurlijk heeft men weinig lelijke woorden voor de eigen groep.
Maar er is ook een alternatieve verklaring. Die
gaat ervan uit dat de hoeveelheid negatieve aanduidingen evenredig is aan de last die we van de aangeduide personen hebben. Van wie heeft de burger het
meest last? Dat zijn toch zeker de personen voor wie
we zorgplichtig zijn: kleine kinderen en bejaarden.
Dat idee vindt steun in de aard van de aanduidingen
van de kleintjes. Veel van die woorden zinspelen op
de zorgplicht, zoals onzindelijkheid (strontmolentje) ,
luidruchtigheid (schreeuwertje), lastigvallen (lastpak)
en onproductiviteit (kleine opvreter).
De woorden voor ouderen laten echter zien dat het
zo eenvoudig niet ligt. Er zijn wel toespelingen op invaliditeit (rollator), maar een veel frequenter benoemingsmotief is veroudering irimpelsaurier), aftakeling
(spataderbrigade) en het naderend levenseinde (valdoodje, Overleeft de WinterNiet). Die angst voor het
onvermijdelijke maakt een beschamende tweeslachtigheid blijkbaar aanvaardbaar. Is het oudje immobiel
geworden, wrijf het dat dan gerust aan (oudgebouw,
ruinei . Doet het oudje nog helemaal mee, dan is het
ook weer niet goed. Opvallend vaak werd tenminste
fossiel opgegeven voor 'bejaarde automobilist'.

te categoriseren. De snelle lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van kinderen lokt een fijnmazige terminologie uit. Een van de inzenders herinnert zich maar
liefst zes categorieen voor kinderen tot zes jaar: baby,
uk, puk, dreumes, peuter en kleuter. Mogelijk speelt
ook een rol dat de kinderen zelf behoefte hebben aan
een verfijnd categorieenstelsel, om zich zo te kunnen
onderscheiden van de net iets jongeren. Toen ons
drietal van drie jaar door een familielid zonder ervaring "baby's" werd genoemd, zei de middelste: "Geen
baby's, peutermannen!"

Grijsbolletje
Kijkenwe ten slotte naar tabel 3, met de positieve
woorden per leeftijd, dan zal het niet verrassen dat er
zo veel van die woorden zijn voor jongeren tot zes
jaar. We moeten het grut welleuk vinden, anders zouden we allang uitgestorven zijn. Wat mij wel verbaasde, was dat ook de rechterzijde zo goed gevuld is. Het
patroon van de positieve en de negatieve aanduidingen is dus ongeveer hetzelfde. Hoe komt dat? Staan
we veel positiever ten opzichte van ouderen dan ik
vreesde? Ik ben bang dat het iets anders ligt. De positieve woorden voor ouderen zijn van een ander kaliber dan die voor jongeren. Gaat het bij de laatsten om
toespelingen op de aandoenlijke eigenschappen
(frummeltje, prutsepee) , bij de woorden voor bejaarden
zijn die in de minderheid (grijsbolletje, ouchie); het
gros van de positieve aanduidingen voor ouderen zijn
eufemismen, uitdrukkingen waarmee we de harde
waarheid een beetje verzachten.
De precedes waarmee we eufemiseren zijn interessanto Een bekende is de vervager (op zekere plaats
voor 'op de we') . Een mooi voorbeeld daarvan is plusser. Eigenlijk is dat een dubbele vervager: welke leeftijd plus wat dan? Zoeken we naar een invulling, dan
blijkt uit de inzend ingen dat plusser een verkorting
kan zijn van 80-, 70-, 65-, 55-, 50- en zelfs 30-plusser.
Maar die mer a boire aan keuzes is juist een voordeel.

~

Peutermannen
Tabel I , met de neutrale woorden, laat een heel
ander patroon zien: aan de linkerkant veel termen
voor jeugdigen en daarna steeds minder. Daarbij
moet nog bedacht worden dat het aantal aanduidingen voor jeugdigen eigenlijk nag groter is, omdat
de tab ellen van de eer ste twintig levensjaren maar
liefst vier categorieen onderscheiden, evenveel als
voor de rest van een mensenleven. Daarmee hangt
waarschijnlijk tegelijk ook de verklaring voor de
scheve verdeling samen. De neutrale woorden dienen
om een persoon van een bepaalde leeftijd objectief

'Rimpelrocker'
KeithRichardsop de
omslag vanAloha.
muziektijdschrift voor
40-plusse rs, oftewel
'Iaagbejaarden',
o
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Tabell.
neutraal

pasgeborene
plat boeleke
plat kind
platte baby
vrucht
zuigeling

baby
bebber
beebster

blaar
boorlink
garnaal
kleinjong
larf

Tabel2.
negatief

dreumes
klein kind
kruiper
peuter
ukkepuk
kleuter

pagadder
papjong
hurrekie-purrekie
propje
spruit

jengeling
piesbroek
snotneus
kakbroek
lastpost
lawaaischopper
zeurpiet
krijskoter
hangoor
kleine opvreter
piskind
pokkepeuter
snotaap

bleiter
bleitsmoel

blerkop
broekkakker
huilertje
kakbroeker
kleine schreeuwlelijk
mosterdschijter
poepdoos
poepertje
schijthuis
schreeuwertje
schreeuwlelijk
st rontmolentje

6-12

13-18

kleinesnott er
wijsneus
bullebak
kleine
knopie
grut
kid(do)
schoolkind
tweener

brugpieper
gast
jeugd
mensen
puber
scholier
tiener
kletsgrei
kinderen

wijsneus
spuugkind
strabant
salamanderhond

blaag
branieschopper
groentje
herrieschopper
kieken
net-komen-piepen
noch-mossel-nochvis
noch-vlees-nochvis
plurkie
puistenkop
snotjong
snotter
tuig
.terrorist

Tabel3.
positief

biggetje
bloeike
engeltje van het
hemelrijk
frummeltje
hondje
hummeltje
klein wondertje

kleinwurm
kneuterken
kruimeltje
poppie
prutsepee
prutske
puk
uk

doperwt
hobbel
hummel
knolletje
kulleke
lopertje
toddel
opdondertje

scheetje
prulletje
koter
kroost
jongens
kapoen
klein grut

rakker
puppie
petatje
petott er

m
broekie

Tabel4.
neutraal

vv-

m
rokkenkind

TabelS.
negatief

v
troela

m
aap van eenjongen
varken
jochie
piem
broekeman
bengel
deugniet

v
trut

m
bink

Tabel6.
positief

v

m
knaapje
kleine man
knulletje

honneponnetje

v
kuikentje
klein bolletje
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m

qroen-achter-de-oren
schoffie
vlegel

kastaars
melkmuil
zeikertje

v
jong geitje
bakvis
gibberaar
giechelkieken
giechelkut
giecheltrut
huppelkut
huppeltrut
jong konijn
trienet
wurm

m
scootermobilist

v
maagdelijn
popje

I

19-30

30-40

40-60

60-80

jonge gasten
jongelui
jongere
tweenie
zo-plus
'die van nade autolozezondag'

middle-ager
30 -plus
grote mensen
volwassene
ouderejongere

middelbare
midlife
ouwe
jongere oudere

bejaarde
grijze duif
oudere
ouwe lui
senior

oudegum

overjarige hippie
Overleeftde Winter
Niet(OWN)
rimpelrocker
rlrnpelsaurler
rollatorbrigade
rulne
scha tkist
schijndode
skelet
sloopwerk
sterfhuisconstructie
tandelozemummie
terminaa ltje

treurwilg
vervalletje
(demente)bejaarde
dinosa urus
geriaat
geronto
ruft end Iijk
schimmeltje
spataderbrigade
sterfgeva l
tark
wrak
rimpelbrigade
rollator

valdoodje
badmutsenclub
foss iel
gerontofiel
graftak
gremt
hemellichaam
kadaver
grijzegolf
grijs gevaar
grijzedakduif
grijze hoofden
grijze plaag
grijzevloot
hoed
kalk

kwiekedooie
oud lijk
oud gebouw
ouwe sa sa
ouwelui
pet
renovatieproject
vallend blad

senior
lichtbejaarde
grijsbolletje
jongere van
gisteren
ouke
ouchie
oudje

oudevan dagen
oudste
ouwe pruik
senior-bejaarde
velletje
dej eugd van
vroeger
drie keerzo'er

gouwe ouwe
(stok)ouwe knakker
6S-plusser
antiek
grijs publiek
opa'sen oma's

ouwe taaie
ouweklaver
pensionado
rock-en-rollstoeler
vutter
zilvervloot

m-

v
schreuffie
zilverspoelinkje
zilveruitje

galper
hangjongere
jong-piepeltje
potlood

jonkie

m
jongeman
v
jongedame
juffrouw

laagbejaa rde
medior
So-plusser
SS-plusser
(actieve)plusser
junior-bejaarde
jong-senior

m
heer

m-

v
meisje

v
mevrouw
dame

m
jongetje
peno

m
aftrekpost
tussenkomer

v-

v
uitgezwangerde
huismus
strijkplank .

m-

v

m
ferme knul
pikvas
spuitgast
stijfkop
stoere vent

kipje
koeketiene

v-

m
babyface
oelewapper
patatgeneratie

v
gleuf
mokkeltje
reetvetergeneratie
scholletje

m
adonis
jonge god
volautomaat

brokertje
oude mensen
oude sasa
hoogbejaarde

v
goldenoldie

m
breedbeeldbuik
pikkeluns
mosselma n
wallenkop
ouwe zak
opoe
oude hark
oude lui
oude pee
oudesok

v
grafkut
soepkip
oude doos
theemut s
mamsy
moeke
(oud) besje
(oud) slunske
sufferdje
opoe

m
ouwe zaktabak
pamperman
ouwe knar
roedeloze
afsluitdijk
sproeikop
hangstang
leeglopendventiel
aftandse beyer
hemelkijker
kreupelhout
rammelaar
schokpoot
hangoudere
prostaatlijder

v
oud vel
dementetaart
oude kneut
oude naaidoos
ouwe hoer
oude tang
oude t.ut
rimpelkut
schimmeldoosje
grijze handtas

m
dejonge man
(lieve)sufferd
peeke
vake

v

m
opaatje
den ouwe
oud peke
eminence grise
grijsaard

v-

omaatje
grutje
ouwetje
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Een hoogbejaarde die zich
'plusser' noemt, kan altijd
hopen dat men hem op zo'n
vijftig schat. Een ander type
eufemisme is de taevoeging van
iets positiefs: de 'plusser' wordt
zo een 'actieve plusser'. Maar
het meest intrigerende precede
is het ontwerpen van moeilijk
te begrijpen nieuwvormingen,
zoals medior, drie keer zo'er en
de jeugd van vroeger. Mijn idee
hierbij is dat deze woorden de
hoorder even laten puzzelen.
En als hij daarmee klaar is,
vindt hij zichzelf zo knap dat
hij de aanduiding en de aangeduide met tevredenheid beziet.
Het aprilnummer
vanPlus Magazine.
"maandblad voor
actieve50-plussers".

Seksespecifieke aanduidingen
Behalve aanduidingen voor alle leden van een leeftijdscategorie, waren er ook die alleen betrekking
hadden op mannen of vrouwen; ze zijn te vinden in
de tab ellen 4, 5 en 6. Over de neutrale aanduidingen
(tabel a) kunnen we kort zijn, omdat er maar zo weinig van zijn. Over dus naar de tabellen 5 en 6, met de
negatieve en positieve seksespecifieke woorden, die
het meest complexe beeld van allemaal bieden. Maar
laat ik eerst zeggen wat ik verwachtte.
Feministen kunnen zeggen wat ze willen, maar er
is natuurlijk een leeftijdsgroep waarin de waardering
voor de seksen sterk verschilt: die tussen de 15 en 30
jaar. Terwijl de aandacht en waardering voor vrouwen dan het zenit bereiken, worstelen de mannen
met een imagoprobleem; de meeste criminaliteit en

overlast komt tenslotte op rekening van de mannen
van deze leeftijd. Ik had dan ook verwacht dar er in
de categorie 13-18 en 19-30 veel negatieve woorden
voor mann en zouden voorkomen, en veel positieve
voor vrouwen. Dat klopt duidelijk niet, vooral omdat
er zo veel negatieve termen voor meisjes in gebruik
zijn. Ik sta voor een raadsel. Houden we niet meer
van meisjes? Of zijn de inzenders gewoon vergeten
wat hen zo Ieuk maakt?
De hoeveelheid negatieve woorden voor jongeren
valt in het niet bij die voor ouderen, en dan vooral de
oudere man. Tamelijk veel daarvan zijn een toespeling op hun seksueel onvermogen en urologische problemen: hangstang, sproeikop, etc. Er staan geen termen tegenover voor vrouwen na de menopauze, met
uitzondering van de uitgezwangerde huismus. Ik sta
alweer voor een raadsel. Is het toeval dat de eerste
categorie meestal werd ingezonden door veel jongere
vrouwen? En hadden die power girls slechte ervaringen met opdringerige mannen van een zekere leeftijd? Zijn jongere mannen echt veel aardiger geworden? Of zijn ze door diezelfde power girls zo gemtimideerd dat ze minder durven te zeggen?
Er is nog een benoemingsmotief dat opvallend ontbreekt, en dat is welstandsjaloezie. De zestigers van
nu zitten in de VUT en de zeventigers genieten nog
zo'n vijftien jaar van hun waardevaste pensioen. Dat
is fijn voor hen, maar de starters op de arbeidsmarkt
zullen zich toch weleens achter de oren krabben.
Want een ding weten zij zeker: naar de VUT kunnen
ze fluiten, en hun pensioen wordt onder hun ogen
uitgekleed. Toch positief dat ze plussers geen aanduidingen als overjarige parasiet naar het grijze hoofd
slingeren.
•

OP EEF IJD
Jan Erik Grezel

ijn verjaardag was alweer een paar dagen
achter de rug toen
Dick belde. "Nog van harte, ouwe
taaie." Hij had me blijkbaar voor
iets nodig. Het laatst had ik hem
gesproken in oktober, op het feest
voor zijn verjaardag. Vijftig werd
hij en nog net zo dronken als vroeger. Voor mij blijft hij de kwajongen uit onze studietijd. Gezegend
met een schijnbaar eeuwige jeugd:
geen groef, niet grijs, en tach maar
spotten met aile regels voor een
gezond leven. "Zeg, moet je
horen", leidde hij soepeltjes in. Hij
vroeg mijn hulp bij een tekst.
Nou schrijf ik weleens wat,
maar proza produceren op bestelling is het metier van de echte
tekstschrijver. Dus waar het voor
was , vroeg ik. Dat lOU hij me nog
wei uitleggen, deed hij nevelig. We
spraken af.
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Cosmetische correctie
Het bleek, kort daarop, voor een
contactadvertentie. Dick zit al vrij
lang zonder, hij yond het tijd voor
actie. De kroeg houdt zelfs hij
langzamerhand voor gezien, dus
had hij maar eens in de krant en
op internet gekeken. Hij haalde
een pagina met zelfportretten te
voorschijn. "Stevige meid (58) ... ",
"Dartele deem, 62 lentes, ...",
'Jeugdige griet van 47 .. .", had hij
voor de curiositeit aangestreept.
Taal als cosmetische correctie. "Eigenlijk zijn dat natuurlijk ouwe
tutten en taarten", zei hij zurig. Hij
wilde nu zelf de markt op, met een
eerlijk verhaal. Maar er was een
probleem. "Ik was laatst bij V&D
en die had den een seniorenactie
voor vijftigplussers. Dus niet voor
mij, dacht ik uit routine. Toen
schoot door me heen dar ik daar
nu ook bij hoor. Bij het afrekenen

vroeg ik tach maar om de korting .
Zegt die caissiere, een piepjong
ding: 'Nee, joh, dat is aileen voor
vijftigplussers .' Dus mijn leeftijd
moet je niet noemen, dat geeft een
vertekend beeld."
Hoe moest ik die volle vijftig
jaren lexicaal camoufleren? In de
dagen die volgden, probeerde ik
tot de kern te komen. Dick heeft
blijkbaar, zoals de meesten van
ons, twee leeftijden : de relatieve
'gevoelsleeftijd' en de absolute van
de kalender. Tijd is rechtlijnig,
maar zo beleven we het niet . In de
kinderjaren duren dagen eindeloos. Met het volwassen worden
begint de tijd zo te versnellen dat
we het soms niet meer kunnen bijbenen. "Ons hele leven blijven we
oordelen met een maat die zelf
verandert en dus eigenlijk geen
maat is", schrijft Douwe Draaisma
in zijn prachtige boek Waarom het

leven sneller gaat alsje auder wardt.
We benoemen onszelf en anderen als het om leeftijd gaat - vooral op
gevoel van perspectief. Voor hummeltjes ben je als dertiger stokoud,
voor echte bejaarden kom je dan
net kijken. Dat oordeel pakt nogal
negatief uit als het van jong naar
oud gaat (zie het artikel van Frank
Jansen hiervoor). Van oud zijn
hebben we in onze samenleving
een negatief beeld. 'De ouderdom
komt met gebreken', al probeerde
Cicero dit cliche 21 eeuwen geleden al te ontzenuwen. 'Opa' en
'ouwe tante' zijn, behalve dierbare
familieleden, ook scheldwoorden.
In het proza van Gerard Reve is geregeld sprake van "een vieze oude
man van boven de dertig",
Karikatuu r

'Oud' is uitgerangeerd, 'jong' is in
volle bloei. In veel takken van
sport ben je extreem vroeg oud.
Een turnster van 16 is senior, een
profvoetballer van 30 kan met pensioen en de 40-jarige amateur
hoort bij de veteranen. Vedetten
op leeftijd vind je alleen bij langeafstandlopen: zeer geschikt voor
ouwe zakken die zich nog even
jonge honden willen wanen, weet

SPAAN

ik uit eigen ondervinding. Wie
lang jong en kwiek wil zijn, is al
snel een karikatuur, zoals eertijds
de oudere jongeren of krasse knarren van Van Kooten en De Bie. Of
je maakt van het ouder worden op
zich een sport, zoals 'De roo-jarige'
uit Kapstukken van Godfried Bomans.

MOOI
Henk Spaan

O

p de website van Onze Taal
staat een aardig spelletje. .
De opdracht is van twee
woorden het mooiste te kiezen. Ik neem aan dat de makers zich bewust zijn van het arbitraire karakter van
de uitslag. Hoe definieer je de schoonheid van een woord? Ongetwijfeld zal de
betekenis een rol spelen, het aantallettergrepen, de klank , de gangbaarheid,
maar ook de mensen die het woord gebruiken.
Opgave 4 laat me kiezen tussen kerstengeltje en taka. Kerstengeltje zal van
deze twee wel winnen, tenzij de taalgevoeligen die deze site bezoeken geirriteerd raken door de manifeste lieflijkheid van het kerstengeltje. Ik houd van
Indonesisch eten, vooral omdat mijn
vrouw het beter klaarmaakt dan alle Indonesische restaurants waar ik ben geweest. Zij haalt de ingredienten in een
gespecialiseerde winkel aan het Gerard
Douplein in Amsterdam. Daarom zou ik
geneigd zijn het woord taka te verkiezen,
ware het niet dat er een bepaald soort
ondernemers is dat zijn bedrijf als 'toko'
wenst te bestempelen. Het zijn mannen
die een biertje ook wel een 'gele rakker'
noemen, hun echtgenote 'het vrouwtje'
en hun villa in de Luberon een 'hut'.
Dit volk heeft het woord taka zo besmet dat ik het slechts spugend uit mijn
mond krijg.
Je mag zelf ook een mooi woord opgeven. Ik heb hiernamaals ingevuld.
Waarom ik het een mooi woord vind, is
de combinatie van klank, betekenis en
context. Zo'n voorkeur is waarschijnlijk
altijd emotioneel. Hoewel ik er niet in
geloof, is het een hoopgevend woo rd.
Het zal niet worden gebruikt door iemand die zijn reclamebureau een 'toko'
noemt en de combinatie van de ie- en de
a-klanken is welluidend, zoals het shirt
van het nationale voetbalelftal van Argentinie oogstrelend is. Oagstrelend is
trouwens ook een mooi woord. Evenals
Argentinie. Maar het mooiste woord van
de Zuid-Amerikaanse topografie is Patagonie. Dat komt door de kwartjesboeken
boven in de kast op het logeerkamertje
van mijn oma in Haarlem, waarvan de
inhoud zich niet zelden afspeelde in Patagonie. Weet iemand een mooier woord
dan kwartjesbaek? Heeft iemand nog een
kwartjesboek? Dan wil ik het graag overnemen.
•

Kleuters en hoogbejaarden hebben
de trots op hun leeftijd gemeen.
Maar in de schemerzone van de
middelbare leeftijd gaat menigeen
gebukt onder het juk der jaren. En
zodra iemand geheimzinnig gaat
doen over de eigen leeftijd, weet je
meteen hoe laat het is. Nee, dan
maar gewoon voor de draad
ermee.
Dat hield ik Dick ook voor toen
hij op een avond langskwam. Aan
de tekst had ik nog niets gedaan,
dus ik begon uit de losse pols:
'Drankzuchtige goeierd van ronduit vijftig zoektjonge blom. ' Uiteindelijk lukte het ons niet een
tekst op papier te krijgen. "Toch
bedankt voor de moeite", zei hij
laat op de avond ten afscheid.
"Misschien doe ik die caissiere wel
een aanzoek. Die had het tenminste goed gezien. "

Turnsters van16 zijn al senioren.
Foto: HansOestrum Fotografie
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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 OnzeTool, Raamweg ra, 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.
• leveruw reactie in ondervermelding 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.

Ishet werkelijkzo dat we in ons
kleine Nederlandse taalgebied zo
hardhorig gewordenzijn dat we elkaars accentenniet meer kunnen verstaan? Mijn Australische vrouw kan
dat niet begrijpen. Amerikanen , Austrailers, Britten en Nieuw-Zeelanders
kunnen zonderal te veelproblemen
van elkaars films en soaps genieten,
zondernasynchronisatie of ondertiteling. Het blijft me eenraadsel waarom
Nederlanders en Vlamingen daarniet
toe in staatzijn.

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 art ikel.

v:

Deftige praat [1]: Arqentlnle
Lisonnevander Emde- Eindhoven

Uitspraak vanvoornamen
[cop van Diepen - Oosterblokker

errit Bloothooft, Doreen Gerritzenen Emma vanNifterick wijzenin hun artikel 'VanAmalia
tot Zjors' (februarifmaart) op de soms
grote variatiein de schrijfwijze van in
Nederland voorkomende voornamen.
Zegeven bijvoorbeeld wei 2 2 spellingenvan de naamAngelica. Die variatie
is n6g groter alswe bedenken dat een
spelling somsop meerdan eenrnanier kanworden uitgesproken. De
naam David, bijvoorbeeld, kom je ook
wei op z'n Engels tegen als[deevit].
Soms isde uitspraak ook wat onvoorspelbaa r: de ex-coach van het Nederlandselft al Frank Rijkaard laat zich
[frenk] noemen, en idool Jim Bakkum
houdt het zelf op de Nederlandse uitspraak van zijn voornaam, terwijl vrijwei iedereen hem met het 'vertrouwde' Engelse [dzjim) aanspreekt.

G

Jim, Idols-finalist van
vorigjaar, spreekt
zijnnaam op z'n
Nederlands uit.

Reinildis van Ditzhuyzen
zeggen hooggeplaatste personenin Arqentinie niet 'rojo'
voor 'rood' maar'colorado', en sprekenzede y en de 1/ van bijvoorbeeld
yo ('ik') encabal/a ('paard') niet uit als
UJ, maarals[dzje] (Onze Taalfeb ruarifmaart). Maarcolorado is beslist
geen'netteluisjargon'. Aile Argentijnengebruiken dit woord veel vaker
danrajo.
Ook dat aileen betere kringeny en
1/ als [dzj) uitspreken, isonzin.ln de 25
jaar dat ik in de Argentijnse hoofdstad
Buenos Aires hebgewoond, ben ik
vanhoog tot laag niemandtegengekomendie deze lettersop de Spaanse
manier (dusals UJ) uitsprak. Oatgebeurt hooguit in de noordelijkeprovincies die aan Bolivia en Paraguay
grenzen. Maar dat is regionaal, en met
netteluisjargon heeft die [dzjj-uit spraak dusabsoluutnietste maken.

Vlaamse nasynchronisatie

Deftigepraat [2]: taalgebruik
Beatrix

Geert Vanhecke- Londen

M.A. van den Hout- Haaften

n het december- en het januarinummer kwamende ondertitels
ter sprake die de Vlamingenaan
bijvoorbeeld de tv-serle Baantjer toevoegen en de Nederlanders aan een
Vlaamse serie alsSpoed. Maarkan iemand mij ook uitleggen waarommen
de stemmenvan de Vlaamse acteurs
in de film Sciencefictionvoor de Nederlandse markt heeft nagesynchroniseerd met eenNederlandsaccent?
Ook lOU ik weleenswillen weten
waarom er steeds weer een "Vlaams
gesproken" en een "Nederlandsgesproken " versie wordt gemaaktvan
Amerikaanse en Britse kinderfilms
(Disney, Harry Potter, etc.).

n het artikel'Deftige praat', in het
februarifmaartnummer,analyseert
Reinildisvan Ditzhuyzen het taalgebruik van koningin Beatrix. Zij prijst
haarom haar"keurige envlekkeloze
uitspraak".lk begrijp niet hoezij tot
deze constatering komt. ledereen die
onzekoningin weleens heeft horen
spreken, kanvaststellen dat zij een
duidelijk hoorbaarDuits accent heeft.
Mevrouw Va n Ditzhuyzen merkt
nog wei op dat sommige mensen de
uitspraak van de koningin bekaktzullenvinden endat dat komt doordat
steeds minder mensen zo netjes spreken. Ik kanaileen maarvaststellen dat
de meeste mensen de klinkersveel

'opener' uitspreken dan de koningin.
Ik begrijp niet waarom mevrouw
Van Ditzhuyzen niet ingaat op het
Duitseaccentvan onzekoningin. Oat
is, gezien haardeels Duitseachtergrond, verklaarbaar en algemeen geaccepteerd. Het is, kortom, helemaal
niet erg.

Deftige praat [3]: speldengeld
AnneliesHomburg - Haarlem
einildisvan Ditzhuyzen geeft in
haarcongreslezing, in het februarifmaartnummer,enkele voorbeelden vanoude hoftaal.Zo zouer in
de tijd van Emma's huwelijk sprake
zijn geweest van 'speldengeld': het
jaargeld voor vorstelijke bruiden.
Wij hebben geenrelaties met het
koningsh uis, maarhet begrip 'speldengeld' isdoorweven met mijn hele
jeugd (ik benvan1951). Mijn moeder
heeft altijd eenpotje met speldengeld gehad. Daarwerdalles uit betaald wat niet doorsnee was: de fletsen maker, het bloemetjevoor een
bruiloft, het extra kleurtje bij de kapper - niet de gewone permanent,
dus.(Maaralswij om eenbijdrage
vroegen voor het toegangskaartje
voor het schoolfeest, was het speldengeldaltijd net op ...)
Mijn moeder leeft niet meer, dusik
kanhaar niet meervragen hoe dat in
de praktijk geregeldwas:kreeg zij
echt extra geld van mijn vader, of was
het eenhandig uitvluchtje? In ieder
geval gebruik ik dat woord nu wei op
die manier;alsik met meer thuiskom
dan op het boodschappenbriefje
stond, sus ik rn'n geweten: 'Ach, dat
wasvan het speldengeld ...'

R

Intonatiein de homoscene

I
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Romeo Vermue - Terneuzen

"A

Iswe de Engelse melodie
overzetten op de Nederlandse zin, danwekt die
onzelachlust op: die melodie klinkt
overdreven, enerverend, enwordt geassocieerd met de maniervan praten
uit de homoscene" - dat schrijft Vincent J. van Heuven in zijn artikel over
de vervlakkende intonatie van het Nederlands, in het januarinummer. Nu
vraag ik me af of meneer Van Heuven
wei nagedacht heeft toen hij deze zin
opschreef, want hij zaltoch niet echt
menen dat iederehomoseksueel zo'n
nichterigeintonatie heeft?
•
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Uitspraak liquide/liquidatie

Benoemen tot/als

7spreek je woorden als Iiquidatie
• en Iiquide uit met [kw] of met
[k]?

7 Wat is juist: 'Hermans werd be• noemd tot erelid' of 'Hermans
werd benoemd alserelid'?

I Volgens de (uitspraak)woorden• boeken wordenailewoorden die
met Iiqui- beginnen - Iiquidant, Iiquideren, Iiquiditeit, etc. - met [kw] uitgesproken, behalve Iiquide ('direct
beschikbaar'), dat als [liekiede] klinkt.
Datkomt niet helemaal overeen met
de praktijk, want ook het zelfstandig
naamwoord Iiquiditeit wordt veelal
zonder[wI uitgesproken.
Normaal gesproken klinkt de
combinatie qu als [kw]; liquide en tiquiditeit zijn dusuitzonderingen.Dat
komt waarschijnlijk doordat deze
woorden - vooralliquide - nog een
sterkFrans karakter hebben, en in
het Frans wordt qu als [k] uitgesproken. Een woord als tiquidatie kan als
- ingeburgerde - Nederlandse afleiding worden beschouwd en wordt
daarom met [kw] uitgesproken.
Erzijn meeraan het Frans ontleende woorden waarin qu zonder[wI
wordt uitgesproken, zoals equiperen
en equipage (tegenover equivalent).
Waarschijnlijk hebben zulke verschillente maken met de matevanlnburgering, de frequentie en het moment
waarop het woord ontleend is. Misschien speeltook een (verondersteld)verband met het Latijn een rol;
Latijnse woorden met quwordenaltijd met [kw] uitgesproken.

Punt na internetadres

7 Voigt er een punt als een zin
• eindigt met een internetadres
of een e-mailadres?
,Ja, een zln moet in lopendetekst
• altijd eindigen op een afsluitend
leesteken. Dat kan een punt zijn,
maarook een vraagteken, eenuitroepteken of een beletselteken (drie
puntjesachter elkaar). Eris geen
enkele reden om na internet- en
e-mailadressen de punt weg te
laten.Weliswaar komenin dergelijke
adressen ook punten voor, maardie
kunnen niet aan het eind staan:
verwarring is dan ook uitgesloten.
Enkele voorbeelden:
- Dewebsiteiswww.onzetaal.nl.
- Kijknu op www.onzetaal.nl!
- Mail je naartad@onzetaal.nl?

,De beste keus is 'Hermanswerd be• noemdtot erelid.' Demeeste woordenboeken vermeldenaileen de combinatie benoemen tot. Volgens de
Voorzetselwijzer (1997) isdaarnaast
benoemen als mogelijkals het om een
functie gaat:'Hij werd benoemd tot
directeur' en 'Hij werd benoemd als
directeur' zijn dusbeide juist. fretid is
echtergeenfunctie, maareen titel of
hoedanigheid.ln zo'n geval wordt tot
gebruikt: 'Hij werd unaniem benoemd
tot voorzitter.'
Ook benoemen in issoms mogelijk:
iemand kan 'benoemd wordenin het
ambt van burgemeester' of 'in de
functie vandirecteur'.

Elkaars
7Mijn spellingcontrole struikelt
• over het woord elkaars in een zin
als 'We moeten elkaars problemen
proberen op te lossen.'Is dat woord
fout?

Debedenker vande term mantelzorg is de hoogleraar ziekenhuiswetenschappen dr.J.C.M. HattingaVerschure. Hij int roduceerde het woord
beginjarenzeventig, zonderenige
verwijzing naarde legende vanSintMaarten. In zijn boek Het verschijnsel
zorg (1977) schrijft HattingaVerschure: "AI in 1971 hebik dit type vanzorgverlening de naam 'mantelzorg' gegeYen. Zeis immersvoor elk lid vande
groepals eenmantel, die verwarmt,
beschut en bevelllqt.'
Later werdvaak gesuggereerd dat
mantel- een toespeling isop de uitdrukking mantel der Iiefde, omdat
mantelzorg werkt als een warme
mantelvanzorgen liefde.Hoewel die
begrippen en betekenissen bij elkaar
aansluiten, heeft HattingaVerschure
het waarschijnlijk niet zobedoeld.
Mantel der Iiefde wordt immersvaak
gebruikt in de zinswending iets metde
mantel der Iiefde bedekken: '(uit medeleven) iets geheimhouden of vergoelijken; het er niet meerover hebben'.
Met dankaan de ledenvan de elektronischediscussiegroep Navorser.

Loge/logee
, Nee, elkaars iseen correctwoord;
• het isaileen niet in het Groene
Boekje (1995) opgenomen, en de
meeste spellingcontroleprogramma's
zijn op die woordenlijstgebaseerd.
flkaa rs isde bezitsvorm van het
wederkerig voornaamwoord elkaar. In
de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(1997) wordenenkele voorbeeldzinnenmet elkaars gegeven, zoals "Waiter en Maarten atenelkaars boterhammen op.' En Van Dale (1999) noemt
onder meer "op elkaars lip zitten" en
"in elkaars gezelschap".

Mantelzorg
7Heeft het begrip mantelzorg
• ('hulp door familie en vrienden
aan mensendie zorg nodig hebben') iets te maken met de legende
van Sint-Maarten, die de helft van
zijn mantel aan een arme gaf?
, Nee, mantel- in mantelzorg verwijst
• naarde belangrijkste functie van
een mantel: het omhullenenwarm
houden vaniemand. Het isduseen
metafoorvoor de sociaIegroepen die
de patient 'omringen' (familie,vriendenen bekenden).

71n de taalquiz van het OnzeTaal• congres, afgedrukt in het februarljrnaartnumrner, werd logees als
juiste spelling genoemd. Maar het
meervoud van loge is toch loges?
, Dewoorden loges en logees bestaan
• allebei: loges is het meervoud van
loge, logees is het meervoud van de
vrouwelijke vorm logee.
Het Nederlands kentverschillende
Franse leenwoorden die op -e eindigenen een persoon aanduiden, zoals
loge, introduce, attache en ptostitue.
Zo gespeld gaathet om de mannelijke
variant, die tevens als sekseneutrale
vorm wordt gebruikt. Van diewoordenop -ebestaat een exclusief vrouwelijkevariantop -ee (logee, prostituee, etc.). 'We hadden gisteren
logees' betekentdusdat er aileen
vrouwelijke slaapgasten waren, terwijl
'We hadden gisteren loges' in het
midden laatof het om mannen of
vrouwen of een combinatie ging.
Het accentaigu vervaltbij de vrouwelijkevorm (loge wordt dusniet
logee), omdat het voor de uitspraak
niet nodig is. Beide meervoudsvormen -loges en logees - worden zon•
der apostrofgeschreven.
o
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Prof. dr. J.C.M. Hatt ingaVerschure:
bedenker vande
term monte/zorg.

ALLES WAT WAAR IS, IS KOUD
ZONDER WAARDE
Taalverandering of taalverloedering?

Jan Renkema - bijzonder hoogleraarTaalverzorging namens het Genootschap OnzeTaal,
Universiteit vanTilburg

In het onlangs verschenen boekje Verandering en verloedering gaandrie

zamelde taalkundigen slechts een kwestie van tijd is
dat de constructie hun hebben als correct taalgebrui k
wordt beschouwd, en dat leidd e tot veel verontwaartaalkundigenin op veelgehoorde opvattingen over taa l, zoals 'Taalverandigde reacties.
Het was niet de eerste keer dat er over hun hebben
dering istaalverloedering.' Volgens Jan Renkema ishier nog wei meer
is gesteggeld. De bij Onze Taal-Iezers welbekende
overte zeggen. "De kern van het probleemisdat veeltaalwetenschappers taalkundi ge Joop van der Horst heeft er al eens op
gewezen dat Anne Frank in haar dagboek deze connauwelijks aandacht hebben voor normatieve kwesties."
'/... stru ctie ook gebruikte, maar dat haar vader die na de
oorlog, bij het persklaar maken van de tekst, heeft gecorrigeerd. Al sinds de ja ren zeventig ontvang ik regelmatig lett erenstud ent en op mijn werkka mer voor
hun stage of scriptie, bijna afgestudee rde twintigers
ind ja nuari verschee n het boekje Verandus. Vanaf die tijd heb ik de constructie dikwijls kundering en verloedering, een essayistisch
betoog van drie taalkundigen die werknen note ren . En als je hun er dan op wees, kreeg je
verbaasde reacties in de trant van: 'Ja maar, hun zegzaam zijn bij het Meert ens Instituut:
gen het ook!' Ook elde rs is de constructie geregeld te
Hans Bennis , Leonie Cornips en Marc
van Oosten dorp. In deze publicatie worden in kort
horen , bijvoorbe eld bij jongere cabaretiers, vooral als
bestek tien populaire opvatti ngen over taal behanze even van hun tekst afwijken.
deld, bijvoorb eeld dat taalverand erin g taalv ersimpeVerwarrend
ling is, dat wie niet kan spellen zijn moedertaal niet
beheerst en dat de omroep de taal verloedert.
Wat zegt Verandering en verloedering over hun
Dit boekje is een prachtig cadeau voor elke taalhebben? De samenstellers halen een prachtig onderliefhebber, omdat het laat zien hoe taalkundigen aan- zoek aan van de Nijmeegse taalkundige Roeland van
kijken tegen discussies over zinnen als 'Hun hebb en
Hout, waarin wordt aangetoond dat hun hebben is
meer zakgeld als mij', over de tussen-n en over wat
ontstaan in gebieden waar al een dialectvorm zoals
wei en niet zou mogen, kortom over aile kwesties
hullie hebben bestond . De vorm met hun zou het eerst
die in columns en publieke discussies over taal aan
gebruikt zijn doo r lager opgeleiden, en wordt nu
bod komen . Het boekje heeft aardig wat aandacht
vooral door jongere sprekers geha ntee rd. In sommige
gebieden is het gebruik van hun als onde rwerp in een
gekregen in de pers. Enkele van die reacties ware n
uitgesproken negatief, in de trant van 'Ze durven
half mensenleven met twintig procent toegenomen .
De geinte resseerde taa lgebruiker die zich afvraag t
geen stelling te nemen en praten weer eens goed
of het nu wei of niet mag, blad ert verder, komt nog
wat eigenlijk fout is.' Zie bijvoorb eeld de schampere
een bekend gedichtje tegen van Annie M.G. Schmidt
column van Henk Spaan in het vorige nummer van
over "hun hebben de macht" en ... vindt daarna niets
Onze Taal . Wat zou er achter die
meer over deze kwestie. Uit het boekje moet hij afafwijzende reacties zitten?
leiden dat taalkundigen vinden dat tegen taalverandering niets te doen is, maar dat is zijn vraag niet.
AnneFrank
En het wordt nog verwarrender wa nnee r diezelfde
De kwestie hun hebben is heel getaalgebruiker een krantenbericht onder ogen krijgt
schikt om te laten zien waarom een
waarin dezelfde Nijmeegse taalkundige van zojuist
taalkundige bijdrage vaak zo weinig
.enthousiasme oproept bij de niet
aangeeft dat hun hebben weliswaar een interessant e
taalkundi g geschoolde taalliefhebb er. ontwikkeling is, maar dat hij liever niet ziet dat zijn
Vorig najaar was het onderwe rp
dochters die constructi e gebruiken. 'Mag ik da n nu
uw sta ndpunt?', hoor je de taalgebruiker denken.
wee r uitgebreid in het nieuws, naar
i ','-:.
aanleiding van een symposium ter
Wat is hier aa n de hand ? Wetenschappers, en dus
gelegenheid van het afscheid van
ook taalwetenschapp ers, richten zich in eerste instanNorm en en waarden in het Nederl and s
taalkundi ge Jan Stroop . De pers betie op een beschrijving van wat er gebeur t, en hopen
richtt e dat het volgens de aldaar ver- daarmee te verklaren waarom iets gebeurt zoals het
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Uitgave: AmsterdamUniversityPress.
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lllustratie van Heln de Kart in Verandf.>ring en verloedering.

gebeurt. Populair gezegd: wetenschap richt zich op
wat de werkelijkheid is, op wat waar is. Het gaat om
feiten die uitgedrukt kunnen worden in 'Google-frequenties' of om beschrijvingen van het spreektempo
van een bekend politicus of om overwegingen dat een
mooie huis taalkundig gezien een vereenvoudiging is.
Maar de geinteresseerde taalgebruiker zit met een
ander probleem. Die wil weten of een bepaalde constructie al dan niet aanvaardbaar is, die wil horen hoe
iets gewaardeerd wordt. De vraag van de taalgebruiker is eigenlijk een ethische vraag: mag het of mag het
niet? En wat doet de taalkundige? Die zegt: sommigen
doen het, anderen niet. Toch valt er veel meer te zeggen, zoals de medewerkers van de Taaladviesdienst
van het Genootschap Onze Taal elke dag merken.
Solliciteren
De kern van het probleem is dat veel taalwetenschappers nauwelijks aandacht hebben voor normatieve
kwesties. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar
doorgaans houden taalkundigen zich in hun 'descriptie' (oftewel beschrijving) verre van 'prescriptie'
(voorschrijving). Nog geen drie decennia geleden was
dit heel anders. Vanuit een taalfilosofische invalshoek
werd toen ook in Nederland intensief nagedacht over
wat een (taaljnorrn precies is, en hoe regels ontstaan.
Uit het werk van bijvoorbeeld Renate Bartsch en
Otto Duintjer van de Universiteit van Amsterdam heb
ik geleerd hoe een vraag naar de norm beschouwd
kan worden als een vraag uit onzekerheid in een situ atie waarin er een keuzemogelijkheid is: 'Ik hoor hun
en zij, wat moet ik doen?' Uit de literatuur over normen is ook bekend dat men in bepaalde fasen van het
leven normgevoeliger is dan in andere. Denk bijvoorbeeld aan de modenorm bij jongeren of het gebruik
van woorden in een speciale betekenis (heftig, cool)
of aan de strakheid van normen bij bijvoorbeeld vijftigers ('Die jongeren zeggen domweg hun!'), die op
latere leeftijd vaak weer milder worden: 'Grappig hoe
mijn kleindochter hun gebruikt.'
Taalkundigen die reageren met resultaten van frequentietellingen hebben gewoon niet door dat de
taalgebruiker een vraag stelt uit onzekerheid of irritatie, of dat hij geen afstand wil doen van wat hij met
zo veel moeite geleerd heeft, bijvoorbeeld het onderscheid tussen hun en hen. En het opmerkelijke is dat
vele andere fouten moeiteloos geaccepteerd worden,
sterker nog : nauwelijks iemand opvallen - bijvoorbeeld zinnen als 'Tijdens zijn vakantie heeft God tot

zich genomen onze lieve broer.' Een taalkundige die
het normenprobleem in taal aansnijdt of onderzoekt
maar geen oog heeft voor de onzekerheid of irritatie
van de taalgebruiker, mist een sensor voor het sociale
aspect van taalgebruik. Jongeren moeten wel 'hun
hebben' zeggen, anders horen ze niet bij hun groep,
maar als ze gaan solliciteren, moeten ze weten wat
het effect is van het gebruik van deze constructie,
als ze tenminste als 'algemeen beschaafd' willen overkomen.
Esthetische oordelen
Er is nog een waarde die bij de waarheid van de feiten hoort. Dat is de waarde van de esthetica. Hoe
vaak hoor je niet: 'Maar dat hun is toch gewoon lelijk!' Of: 'Dat klinkt gewoon niet, een mooie huis.' De
taalkundige kan dan zeggen dat ons taalsysteem heel
goed een derdenaamvalsvorm in onderwerpspositie
kan hebben, zoals in het Afrikaans (ons gaan nie) of
zoals in de uitdrukking ons kent ons. Maar zo'n 'ware'
systeemopmerking is niet relevant in een discussie
over mooi of lelijk. En ook de autorite itsnorm helpt
hier niet: u lOU een mooie huis mooi moeten vinden,
want ook de grootste dichter uit de Gouden Eeuw gebruikte de uitgangs-e voor het-woorden. Leest u maar
bij Vondel : "Gelukkig is een vast gemoed / Dat in
geen blijde weelde smilt / En stuit, gelijk een taaie
schild , / Den onvermijbren tegenspoed!"
Hoort dat bij wetenschap, een discussie over
schoonheid? Misschien niet, Maar esthetische oordelen waren en zijn wel een interessant onderzoeksobject. Neem nu de volgende zinnen - die in het
aprilnummer ook al door Henk Spaan zijn besproken:
- Hij eet zich een appe1.
- Koot droomt zich af.

KOOT
DROOMT
ZICHAF

De eerste is, zo wordt uiteengezet in Verandering en verloedering, een constructie
die in Heerlen voorkomt. De tweede is de
titel van een boek van Kees van Kooten
uit de jaren zeventig, die door de drie auteurs wordt opgevoerd om aan te geven
dat literaire schrijvers de constructie ook
weleens gebruiken, als stijlmidde1. Inderdaad blijkt ons taalsysteem in dit geval
het woordje zich te kunnen verdragen.
Heel int eressant is dat zich in een bepaald dialect betekent dat de appel helemaal opgegeten wordt, en dat men daarom weer niet kan zeggen 'Hij eet zich appels.' Maar zulke 'ware' opmerkingen zijn
hier niet relevant. Want voor de taalgebruiker die
houvast zoekt, is er een behoorlijk verschil tussen
beide zinnen. Bij de Heerlense constructie wil hij
weten of die nu juist of onjuist is. Bij Van Kooten zal
hij die vraag niet zo snel stellen, omdat hij ziet dat
het hier om een woordspeling gaat, en daarbij geldt
een heel andere vraag: bezorgt die hem een esthetisch genoegen of niet? In veel discussies over taal
speelt die esthetica wel degelijk een ro1.

Afsterven
De Taaladviesdienst van het genootschap krijgt vaak
de vraag of een zin of constructie wel mooi is, wel
goed loopt. 'Dat is toch geen gezicht,' hoor je vaak,
'die spelling odeklonje.' Of: 'Hijheb is toch veellelijker
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de bezigebij

Bijde woordspeling
Kaotdreamtzich of
zalniemandzich
afvragen of de constructie wei correct is.
Amsterdam, De Bezige Bij,1988;

oorspronkelljke uitgave ' 977_
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dan hij heeft.' Hoe die esthetische oordelen tot stand
komen, is nog een groot raadsel, maar ik vermoed dat
er meer consistentie in zit dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.
Het boekje Verandering en verloedering roept bij mij
twee reacties op: wat een rijkdom aan ware kennis
over taalvariatie en taalverandering! En: wat een
gemiste kans! De drie taalkundigen zeggen aan het
einde van hun betoog wel dat ze best eens willen zeggen dat er iets fout is. Waar ze dan echter op wijzen,
is het onderwijsbeleid. Ook dit is weer helemaal

waar. Maar wat heeft de geinteresseerde taalgebruiker hieraan? Die wil weten of iets goed of fout is, die
wil zijn oordeel over mooi of lelijk toetsen. Die verwacht van een taalkundige niet alleen een voorspelling over het al dan niet doorzetten van een verandering. (Op welke theorie zou die trouwens gebaseerd
moeten zijn?) De taalgebruiker verwacht van de taalkundige een beredeneerd advies over wat hij moet
doen in twijfelgevallen, of een advies over zinsritme
en andere esthetische aspecten. Taalkunde die hier
niet op reageert, sterft zich langzaam af.

e
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Gaan taalkundigen inderdaad voorbij aanwat goed en
fout is? Een vandeauteurs van Verandering enverloedering reageert op de beschouwing vanJan Renkema.

Marcvan
Oostendorp- Leiden

boek reageert. Maar als er zo veel
behoefte is aan meningen wil ik
- op persoonlijke titel - de mijne
ook best geven: ik vind dat je mensen niet moet uitsluiten om hun
vermeende taalfouten. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan Jack.

IAMTAM

eleven in intolerante
tijden, ook in taalzaken. "Fout is fout",
schreef de columnist Henk Spaan
vorige maand onverzoenlijk in Onze
Taal, om vervolgens uit te roepen
dat mensen die Limburgs willen
spreken "dat maar in Duitsland
(moeten) doen". Jan Renkema lijkt
hem nu gelijk te geven: als taalgebruikers graag willen horen wat
'goed' is en wat 'fout', moeten taalwetenschappers daarover niet al te
genuanceerd doen, maar die taalgebruikers geven waar ze om vragen.
Ik zou nu de argumenten kunnen herhalen die Hans Bennis, Leonie Cornips en ik geven in ons boek
P'Verandering en verloedering - en die
Renkema onbesproken laat: dat er
geen rationele basis is om bij twijfel een van de twee vormen tot de
'goede' te rekenen en een tot de
'foute'; dat mensen zich volgens allerlei onderzoek alleen ergeren aan
het taalgebruik van anderen als ze
die anderen toch al niet aardig vinden; dat taalvariatie slechts zelden
tot onoverkomelijke communicatieproblemen leidt; en dat respect
voor taalgebruikers die anders praten dan jijzelf 66k een waarde is
die in een debat over taalnormen
Lmoet worden meegewogen.
Kennelijk is taal echter de bron
van zo veel emoties dat menigeen
naar dit soort argumenten niet
eens wenst te luisteren; dat lijkt me
de belangrijkste les uit de manier
waarop men in Onze raul op ons
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Ik heb Jack ontmoet tijdens een
dialectonderzoek, van oudsher het
ambacht van het Meertens Instituut.
Jack werkt zijn hele leven op de
markt, waar hij in het plat-Rotterdams allerhande waren aan de man
brengt. Ik ken weinig mens en die zo
taalvaardig zijn als Jack. Hij beheerst evenveel varieteiten van het
Rotterdams als er mensen op de
markt komen: als hij een Surinaams
meisje van vijftien een paar kniekousen wil verkopen, spreekt hij
heel anders dan wanneer een knorrige oude heer om pijptabak komt.
Een brief durft Jack echter niet
te schrijven, omdat hij verlamd
raakt door het idee dat hij te veel
fouten maakt, en dat mensen hem
belachelijk zullen vinden als ze
zien dat hij niet precies spelt zoals
het hoort. "Ik heb dat allemaal niet
geleerd, joh", zegt hij. Zelfs e-mails
schrijft hij liever niet. Zoiets is voor
hem ook niet een kwestie van even
naar de Taaladviesdienst bellen,
want hoewel Jack op de markt iedere taaladviseur moeiteloos een
enorme berg nutteloze voorwerpen
in de maag splitst, zou hij heel zenuwachtig worden als hij over de
telefoon met geleerde mensen over
taal moet praten. Ook zal hij de
Schrijfwijzer van Jan Renkema niet
inkijken, want die is hem veel te
moeilijk en te deftig.
Jack zal, kortom, nooit aan de
hoge taalnormen van Spaan en
Renkema voldoen. Er zullen altijd

mensen zijn die zich ergeren als hij
'groter als' zegt of 'hun hebben'.
Fout is fout. Hij kan daarom niet
volwaardig deelnemen aan het
maatschappelijk debat: wat mensen
op de markt nog wel accepteren,
zullen ze niet aanvaardbaar vinden
als Jack op de televisie zijn mening
geeft over de stand van de economie. Hetzelfde geldt overigens voor
Jacks klandizie, die grotendeels
bestaat uit allochtone vrouwen die
nooit het niveau van de moedertaalspreker zullen kunnen bereiken.
Zender aanstcct

Elke oproep tot tolerantie en nuance wordt de laatste tijd afgedaan als
een teken dat je niet durft te zeggen
waar het op staat: "Er is sprake van
'laisser faire' ", smaalt Henk Spaan
als hij constateert dat we niet stevig
tekeergaan tegen mensen die anders spreken dan wijzelf.
Taal wordt vaak gebruikt als een
\instrument om de mensheid te veridelen in 'wij' (die weten hoe het
'hoort) en 'zij' (die zulks niet
.weten). Veel mensen willen graag
'Ieren hoe ze aan de standaardtaalnormen moeten voldoen en in ons
boek geven wij hun daarin geen
ongelijk. Op de factoren die hierbij
een rol spelen, gaan we ook in, al
zegt Renkema nog zo vaak dat wij
die negeren. Het gaat echter te ver
om van de taalwetenschap te vragen om bepaalde groepen voor te
trekken, en aan de kant van de 'wij'
te gaan staan die vinden dat iedereen nou maar eerst eens fatsoenlijk
Nederlands moet leren. Die mensen
vormen hun zinnen misschien helemaal 'correct' en zonder aanstoot te
geven. Maar daarom spreken ze
nog niet de waarheid.
,.
Zie het aanbod op bladzijde 133.

BESCHERMVROUWE KONINGIN JULIANA
1909-2004
PeterSmulders- directeur Genootschap OnzeTaal

M

Koningin juliana in
oktober1968bij het
Circustheater in
Scheveningen, waar
zij voor het eerst een
Onze Taal-congres
bijwoont alsbeschermvrouw van
het genootschap.
Verder v.l.n.r. Onze
Taal-redacteur dr. lVeering. zijn dochter
Bernadette. Onze
Taal-voorzitter j.M.
Redele, prinsClaus
en mr. V.G.M. Marijnen,burgemeester
van Den Haag.

et het overlijden van
koningin Juliana op
20 maart heeft het
genootschap na 38 jaar zijn beschermvrouw verloren. De koninklijke bescherming begon op 10 oktober 1964. Toen hield Onze Taal
in het Scheveningse Kurhaus onder
de titel 'De kunst van het woord '
zijn vijfde congres, en koningin
Juliana zette deze lustrumviering
extra luister bij door voor die dag
als beschermvrouw op te treden.
Twee jaar later, in november 1966,
maakte het bestuur in het tijdschrift bekend "dat Hare Majesteit
de Koningin het beschermvrouwschap van ons Genootschap heeft
aanvaard. Wij mogen hierin een
erkenning zien van ons werk in het
verleden en vooral een aanmoediging voor de toekomst."
In de jaren daama heeft de koningin vele keren blijk gegeven
van haar belangstelling voor het
onderwerp 'taal' in het algemeen
en voor de activiteiten van het genootschap in het bijzonder - zo
was het bekend dat zij Onze Taal
grondig las. Nadat koningin Juliana
in 1966 beschermvrouw was geworden, woonde zij in die hoed anigheid in oktober 1968 het eerstvolgende congres bij (zie foto),
dat ging over het Nederlands in
lied en cabaret. In de jaren daama
ontving zij in het kader van haar
beschermfunctie ook enkele malen
een delegatie van het bestuur.
Oud-bestuursleden herinneren zich
nog dat dergelijke bezoeken be-

Tijdens het Onze Taal-congres van1993 wordt aan prinses julianahet eerste exemplaarvan de
Onze Taal Taalkalender uitgereikt.Links Liesbeth Gijsbers vanOnze Taal, rechtsburgemeester
van Utrecht mr. I. Opstelten.

paald niet alleen een formaliteit
waren: zij kregen van de koningin
pittige vragen voorgelegd over
onder meer lessen Nederlands op
school en hoe dat dan moest met
buitenlandse kinderen die toch ook
goed Nederlands moesten leren.
De laatste keer dat de prinses
aanwezig was bij Onze Taal was in
1995, op het congres 'Als u begrijpt
wat ik bedoel' in de Jaarbeurs in
Utrecht . Daar, maar ook op andere
congressen wisten publicaties van
Onze Taal haar onvervalste belangstelling voor de taal bloot te leggen: in 1991 verdiepte prinses
Juliana zich op een Onze Taal-congres vol overgave in een nieuwe
Onze Taal-bundel met taalkronkels, en in 1993 nam ze in Utrecht
met veel belangstelling de eerste

Onze Taal Taalkalender in ontvangst (zie foto) . Tijdens haar vertrek bij het congres 'Taal in uitvoering', in 1986, drukte zij toenmalig
voorzitter Staab naar aanleiding
van klachten uit het bedrijfsleven
over onvoldoende taalbeheersing
van jongeren vanachter een geopend autoraampje op het hart:
"Meneer Staab, u moet er echt iets
aan doen!" Dat gebeurde al een
jaar later, met een themadag over
het taalvaardigheidsonderwijs:
'Scholing in taalgebruik'.
Tijdens de uitvaartplechtigheid
memoreerde dominee Hudig dat
koningin Juliana graag scrabbelde.
Dat haar belangstelling voor taal
veel verder reikte, blijkt uit haar
jarenlange betrokkenheid bij het
genootschap.
•
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PrinsesJuliana verlaat
het congres van1995,
het laatste waarbij ze
aanwezig was.
O N ZE
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152 ANDERE WOORDEN VOOR CAMEO
Taaladviesdienst

M

aar liefst 123 lezers
gaven gehoor aan onze
oproep een Nederlands
woord te bedenken voor het Engelse cameo (Onze Taal februari /
maart). Een cameo is een klein filmrolletje van een bekende persoon;
vermaard zijn vooral de cameo's van
Alfred Hitchcock in zijn eigen films.
In onze oproep vermeldden we
dat een cameo van oorsprong een
edelsteen is; de Nederlandse naam
is camee. Maar er waren drie lezers
- L. Mutter, W. Scheelings en R.
Versteden - die ons er terecht op
wezen dat een camee eerder een
siersteen is dan een edelsteen: het
is volgens Van Dale een "uit lagen
van verschillende kleur bestaande
gem [= (half)edelsteen] waarin
figuren of letters in relief zijn gesneden". Een camee bevat vaak het
silhouet van een gezicht; wellicht
kunnen we ook hierin een verband
zien met een beroemdheid die
even te zien is in een film.
Sommige inzenders hebben het
beeld van een fraaie steen in gedachte gehouden, getuige inzendingen als blinkrol, flonkerrol,Jonke/ en glinsterrol. Tot de meest inge-

tegelijkertijd subtieler is en daardoor beter past bij het verschijnsel cameo: glimprol. Een glimp
van iemand opvangen betekent
'iemand heel even zien'. En dat is
r. flitsrol (30X)
precies wat er gebeurt bij een
2. flitsoptreden (9X)
cameo: een beroemdheid komt
eventjes in beeld. Bovendien blijft
3. vip-flits (8x)
hij tijdens dat korte optreden
4. vip-figurant (5X)
veelal op de achtergrond - vanflitsverschijning (5X)
daar dat een cameo de filmkijker
5. glimprol (4X)
nogal eens ontgaat. Deze subtilikoprol (4X)
teit komt volgens ons mooi teru g
6. bliksemrol (gx)
ererol (3X)
in glimprol, terwijlflitsrol fel en
glansrol (3X)
krachtig is (net als de andere
sterfigurant (3X)
voorgestelde samenstellingen met
sterflits (3X)
flits en net als bliksemrol). Overigens zou je in glimprol met een
Hoewel flitsrol met stip op nummer beetje goede wil ook nog een ineen staat, vinden wij het niet het
directe verwijzing naar een mooie
geschiktste alternatief. Natuurlijk
steen kunnen zien: glimpen is een
dekt het de lading van cameo: we
(verouderde) vormvariant van
zien een beroemdheid 'in een flits' glimmen.
voorbijkomen enflits betekent volDe eerste die glimprol voorstelgens Van Dale "snel verschietend
de, was Annelies Mulder uit
beeld" en "kort gedeelte van een
Scherpenzeel. Zij ontvangt de
(beeld) reportage".
boekenbon van € 25,-, beschikbaa r gesteld door de Stichting
LOUT (Let Op Uw Taal). We beGlimprol
danken alle inzenders voor hun
Maar er is een ander woord dat
dezelfde interpretatie toelaat maar enthousiaste reactie.
•
zonden woorden behoort dit rijtje
echter niet; van de 152 alternatieyen werden de volgende woorden
vaker dan twee keer voorgesteld:

IAMTAM

ANDER WOORD VOOR ... SIDEKICK

D

e laatste tijd duikt het
Engelse sidekick nogal
eens op in het Nederlands. Volgens The New Oxford
Dictionary oj English betekent het
'assistent of metgezel, met minder
autoriteit'. En Van Dale EngelsNederlands geeft onder andere
de betekenissen 'ondergeschikte
partner' en 'handlanger'.
Sidekick wordt tegenwoordig
veel gebruikt voor het 'maatje' van
een radio-dj , maar ook elders zijn
sidekicks te vinden: Jan Mulder
wordt beschouwd als de sidekick
van Barend en Van Dorp, in Baantjer is Vledder de sidekick van De
Cock, en Robin is de sidekick van
Batman. Overigens wordt er in
radio- en tv-verband ook wel gesproken van 'cohost' (letterlijk
'medegastheer'), maar dit lijkt ons
niet helemaal hetzelfde als side-
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kick: een cohost is gelijkwaardig
aan de presentator, terwijl een
sidekick een treetje lager staat een betekenisaspect dat ook in de
eerdergenoemde woordenboekdefinities terugkomt.
Wij vragen ons af of er een
Nederlands woord te bedenken is
voor sidekick dat niet beperkt
blijft tot de radio- en tv-betekenis
en dat dus breder is dan medepresentator; verder zou het Nederlandse equivalent recht moeten
doen aan het betekenisaspect
'ondergeschikt'. Weet u een goed
alternatief, stuur dat dan voor
7 juni naar de Taaladviesdienst,
Raamweg ra, 2596 HL Den Haag;
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl.
De inzender van het geschiktste
woord wordt door de Stichting
LOUT beloond met een boekenbon.
•
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Radio 538-dj Edwin Evers (midden) met zijn 'sidekicks' Nielsvan
Baarlen (links) en Rick Romijn.
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WO OR D VA N ...

HARRY COHEN

GEDICHT VOOR

IAMTAM
Maande lijks ruimen we een plaats in voor gedichten: speciaal voor
OnzeTool geschreven poezie over taal en over alles wat daarmee
samenhangt.

Maandelijks zet een professionele taalgebruiker in OnzeTool uiteen waarom juist dat

ene woord er met kop en schouders boven uitsteekt. In deze aflevering Harry Cohen
(1916), econoorn, oud-vertaler bij de EU en publicist.

H

et Nederlandse woord dat me het meest treft, is

sukkelaar. Denkt u vooral niet dat ik sukkel bedoel,

want dat woord is voor een heel ander soort mensen bestemd. Sukkels kom je in Nederland tegen ,
sukkelaars leven in Vlaanderen. Noemen Vlamingen je een sukkelaar - of, als ze wat ouder zijn, 'ne sukkeleer - dan heb je hun
sympathie. Het is natuurlijk geen compliment. Ze vinden je inderdaad wat dom of traag of onhandig, maar een echt verwijt is
het niet. Je bent nu eenmaal zo, en daarom verdien je het medeleven van aile niet-sukkelaars , en misschien wel hun hulp.
In Nederland zit dat anders. Word je daar een sukkel genoemd , dan behoor je je te schamen. Het gaat niet aileen om
die domheid, traagheid en/of onhandigheid van je, maar vooral
ook om de irritatie die je daa rmee bij anderen opwekt. De omgang met jou, die sukkel, kost hun een hoop tijd en zenuwen,
misschien wel geld. Je bent niet zozeer een pechvogel als wel
een prutser, geen zielige schlemiel maar een stuntelende stoethaspel.
Maar laat ik niet doordraven, want de woordenboeken geven
me maar gedeeltelijk gelijk. Als hun definities en labels kloppen ,
overdrijf ik met die tegenstelling tussen de Nederlandse sukkel
en de Vlaamse sukkelaar. Maar hoe weten die woordenboeken
dat allemaal zo precies? Het identificeren van vlamismen is
geen eenvoudig karwei; dat heeft de ervaring me wel geleerd.
Wanneer ik weer eens een nieuw geval ontdekt meen te hebben
en bij mijn Vlaamse vrienden navraag doe, begint iedereen te
aarzelen. Vaak blijft het bij een wegwuivend 'Nooit van gehoord'
of 'Je loopt twintig jaar achter.' Er komt geen keihard 'ja' of 'nee '
als ik niet met een solide bron voor de dag kom. Welnu, mijn
bron voor sukkelaar is Martje.
Martje was de secretaresse van het kantoor in Brussel waar ik
een flink stuk van mijn leven heb doorgebracht. Secretaresse is
een bescheiden functie en Martje wachtte zich er dan ook wel
voor zich in technische discussies te mengen. Maar op een kantoor komen ZQ veel andere dingen ter sprake , dingen waarover
iedereen kan meepraten. Kwesties van oprechtheid, betrouwbaarheid en loyaliteit bijvoorbeeld .
Wie stevig in zijn morele schoenen staat, heeft met zulke problemen weinig moeite. Voor kantoorheren met gietijzeren principes en vormvaste normen is het niet zo'n toer om uit te maken
of iemand in een bepaald geval onoprecht of onbetrouwbaar of
disloyaal is geweest. Maar voor Martje was daarmee de kous
niet af. In het land van Tijl Uilenspiegel en Reintje de Vos weten
ze dat er meer tussen hemel en aarde is dan die zwart-witte
Hollandse ideeen over goed en fout, over verantwoordelijkheid
en schuld . Daarnaast heb je ook nog barmhartigheid en vergeving en zoo
Niet dat Martje ooit van die biechtstoelwoorden gebruikte.
Maar voordat zij iemand veroordeelde, vroeg ze zich altijd even
af of de zondaar niet een 'sukkelaar' was.
•

Dit maal ee n gedich t van Tjitske Jansen (1971) . Van haar debuutbundel Het moest maareensgoon sneeuwen uit 2 0 03 verscheen
onlangs de vierde druk,

Vaak keek ik naar tegels,
zwarte vormen in het wit
die iets anders konden worden
had iemand me verteld.
Zoals wolken dat kunnen.
Maar hoe ik ook keek, de tegels
bleven tegels, wanneer ik met
mijn ogen kneep , veranderde hooguit
het zwart en wit in grijs dat paste
bij het leven dat ik had in die tijd
in dat huis, bij een lieve vrouw
en een lieve man, die het beste
voor mij wilden; pleeggezin
is het woord dat is gebruikt
voor waar ik was.
Ik vind het geen mooi woord.
Een gezin is een gezin of niet.
Je zit er in. Of niet. Je zou
het woord berg pas moeten leren
nadat je een berg beklommen hebt,
het woord olifant niet mogen kennen
voordat je een olifant hebt aangeraakt
en in zijn ogen hebt gekeken .
Verliefd is een woord
voor het gevolg van iets.
We zij n verliefd ja .
We z ijn dronken van geluk.
Maar dat geeft niet.

Ik schreef over de zee waar ik naast lag.
Jij over de zee waar je je halve leven op zat.
Dit is misschien geen goed gedicht
maar als jij een zee was,
was je de zee waar ik in durf.
Tjitske Jansen
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AFRIKAANSE NAMEN VOOR PLANTEN EN
DIEREN
Nicoline van der Sijs

Vorig jaar verscheen het Etimo/ogiewoordeboek van Afrikaans. en dat is
een mooieaanleidingom in de rubriek 'Etymologica' aandacht te besteden aan het Afrikaans, de enige dochtertaal van het Nederlands.

uit te maken of een naam meegenomen is uit Nederland of in het
Afrikaans is gemaakt. Het ligt namelijk nogal voor de hand om bijvoorbeeld een goudkleurige bloem
gousblom of goudsbloem te noemen.
Dat benoemingsmotieven onafhankelijk van elkaar tot dezelfde
namen leiden, blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat in verschillende
Nederlandse dialecten de namen
goudsbloem en meibloem voor
verschillende planten worden gebruikt . Hoewel Afrikaanse etymologen hun best doen om Nederlandse
(dialect)woorden op te sporen als
bron voor Afrikaanse benamingen,
is dat eigenlijk niet altijd strikt
nodig: al komen de Afrikaanse en
Nederlandse namen met elkaar
overeen, dan nag kunnen zij onafhankelijk van elkaar zijn gevormd.

hotnotskool. Ook voegde men wel
vaderlands- of Hollands toe: vaderlandsriet, vaderlandswilger, Hollandse roos, Hollandse linde, waarmee men bedoelde 'riet/wilg/roos/
linde zoals in het vaderland/in
Holland' - in die periode beschouwde men Holland dus nog
als het vaderland. Then de band
met Holland was doorgesneden,
werden de plaatsaanduidingen
overbodig , en inmiddels zijn

adat het verversingsstation dat Jan van
Riebeeck in 1652 op
Kaap de Goede Hoop
oprichtte, uitgegroeid was tot een
permanente vestiging, ontwikkelde
het Nederlands van de kolonisten
Kaaps, boesman-, hotnots-, vaderlands- en Hollands dan ook meestal
zich tot het Afrikaans, door contact
verdwenen;
als ze zijn blijven
met de andere talen die aan de
voortleven,
dan
zijn het versteenKaap werden gesproken: Maleis,
de,
betekenisloze
overblijfselen
Portugees , Arabisch, Frans, Duits
van
de
oude
namen.
Tegenwoordig
en inheemse talen uit Afrika. Een
beschouwt men de voorvoegsels
van de eerste dingen die de nieuwboesman- en hotnots- als racistisch .
komers te doen stonden, was de
nieuwe flora en fauna die hen omEen onderscheidend bijvoeglijk
naamwoord dat meestal wel is geringde te benoemen. Over dit intehandhaafd,
is wilde- 'in het wild
ressante onderwerp zijn diverse
I A M T A M
levend
,
niet
tam': wildebees, wildeKaaps
of
Hollands
studies verschenen, onder andere
van S.P.E. Boshoff en P. Swanepoel; Om verwarring tussen de Europese hond, 'niet geteeld ' (van planten) :
de uitvoerigste publicatie is Naam- en de Afrikaanse planten en dieren wilde-amandel, wilde-kastaiing
'wilde kastanje'.
te vermijden, voegde men al snel
gewing aan plante en diere in Afrikaans van J. du P. Scholtz uit 1974. een onderscheidend bijvoeglijk
naamwoord toe. Vaak was dat een
Oupa-se-hoed
plaatsaanduiding, met name
In de loop van de achttiende eeuw,
Katdoring
toen men de Afrikaanse natuur
Kaaps, boesman- ('Bosjesman-') of
Aanvankelijk droegen de Nederhotnots- ('Hottentots'): Kaapse ezel, steeds beter leerde kennen en de
landers in Nederland gebruikte
verschillen met de Nederlandse
namen over op Afrikaanse planten Kaapse buffel, boesmanamandel,
onderkende, ging men hoe langer
boesmanhaantjie, hotnotsboontjie,
en dieren. De Afrikaanse harder,
makriel en knorhaan behoren tot
hetzelfde geslacht als de Nederlandse vissen van die naam. Dat
SAMENSTElliNGEN
geldt echter niet voor de Afrikaanse elf en het Afrikaanse spierinkie,
Same nste lli ngen van een algeme ne t erm en een nadere specific at ie als eerste dee!.
die uitsluitend uiterlijk lijken op de
Plantnamen:
elft en het spierinkje uit Nederland.
-oppel:gifappel, grysappe/, pynappe/
De naamgevers waren geen biolo-bes(sie):jakka/sbessie.juniebes(sie), kinderbessie. raasbessie, suurbessie
gen en had den noch de kennis
-blom:aasb/om, hor/osieb/om. kande/aarsb/om, maanb/om, rooib/om
noch de behoefte om hun naam-boom: akkerboom. broodboom, gifboom, silwerboom, witteboom
geving te baseren op wetenschap-bos(sie):aasvoe/bos(sie), bitterbos(sie), deurmekaarbos, kankerbos(sie). rooibos
pelijke soortindelingen. De Afri-doring 'doo m': apiesdoring, dubbe/tjiedoring,haakdoring, impa/adoring
kaanse kraai, kwartel, mossie 'mus',
-gras:dekgras,
eendjiesgras , olifantsgras
patrys, reier 'reiger', snip, spreeu en
-hout:
gee/hout,
kromhout, stinkhout
waterhoender komen ook in Europa
voor of lijken op de gelijknamige
Dierna men:
Nederlandse vogels.
-bok:bontbok, grysbok, rietbok, rooibok, waterbok
Afrikaanse planten die naar Ne-haas:sprinkhaas, v/akhaas
derlandse zijn vemoemd, zijn bij-kat: bergkat, boskat, fretkat, k/einboskat, rooikat, wildekat
voorbeeld gousblom 'goudsbloem',
-mol:blindmo/, kruipmo/
katdoring 'kattendoom', katstert
-vark: erdvark,krimpvarkie 'ege l', padvark, seevark, v/akvark,ystervark 'stek elvarken'
'kattenstaart', botterblom, kruidjie-voel 'vogel' : aasvoe/,jakka/svoe/,tnuisvoei, nuweiaotsvoe', renou ervcei. suikervoe/
roer-niy-nie en nieskruid. Bij derge-vis:perdevis, saagvis,tongvis, trilvis
lijke samengestelde namen is echter lang niet altijd met zekerheid
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voor de geldzaken. Niet zeker is
hoe vaker eigen nieuwvormingen
maken. Zo werden veel samenstel- welk motief achter deze naamsoverdracht ligt: er is gesuggereerd
lingen gevormd door een algemedat de overeenkomst bestaat uit
ne term (zoals blom, hout, voe! en
vis) te combineren met een nadere het inzamelen (van geld en insecten), of uit de angst die anderen
specificatie als eerste deel van de
wordt ingeboezemd (kleinere vosamenstelling: aandblom 'avondgels zijn even bang voor de fiskaalbloem', bitterhout, geelvis. Meer
voorbeelden van dergelijke namen vogel als de kolonisten tijdens het
V.O.C.-bewind waren voor de
staan in het kader 'Samenstellinambtenaren). De sekretarisvoel
gen' . De specificatie betreft vaak
dankt zijn naam aan het feit dat
een opvallend kenmerk van een
de lange,A
rechtopstaande
veren op
plant
dier, zoals de
kleur, de
IofA
M
T
M
zijn kop doen denken aan een
vorm, de habitat, het voedsel of
secretaris met een pen achter zijn
het nut. Bij zoogdieren koos men
oor.
vaak als tweede deel bok, haas,
Regelmatig komen de 'doorkat, mol of vark. Men onderscheidsnee'-eigennamen
Jakob en Klaas
de zo verschillende soorten bokin samenstellingen voor. Jakobken, hazen e.d., maar ook dieren
die leken op een bok, haas e.d.: bij regop is de naam van een tuinplant
met stijve, rechtopstaande stende keuze van de algemene term
gels.
De zeevisjakopewer is verspeelde de wetenschappelijke
noemd
naar de Nederlandse zevensoortindeling geen rol van beteketiende-eeuwse
admiraal Jacob
nis. Zo is een springhaas wel een
Evertsen,
omdat
de huid van de vis
knaagdier maar geen haas, het
leek
op
zijn
rood
gevlekte, puisterierdvark is geen varken maar een
ge gezicht. De klaasneus(muis) is
buistandige, en de berghaan is
een insectenetend diertje met een
geen haan maar een arendsoort lange neus zoals van een muis.
zoals in het Nederlands de vleerTot slot is een belangrijk benoemuis, walvis en zeehond geen muis,
vis en hond zijn; dit verschijnsel is mingsmotief de klank die een dier
of plant voortbrengt. Het zangvoalgemeen voor volksnamen.
Daamaast werden samenstelgeltje janfrederik heet zo omdat het
lingen gevormd die beeldende
gezang van de vogel bestaat uit
vier noten van verschillende toonomschrijvingen van de bewuste
hoogte die klinken als 'jan-fre-deplanten of dieren gaven, zoals elsrik'. De vogel wordt ook weljantabekkie, glasogie en rooibekkie voor
tarat genoemd. Ook de namen
bepaalde vogelsoorten, beenbek,
dikbekkie en kraaibek voor bepaal- piet-my-vrou en diederik voor twee
verschillende koekoekachtigen
de vissoorten, saagbek voor een
geven de toonhoogtes van het gehaaiensoort, haasoor voor een bepaalde plant, klipspringer voor een zang aan. De vogelnamen dirkdirbepaalde bok en boomsingertjie
kie,flap-flappie, hoep-hoep en tinktinkie zijn klanknabootsend en hervoor een zeker insect. De gekuifde
kop van de vogel hamerkop doet
hal end , net als de kevernaam toktokkie en de insectennaam singsindenken aan een hamer. De zeevis
blaasoppie blaast zijn lijf bolvormig gertjie. Het geluid van het vrouwtje
op . Planten met doornen die het
van de kokkewiet laat zich raden.
lopen belemmeren, heten hack-en- Twee plantnamen die de klank
steek en wag-'n-bietjie. Mooi gevon- weergeven die ontstaat als twee
den zijn ook de riamen verkleurstengels langs elkaar gewreven
mannetjie voor een kameleon en
worden (een geliefd kinderspel) ,
oupa-se-hoed voor de petunia, die
zijn ewwa-trewwa en tjienkerientjee.
zo heet omdat de bloemen ervan
Leenwoorden
lijken op de zachte vilthoeden die
Opvallend gering in aantal zijn de
grootvaders, of oude mannen in
het algemeen, vroeger droegen.
leenwoorden uit inheemse talen: in
de periode tot 1715 zijn slechts drie
Hottentotse (Khoi) plantnamen
Fiskaal
In sommige diernamen wordt het
overgenomen, namelijk boegoe,
dier met de mens vergeleken. De
dagga en kanna, die alle drie een
vogelfiskaal dankt zijn naam aan
geneeskrachtige of bedwelmende
werking hebben. Later zijn er in
de fiscaal, de rechterlijke ambtehet Standaardafrikaans nog andere
naar die verantwoordelijk was

IAMTAM

plant- en diernamen overge nomen uit inheemse talen,
maar hun aantal is gering gebleven, waarschijnlijk omdat
ze moeilijk uitspreekbaar
waren. Dat
blijkt ook uit het feit dat diverse
namen zijn aangepast, bijvoorbeeld geitjie 'gekko', graatjie 'roofdiertje' en oorbietjie 'wilde bok',
Hoewel deze woorden lijken terug
te gaan op het Nederlandse geitje,
graatje en oorbeetje of overbeetje, is
de overeenkomst hoogstens volksetymologisch. Het komt daarbij
goed uit dat het roofdier graatjie
graatmager is!
Leenwoorden waren eigenlijk
ook helemaal niet nodig: de kolonisten bleken zeer creatief in het
vinden van praktische en beeldende omschrijvingen. Aile bovengenoemde benoemingsmotieven en
woordvormingsprocedes komen
ook in het Nederlands voor, en het
Nederlands bleek, in Afrikaanse
vorm, wonderwel geschikt om de
geheel vreemde flora en fauna van
Zuid-Afrika mee te benoemen. De
dieren- en plantnamen vormen de
oudste groep woorden waarmee
het Afrikaans zich differentieerde
van het Nederlands, en ze bewijzen de vitaliteit van het Nederlands op vreemde bod em .

Een'erdvark' , in het
Nederlands'aardvarken' geheten, in het
Engels 'aardvark'.

•

Met dank aanWillem Botha en [oep
Kruijsen.

VALSE VRIENDEN
Niet helemaa l geslaagde naamsoverdracht leidde tot het ontstaan van een aantalva lse vrienden' onder de zoog dieren :
wat in Neder land een panterof

luipaard heet, wordt in het Afri-

kaans een tier'tijge r' genoemd (de tijger komt niet voor in
Zuid-Afrika), terwijl de Afrikaanse luipetdin het Nederlands
jachtluipaard heet . De Afrikaanse meerkatis een klein vleesete nd zoogd ier (net als een kat), terwijl er in Nederland een
apensoort mee wor dt aanged uid. De Afrikaanse eland en teebok behoren tot de holh oorn igen, terwijl de Europese naamgenoten vertakte geweie n drage n. In het Af rikaans wo rdt een
nij lpaard seekoei genoemd, terwij l in Nede rland de naam zeekoe gebruikt word t voor een op een rob lij kend zeedier. Een
Afrikaanse kameel, die tege nwoordig overigens meesta l kameelperd word t genoe md, heet bij ons giraf. De Afrikaansejakkals Iijkt op de Europese vos en niet op het dier dat in het Nederlands jakhals heet, terwij l de Af rikaanse wolf in Nederland
hyena heet .
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Een wereldtaal
De geschiedenis vanhet Esperanto

Scrabblewoordenlijst
Officiele norm in boekvorm

an het eind van de negentiende eeuw ontwikkelde Lejzer
Zamenhof, een joodse oogarts uit Warschau, een nieuwe
taal die de mensheid moest verenigen en die binnen korte
tijd overal ter wereld volgelingen kreeg: het Esperanto. Een wereldtaal is het nooit geworden, maar nu, ruim honderd jaar later,
zijn er nog steeds duizenden mensen die het
spreken . Wat bezielt hen? Waarom kiezen ze
ervoor om te spreken en te schrijven - en te
vergaderen, te schelden en te oreren - in een
taal die bijna niemand begrijpt? Waarom
blijven ze zich inzetten voor hun taal? In Een
wereldtaal vertelt Marc van Oostendorp, zelf
esperantist en de eerste Nederlandse hoogleraar Esperanto, de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die zowel bewondering
als afkeer en spotlust heeft gewekt. Het boek
gaat in op de belangrijkste ideologen en leraren en hun idealen, op de hoogtijdagen en
de teloorgang, op de schrijvers, dichters en sprekers, en op enkele
van de talloze 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto in de
loop der tijd kwamen beconcurreren.

edere scrabbelaar kent het probleem: is dat woord dat
met drie keer woordwaarde 76 punten oplevert goed
of toch niet? De grote Van Dale wordt dan vaak als
scheidsrechter gebruikt, maar die geeft geen vervoegingen en verbuigingen - terwijl die weI
goed gerekend worden. Daarom besloten de Scrabble Bond Nederland
en het (Vlaamse) Nederlandstalig
Scrabble Verbond een scrabblewoordenlijst samen te stellen: tweehonderd vrijwilligers plozen de hele Van
Dale door, en noteerden van elk
lemma de eventuele vervoegingen,
verbuigingen, meervouden en verkleinvormen. Het resultaat verscheen in 2002: een lijst
van aile bij het scrabble toegelaten woorden van twee
tot en met acht letters - zo'n 130.000 in totaal. Behalve
de woordenlijst bevat het boek het officiele 'Taalreglement' van de scrabblebonden, waarin nog eens precies
wordt uitgelegd welke vormen weI mogen en welke niet.

A

I

€ 3,50 korting voorlezets van Onze Taal

€ 2,50 korting voorlezersvan Onze Taal

Scrabb/ewoorden/ijst telt 247 bladzijden en kost in de boekhandel
fen were/dtaal telt 216 bladz ijden en zal in de boekhandel circa € 17.50 kosten .
Het boek wordt una verschijnen Uunifjuli) zonder verdere kosten toegestuurd

€ 14.95. Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als
u € 11 ,45 overmaakt op rekening 4265902 van Genootschap Onze

als u € 15.- overmaakt op rekening 4265902 van Genootschap Onze Taal in

Taal in Den Haag ondervermelding van ' Scrabble' en uw lidnum-

Den Haag o.v.v. 'Wereldt aal' en uw lidnumm er of adres. Bestelling en beta ling

mer of adres. Bestelling en beta ling vanuit Belqie:€ 12.95 op post-

vanuit Belqie:€ 16.50 op postgirorekening 000-1635566-49.

girorekening 000-1635566-49 .

U ofjij?

Nevellands

n de politiek, de ambtenarij en ook weI
anny Vermaas heeft zich grondig
HannyVe-rmus
in het zakenleven hecht men veel belang
verdiept in de Nederlandse aanIs dar helder,
aan 'cornmunicatie met de burger'. Maar
spreekvormen. In haar proefschrift
waarom,
zo
vraagt
Bas
Hageman
zich
af,
over
dit
onderwerp onderzocht ze welke
voorzutet!
bedient men zich dan zo vaak van vage taal
veranderingen er sinds de dertiende
Effect ief
eeuw zijn opgetreden in de manier waarcommuniceren
en onbegrijpelijkjargon? In zijn boek Is dat
helder, voorzitter? beschrijft Hageman het
op Nederlanders elkaar aanspreken, en
"Nevellands" van al die bestuurders, ambdie ontwikkelingen beschrijft ze nu in
tenaren, voorlichters en andere spreekbuiMag ik u tutoyeren? ook voor een breder
'" N!'d~t1 I1CI
publiek. Een belangrijk deel van dit boek
zen, en laat hij aan de hand daarvan zien
gaat over de aanspreekvormen van vanhoe je je boodschap wel duidelijk en effecdaag de dag, en daarmee biedt Vermaas
tief kunt overbrengen. Zijn kritische beschouwing gaat vergeiedereen die weleens twijfelt over u of jij meteen ook een
zeld van een zeer uitvoerig Nevellands lexicon, waarin hij vijfhouvast voor de dagelijkse omgang met anderen.
honderd gebakkenluchtwoorden van tekst en uitleg voorziet.
BAS HA GEMAN

H

I

A.n5pl'C'I!kl#OtlYK"fl

€ 1,50 resp. € 1,- korting. Samen voor € 16,- i.p. v. € 20,Is dothelder,

voorzitter? (paperback, 128 biz.) kost in de winkel € 12.- en voor leden van Onze Taal € 10,50. Mag ik u tutoyeren? (paperback. 80 biz.) kost

in de win kel € 8,50, en voor leden € 7.-. De twee boeken , beide verschenen bij uitgeverij Veen, kosten u samen € 16.-. Maak € 10,50 (o.v.v. 'Nevellands'),

€ 7,- (o.v.v. 'ufji j') of € 16.- (o.v.v. 'Nevellands + ufjij') overop rekening 4265902 van Genootschap Onze Taal in Den Haag. Uw bestelling wordt u dan
zonderverdere kosten toegezonden . Bestelling en beta ling vanuit Belgie: € 12,-/€ 8,50/€ 19,- op postgirorekening 000-1635566 -49.
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Ruggespraak gebundeld

Citaten & aforismen

De grappigste taalkronkels uit de media

Buddingh's verzameling aangevuld en
opnieuwuitgegeven

"

D

inosaurus-eieren onder de hamer", "Crirninelen
opereren in ziekenhuis", 'Agent schiet man met
nepgeweer dood ", Al meer dan tien jaar lang
selecteert de redactie van Onze Taal maand elijks tient allen
taalkronkels uit de media. De
grap pigste publiceren we in
'Ruggespraak', achter op het
tijdschrift, en de allergra ppigste
De graplllgste laaluon.els
uit die rubr iek - zo'n zeshonderd
uhdemed.1a
0f}'.,' F"
knipsels - zijn nu gebundeld in
Doorrood en spook gereden.
ti3. ~ •
Omdat niet altijd meteen duide'\ ~~
. ~.
lijk is wat er nu precies mis is
""'~ ..." .met zo'n uitglijder, wordt de taalVerzameld dear
kundige achtergrond van veelhel GenoalSdlap OI1l8 Taal
voorkomende
misgrepen in korte,
..,
luchtige kaderteksten toegelicht.

Door rood en
spook gereden

tJ.

• .•*

..-

..

--_....

e dicht er Cees Buddingh'
(1918-1985) publiceerde in
D
196 7 zijn Citaten-omnibus,
een omvangr ijke verzameling van
thematisch-chronologisch geordende aforisme n. Dit lijvige boek
is nu opnieuw uitgegeven, onder
de titel Citaten & aforismen . Niet
aileen de titel is veranderd: het
boek heeft ook een eigentijdse typografie en vormgeving gekregen,
en bovendien zijn er honderden
recente citaten van schrijvers en
denkers , afkomstig uit de afgelopen dertig jaar, aan toegevoegd . Citaten & aforismen bevat
een auteurs- en een trefwoordenregister.

Toegestuurd voor € 7,95

€ 5,- kortingvoor lezers van OnzeTaal

Door rood enspookgereden telt 96 bladzijden en kost € 7.95. Het boek
op rekening 4265902 van het Genootscha p Onze Taal in Den Haag

Citaten & aforismen telt 1050 bladzijden en kost in de boekhandel
€ 34.95. Het boek wo rdt u zonder verdere kosten toe gestuurd als u
€ 29.95 overma akt op rekening 4265902 van het Genootschap Onze

onder vermeld ing van 'Rood en spoo k' en uw lidn um m er of adres.

Taal in Den Haag onder verme ldi ng van 'Cit aten' en uw Iidn ummer of

wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als u dit bed rag overmaakt

Bestelling en bet aling vanuit Belqie: € 8.95 op post girorekening

adres. Beste lling en beta ling vanuit Belqi e: € 37.20 op postgirorekening

000-1635566-49.

000-1635566-49.

Nederlandse gebaren
Inventarisatie van onze Iichaamstaal
ond 1980 verschenen het Nederlands gebarenboekje en
het Nieuw Nederlands gebarenboekje, waarin Herman
Pieter de Boer (teksten) en Pat Andrea (teke ningen) de
gebaren inventariseerden die we in Nederland gebruiken om
zander woorden een gedachte
uit te drukken, of om iets wat
we zeggen kracht bij te zette n.
Andrea en De Boer hebben de
inho ud van deze twee boeken
herzien en aangevu ld - ook
onze gebaren veran deren tenslotte - en het resultaat, Het
GrootGebarenboek der Lage
H<la'_c.buubo<.d<lt.I't......
Landen, is nu in een fraaie
band verschenen.

R

Etymologisch woordenboek
van het Afrikaans

v:

1995 is met geld uit Nederland en met deskundigheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
gewerkt aan een nieuw etymologisch woordenboek
van her 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 wi! weten. In het Etimclogiewoordeboek van Afrikaans (EWA) is er vooral
veel aa ndacht voor beteke nisontwikkeling
en opmerkelijke etymologieen. In de meer
dan 8000 lemm a's is onder meer te vinden
hoe afval ook een gerecht werd, wa t de
reden was voor de naam trompoppie ('majorette'), lawaaiwater ('sterke dra nk') en gentoe ('prostituee'), en
wat de basis is voor leenvertalingen zaa ls kroegvlieg, kreuner
('smar tlapzanger') en prikkelpop ('pin-upgirl') .

€ 29,50 voor lezers van OnzeTaal
€ 3,50 korting voor lezersvan Onze Taal

Het Etimofogiewoordeboek vanAfrikaans telt 612 bladzijden. U krijgt het
boek zonder verdere kosten toegestuurd door Onze Taal als u € 29.50

HetGrootGebarenboek derLage Landen (gebonden. met stofomslag) telt
280 bladzijden en kost in de boekhandel € 24.50. Het boek wordt u
zonder verdere kosten toegestuurd als u € 21.- overmaakt op rekening

overmaakt op rekening 4265902 van Genootschap Onze Taal in Den

4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag onder vermelding
van 'Gebaren' en uw Iidnummer of adres. Bestelling en bet aling vanuit

Afrika komen . Prijs voor Belqie: € 31.75 op postrekening 000-163556649 . Indien het op voorraad is. kunt u het EWA voor € 24.- afhalen bij

Belgie: € 23.25 op postgirorekening 000-1635566-49.

het secretariaat van Onze Taal (vooraf even bellen).

Haag onder vermelding van 'EWA' en uw lidnummer of adres. De levertijd kan twee maanden zijn. doordat de boeken via zeepost uit Zuid-
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DE GROTE WORDEN VERZOCHTDWAllNG
Of: hoe wij ruim een eeuw lang voor hetlapje gehouden zijn

Peter-Arno Coppen - Katholieke Universiteit Nijmegen

Hijscoort hoog in de top-tien van taalergernissen: ' De reizigers worden
verzocht over te stappen .' Volgens deskundigen moet het zijn ' De reizigers wordt verzocht over te stappen': de reizigers is hier tenslotte geen
onderwerp, maar meewerkend voorwerp. Het Iijkt een waterdichte redenering, maa r er blijkt wei wat op af te dingen te zijn. Volgens Peter-Arno
Coppen klopt er zelfs helemaal niets van.

e schrijven het jaar 1882. De
gemeente Amsterdam plaatst
een nie uw verkeersbord op de
Kalverstraat met de tekst
"Men wordt verzocht rechts te
houden". Boze brieven in de krant roe pen de gemeente op deze verderfelijke taalfout te corrigeren. Oat
men slaat toch op degene aan wie het verzoek gericht
wordt? Daar moe t dus aan bij kunne n, en dat kan hier
niet: 'Aan me n wordt verzocht rechts te houden .' Is da r
niet dezelfde fout als bij 'De heren worden verzoc ht
niet te roken'? Ook daar kan geen aan bij, tenzij je
worden verandert in wordt: 'Aan de heren wordt verzocht niet te roken.'
De gemoederen lopen hoog op, totdat de Amsterdamse taalkundige professor Johannes Verdam (die
later het Middelnederlandsch woordenboek op zijn
naam zou schrijven) zich ermee bemoeit. Volgens he m
hebben de taalcritici grammaticaal gezien ongelijk. Er
is niets mis me t "Men wordt verzocht rechts te houden". In de bekende schoo lgrammatica van Den Hertog uit 1892 worden de taalcritici later zelfs "doctrinaire bedillers" genoemd.
Het is een wonderlijke anekdo te. Niet zozeer om de
kwestie, want die komt ons hee l bekend voor. Tegenwoordig ergeren mensen zich nog steeds aan treinconducteurs die omroepen: 'Reizigers wo rden verzoch t
over te stappen.' En ook de heftigheid waarmee gediscussieerd wordt, verbaast ons niet. Nee, het is het feit
dat men 120 jaar geleden precies hetzelfde dacht over
de constructie met verzocht als in 2004. Oat is des te opmerkelijker omdat de deskundigen het er tegenwoordig
over eens zijn dat zich hier al meer dan een eeuw lang
een taalverandering aan het voltrekken is. Oat schiet
dan niet erg op, zou je zeggen. Hoe zit dat eigenlijk?
ONZE
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Siordigheid
Over de grammaticale ontleding lijken de deskundigen het vandaag de dag helemaal eens. In de zin 'Wij
verzoeken de heren om niet te roken' is wij het onderwerp, de bijzin om niet te roken het lijden d voorwerp
en de heren het meewerkend voorwerp . Oat kun je
bijvoorbeeld zien als je he t voorzetsel aan toevoegt:
'Wij verzoeken aan de heren om niet te roken .' Zet je
deze zin in de lijdende vorm, dan moet het lijden d
voorwerp (om niet te roken) het onderwerp worden.
Omdat een bijzin altijd enkelvoud is (hij is altijd te
vervangen door iets), moet het werkwoord ook in het
enke lvoud : '(Aan) de heren wordt verzocht om niet te
roken .'
Oat lijkt allemaal erg eenvoudig. Waarom zeggen
da n toch zo veel mensen 'De heren worden verzoc ht
om niet te roken'? Omdat, zo stellen de deskundigen,
de gemiddelde taa lgebru iker in de lijden de zin per
ongeluk de heren opvat als het on derwerp van de zin.
Slordigheid dus. Mensen kennen hun grammatica
niet meer.
De verl ichte gees ten onder de deskundige n (en
hiertoe behore n de meeste taalk undigen) bespreken
dit geval met een zekere lankmoedigheid: omdat zo
vee l mensen deze fout maken , zo heet het, 'hoeft er
niet lan ger bezwaar meer tegen te worden gemaakt'.
De spraakkunsten signa leren zelfs een algehele "leegloop van het meewerkend voorwerp" als een twintig ste-eeuwse trend. Stee ds meer meewerkende voor werpen worden niet meer zo opgevat (zoals in 'Wij
worden het zwijgen opgelegd', dat eigenlijk moet zijn
'(Aan) ons wordt het zwijgen opge legd') . En dus zijn
stee ds meer mense n gaan zeggen: 'De heren wo rden
verzoc ht niet te roken.' Oat is een taalveran deri ng
waartege n niet op te boksen valt.
De situatie is dus glashelder. Mensen die zich ergeren aan de slordigheid van de gemidde lde taa lgebrui ker, of men sen die taa lkritiek willen ver mijde n, zeggen netjes 'wordt verzoc ht', en de gemidde lde taalgebruiker zegt onbekommerd 'worde n verzocht'. Zo'n
gedoogtoestand he bben we met zo veel gevallen,
daar kan dit ook nog we i bij.
Faliekant fout
De redenering waarmee de taalfout aangetoond
wo rdt, lijkt wa terdicht. Helaas klopt er helemaal niets
van . Het is nog maar zeer de vraag of er we i sprake
is van een taalveranderi ng. En dat worden verzocht
'eigenlijk' een taalfout zou zijn, is gewoo n faliekant

fout. In een strenge analyse zou eerder 'De heren
wordt verzocht niet te roken' fout gerekend moeten
worden.
Al in 1884 verschenen er uitvoerige historische
analyses van de constructie met verzoeken, onder
andere van de bekende taalkundige Kollewijn. Het
werkwoord verzoeken, zo stelde men , is in oudere
taalstadia gevormd uit het voorvoegsel ver- met het
werkwoord zoeken, naar analogie van vertwijfelen,
verschrikken en verwonderen. De betekenis van deze
woordvorming is iets als 'aan het ... brengen'. Verschrikken is dus 'aan het schrikken brengen', en verzoeken is 'aan het zoeken brengen', waarbij zoeken
gezien moet worden als 'proberen iets te doen'.
De oorsprong van verzoeken is dan ook een werkwoord met een lijdend voorwerp iemand: 'iemand
aan het zoeken brengen'. Daar komt nog een tweede
voorwerp bij, het doel van het verzoeken. Dat verschijnt in de loop der jaren in verschillende vormen,
onder andere met een voorzetsel om of tot, waardoor
een zogeheten voorzetselvoorwerp ontstaat: iemand
om/tot iets [bijv. hulp/actie] verzoeken. Het kan ook
ingevuld worden met een beknopte bijzin (iemand
ertoe/erom verzoeken (om) iets te doen) . Daarbij is dan
het woordje ertoe/erom weglaatbaar: iemand verzoe-

ken (om) iets te doen.
Lankmoedig sanctioneren

Op een gegeven moment (niet duidelijk is wanneer)
zijn de taalgebruikers het lijdend voorwerp iemand
gaan beschouwen als het meewerkend voorwerp. Ze
gaan bijvoorbeeld soms het voorzetsel aan toevoegen,
met name in de gevallen met beknopte bijzin ('aan iemand verzoeken om iets te doen').
Dat had natuurlijk ook gevolgen voor de lijdende
vorm. Voordat mensen de heren als meewerkend
voorwerp zagen, was de correcte lijdende vorm 'De
heren worden verzocht om niet te roken.' Immers, het
lijdend voorwerp de heren wordt gewoon het onderwerp. Maar zodra de heren als meewerkend voorwerp
werd opgevat, ging men de bijzin om niet te roken als
het lijdend voorwerp beschouwen. En dus dacht men
dat die bijzin in de lijdende vorm het onderwerp zou
moeten worden.
Had die ontwikkeling in onze tijd plaatsgevonden,
dan hadden we het vast en zeker als een 'taalfout' beschouwd. Dan zouden we hebben gezegd : 'De heren is
eigenlijk lijdend voorwerp, maar de gemiddelde taalgebruiker kent zijn grammatica niet en maakt er een
meewerkend voorwerp van.' Taaladviseurs zouden
deze taalverandering lankmoedig gesanctioneerd
hebben, en sommige mensen hadden zich daaraan
geergerd.

taalgebruiker denkt alleen maar dat de oude vorm
'eigenlijk goed' is en de nieuwe 'eigenlijk fout' , en de
taaldeskundige is voornamelijk opgetogen over het
signaleren van een taalverandering. Blijkbaar komt
niemand op het idee om de vraag ter discussie te stellen of er wel sprake is van een taalverandering.
Die taalkundige historische analyse , daar is geen
speld tussen te krijgen, zo lijkt het. Eerst heb je verzoeken met iemand als lijdend voorwerp en om/tot
iets, daarna krijg je (aan) iemand als meewerkend
voorwerp, en nu zou (aan) iemand weer aan het
terugveranderen zijn in iemand; terug naar lijdend
voorwerp dus. Maar zijn er in oude bronnen ook
voorbeelden van die verschillende stadia in de ont wikkeling te vinden? Is er ooit een tijd geweest waarin men verzoeken alleen met een voorzetselvoorwerp
gebruikte ('Ik verzoek om hulp')? Of alleen met een
meewerkend voorwerp ('ik verzoek aan iemand') of
alleen een lijdend voorwerp ('ik verzoek iemand')?
Wie wat grasduint in middeleeuwse bronnen, komt
al snel tot de conclusie dat al in de vroegste docu menten (zo rond de vijftiende eeuw) voorbeelden van
alle gevallen te vinden zijn. Verzoeken met twee voorwerpen in allerlei gedaanten, met tot, met om, met
aan iemand, er is geen enkele ontwikkeling in waar te
nemen. Het komt allemaal vrolijk naast elkaar voor,
soms zelfs in dezelfde teksten. Al vijfhonderd jaar.
Ook in de laatste eeuw lijkt er weinig beweging in te
zitten.
Geen taalverandering

Wat betekent dit? Ik denk dat er helemaal geen sprake is van een taalverandering. Verzoeken heeft een lijdend voorwerp (iemand) en een voorzetselvoorwerp
(om iets). Is dat voorzetselvoorwerp een beknopte bijzin (om iets te doen), dan zouje een voorlopig voorzetselvoorwerp (erom) verwachten, maar dat wordt
bij voorkeur weggelaten: 'Ik verzoek de heren (erom)
om niet te roken .' Vanwege de betekenisovereenkomst

Spontane blindheid

Alsof deze taalfout al niet erg genoeg was, kwam in
de negentiende eeuw ook nog eens iemand op het
idee dat '(Aan) de heren wordt verzocht niet te roken'
eigenlijk de oorspronkelijke vorm was . Daarmee werd
juist 'De heren worden verzocht niet te roken' gediskwalificeerd als een slordigheid, een taalfout. Alhoewel bovenstaande analyse precies het omgekeerde
aantoonde, heeft blijkbaar geen enkele taalcriticus
dat opgepikt. Hoe kan dat?
Het lijkt erop dat er bij alle partijen een spontane
blindheid ontstaat op het moment dat een taaldeskundige het woord taalverandering laat vallen. De
o
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met uitingswerkwoorden als vragen en meedelen ('Ik
vraag de heren/ deel de heren mede (om) niet te
roken') vat de taalgebruiker juist in die gevallen de
heren vaak als een meewerkend voorwerp op. Eigenlijk fout, maar dat is nu eenmaal zoo
Dat dit inderdaad eigenlijk fout is, kun je goed zien
als je probeert om zo'n bijzinsconstructie zelfstandig
te maken . Neem de zin 'Wij verzoeken onze lezers te
reageren.' Maak van de bijzin eens een woordgroep
met zelfstandig naamwoord: 'Wij verzoeken onze lezers een reactie .' Dat is een vreernde zin, die dan ook
vrijwel nooit voorkomt. Het moet zijn: 'Wij verzoeken
onze lezers om een reactie.' En in deze constructie is
ook duidelijk dat onze lezers 'eigenlijk' geen meewerkend voorwerp is: ook 'Wij verzoeken aan onze lezers
om een reactie' is overduidelijk fout . Dus is onze lezers

niet 'eigenlijk' het meewerkend voorwerp, maar juist
'eigenlijk' lijdend voorwerp.
Zo zit het dus . Al meer dan honderd jaar zijn we voor
het lapje gehouden met het toverwoord taalverandering, waardoor ten onrechte de grammaticale vorm
'De heren worden verzocht om niet te roken' als een
inferieure taaluiting is gebrandmerkt. Taaladviseurs,
schoolmeesters en taalkundigen hebben hardnekkig
de ongrammaticale vorm, 'De heren wordt verzocht
niet te roken', als 'eigenlijkjuist' naar voren geschoYen. Het is dus juist andersom: de 'taalfout' is eigenlijk de correcte vorm . Geruststellend is dat al die
adviezen weinig uitgehaald hebben: de juiste vorm
heeft zich eeuwenlang kunnen handhaven en zal dat
in de komende eeuw vast en zeker blijven doen . •

IG-ESCH lED EN ISO PST RA AT
IAMTAM
Riemer Reinsma

ou er een lieflijker en
poetischer woord kunnen zijn dan Vogelenzang? Toch lijkt de
naam zijn onschuld kwijt sinds
taalkundige J.W. Muller er een beschouwing aan wijdde in het blad

Nomina geographica neerlandica

Het Huiste Voge-

(jaargang 1930) . Voor de goede
orde: Vogelenzang is niet aIleen
maar de naam van het dorp in de
Noord-Hollandse duinstreek. Ook
straten dragen de naam dikwijls
(29 maal), en dan hebben we het
nog niet eens over varianten als
Vogelzang (II maal) , Vogelzangh en
samenstellingen als Vogelenzang-

lensang, lustverblijf

laan.

van FlorisV.
Pentekening van H. Pola, 1718

Wat beweerde Muller? De naam

Vogelenzang kwam veel voor op

[132]

0 N Z E

T A A l

2 0 0 4 -

5

uithangborden en gevelstenen van decreet de borde len in die straat
herbergen - vanouds oorden waar
geconcentreerd zou hebben. De
veel erotiek en seksueel verkeer te
betreffende keur uit 1500 spreekt
vinden was. En de associatie met
echter niet aIleen van de Vogelenseks lOU nog nader ondersteund
zang, maar ook van de noordzijde
zijn door de scabreuze betekenis
van de nieuwe haven. In een eervan het woord vogelen - door Mul- dere keur, van 1468, wordt bovenler kuis omschreven met het Latijn- dien aIleen die noirtzide [noordzij se equivalent coire, MulIers opvatde - RR] van die nuwe haven als
ting is niet onopgemerkt gebleven. gedoogzone genoemd en niemand
In zijn voetspoor oppert Johan Ok- zal toch willen beweren dat haven
kema (De straatnamen van Rottervan oorsprong een erotisch getint
woord geweest is."
dam, 1992) "dat de straat [Vogelenzang - RR] haar naam dankte
We moeten hierbij bovendien
bedenken dat het Goudse hoerenaan de daar verblijf houdende
vrouwen, die het minder nauw
straatje allang voor 1500 Vogelenzang heette. De naam is al aangenamen met de goede zeden".
troffen in 1351. In dat jaar lag de
straat aan de rand van de stad, en
Bordeelconcentratie
Maar naamkundige Rob Rentenaar het gezang van de vogels buiten de
stad was toen nog goed te horen.
maakt resoluut gehakt van de
theorie dat Vogelenzang een seksuGrafelijk lustverbhjf
ele herkomst heeft. Althans voorzover die theorie betrekking heeft
Wat voor de Hollandse straatnaop de steden in Holland. In zijn
men geldt , blijkt overigens ook op
bijdrage aan de opstellenbundel
te gaan voor de dorpsnaam VogeDe Hollandse stad in de dertiende
lenzang. Gerald van Berkel en Kees
eeuw (1988) schrijft hij: "Op sex
Samplonius melden in hun Plaatsbeluste onderzoekers hebben deze
namenboek (1989) dat het "niet
naam vaak met de aanwezigheid
uitgesloten is dar de benaming te
van bordelen in verband gebracht, danken is aan een op het uithangmaar ik heb daarvoor in de Holbard van een herberg afgebeeld
landse steden geen aanwijzingen
zingend vogeltje Cal dan niet met
kunnen vinden ."
erotische bijbetekenis)". We horen
Het verhaal is volgens Rentehier duidelijk de echo van J.w.
naar gebaseerd op de Vogelenzang Muller. Maar ook hier blijkt de
in Gouda, "omdat het stadsbestuur verklaring niet bestand tegen de
daar op een gegeven ogenblik bij
historische feiten.

Dat zulke herbergen bestonden,
lijdt overigens geen twijfel; Jacob
van Lennep en Jan ter Gouw vermelden in hun boek De uithangteekens (1868) dat veel Hollandse
herbergen een uithangteken of gevelsteen hadden met een zingende
vogel erop . Maar ... het dorp Vogelenzang is beslist niet naar een
herberg genoemd. In het boek

(.A. ZAALBERG 1909-2004
Redactie Onze Taal

Oegstgeest op 94-jarige
leeftijd C.A. Zaalberg,
van 1964 tot 1975 hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde
aan de Leidse universiteit, en sinds
1960 vaste medewerker van Onze
Taal. Die samenwerking begon
toen hij het blad tijdens een toespraak voor studenten aanprees als
"allerboeiendste lectuur". In de
jaren die volgden, leverde Zaalberg
een gestage vloed van kopij: meer
dan honderd stukken en stukjes
van zijn hand verschenen in Onze
Taal, vooral over taalverandering,
en met als rode draad beduchtheid
voor taalverruwing en voor vreemde invloeden. Veelzeggend is de
titel van zijn in 1975 verschenen
bundel taalkundige beschouwingen: Taaltrouw - bijna net zo veelzeggend als wat hij in 1997 verklaarde in een interview: "Ik ben
purist en daar ben ik trots op."
Behalve onvermoeibaar was
Zaalberg ook veelzijdig. Hij schreef
in Onze Taal even makkelijk over
de uitspraak van de au in auto als
over klanksymboliek, en had evenveel belangstelling voor 'de naoorlogse verengelsing van ons taalgebruik' als voor 'de apostrof als klinker' , constructies met zowel ... als,
of de toenemende neiging voorna-

Bloemendaal: lanen en wegen, hun
naam en geschiedenis (1963)
schrijft A.M.G. Nierhoff dat de
dorpsnaam Vogelenzang gewoon
naar het gezang van vogels verwijst en naar niks anders. Het dorp
is genoemd naar het chique lustverblijf dat graaf Floris V hier in de
dertiende eeuw liet bouwen. Een
oorkonde uit 1297 heeft het over
de "mansionem nostram dictam
Voghelsanck" [= ons huis genaamd Voghelsanck].

Smakelijkverhaal
Hoe zit het nu met de Vogelenzangen buiten 'Holland'? Ook daar
blijkt de erotische naamsverklaring
- smakelijk verhaal- aftrek te hebben gevonden. Zo heeft de naam
Vogelenzanglaan in Breda volgens
Gerard Otten, auteur van De straten van Breda (1988), een "dubbelzinnige betekenis: vogelen is teyens een ander woord voor geslachtelijke omgang hebben", en
de auteur verwijst naar het artikel
van Muller. Maar concrete aanwij zingen voor deze opvatting zijn er
ook in de Bredase archieven niet te
vinden .
Kortom, de naam Vogelenzang
lijkt alleen te slaan op gebouwen
waar je de vogels uitbundig hoorde kwinkeleren. Zo gaat de straatnaam Vogelenzang in Bergen op
Zoom terug op de naam van een
boerderij. In Tilburg ging het om
een herberg, en in Hilversum om
een landhuis. Maar het kon ook
een stuk grond zijn waar veel
zangvogels huisden - zoals in Rhenen. De Vogelenzang in dit dorp
heette vroeger 'Weg over den Vogelenzang'. Nog weer ietsje anders
is het gesteld met de Vogelzang in
Drachten. Jolt Oostra meldt in zijn
boek Drachtster namen (1997) dat
de plaatselijke Vogelzang oorspronkelijk een 'reed' aanduidde;
hij bedoelt daarmee, naar ik aanneem , een soort rijbaan voor kruiwagens.
Al met allijkt er op grond van
de huid ige gegevens maar een
conclusie mogelijk: veel gevogelte,
geen gevogel.
•

O

P 3 april overleed in

men te gebruiken. In 1981, toen
Onze Taal vijftig jaar bestond,
schreef hij een uitvoerig artikel
over taalveranderingen in de twin tigste eeuw. Inmiddels is gebleken
dat veel van die veranderingen
hebben doorgezet. Een van zijn
laatste bijdragen voor Onze Taal,
uit 1996, gaat over nederwiet, dat
volgens hem fout gespeld wordt:
"Laten we trots zijn op onze aloude woordenschat en nederwied
schrijven!", besluit hij.
Ook zijn wetenschappelijke
werk vertoonde een grote verscheidenheid. Niet alleen de taal was
zijn territorium, ook de literatuur.
Hij promoveerde in 1954 op een
studie over Jan van der Noot, en
bezorgde werk van onder anderen
Bredero en Hooft. Zaalberg was als
neerlandicus een van de laatste
allrounders - al zou hij voor dat
laatste vast een ander woord hebben gezocht .
•

(advertentie)

"Dit is een heel
mooie boek!"
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Marc van Oostendorp
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Te ken inge n va n Hein de Kort
Vul nu de bon in en on tva ng

2 euro korting
op de win kelpr ijs van € 9,95.
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De vele mogelijkheden van het woordje wij

Sylvain Dieltjens enPriscilla Heynderickx - Lessius Hogeschool, departement VertalerTolk, Antwerpen

Wij iseerste persoon meervoud. Dat weten 'we' allemaal. Maar er gaan
achter dat woordjeook eenpaarheel andere betekenissen schuil. Soms
verwijstwij niet naar'wij', maarnaarbijvoorbeeld 'u' of 'lk'. Welkestrategische mogelijkheden biedtdit woordjedetaalgebruiker zoal?

De collega van de vakgroep Italiaans speelde niet in
het Italiaanse elftal dat tegen Belgie voetbalde, net zo
min als de Belg die aan het woord is in het team van
zijn land stond opgesteld. Ook aan het succes van de
Belgische tennissters had hij part noch deel. Toch
nemen beide collega's zonder blikken of blozen het
woord we in de mond .

Hierarchie maskeren
ersoonlijke voomaamwoorden zijn volgens de grote Van Dale woorden die
"zelfstandigheden aanduiden ter onderscheiding van de spraakkunstige persoon". Het persoonlijk voomaamwoord
wij doet dat op een wei heel vage en tegenstrijdige
manier. Neem nu de volgende conversatie:
"We hebben jullie woensdag ongelooflijk op jullie
knikker gegeven! ", triomfeerde een collega van de
vakgroep Italiaans tijdens de koffiepauze . Hij
straalde van trots en keek uitdagend neer op de
mislukkelingen die wij, onhandige Belgen, op voetbalgebied bleken te zijn. Zonder hoog met de resultaten van onze Rode Duivels op te lopen, wilden
we toch wellik op stuk geven. Het raakte ons een
beetje, vooral omdat wij met Justine Henin en
onze eigenste Kim Clijsters torenhoog boven het
Italiaanse tennis prijken. Ze zouden dus de lofbazuin beter niet te fel steken, want 'We are the
champions.'

Wij kan dus meer aanduiden dan alleen iets als 'ik en
anderen met mij'. Ook Van Dale geeft aan dat wij net
zo goed 'ik' en 'jullie' kan betekenen. En als we nog
wat verder zoeken , dan vinden we in verschillende
bronnen dat wij ook weI verwijst naar )ij' ('Hebben
we weer in ons bed geplast?') , 'hij/zij' ('Wat staan we
daar weer ongegeneerd te roken?'), 'men' ('We houden er niet van aan onze misstappen herinnerd te
worden') , )ullie' ('Voor de volgende keer maken we
de oefening op bladzijde 14') of 'zij' (meervoud; 'Wij
hebben ons voor de eindronde in Portugal gekwalificeerd'). Iedereen kent wel de 'pluralis majestatis'
('Wij, Koning der Belgen') en de 'pluralis modestiae' het bescheidenheidsmeervoud - die schrijvers en wetenschappers dikwijls gebruiken ('In het eerste hoofd stuk beschrijven wij de origine van dit volk').
Van Dale vermeldt ook het zogenoemde verpleegstersmeervoud ('En nu gaan we naar bed!') , een mededeling die door de pat ient zonder haperen wordt
opgevat als een bevel. Zo'n ontwijkende vorm van
een direct bevel komt dikwijls voor als de spreker de
hierarchie tussen hem en de luisteraar wil maskeren.
Dat verklaart waarom de bevelende wij-vorm wel gebruikt wordt door de reisorganisatie Club Med ('We
gaan een spelletje spelen') en in onderwijssituaties
('We berekenen de oppervl akte en de omtrek van die
figuur') , maar niet in het leger ('En nu gaan we schieten!') . Ook in situaties waar de hierarchie tussen de
gesprekspartners onduidelijk is, komt de wij-vorm
van pas om de 'harde' gebiedende wijs en de directe
jullie-vorm te ontwijken.
Welke strategische mogelijkheden biedt wij de taalgebruiker nog meer?

Politiek wij
In de politiek zijn solidaire wij-vormen gemeengoed,
vooral in verkiezingsretoriek ('We moeten eerlijk zijn
tegen degenen die we geen plaats in Nederland kunnen bieden') . Na de verkiezingen wordt wij vooral gebruikt door politici die in het nauw zijn gekomen. 'We
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Hoe zit het dan met de 'w ij-gedacht e' in Onze Taal?
www.onzet aal.nl krijg en we een aanw ij zing: "De vereniging

II

'Genootschap Onze Taal' werd op 16 mei 1931 door dertig taal pu rist en opgericht. Zij maakten zich zorgen over het groeiende aanta l Duitse woorden en con stru cties ('germa nism en') in

i

i
'I

het Nederlands . In de jaren dertig en veertig was de belangrij kste activiteit van de vereniging dan ook het ontmaskeren
van germanismen (...)." Oat Onzewas dus oor spro nkelijk buit ensluit end, exclusief: handen af van onze taa l!
Intu ssen hebb en de Vlamingen een heel andere kij k op
on ze taa l: hand in hand m et Nederland, maar zonder de
Walen. De Vlaam se st rij d ligt nog net vers genoeg in het geheugen om niet comp leet vergeten t e zijn. OnzeTaal is voor
Vlami ngen een strijdkreet.

hebben een vergissing begaan' appelleert aan de regering, het kabinet, de partij, de bureaucratie en misschien zelfs wel aan de bevolking, maar eigenlijk betekent het gewoon 'Ik heb een vergissing begaan.' De
wij-vorm wordt hier dus gebruikt om een politiek
mea culpa te ontwijken.
Echt gevaarlijk kan het worden als dat wij van politid behalve goedaardig en 'binnensluitend' ('indusief') ook kwaadaardig en 'buitensluitend' ('exdusief') is. Journalist Marc Maes bekritiseert dit exclusieve wij :
Als we enkel kunnen zeggen 'wij, gelovigen', loert
fundamentalisme, 'wij Vlamingen': gesloten nationalisme, 'wij arbeiders': corporatisme, (. .. ) Juist de
openheid voor de moderniteit werd gewaarborgd
door het vermogen zich te kunnen verplaatsen in
andere sferen waar andere logica's geld en . Meerdere wij-gevoelens laten een kritische bezinning toe
die het reflexief gehalte van een cultuur enkel
maar kan aanzwengelen,
Ook bij het stormachtige optreden van Pim Fortuyn in
de Nederlandse politiek speelde het in- en exclusieve
wij een rol. Tegenover 'wij' staat altijd een 'zij', en
Fortuyns 'wij' was een ander 'wij' dan dat van bijvoorbeeld GroenLinks :
Wij zijn het enige land op de wereld waarvan de
grondwet begint met het woordje allen; allen die
zich in Nederland bevinden. Het staat in gouden
letters gebeiteld aan de zijkant van het parlementsgebouw. Dit artikel staat haaks op de retoriek van
Fortuyn. Tegenover de retoriek van 'allen' he eft hij
de retoriek van 'ik', Tegenover de inclusieve reto riek van onze grondwet stelt hij een exclusieve
retoriek: zij niet.
(www.groenlinks.nl)

We gaan naar Portugal
We zagen aan het begin al dat voetbalinterlands dikwijls het wij-gevoel oproepen, vooral als het goed
gaat met de nationale ploeg. Zit het tegen, dan spre ken we vaak van 'het Nederlands elftal' of 'de Rode
Duivels', maar bij winst hebben 'we' goed gespeeld en
maken 'we' een goede kans de volgende ronde te
halen. Tv-presentator Mart Smeets relativeert deze
gewoonte door in zulke gevallen het woord we een
zwaar ironische nadruk mee te geven. Nadat Neder-

land zich vorig najaar met een eclatante zege op
Schotland voor het Europees Kampioenschap plaatste, zei hij:
WE gaan dus naar Portugal en WE zijn daar hartstikke blij mee. Hoewel- misschien dat er weleens
mensen zijn, hier in Nederland, die daar niet zo
blij mee zijn, die een tweede gedachte hebben van:
wat is er allemaal gebeurd de afgelopen dagen,
weken, maanden. Misschien dat we wel iets anders
moeten gaan doen dan we nu denken. Maar vooralsnog vieren WE feest, want WE hebben die sterke
Schotten met zes-nul kunnen verslaan. En dus
gaan we nu Portugees leren.
(Mart Smeets in Studio Sport. 19-11-2003)

We he eft dus veel gebruiksmogelijkheden, en dat kan
ook wel tot pijnlijke misverstanden leiden. Zo haalt
de Franse lexicograaf Littre in zijn Dictionnaire de la
langue francoise (1971) een Engelse missionaris aan
die op een eiland in de Stille Zuidzee predikte over
zonde en genade. "Wij zijn allemaal grote zondaars",
riep hij uit. Omdat hij de eerste persoon meervoud
gebruikte, dachten de inboorlingen dat hij hiermee
alleen de missionarissen bedoelde.
•
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Taaladviesdienst

B. Vergroot uw
woordenschat

A. Testuw
spellingkennis
1.

a. Curacaoer

1.

mei
a. bloeiende tak
b. overvloed
c. ruiker

b. Curacac er

c. Curacauer

d. Curacauer
2.

stantepede het
voo rstel om de
Mookerhei te annexeren terugtrok.

a. filet americain
b. fi let arnericain
c. filet Ame ricain

2.

2.

meidrank
a. kruiden dra nk
b. nectar
c. wijn

3. a. inteligentia
b. intelligentia
c. intelligentsia

3. meimus
a.dood
b. huismus
c. zwaluw

4. a. olimpisch

D. Extra
Wanneer ongeveer
kwam het werkwoord
verkoeveten, als in vetkoeverkamer (' uitslaapkamer in een ziekenhuis'), voor het eerst
voo r in het Nederlands?
a.13 0 0
b. 16 50
c. 1850
d.19 50

b. olympisch

4. meivis

c. Olympisch

a. elft
b. m eisje
c. naleve persoon

5. a.S int jutternis
b. sint ju ttem is

c. sint-juttemis
C. Zoek de fouten
6. a. tag liatelle
b. tag liate lli
c. talliategli

1.

o

Ais door een wesp
gebeten vaarde de
go uverneur van de
Provincie Limburg uit
tege n de Commissaris van de Koningin
van Gelderland, die
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Het maakt wei degelijk verschi l uit of
je je Opel-Kadett
door een manusjevan-alies in een
winkel van sinkel
laat opkalifateren
of door een gecer tifiseerde dealer.
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De antwoorden vindt
u op pagina 137 van dit
num mer.
•

[

135]

iWOORDENROEK VAN DE PO
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Guus Middag

H

et is een wonderlijk
woord om te zien,
lekker lang, en het
ligt metrisch mooi in
de mond , maar niemand zal weten
wat ermee bedoeld wordt: ossekerelingsgewijze. lets met een os en
een kerel, of een ossenkerel? En
een wijze? Of iets op de wijze van
een ossekereling? Een ossekereling
is vast de naam van een lid van de
vrijgezellencarnavalsvereniging in
Ossendam. Het woord is in geen
van de woordenboeken, naslagwerken en zoekmachines te vinden. De boerenbond kent het niet,
de koepel van carnavalsverenigingen ook niet , en het genootschap
voor dierenartsenijkunde evenmin.
Het komt in het Nederlands maar
een keer voor: in de tweede regel
van het gedicht 'Argivische inscriptie' van Ida Gerhardt, in 1968 in
een tijdschrift verschenen, in 1983
in de bundel De zomen van het
licht opgenomen onder de nieuwe
titel 'Het ploegschrift':

IAMTAM
IAMTAM

Boustrophedon is het schrift;
ossekerelingsgewijze
in de zwarte steen gegrift,
als de voren van een span
ploegende ossen, die een man
maant met donkere roep te
maken
de ommezwaai, als zij geraken
zwoegende aan de akkerrand:
oerschrift , eeuwen eender
ploegschrift.
Boustrophedon, welke hand
heeft de tekenen ingedreven,
donker opgaand, stremmend
even
en verlangzaamd aan de rand?
Bij eerste Iezing zal het gedicht
nog niet meteen duidelijk zijn, en
het woord "ossekerelingsgewijze"
ook niet, maar gelukkig voorzag
Gerhardt haar gedicht van een
aantekening: "Boustrophedon ('als
de ploegossen kerend') is de naam
van een zeer vroeg Grieks schrift.
De regels gaan heen en weer zoals de ploeger met zijn span van links naar rechts, en daarna
van rechts naar links." Het oog van
Gerhardt moet zijn gevallen op een
oude inscriptie, in een zwarte
steen, in dit oude heen en weer
gaande schrift. Zelf spreekt zij van
"ploegschrift". De letterlijke vertaling van "boustrophedon" is, zo
zegt zij in haar aantekening, "aIs
de ploegossen kerend", maar in
haar gedicht verbijzondert zij dat
tot "ossekerelingsgewijze". Dat is
een nieuwvorming, maar zo ziet
het er niet uit, door de ouderwetse
uitgang -gewijze, de oude vorm
-kerelings- en de historisch aandoende extra lettergreep achter

os-.

Boustrofedon, of, in de woorden van dichteres IdaGerhardt.
"ploeqschnft" .
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verder kan de imitatie, in westerse
drukletters, van het oeroude Griekse ploegschrift ook weer niet gaan:

het boustrofedon loopt letter voor
letter van links naar rechts, en dan
letter voor letter terug van rechts
naar links, maar het wonderlijke is
dat in de terugschrij vende regels
aile asymmetrische letters ook nog
eens gespiegeld geschreven (of gebeiteld) zijn.
Wie wi!, kan in de vorm van
Gerhardts gedicht nog wei enigszins de bewegingen van een span
ploegende ossen terugvinden:
twee lange doorlopende zinnen,
in elkaar overlopende versregels,
geen witregels, het woord "ornmezwaai" precies in het midden. Van
een afstandje bekeken lOU je kunnen zeggen dat het wei wat heeft
van een mooi geploegd akkertje
tekst, dat op zijn beurt weer lijkt
op een letter voor letter met de
beitel in steen gedreven inscriptie .
Drie beeldspraken lopen hier in
elkaar over: schrijven met de pen
is als beitelen in steen is als het
ploegen van een akker.
Koppigwerk

Er is de classica Gerhardt in haar
poezie altijd veel aan gelegen geweest om het ambachtelijke en het
zware lichamelijke en het zwoegende aspect van het dichten extra
nadruk te geven . "Labor improbus"
is het volgens haar, "koppig werk",
gezegd in navolging van Vergilius,
ook van boerenafkomst en ook
dichter, in zijn Georgica ("Het boerenbedrijf"), door Gerhardt met
veel liefde vertaald. Met deze achtergrond is beter het enthousiasme
te verklaren dat zij hier voor deze
oude en omslachtige manier van
schrijven tentoonspreidt. In de beweging en de benaming is voor
haar gevoel nog iets oers, en oerouds, bewaard gebleven. Schrijven
is ploegen , dichten is zwoegen ,
verzen maken is ploeteren, regel
voor regel, yore voor Yore, achter
de pen aan en maar in het spoor
van de pen blijven sjokken en
schoffelen, wending na wending,
rijm na rijm. AIleen zo kan er aan
oude aarde nieuw leven worden
ontlokt, aileen zo kan oude taal
worden omgeploegd tot nieuwe
poezie. Dit samenhangende geheel
van bewegingen en betekenissen
moet de dichteres hebben aange -

JAARVERGADERING ONZE TAAl
BestuurGenootschap OnzeTaal

sproken en haar hebben verleid
om extra haar best te doen op een
eigen woordvertalingsgewijze
vondst in haar eigen neo-Argivische Nederlands, om daarmee het
haar zo aansprekende ploegschriftbeeld nog meer eigen te maken.
Daarom koos zij niet voor 'op de
wijze van het keren van de ossen',
'zoals de ossen zich wenden', 'gelijk de akkerbochten van de ploeg'
of het zakelijke 'ploegschrift', maar
voor de bijzondere nieuwvorming
"ossekerelingsgewijze".
Dramatische lading
Na die vondst, in de tweede regel ,
is het gedicht eigenlijk ook alweer
afgelopen. Of, anders gezegd, de
vondst is zo te zien de enige aanleiding voor het gedicht geweest.
Daarna gebeurt er inhoudelijk
niets bijzonders meer. We krijgen
uitgelegd wat er zo merkwaardig
is aan deze oude schriftsoort, de
dichteres wijst op de ouderdom
ervan en bevestigt nog eens de
overeenkomst tussen ossendrijver
en letterschrijver, en eindigt dan
met een wat obligate vraag naar
de identiteit van de maker van de
inscriptie op die zwarte steen.
Welke hand heeft de tekenen inge-

ANTWOORDEN TAALTES
A. Test uw spe llingke nnis

b. Curacaoer

3. c. intelligentsia
4. b.olymp isch
(maar: Olympische Spelen)
5. c. sint-ju ttemis
6. a. t agliatelle
(b. mag ook)

2 . a. kruidend rank

3. a. dood
4. a. elft

AGENDA

Opening doorde voorzitter
Verslag van dejaarvergadering in 2 0 0 3
Jaarverslag 2003
Financieel verslag 2003
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Benoeming bestuursleden

I

2

3

4
5
6
7

Aftredend en herkiesbaar:
- dr. J.A. Brandenbarg
- C.N.E van Ditshuizen
- mevr. P.M. Veltman-Laseur
Aftredend en niet-herkiesbaar:
- mevr. prof. dr. E Balk-Smit Duyzentkunst
- mr. EW. Kist
- drs. J. van der Steen RA ·
Het bestuur draagt voor benoeming voor:
- drs. J.H.J. Luif, taalkundige
- mr. E.J. Numann, lid van de Hoge Raad
- mevr. H. Stoel, voormalig radio- en tvpresentator
- drs. G. Raateland, registeraccountant

(zie pagina 135)

alsdoor een adder
gebeten of als door
eenwespgestoken,
voer, provincie, commissaris van dekoningin, stantepede
(N.B. Mokerhei is
ook mogelijk ; de
spelling ligt niet
vast.)

2.

1. a./ b./c.

O

p donderdag 3 juni zal in Societeit De
Witte , Plein 24 in Den Haag, om 19.30
uur de jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal worden gehouden. De societeit
ligt dicht bij het Centraal Station (ruim vijf minuten lopen, richting Binnenhot) .
In verband met de beschikbare plaatsruimte
wordt de leden die de jaarvergadering willen
bijwonen, vriendelijk verzocht zich telefonisch
(070 - 356 12 20) of schriftelijk aan te melden.

D. Ext ra
PAUZE

2 . b. fi let arnericain

B. Ve rg root uw
woordenschat

Noteren wij daarom in het Woordenboek van de poezie: "ossekerelingsgewijze, zoals ossen voor de
ploeg over een akker gaan, ploeggangsgewijs, vergelijkenderwijs gezegd van een of ander oud Grieks
slingerschrift (door Ida Gerhardt,
in de tweede regel van haar gedicht 'Het ploegschrift', aldaar met
de onuitgesproken suggestie: zoals
ik het als dichteres zwoegende en
ploeterende met mijn vulpen over
het papier eigenlijk ook al mijn
hele leven doe) ."
•

C. Zoek de fouten
1.

1.

dreven? Het nuchtere antwoord
zal moeten zijn: de hand van een
of andere Griek uit de zesde of zevende eeuw voor Christus, met een
schrijfbeiteltje erin. De vraag, en
daarmee het gehele gedicht, krijgt
aIleen een dramatische lading als
we ons voorstellen dat de dichteres
hier een verwante geest herkent,
een tweelingbroer of -zus, met een
vergelijkbare manier van schrijven,
over vele eeuwen heen teruggevonden. Een verwante hand. In
dat geval zou het antwoord op de
vraag in de laatste regels moeten
luiden, op licht verbijsterde toon
uitgesproken: het lijkt wel mijn
eigen hand.

maaktverschil of
maaktuit, Opel Kadett, winkel van Sinkel, opkalefateren of
opkalfa teren , gecertificeerde

a. 1300. AI in Middelned erland se te ksten van eind dert iend e eeuw komt
vercoveren voor. Het
komt van het Franse
recouvrer ('hers tel len, her winnen') en
is verwant met het
Engelse to recover.
Verkoeveren zelf is
allang veroud erd ,
m aar leeft voort in
het veel j ongere

verkoeverkamer.

8 Rondvraag
9 Causerie door dr. Frida Balk-SmitDuyzentkunst,
onder de titel 'Het onderwerp- over grammatica'
IO

Sluiting

Het jaarverslag en het financieel verslag 2003
alsmede de overige vergaderstukken liggen een
halfuur voor aanvang van de vergadering op de
plaats van de jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 13 mei tot en met 3 juni
oak in te zien op het secretariaat van het Genootschap Onze Taal, Raamweg ra in Den Haag.
AIle leden zijn van harte welkom.
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IAMTAM
Liesbeth Koenen

et ziet eruit als een
kendste kolderdichter van Nedersoort kasboek: groot,
land") .
zwart, gebonden. Sla
je het open, dan waan
BOODSCHAPPEN
je je ineens terug op school. Het Latijn van Japan (ondertitel: GramI pot lood
maticale en taalkundige beschouwin2 blok noten
gen verwoord in 68 plezierdichten en
500 gram matica
ingeleid met 18 ol/ekebol/ekes) is geen 3 liter atuur
drukt op velletjes proefwerkpapier.
Weliswaar zonder lijntjes, maar
Daarmee komen we bij de hammet een vast blokje in te vullen ge- vraag : wat maakt light verse, of
gevens boven aan elk blaadje. De
plezier- of kolderdichten, geslaagd?
hokjes voor het proefwerkcijfer zijn Volgens mij twee dingen, als je het
allemaalleeg gelaten. Ze vragen er criterium 'smaak' tenminste even
buiten beschouwing laat (er zijn
dus om bij uitgeverij Liverse (een
afkorting van 'Light Verse'): voor
ook zat mensen die het heIe genre
koud laat). Kiest de dichter een beoriginaliteit van de vormgeving
paalde versvorm (ollekebolleke,
verdient het boek alvast een 9.
sonnet, limerick), dan moet hij
zeer vormvast zijn, en zijn product
Ollekebollekes
Op het fictieve "Liverse College" is dient de een of andere onverwach"Nederlands" het enige yak. Het
te draai te bevatten. Light verse
wordt door vakdocent "D. van Wis- lezen is als het goed is geen aha-,
sen" gegeven, en die mag onder
maar een he-belevenis . 'He, verrek,
zo had ik er nog niet naar gekeanderen Drs. P tot zijn leerlingen
rekenen, naast een heIe reeks ande- ken', is dan ongeveer de reactie.
re beoefenaren van het light-versePutemmers boodschappenlijstje
genre van wie ik nog nooit gehoord voldoet behoorlijk goed aan die
had. Aardig is dat Driek van Wisvereisten. Het is weI geen bekende
versvorm, maar weI echt een boodsen, de onvermoeibare Groningse
woordspeler, in het dagelijks leven schappenlijstje, en het bevat een
samenhangende reeks vondsten,
werkelijk leraar Nederlands is.
ook al is het jammer dat "matica"
Hij leidt de bundeI verzen over
taal en spelling in met vier pagina's en "atuur" in tegenstelling tot
"lood" en "noten" niet bestaan. Een
zogeheten ollekebollekes, de door
Drs. P gemtroduceerde dichtvorm
7,5 krijgt hij van me.
die als interessantste vereiste heeft
(lou
dat de zesde van de acht voorgeschreven regels uit een zeslettergre- Hoe zit het met de rest? WeI, op
het gevaar af een erg strenge juf te
pig woord bestaat (net als ol/ekebol/eke zelf). Zoals gebruikelijk
lijken: er zijn nog weI meer voltrekt Van Wissen van leer tegen het doendes in het boek te vinden,
maar uitschieters, nieuwe talenten,
verval der zeden, in het bijzonder
nee. Veel is nogal flauw en dun .
de toenemende 'taalongevoeligOp zijn best een zesje voor de
heid' (een van de ollekebollekemoeite . Neem 'Toonzetting' van
woorden uit zijn betoog) waar de
hedendaagse jeugd aan ten prooi is Peter van den Tillaart: "Mijn
schrijfstijl wijst op ijdelheid. / Met
gevallen.
Overdrijving, scherts en een ze- vlijt bestrijd ik dit verwijt. / Ik slijt
met rijmen slechts de tijd, / ik
kere langdradigheid zijn kennelijk
moet mijn ij toch ergens kwijt."
nog steeds zijn handelsmerk. Van
Van Wissen heb je snel een overdo- Echt sterk was een goedlopend gedicht met alleen maar ij's geweest ,
sis te pakken, vind ik, maar in dit
boek draait het niet om hem. Het
en natuurlijk had er geen enkele ei
gaat om de 68 pleziergedichten die in mogen zitten .
volgen, zoals het volgende van
Zelfs het beste jongetje van de
Comelis Putemmer (op de bladzij- klas - dat is en blijft Drs. P - had
den 'Over de auteurs' achter in Het mijns inziens zijn dag niet toen hij
Latijn van Japan gekenschetst als
het gedicht waarvan de boektiteI is
"wijd en zijd bekend als de onbeafgeleid inleverde bij de meester.

[13 8 ]
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Het is een vers met als titel 'Latijn'.
In mijn onschuld dacht ik dat wat
eronder kwam dus over die taal
ging: het rept van de logische
structuur, "syntactisch echter elegant", een taal die de dichter "met
liefde en met vuur" koestert en
verdedigt. En het eindigt aldus:
"De bouw is sterk, hetgeen verklaren kan / Dat ooit dit het Latijn
was van Japan". De dou ontging
me aanvankelijk, totdat ik erop gewezen werd dat dit vers over het
Nederlands gaat , dat eeuwenlang
op het eiland Decima voor de Ja panse kust ongeveer dezelfde rol
vervulde als het Latijn in Europa.
Tja, had ik zelf moeten bedenken,
maar echt sterk vind ik 'Latijn' ook
nu ik het snap nog steeds niet .
Vrouwen?

Meer werk van de keizer van de
kolderpoezie biedt het boek niet .
Er zijn alleen weI een paar epigonen die het niet bij hem halen. En
dat geldt ook voor de navolgers
van wijlen Kees Stip, de man die
zo prachtig met sterke woordspelingen over beesten wist te dichten . Nu moeten we het doen met
Koos Dijksterhuis, die bij een boswandeling iets voelt steken, "waarna ik luidkeels uitroep: teken!" Tja.
Kortom: vormgeving en idee achter dit boek een 9, maar de uitvoering blijft steken op een 5.
Het boek liet me trou wens weI
met een raadsel zitten: waar is
toch de vrouwelijke plezierdichter?
In Van Wissens klasje zitten alleen
maar mannen, maar ik realiseerde
me dat ik ook daarbuiten geen enkele beoefenaarster van het lichte
dichtgenre ken. Hoe kan dat, gegeyen dat uit elk onderzoek opnieuw
blijkt dat vrouwen taalgevoeliger
zijn dan mannen? Is dat passen en
meten en tellen soms te moeilijk
voor ons? Of zijn we gewoon niet
speels genoeg?
•
Het Latijn vanjapan. Grammaticale en taalkundige beschouwingen verwoord in 68 plezierdichten eningeleid met 18ollekebollekes.
Door DriekvanWissen e.a. Dordrecht,
Uitgeverij Liverse. Gebonden, 80 biz.

€ 20 .50 (inclusief verzendkosten).
Te bestellen bij de uitgever. Website:
www.llverse.nl, telefoon: 078- 6215871 ,
fax: 078 - 622 60 56

iMERKEN WORDEN WOORDEN
IAMTAM

III
II

gezaaid. Onderzoekers hebben
Opgetut
vastgesteld dat de kans dat een
Barbie werd meteen een eclatant
meisje een barbiefiguur heeft
succes en allengs kreeg ook haar
terechtgekomen. Sommige staan zelfs op het punt een plaatsje in het
leefomgeving vorm. Zo kreeg Bar(maten 91-46-84) slechts een op
woordenboek te bemachtigen. Om de maand bespreekt Ton den Boon
bie in 1961 een vrijer, Ken, met wie honderdduizend is.
ereen.
Barbiepop, barbiefiguur en ook
ze overigens onlangs, na 43 jaar
daten, gebroken heeft. Ook ging
barbie worden veelvuldig figuurlijk
Barbie met haar tijd mee en eman- als soortnaam gebruikt, maar
daarnaast zijn er ook vele gelegencipeerde ze bijvoorbeeld tot een
arb ie, hele cohorten
Ton den Boonheidssamenstellingen met Barbie
vrouwen zijn opgevrouw met een baan buitenshuis.
hoofdredacteur
Een ding bleef de afgelopen de- in omloop, zoals Barbieschoonheid
groeid met deze 'origigrate Van Dale
cennia steeds centraal in Barbies
en Barbieroze (lievelingskleur van
nal dream girl'. In het
Barbie). Barbie heeft zich bovenwerkelijkheid: haar uiterlijk. BarWesten, waar inmiddels meer dan
dien
ontwikkeld tot geregeld geeen miljard exemplaren van het
bie is geobsedeerd door hoe ze
bruikt
tweede woorddeel in sapopje zijn verkocht, spiegelden ge- eruitziet, en het kind dat dagelijks
met Barbie speelt, moet sterk in
menstellingen als tennisbarbie en
neraties meisjes zich aan Barbies
borst-taille-heupproporties. Het
haar schoenen staan om die fixatie strandbarbie.
op het uiterlijk niet over te nemen.
Een enkele keer wordt Barbie
universum van deze succesvolle
'material girl' - uiteraard geent op
Barbies speelkameraadjes worden
verwerkt in een samenstelling die
namelijk geacht zich tot vervelens
naar een voorwerp verwijst. Zo bede materialistische Amerikaanse
werkelijkheid - is voor heel wat
toe bezig te houden met kleding,
richtte de krant in de zomer van
jonge meisjes nog steeds de wereld make-up en het verzorgen van Bar- 2002 over een nieuw tabletje
bies paardenstaart.
waarvan je een mooie gebronsde
waar zij dagelijks spelenderwijs
De bekendheid die Barbie vernaar wegdromen.
huid, veel zin in seks en minder
Barbie, voluit Barbara Millicent
wierf als op het uiterlijk gerichte
honger zou krijgen. Journalisten
pop, leidde ertoe dat barbiepop doopten de ontdekking meteen
Roberts geheten, werd op 9 maart
"Barbiepil" (HetLaatste Nieuws,
1959 op de markt gebracht door de met kleine letter - zich kon ontfirma Mattel , opgericht door Hawikkelen tot soortnaam voor een
5-8-2002). Dergelijke Barbie-samenstellingen voor voorwerpen zijn
rold Mattson en Elliot Handler. Die "meisje of jonge vrouw met een
laatste was de echtgenoot van
popperig, opgetut gezicht" (grote
echter tot op heden niet succesvol
Ruth Handler (1916-2002), die Bar- Van Dale). In die figuurlijke betein onze taal geintroduceerd.
bie in 1958 ontwierp. Haar inspira- kenis is barbiepop vandaag de dag
tiebron was Lilli, een op een Duitse nog steeds regelmatig in de krant
Moslimapop
stripfiguur geinspireerde pop voor
te vinden. Zo signaleert Trouw "op
Barbie is inmiddels van middelvolwassenen - volgens kwaadspre- het strand bakkende Barbiepopjes" bare leeftijd, maar ze is nog steeds
kers vanwege de expliciet vrouwe(6-3 -2002) en ziet hetAlgemeen
slank en mooi. Bovendien is ze uitlijke vormen in feite een 'pornoDagblad eigenlijk liever "oudere,
gegroeid tot een ware stijlicoon. In
dikkere, minder mooie vrouwen"
pop' - die sinds 1955 in Middendie hoedanigheid is Barbie natuurdan "barbiepoppen" op de catwalk lijk ook een gemakkelijk voorwerp
Europa in de handel was . Handler
vernoemde Barbie naar haar doch- (II -4-2001).
van kritiek. Kunstenaars gaan zich
ter Barbara, die graag bleek te
dan ook met verve te buiten aan
1: 100 .000
spelen met Lilli en dergelijke niet
Barbie, maar de kritiek op het we op baby's maar op volwassenen
reldbeeld waaraan Barbie ontsproBarbiepop is echter niet de enige
lijkende poppen.
samenstelling die algemeen geten is, bestaat niet aIleen in het
worden is in onze taal.
Westen . In de moslimwereld bij;2 .....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,
Ook barbiefiguur wordt voorbeeld wordt Barbie ronduit
c
~ ~ W/JIIEN !!l
regelmatig in vrij gegehaat. Het westerse burgermeis~ ""~-{ I-iUN BENiN
bruik aangetroffen. Zo
jesideaal wordt daar namelijk be~ #(0-( ,1-1 I-fET ONschrijft de Rijn en
schouwd als exponent van het pert.\~O'GE ~1:
Gouwe: "Een Barbiefide Amerika, en onder het motto
figuur met benen tot in "every Barbie doll is more harmful
het oneindige mag dan
than an American missile" werd
i;
een schoonheidsideaal
Barbie hier en daar (bijvoorbeeld
~. ~
zijn. Wie er mee behept in Sandi-Arabie) zelfs verboden.
_ 'iC:!:S,
Or "(',>
is, heeft toch een paar
En in Iran werd een alternatief
~
problemen. In de convoor Barbie op de markt gebracht:
fectiewinkel bijvoorSara, een moslimapop met sluier.
De dominantie van Barbie is echbeeld" (7-IO-1998) .
Vrouwen met een barter zo sterk dat ook deze Sara in
biefiguur zijn in werke- het Westen inmiddels Barbie heet.
lijkheid overigens dun
Boerka Barbie welteverstaan. •
Prozacgeneratie, brintageneratie, bountyeiland: er zijn merken die zo'n

grote invloed hebben gekregen dat ze in het dagelijks taalgebruik zijn

1

~

(7 ,

J..

.

ONZE

T AAl

20 04 -

5

IAMTAM
IAMTAM
Nederlands in Noorse satire
hebben zich de laatste maanden een kriek gelachen om het Nederlands. In
D ehetNoren
populaire satirische programma Team Antonsen presenteerde de komiek Kristopher Schau het nummer 'Nederlandsk komiker', waarin hij met een strooien hoed op zijn
hoofd iedere week dezelfde conference van Wim Sonneveld playbackte. Zo kregen de
circa 800.000 kijkers van het programma wekelijks in het Nederlands te horen waarom
kalfsborst op een menukaart minder aantrekkelijk klinkt dan buste de veau. De sketch eindigde telkens met Sonnevelds uitvoering van 'Schipper mag ik overvaren?'
De imitatie is zo populair dat
wie kalfsborst intikt bij de zoekmachine Google, nu als eerste treffer
een website van de Noorse omroep
NRK krijgt - waar ook het recept
voor kalfsborst te vinden is. En
'Schipper mag ik overvaren?'
klinkt inmiddels uit talloze mobieltjes in de straten van Oslo.
Wat de Noren zo grappig vinden
aan de sketch? Volgens een deelnemer aan het debatforum op de
website van de NRK is het "goed
dat iemand eindelijk heeft besloten Nederlanders belachelijk te
maken, of in elk geval hun idiote
taal!" Maar volgens een andere bewonderaar wordt "noch de taal noch het volk belachelijk
gemaakt - integendeel: het Nederlands en de Nederlanders worden er alleen maar toffer en
cooler van!"
De laatste 'Sonneveld' is in Noorwegen inmiddels uitgezonden, maar later dit jaar volgt,
vanwege het enorme succes, een herhaling. Tot die tijd zijn de fragmenten van 'Nederlandsk komiker' te bekijken op de website van de NRK.
Brannen: www.nrk.nofpragrammerftvfteam_antonsen.BNI DeStem. NRC Handelsblad

Duits en Fransop basisschool.
Nederlandse basisscholen mogen
met ingangvan augustus 2005
naast Engelse lesook Franse of
Duitse lesgeven - de twee andere
offldeletalen vanonze buurlanden.
Oatheeft het kabinetop 19 maart
besloten . Een en ander vloeit voort
uitafspraken die zijn gemaakt op de
Europese top in Lissabon (2000) en
die in Barcelona (2002); toen isbeslotendat de lidstaten vande Europese Unie het aanbieden van twee
vreemde talen op jonge leeftijd
Boete voor spelfouten. Een Amerikaanse rechter heeft een advocaatbe- zoudengaan stimuleren. (persberichtMinisterie van Onderwijs)
straft voorzijn vele spelfouten en zijn
abominabele taalgebruik instukken
die aan de rechtbankgerichtwaren.
Inburgering (1). Hetisduur om buiDerechtervatte dat op als belediging tenlanders die naar Nederland willen
van het hofen halveerde de vergoekomen alvast Nederlands te laten
dingvoorde urendiede advocaataan leren in hunvaderland. Bovendien
zijn zulke taalcursussen inde prakzijn papierwerk had besteed van 300
tijk moeilijk uitvoerbaar, aidusde
naar150 dollar per uur, waardoor de
onafhankelijke commissie Normeadvocaat31.500 dollar misliep. (New
ring Inburgeringseisen. (Trouw)
York Times)

Laaggeletterdheid. Volgens een rapport vande Nederlandse Taalunie dat
19 maart verscheen, moet er meer
aandacht komen voormensen die
slecht kunnen lezen en schrijven.
Vooral 'Iaaggeletterde' jongeren, ouderen en werkzoekenden moeten gehoi pen worden met voorlichting en
scholing. En verdermoet informatie,
vooral overheidsinformatie, zoveel
mogelijk in 'klaretaal' gesteldworden. (Taalunieversum)
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Inburgering (2). Nederland geeft in
vergelijking met andere landen veel
taalles aan inburgerende buitenlanders. GeeftBelqle 180 uuren Duitsland 300 uur lesaan zijn nieuwkomers, buitenlanders in Nederland
krijgen 600 uur Nederlandse taal en
cultuur. (Trouw)
TaalunieOnderwijsprijzen. Op 31
maart heeft onderwijminister Van der
Hoeven de Taalunie Onderwijsprijzen
2004 uitgereikt. Dewinnaa r inde categorie 'basisonderwijs' wasde Haagse DelaReyschool voor het project
'Het Verhalen-Atelier', waarbij de
kinderen hun eigen boeken en films
maken . Voor het voortgezet onderwijs werd het project'Bazar inZeeland' bekroond, dat leerlingen van
acht Zeeuwse vmbo-scholen bijna
wekelijks lietwerken met romans,
kranten, films , enz. (Taalunieversum)
Lof- en Sofprijs. De Koninklijke Nederlandse Akadem ievanWetenschappen heeft vande Stichting Nederlands de - eerste - zogenoemde
Lofprijs gekregen voorhaarrapport
Nederlands, tenzij..., waarin zij een
pleidooi houdt voor de versterking
van het Nederlands alswetenschapstaal inde alfa- en gammawetenschappen. De'Sofprijs', die eveneensvoor
de eerste keeruitgereikt werd, ging
naarPhilips, omdat het bedrijf had
aangekondigd niet langereen Nederlandstalig jaarverslag te zullen publiceren. Volgens de woordvoerder van
Philips die de prijs inontvangst nam,
wordtdit plan minimaal een jaar ultgesteld.(persbericht Stichting Nederlands)
'Ik heb zoiets van'-prijs. Deluisteraars vanhet Belgische radioprogramma Dito hebben Bart Peeters uitgeroepen tot de Vlaming die het meest
heeft bijgedragen aan de "verspreiding vanergerlijke uitdrukkingen".
Bart Peeters ishiermee de eerste winnaarvande 'lk heb zoiets van'-prijs.
(Dito)

•

Koppelingen naarde originele berichten
staan op de internetpaginawww.onzetaal.nlftamtam; let wei: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website
staat iedere dag verstaalnieuws.
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DE KONINGIN CI TEREN MOET MOGEN
Frankjansen
Erzijntaalkwestieswaaroverheel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige FrankJansen behandelt maandelijks zo'n kwestie.
Hij steekt daarbijzijneigen mening niet onder stoelen of banken,
en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

ournalis ten mogen de koningin niet letterlijk citeren.
Stel, ze zegt: 'Wat een koud
voorjaar is het toch!', dan
mogen ze niet opschrijven : 'Koningin Beatrix zei: "Wat een koud
voorjaar is het toch!'" Een indirect
citaa t mag wel: 'Koningin Beatrix
merkte op dat het voorjaar nogal
koud was.' Maar de meeste genade
vindt een omschrijving: 'De vorstin
maakte een opmerking over de
lage lentetemperaturen.' De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks
wil dat dit verbod wordt opgeheYen. Heeft deze partij gelijk?
Het citeerverbod is minder mallotig dan het lijkt. Het is bedoeld
om de ongemakkelijke situatie een
beetje dragelijker te maken: alles
wat de koningin in het openbaar
zegt, valt onder de ministeriele
verantwoordelijkheid. Ventileert ze
een keertje een opvatting die van
die van het kabinet afwijkt, dan
heeft de minister-president er veel
plezier van als de afstand tussen
de koningin en de uitspraak zo
groot mogelijk is: hij kan dan eenvoudig ontsnappen door te beweren dat de journalist haar uitspraak verkeerd gehoord of begrepen heeft. Een citeerzin legt die
relatie juist expliciet: door het gebruik van zeggen, de dubbele punt
en vooral de aanhalingstekens.
Deze laatste geven te kennen dat
ze een domein afpalen waa rbinnen
iemand anders dan de journalist
voor de tekst vera ntwoordelijk is.
Die expliciete relatie tussen
spreker en uitspraak is ook een bedreiging voor de magie waarmee
het vorstenhuis omgeven dient te
zijn. Wie de koningin citeert, stopt
haar tekst in zijn tekst en eigent
zich die tekst daardoor in wezen
toe. Daardoor wordt de kracht van
de uitspraak vanzelf minder.
Maar er pleit ook veel voor afschaffing. Zo is het raar dat het
verbod alleen voor de schrijvende

BeatrixenWillem-Alexander inde tuinvan Huis ten Bosch.1999.
Folo: ANP/Ed Oudenaarden

pers geldt. Niemand piekert erover
om van radio- en televisiejournalisten te eisen dat ze de vorstelijke
stem wegdraaien om die te vervangen door een voice-over met
een parafrase van eigen makelij.
Belangrijker lijkt me het argument
dat de moeilijkheden door vorstelijke citaten in de recente geschiedenis niet veroorzaakt werden
door het citeren zelf, maar door
de oneigenlijke manier waarop de
journalist aan het citaat gekomen
was. Een goed voorbee ld is "De
leugen regeert.' Die uitspraak
werd gedaan in een tweegesprek,
waarin de pers geen partij was. De
journalist had dus afgeluisterd.
Het is dat afluisteren dat onbetamelijk is en bestraft zou kunn en
worden, niet het citeren zelf.

Daarom luidt de stelling deze keer:

III

Het verbod op citeren van de koningin
moet worden afgeschaft.

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 17 mei
uw stem uit op onze website:
www.onzetaal.nllhomofkuit.
U kunt ook per post reageren;
stuur een briefkaart met 'Citeerverbod: afschaffen' of 'Citeerverbod: niet afschaffen' naar de
redactie van Onze Taal, Raamweg ra, 2596 HL Den Haag. In de
volgende aflevering de uitslag
van de stemming.
•

UITSLAG VORIGE STEMMING
Ishet gewenst dat het Engels de contacttaal van de Europese Uniewordt? Oatwas het
onderwerp van april.en het was dit keerecht raak. Meerdan duizend lezersbrachten
hun stem uit. Een minderheid van 32.9%(336 stemmen) spreekt zichvoorde stelling
uit. Een ruime meerderheid van 67.1%(684 stemmen) bleektegen. Men isgeporteerd
vooreen neutrale contactt aal (Esperanto). of wil dat de huidigetoestand voortduurt.
Wiebenieuwd is naar de argumenten. voornamelijk van de tege nstemmers. moet beslist eens kijkenop www.onzetaal.nl/homofkuit/ ho404.html.
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II NZICHT
Raymond Noe

bijvoorbeeld: "Opgeleide vrouwen,
stomme huisvrouwen" (Denemarken), "Het verstand van eenvrouw zit
in haarhielen"(Azerbeidzjan) en "Een
geleerde vrouw iseenverloren vrouw"
(luid-Amerika). NadatSchipper eerder al delen uit haarverzameling in
boekvormpubliceerde (overJiddische,
Aziatische, luid-Amerikaanse en EuroSpreekwoorden overvrouwen
inekeSchipper, hoogleraar
pese spreekwoorden over vrouwen)
interculturele literatuurweten- neemt ze nu in het Iijvige Trouw nooit
schap aan de UniversiteitLeieen vrouwmetgrotevoeten de volledige collectie van 15.000 spreekwoorden, verzamelt al zo'n twintig jaar
spreekwoorden en gezegden uit de
den (uit 240 talen) onder handen. le
helewereldwaarinde vrouw op de
bespreekt zein thematische hoofdeenof andere maniercentraal staat.
stukken ('het vrouwelijk lichaam', 'levensfasen', 'luster: en lasten', 'macht'
Aanvankelijk verwachttezedat haar
verzameling vooral de diversiteit van
en 'boodschappen in beelden'), die
steeds wordenafgesloten met een
de menselijke cultuur in beeld zou
omvangrijke bloemlezing. In de inleibrengen, maarhet bleekvrij snel dat
al die spreekwoorden frappante over- ding gaatzein op de algemenere aseenkomsten vertoonden, die vooral
pecten van de spreekwoorden.
Trouw nooiteenvrouw met grote voeten.
weergaven hoe uniform - en hoetraditioneel- er in verschillende samenWereldwijsheid over vrouwen iseen uitgave
levingen over vrouwengedachtwordt.
van Het Spectrum en kost € 24,95 (geOver de wenselijkheid van intelligentie
Iijmd, 576 biz.). ISBN 907733002X

'(nZicht'lichtu inover nieuwe boeken, congressenen lezingenintaalkundigNederland en Belgie. Vermelding in deze rubriekbetekent niet
dat de redactie ze aanbeveelt. Vooreen zo volledig mogelijk beeld
hebben wijook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriekthuishoort,laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzenonder voorbehoud.

M

TIJDSCHRIFT
Vonk
e Vereniging voor het Onder.wijs in het Nederlands (VON),
waarvan de ledendocenten
Nederlands zijn, stelt zichten doel
nieuweideeen over het (moeder)taalonderwijste toetsen ente verspreiden. De Nederlandse afdeling van de
VON geeft het tijdschrift Moeruit (besproken in Onze Tool van september
2000), en de Vlaamse het tijdschrift
Vonk. Dit blad informeert leraren Nederlands in zowel het basis- alshet
middelbaaronderwijs(en anderen die
beroepsmatig betrokkenzijn bij het
(taal)onderwijs) over recente ideeen
en ontwikkelingen in het vakgebied.
Dieinformatie isdoorgaans sterk
praktijkgericht: erwordt in Vonkvaak
verslag gedaan van projectenen lespakketten die zijn opgezetom een
onderdeel van het onderwijsin taal
en literatuur eennieuweimpulste
geven.
leder nummer van Vonk bevatdrie
hoofdartikelen, die over het geheel
genomenwat vakerover taalonderwijs gaan dan over Iiteratuuronderwijs. Onderwerpen die de laatste tijd
aan de orde kwamen, warenbijvoorbeeld leesbevordering,literatuurbeleving, spreekvaardigheid, creatief
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schrijven, schrijfonderwijs entoetsmethodes. Twee keerperjaarwordt
eenbepaald onderwerpuitgespit in
eenthemanummer. Het blad bevat
verderonder meereenboekenrubriek
met wat langere recensies, een signalementenrubriekwaarin aandacht
wordt geschonken aan publicaties,
tijdschriften, congressen enwat er
verder het vermelden waard is, en een
flinke rubriekwaarin de elektronische
mediaen het internet centraal staan.
Hoe belangrijkde rol vande computer in het klaslokaal tegenwoordig is,
mag overigens blijken uit het feit dat
Vonk niet eenmaartwee (opeenvolgende)themanummers aan het onderwerp 'ICTen Nederlands' wijdde.
Vooreenverdere kenn ismaking met
Vonk kunt u terecht bij het Taalunieversum, waarsamenvattingen van
verscheidene artikelenuit het bladte
vindenzijn: www.taalunieversum.org/

onderwljsjtljdschriften j.
Vonk verschijnt vijf keer per jaar. Hoofdredactle: Rita Rymenans. Een abonnement
kost € 24,5° (aparte tarievenvoorstudenten en instellingen) en iste bevragen
bijhet (Belgische) secretariaatvan de
VON. Adres: Eeklostraat 149, 9030 Mariakerke, Belqie: telefoon: 00329 22600 58;
e-mail: secretariaat@von.be.
•

Nederlandse gebaren
et groot gebarenboek derLoge

H

Landen iseeninventarisatie in
woord en beeld van de gebaren
diein Nederland enVlaanderen gebruikt
worden om eenbepaalde gedachte of
bedoeling uit te drukken, varierend van
de opgestoken middelvingertot het
gebaarvoor 'geld' dat we met duim
en wijsvingermaken. Het boek iseen
herziene uitgavein eenband van het
Nederlands gebarenboekje en het Nieuw
Nederlands gebarenboekje, die beide
rond 1980 verschenen. Lezers van Onze
Tool kunnenhet boek met korting bestellen. lie de aanbieding op biz. 129.
Het groot gebarenhoek derLage Landen is
een uitgavevan Kempen Uitgevers en
kost in de boekhandel € 24,50 (gebonden,
264 biz.). ISBN 90 6657192 6

Toekomst taal- en letterkunde in
Nederland
e Nederlandse taal- en letterkundebekleden internationaal
gezien eenprominente positiedat schrijft de I<oninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
(I<NAW) in het verkennende rapport
'Cijletterdames en gij letterheren', over
de toekomst van het taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland.
Maarde KNAW signaleert ook bepaalde knelpunten, zeals de zorgelijke positie van specifieke taalkundes (vooral
van het Duits en het Frans) en de historische taalkunde, en doet daarom een
aa ntal aanbevelingen ter verbetering
van het onderzoek en onderwijs. De
verkenning wordt aangevuld met acht
essays overde toekomst van taal- en
letterkundige deelgebieden.

D

'Cijletterdames engijletterheren'. Nieuwe
mogelijkheden voortaalkundig enletterkundig onderzoek in Nederland iseen uitgave
van de KNAW (ingenaaid, 213 biz.). Het
rapport isgratis te verkrijgen bijde KNAW
(telefoon: 020 - 551 07 80, e-mail:
edita@bureau.knaw.nl), ofte downloaden
van de website van de KNAW
(www. knaw.nl). ISBN 90 6984406 0

Schrijfhulp voordocenten
ocenten hebben vaak moeite
met schrijven, stellen Dickde Bie
en Marja Maqnee in het voorwoord vanhun Teksten diespreken!,
maarhet iswei eenbelangrijk onderdeelvan hunwerk. Denkmaaraan instructieteksten, toetsvragen, studiehandleidingen, notulen, evaluaties,
enzovoort, Teksten diespreken! iseen
schrijfhulp die docenten stapvoor stap

D

begeleidt bij het opstellen vandat
soort teksten. De auteurs bespreken
de eisen waaraan zemoetenvoldoen,
enlatenaan de hand van(veel) voorbeelden zien wat er fout kan gaan en
hoedie fouten vermeden kunnen worden. In het laatste hoofdstuk vatten ze
de overde overige hoofdstukken verspreide adviezen nog eens samen.
Tekstendiespreken! Schrijfhulp voor docenten is een uitgave van Bohn Stafleu Van
Loghum en kost € 19,90 (qebonden,

127 biz.). ISBN9 0 313 33131

Taalcursussen
itgeverij Het Spectrum heeft
in samenwerking met Digital
Publishing taalcursussen op cdrom uitgebrachtvoor de talen Engels.
Duits, Frans, Spaansen Italiaans. ledere cursus bestaatuit een Intensieve
taalcursus, een Communicatietrainer
en een Woordentrainer. In augustus
worden zenog aangevuld met een
beginnerscursus. Decd-rorns bevatten behoorlijk slimme programmatuur, die de vorderingenvan de ge-

U

bruiker bijhoudt en het tempo en de
aangebod en stof daaraan aanpast.
Bovendien is er spraakherkenningssoftware in verwerkt die de uitspraak
van de gebruikerkanbeoordelen en
verbeteren. De Intensieve taalcursus
(3 cd-roms, € 99.99) is geschiktvoor
zowel beginners als gevorderden en
leidt op tot het Europees taalcertificaat B1. De cursusomvat spreek-,
schrijf- en luistervaardigheid en grammatica.De Communicatietrainer
(€ 24.99) is ontwikkeld om de spreeken luistervaardigheid te trainen. Hij is
bedoeld alsaanvulling op de Intensieve taalcursus - evenals de Woordentrainer (€ 19.95). waarmee menvia
oefeningen de basiswoordenschat
kanuitbreiden.

tweeenhalf keer zoveel alsin de grote
Van Dale. maardaarin staan dan ook
lang niet aile mogelijke sarnenstelllnqen, afleidingen. verkleinwoorden.
verbuigingen. enzovoort . DeIijst.
die de omvang van eentelefoonboek
heeft, beperkt zichtot wat Moonen
het "algemeen Nederlands" noemt.
Dit wil zeggen dat archaische, Bargoense en incourante woorden niet
zijn opgenomen. Het boek heeft
geenofflciele status;het richt zich
op de thuisspeler die zonderhooglopende discussies eenpartijtje wil
scrabbelen.
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lexicon samengesteld door en voor scrabbelaars is een uitgave van vzw Gemeentelijk
Cultureel Cent rum Coloma en kost € 14.(ingenaaid. 440 biz.). Het boek kan be-

Scrabblewoorden

steld worden door € 16,- (Belqie) of

e Vlaamse scrabble-aficionado
Hub Moonensteldeeen scrabblewoordenlijst samen met
meer dan 550.000 bij het scrabbelen
toegestanewoorden vantwee tot
vijftien letters - dat zijn er bijna

€ 18,- (rest van Europa) over te maken op

D

rekeningnumm er 091-0114198-58 van de
vzw G.C.C.COLOMA, Pastor ijstraat 2, 1600
Sint-Pieters-Leeuw. Verdere inlichtingen
bij Fernand Joseph, telefoon: 0032 2 465 10

94; e-mail: fernand.joseph@chello.be. •
(advertentie)
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Auteur: Nicoline van der Sijs
ISBN: 901210087 9
Prijs: € 12.50
Omvang: 154 pagina's
Uitvoering: paperback
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Meer informatie?

Onze uitgaven zijn ook

Kijk op www.vakbladtaal.nl

verkrijgbaar via de boekhandel.

"'> ---- - - - - - - - - - - ---1
Vakblad Taal Online is een online taalmagazinemetpraktische
taaltips eninteressant taalnieuws. Naast artikelen over stiil,
grammatica, spelling, communicatie en andere taalonderwerpen
behandelt Vakblad Taa/ Online tips voor diversetekstgenres
(brief, e-mail, rapport, persberichtl. Vakblad TaalOnlineis vlot

In Hondsdraf wordt beschreven waar Nederlandse woorden
vandaan komen, metwelke woorden ze verwant zijn of uit welke
taal ze zijngeleend. Ook de vermeende herkomst van woorden
wordt beschreven: het feit dat onbekende woordenten onrechte
in verband zijngebracht metbekendereen daardoor van vorm
of betekenis zijn veranderd. Voorbeeldenzijn hangmat, datniets
met hangen of matte maken heeft maarontieend is aan Spaans
hamaca, en hondsdraf, dat eenvervorming van gonderave is.

geschreven endirect toepasbaar in uw werksituatie.
Ais abonnee ontvangt u iedere maand eene-mailbericht zodra
de nieuwste editie verschenen is. Bovendien heeft u toegang
tot het complete archief met eerder versehenen afleveringenen
profiteert u vanlezersaanbiedingen.

Haal nu als lezer van Onze Taal het boek Hondsdraf
van Nicoline van der Sijs bij de boekhandelmet
€ 2,50 korting met de kortingsbon op de achterkant
van de adresdrager van dit nummer.

Tot 1 augustus betaalt u als Onze Taal-abonnee
slechts € 35.45 voor een jaarabonnement
in plaats van € 47 .-.

toon aau gevend in taa l

"J"dc r Sijt

Hondsdraf

Frequentie 12 keer perjaar
Beste/code VBTAALONL
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IAMTAM

IAMTAM
lOODGIETERSBEDRIJF FA. VERKERK
Erkend gas-en watertechnisch installateur

Grotere kans
op kind na
sterilisatie

Behalve voor de Tennisdub Bilthoven
ook voor uw dak- en zinkwerk, C.V.,sanitairen rioolwerkzaamheden
Clubblad Tennisclub Bilt hoven

Mannen die spijt hebben van hunsteri/isatie.
krijgen een grotere kans am a/snag vader te
worden. De resu/taten van een re/atiefnieuwe
vorm van ivfblijken lO positief, datgynaec%gen
die moge/ijkheid voortaan vaker luI/en aanbieden aan paren van wie deman onvruchtbaar is.

www.snel heidscontroles.com

Zelhem - Een 21-jarige automobilist uit Zwolle heeft
maar liefst 290 euro gekregen bij een politiecontrole op de
Resedastraat in Zelhem, donderdag net voor de middag.

DeGelderfander

DeGelderfander

Er zijn enkele tientallen bedrijven die een opleiding tot lijfwacht aanbieden. Daarbij is veel kat
onder het koren. Ret Ministerie van Justitie voorziet malafide bedrijven van een keurmerk.
Terdege

Extra werk voor igo mensen

DAF krijgt

trucks niet
aangesleept

Boeknu een reisnaarMexico, Brazilie, Dominicaanse Republiek,
SriLanka of Goa per HollandExel charter, met vertrek in maart,
april of mei 2004. U ontvangt danvan Holland Internat ional een
3-daagse City-trip naarAntwerpen!
Advertentie in Utrechts Nieuwsblad

Camping de la Vallee
heeft onder meer een
heerlijk zwembad.
Het gebouw ernaast
bevat een bar en een
afvalloketvoor eenvoudige maaltijden.
Caravannen!

findhcvens Dagblad

Lexima neemt de AlphaSmart 3000
op in hoar assortiment
De AlphaSmart 3000 iseendraagbare, gemakkelijk
te bedienen tekstverwerker met spelingcontrole.
Dyslexie ICT Nieuwsbr ief

D

e zorgverzekeraars Delta Lloyd en OHRA schrappen als eerste de verplichte indicatie
van de (huis)arts voor de verstrekking van een rollator. Zorgverzekerden bij deze
maatschappijen krijgen voortaan na telefonische indicatie door een fysio- of ergotherapeut
binnen 48 uur de rollator aan huis bezorgd en gedemonteerd.
Nieuwsbrief PCOB. belangenbehartiging 50-plus

Dit leuke, vrijstaande huis
Iigt1,S km buiten het idyl Iische Ste. Maxime. Het
interieur is eenvoudig
maar gezellig en goed
verzorgd. U heeft een
mooie, omheinde tuin ter
beschikking waar u volop
tot rust kunt komen en
kunt genieten van een
heerlijk glas gekoelde
rose. Het terras is gedeeltelijk overdekt met tuinmeubelen en barbecue.
www.belvilla .nl
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Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 - 35612 20

Pepijn Hend riks

fax: 070 - 392 49 08

Rutg er Kiezebrink

e-mail: onzetaal@onzetaal.nl

Wouter van Wingerden

Taaladvi esdi enst: 0900 - 345 45 85 .

Vaste adviseurs

van 10.00-12.00 en 14.00 -16.00 uur

Lexicogr afie en wo ordgeschiede nis: Ton den

(€ 0,60 pe r m inuu t ).

Boon, Ewou d Sanders; t aalverandering: [o op van

Ook voor correctie- en herschrijf-

der Horst ; ety m ologie: Marlies Philipp a. Nicoline

op dr achten.

van der Sijs; woordenboeken en idio om : Riem er

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

Onze Taal op internet:

Het genootschap werkt same n m et de univer-

www.on zetaal .nl

sitei ten van Amsterda m , Delft , Eindhoven .

(web redacte ur: Marc van Oost endorp)

Groningen, Leiden, Nijme gen, Oldenburg

Taalpost (i.s.rn. Van Dale Lexicografie)

het Inst it uut voo r Nederlandse Lexicologi e en

zie: www.taalpost .nl

het Meertens Inst it uut.

(BRD), Tilburg en Utr echt, de Fryske Akademy ,

Het Genootsc hap Onze Taal (opgeric ht in 1931)

Bestuur Genootschap Onze Taal

stelt zich ten doe l het verantwoorde gebruik

m r. F.W. Kist , voorz itter

van de Nederlandse taal te bevorderen en aan

m evr. m r. eM . Ie Clercq -Meijer, secreta ris

hen die haar gebruiken m eer begrip en kennis

drs. J. van der Steen RA, penningmeester

daarvan bij te brengen . Het maandb lad Onze

m evr. prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentk unst,
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vice-voo rzitter
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dr. J.A. Brandenbarg, eN .F.van Dit shuizen,
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dr s. S. Gaaikema , mevr. dr s. V.M.E. Kerrem ans,

De bijdrage n in het tijd schri ft weerspiegelen

lie. L. Perm ent ier, m evr. P.M. Velt man-Laseur

Dick Advocaat slikt
lettergrepen in. Hij spreekt van
het 'Neeseftah' als hij het
Nederlands elftal bedoelt.
Hij heeft het vaak over
'in pessipe', en 'hattabetef'
(wat dat betreft) is zijn meest
gehanteerde stoplap.

niet noo dzakelij k de mening van de redact ie.
Voor het overneme n van art ikelen is toeste m-

OnzeTaal verschij nt ti enm aal per jaar, met een

ming van de redacti e nodi g.

dubbelnummer in februarif maart en ju lifaugu stus . Prij s los nummer € 4,- .
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Nederland . Belqie, Surina me, Aruba en de Ne-
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derlandse Ant illen € 21,- per jaar; buitenland

mee nt zekere aanspraken t e kunnen maken,

binn en Europa € 29,5 0 (per lucht post € 31,50);
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redact ie.
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Redactie
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Peter-Arno Coppen
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'HE MA, WARR GHA JAI?'
Straattaal anna 2004

Rene Appel en Rob Schoonen

Zes jaar geledenwerd er een nieuwe varleteit van het Nederlands gesignaleerd: straattaal, eenjongerentaaldie doorspektismet Surinaams,

als een hoopvol teken in een maatschappij die veel
last had van het door Paul Scheffer opgeplakte etiket
met daarop in schreeuwende letters 'multicultureel
drama!'

Engels en anderetalen - en die razendsnel verandert.Want wie het
Hofleverancier
bijvoorbeeld nu nog over 'scotten'heeft, bewijstdaarmeeniet meer
helemaalvan dezetijd te zijn. Hoe klinkt straattaaltegenwoordig?

P 21 februari verschenen in NRC

Handelsblad enkele brieven van
scholieren als reactie op een eerder
artikel over multiculturele problemen in Rotterdam. Ida van Meurs
schreef het volgende:
Ik ben een meisje dat opgroeit in Rotterdam. En
dat is erg leuk. Zo leren wij nu meerdere soorten
Nederlands; gewoon Nederlands (het vroegere
ABN), plat Rotterdams en multicultureel Nederlands . Wat is nu precies het verschil? Ik geef een
paar voorbeelden, eerst in ABN (I) , dan in Rotterdams (2), dan in straattaal (3). 1. 'Zeg meisje, waar
ga jij naar toe' wordt in 2 'hai maissie of waif, woar
mot dat hein?' En in 3 wordt dit 'he sma, warr gha
jai?' En bijvoorbeeld 'Dat is tof zeg!' wordt in 2
'da's kankal auw' en in 3 'dat iz boem lauw!' En
'hoe gaat het? ' wordt in 2 'hoessie? ' en in 3 wordt
dit 'fawaka?' Hierop antwoord je in I 'het gaat
goed', in 2 'gwel' en in 3 'rustig ... ' Deze soorten
van Nederlands weten wij feilloos toe te passen en
zo verstaan we elkaar allemaal.
Die derde taal , straattaal, is bekend sinds 1998 , toen
de media zich erop begonnen te storten. Ida van
Meurs noemt het terecht "multicultureel Nederlands",
want in deze variant van jongerentaal komen veel
woorden en uitdrukkingen voor uit andere talen,
vooral uit het Surinaams en het Engels. Volgens velen
was deze vorm van taalgebruik verontrustend: het
zou een nieuwe aanwijzing zijn dat het Nederlands
verloedert, vooral omdat deze straattaal niet alleen
gesproken werd door allochtone, maar ook door
autochtone jongeren. Anderen beschouwden het juist
als een voorbeeld van verbale creativiteit van een
door meertaligheid gemspireerde jeugd, en daarom
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Er verschenen na 1998 verschillende publicaties over
het onderwerp straattaal, bijvoorbeeld een artikel van
een van ons (Rene Appel - red.) in Onze Taal van juni
1999 en een boekje van Jacomine Nortier, Murks en
straattaal (uitgeverij Prometheus, 2001) . En ook op
het podium dook het fenomeen op: het Rotterdams
Wijktheater ging toneelstukken spelen die doorspekt
waren met straattaal, en in het kader van een kunsten-cultuurprogramma van het Bureau Medelanders
(alweer in Rotterdam) werd een project uitgevoerd
waarin onder meer rapteksten in straattaal werden
geschreven. Over dit laatste project verscheen ook
een schattig klein boekje, Straattaal, the project,
waarin op de eerste pagina al de volgende tekst staat:
"Yo, wazzup boys and girls? Alles aaaaaight, boeng ,
flex of goed?"
I Zoals in 1998 al werd voorspeld , blijkt straattaal
een zeer dynamisch , weinig stabiel jargon te zijn.
Om te kijken wat er zoal veranderd is in de loop der
jaren, zijn we een nieuw onderzoek begonnen, dat
zich - anders dan de eerste studie - niet alleen op
jongeren uit Amsterdam richtte . We hebben een
schriftelijke vragenlijst voorgelegd aan in totaal ruim
250 leerlingen in 4-havo-klassen op een aantal scholen in Amsterdam , Rotterdam, Den Haag, Mijdrecht
en Groningen. Verder deed er in Amsterdam een vierde klas van een categoriaal gymnasium mee. De leerlingen kregen vragen te beantwoorden over hun achtergrond (leeftijd, sekse, thuistaal, enz.) , en over
straattaal. Bij dat laatste ging het onder meer over
hun motivatie of reden om al of niet straattaal te gebruiken, en over de straattaalwoorden die ze kenden.
Vervolgens zijn bij ongeveer vijftien leerlingen in kleine groepjes mondelinge interviews afgenomen door
Marc de Jonge, student Algemene Taalwetenschap.
Dit onderzoek leverde een aardige, actuele woordenlijst op. Een deel ervan, de woorden die met een a
beginnen, zijn opgenomen in het kader op bladzijde
ISO , en ter vergelijking vindt u daar ook de a-woorden uit twee andere verzamelingen. Uit deze en andere overzichten en informatiebronnen weten we dat
het Surinaams nog steeds de lexicale hofleveranci er
is voor straattaal. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele

'versur inaamste' plaatsnamen: Agga voor 'Den Haag'
en Alli voor Almere'. Zoetermeer wordt trouwens weI
aangeduid als Soetka of Sweetlake, terwijl Grontjie
staat voor 'Groningen', Damsko en Masterdam voor
Amsterdam ', en Tikoe of Killburg voor 'Tilburg'.

Ziekeshit
Straattaal weerspiegelt de belevingswereld van de
jongeren die haar gebruiken. En waar praten die
over? Over dingen die ze goed of slecht vinden, over
uitgaan, uiterlijk en seks. Vooral het aantal woorden
dat ongeveer 'heel goed' betekent, is enorm groot. Uit
verschillende bronnen hebben we het volgende rijtje
gedistilleerd: (a)boeng, baggerz, banish, boem, bond,

bong, boos, chill, cool, crime, da bomb, daina, dodelijk,
dat doet, dope, errug,flex, fly,foeroe, gevaarlijk, gru-

Sommige woorden treden met name op in bepaalde
combinaties, bijvoorbeeld ziek in zieke shit, dat zoiet s
als 'heel goed spur betekent.
Roe/en
Als het gaat om synoniemen, dan scoort wat Nico
Scheepmaker ooit "de populairste van aIle binnensporten" noemde, ook hoog. Behalve met ankeren (zie
kader) wordt deze activiteit onder meer ook aangeduid met baksen, ballen, boelen, choppen, dieken,
freaken, kieren, klaren (of klari), nakken, prikken,
rippen, skatten en tokkelen. Sommige van die woorden , zoal s kieren en tokkelen, bestaan allanger in het
Nederlands en krijgen in straa ttaal een tweede kans .
In een int erview gaf de half-Nederlandse, halfJoegoslavische Tamara de volgende verklari ng voor
het frequente gebru ik van dit soort woorden:

Neuken klinkt heel erg grof. Het is niet dat je ervan
gaat blozen of zo, maar het klinkt een be etje .. . ja,
asociaal of zo, ja , en als je zegt 'ballen' of 'boelen',
ja, dat is meer grappig.
In aIle overzichten duiken ook andere nieuwe Nede rlandse woorde n op, zoals deuzel ('dw aas') en flokker
op ('donder op', waarschijnlijk een samensmelting
van die uitdrukking en flikker op). In de meeste gevallen gaat het echter om bestaande woorden met
een nieuwe betekenis: etsen voor 'zoenen', gierig voor
'geil', oplossen voor 'weggaan' en chanteren voor 'versieren'. Een enkele keer wordt van een zelfstandig
naamwoord een werkwoord gemaakt, zoals alcohollen
in de betekenis van 'alcohol drinken' - net als chanteren een woord uit het Utrechtse onderzoek van Femke
Conradie, dat aa nsluit op het ee rdere werk van Jacomine Nortier.

Straattaal: patta's ~ 'schoenen'; fauw ~ 'tof'; spacen ~ 'o nzin praten '; telli ee 'm obieltje'; faterrr ~
'tot ziens'; chimeid~ 'lekker ding'; pfayen ~ 'versieren'; kapot~ 'erg goed'; fakka
het?'; zahbie ~ 'vriend '.

~

'hoe gaat

Foto:Niels van derHoeven/RotterdamsOagblad. Bewerking: DeirdreFabery de[onqe

welijk (met als varianten gruwi en gru), gucci, ill,
lauw, master(lijk), moeilijk, neet, relaxed, safi n,
scoobes, siki, spang, spits, spitta, standaard, strak,
tranga, vet en ziek. Een aantal woorden uit deze reeks
zal inmiddels op de vuilnisbelt van de straattaal zijn
beland, terwijl er anderzijds zeker nieuwe termen bij
zijn gekom en. Het is kennelijk bel an grijk om steeds
nieuwe uitdrukkingen te ver zinnen om aa n te geven
dar iets .. . ja, geweldig, fantastisch, ma gistraaI, bril jant, grandioos, subliem, enzovoort is. Deze opsomming laat uiter aard meteen zien dat str aattaal in dit
opzicht niet vee l verschilt van het gewone Nederlands.
Bij al die woorden voor 'heel goed' valt op dat er
nogal wat bij zitten die gewoonlijk juist een negatieve
betekenis hebben, zoal s gevaarlijk en gruwelijk. Die
zijn waarschijnlijk aanvankelijk gebruikt als versterkers bij bijvoeglijke naamwoorden, zoals in gruwelijk
goed, waarna ze vervol gens los in diez elfde bet ekenis
kunnen voorkomen. Hetz eIfde proc es heeft zich voltrokken bij moeilijk , en het lijkt ook te gaan gebeuren
met het wo ord kapot, dat verschijnt in bijvoorbeeld
kapot goed; zelfs komt voor: 'Die film is kapot, man!'

Laatste trends
Aardig zijn ook de voorbeelden van Nederlandse
! woorden met ee n open klinke r op het eind - volgens
. onderzoek in alle talen de ide ale woordstructuur , zoals kwekkoe ('praten') , vingalinga ('v ingeren') en
billenmati ('beste vriend, billenmaat'). Dat lijken ook
voorbeelden van spelen met taal , net als beckenbauer,
'iemand met een opvallend bred e mond', uiter aard
verwijzend naar de voormalige Duitse voetballer
Franz Beckenbauer, die overi gens niet zo breedgebekt
was.
Dat straattaal vernieuwend en dynamisch is, blijkt
wel uit begrippen als scott ('vernedering, afgang') en
scotten of een scott geven ('iemand laten afgaan').
Deze kwamen in 1998 nog veel voor, maar nu hoor je
voor diez elfde betekenis aIleen nog maar dis en
dissen, gebaseerd op to disrespect, dat over genomen is
uit de Amerikaan se hiphoptaal. En wie no g woorden
als das of floos ('weg, verdw ene n') gebruikt, bewijst
daarmee de laatste trends niet te volgen. Relati ef
nieuw zijn bijvoorbeeld de ee rde r gen oemde woorde n
boem, of boeng, en kapot.
Voorzover wij weten, is ook het lauw 'tof van de
briefschrijfster aan het begin van dit stuk betrekkelijk
recent; het is een woord dat vermoedelijk vanuit Rotterdam aan een kleine opm ars in de straattaal is begonnen. Overi gens is het niet authentiek Rotterdams,
zoals zij schrijft, maar komt het van het Sur inaamse
woord voor 'gek', Opvallend is dat het in bepaalde
plaatsen ook 'niet goed en niet slecht' bet ekent.
O N ZE
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Regionale verschillen

Daarme e komen we ook op regionale variatie. Rotterdamse woorden lijken bijvoorbeeld spitta ('heel goed',
hoe zou het ook anders kunnen) en menina ('meisje'),
dat een Kaapverdische oorsprong schijnt te hebben.
Ook in een stad zijn er verschillen, zoals het uit
het Arabisch afkomstige zehma ('net alsof, zogenaamd , dat geloof ik niet'), dat we wei op
een school met veel Marokkaanse leerlingen
in Amsterdam-West aantroffen, maar
,
'
niet - of nog niet - in Zuidoost,
.
. ;P'.J
;' ~. \
waar de straattaal het sterkst is
~
bemvloed door het Surina ams.
•
Maar het kan best zijn dat nu
u dit leest, zehma ook al is
doorgedrongen tot dit Amsterdamse stadsde el.
Soms is de oorsprong van
bepaalde woorden ook schoolgebonden: op een school meldden leerlingen het gebruik van
jimmy voor 'suf persoon' - inderdaad omda t er op die school
een niet al te inspirerende
Jimm y rondliep. Nieuwe straa t• taalwoorden beginnen bij een
taalgebruiker die het woord bedenkt of overneemt uit een and ere taal.

~

Bij een van de afgenomen interviews verte lde een
jongen bijvoorbeeld dat hij para ('gek') niet meer gebruikte omdat iedereen dat deed; hij koos voor noia.
Als zo'n woord aanslaat, kan het op zijn school het
nieuwe woord voor 'gek' worden.
Grammatica en uitspraak

De analyses van straattaal zijn vooral gericht op de
zichzelf steeds weer vernieuwende woord enschat,
maar dit jongerenjargon vertoont ook enkele andere
kenmerken. In de eerste plaats is dat het veelvuldig
gebruik van het hulpw erkwoord gaan, waar dat in het
Standaardnederland s niet gewoon is - alhoewe l daar
wei vera ndering in lijkt te komen; denk bijvoorbeeld
aa n 'Dat gaat niet lukken', dat inmidd els bijna een
standaardfrase is geworden. Een voorbeeld uit de
straattaal is 'Ik ga je zien' voor 'Tot ziens.' Daarn aast
is het voorkomen van die voor een het-woord opvallend : die restaurant, die meisje, die hek. Boven de lijst
op de website van Bradaz (zie kader) staat zelfs de
volgend e zin: "Weet jij nog een slangwoord die nog
niet op de site staat?"
Verder worden woorden en zinnen deels anders
uitgesproken . Min of meer vaste zinnetjes worden
verkort : 'Geef me een trekje' wordt zoiets als 'Gimmieafoe.' Aan de andere kant worden klinkers ook
wel verlengd om een bepaalde betekenis uit te dru kken of te versterken, zoals het aaaaaight uit de lijst in

A
Hieronderstaan drie lijstenvanstraattaalwoorden die beginnen met een 0: eenmet woorden uit onseigenonderzoek, een vande
website vanhet Rotterdams Wijktheater, en ten slotte een vande website vande (voormalige) televisieserie Bradoz, waarop trouwens niet het begrip 'straat taal', maar'slang' wordt gebruikt. Seide internetpagina's zijn in dejaren negentig gepubliceerd enworden af en toe aangevuld.
Naast enkele overeenkomsten zitten er ook nogalwat verschillen tussen de Iijsten. Het opvallendsteverschil iswei dat bij Bradoz
oboobyo 'sukkel' betekent, terwijl volgens het Wijktheater0 bubyo voor 'houd je bek' staat.Uitsluitsel over de 'echte' betekenis
kunnen we niet geven, maar de overlapzit natuurlijk in het negatieve betekenisaspect.
Rene Appel en R b Schooner

aap 'sukkel'
aboem 'het gaatgoed'
afoe'deel, geefme eent rekje'
Agga 'Den Haag'
aight! 'goed!'
aigo 'goed'
ala... 'wat een ...'
am 'kut'

apagabar'hoegaathet?'
apeklit 'stomme debiel'
asif! 'nat uurlijk!'
assie 'has]'
attie 'pet'

Rotterdams Wij heater
A16 'drukbezette hoer'
aaloe 'wat denkje?'
abakpoen 'achterlangs neuken'
a bubya 'houd je bek'
adjaip, len 'te gek,jongen'
affoe 'een deel, de helft, het laatste trekje'
aftjappen 'afhouden'
Agga 'Den Haag'
agoman 'homo'

agou 'beest'
aij'ja'
ajump 'vechtpartij'
aks'vraag '
alles chill 'alies goed'
Alii 'Almere'
aman 'begin nou niet opnieuw'
ankeren 'neuken, vrijen'
anoe'hand'
anoesaj '0 nee, he'

anyway 'dus'
apia'naarhuisgaan, weggaan'
appa 'te stoned'
asahbi'vriend'
ashie 'has]'
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aaaaaight 'oke dan'
a batterij zwak 'geen krachtmeer'
aboeng 'goed'
aboob ya 'sukkel'
adham 'player'
afoe 'half peukie, helft'
aftjappen 'afhouden'
Agga 'Den Haag'
aight'oke, goed'
ajump 'vechtpartij'
aks 'vraag'
aku cinta kue 'ik hou van je'
alles chil 'allesgoed'
Alii 'Almere'
a mang echt 'hij isgoed'
a mos 'he gozer'
ankeren 'neuken, vrijen'
anoe 'hand'
anoesaj '0 nee, he'
Anti 'Antilliaan'

anyway 'dus'
appa 't e stoned'
asahbi 'vriend'
asie'has]'
a smaspang 'ze is lekker'

het kader, suchaaaa ('sukkeltje') en errug ('heel
goed'), waarvan de toonloze e in de laatste lettergreep lang moet worden uitgesproken, en in de richting van de u gaat. Het gebruik van een soms gerekte
z-klank aan het eind van woorden is ook opvallend,
zoals in laterz (tot ziens'). De z is overigens ook populair in geschreven jongerentaal, zoals de brief van
Ida van Meurs, in het begin, laat zien. Zij schrijft iz
in plaats van is, een vorm die in chattaal ook veel
voorkomt. Verder bedoelt Ida met de dubbele r in het
eerste woord van "warr gha jai?" waarschijnlijk dat
die letter zwaar moet rollen.

tREAC
CTIES
Uit ons onderzoek bleek dat vooral scholieren uit de
Randstad straattaal spreken, met name in de grote
steden. Op een grote plattelandsschool in Mijdrecht dus in het Groene Hart - was het gebruik van straattaal beperkt. In een plaats als Groningen begint
straattaal ook door te dringen, maar de weelderige
groei en de dynamiek die bijvoorbeeld in Rotterdam
en Amsterdam te zien zijn, ontbreken daar nog.
In de vroege discussies over straattaal ging het
vaak over de negatieve effecten op de Nederlandse
taalvaardigheid van vooral allochtone leerlingen. Om
hierover beter onderbouwde uitspraken te kunnen
doen, hebben we aan de leerlingen die onze vragenlijst invulden ook een woordenschattest voorgelegd,
die over het algemeen een uitstekende indruk geeft
van iemands taalvaardigheid. Hoewel veel allochtone
leerlingen qua Nederlands vocabulaire inderdaad
flink tekortschieten, bleek er geen enkele samenhang
te zijn tussen scores op de toets en straattaalgebruik.
Ten slotte bleek uit ons onderzoek dat straattaal
door zowel jongens als meisjes gebruikt wordt, hoewel de eersten dat in sterkere mate doen. De soms
grof klinkende, met veel taboewoorden gelardeerde
straattaallijkt meer bij een machocultuur te horen.
Met uitzondering van jongeren met een Turkse achtergrond waren allochtone jongeren meestal voorlopers, vooral degenen met een Surinaamse achtergrond. Maar dat ook oer-Nederlandse rotjochies zich
van het jargon bedienen, bewijst de volgende passage
uit de Volkskrant over Marcel, een van de "Lutjebroeker treinterroristen":
.
Op de site van Marcel staan teletekstberichten over
zijn arrestatie. Daaronder foto's van zijn vriendinnetje. 'Dit is Laura, mijn sweety.' Hij krijgt complimentjes via de chat. 'Wat een dope site man'. Marcel antwoordt: 'Eeeej fawaka, alles chill met mij
rustig ckrZz' (zeker, red.).
In onze interviews bleken allochtone jongeren het
soms bedenkelijk te vinden dat Nederlandse leeftijdgenoten hun jargon overnemen. Op de vraag of Nederlanders weleens straattaal gebruiken, zei Sarune
bijvoorbeeld:
Ja, van die witnegers, van die meisjes die zo helemaal stoer gaan doen. C... ) Vind ik echt heel zielig,
en je ziet ook soms in de bus, een helemaal Nederlands meisje met blonde haartjes, en die begon helemaal dreads in te doen en zo, en toen begon ze
van "ee joh, die chiemeid" ['dat lekkere ding' - RA,
RS] en

ZO,

allerlei straattaal te praten en

dan denk ik: doe effe normaal.

ZO,

HET MODISTE

(I~ D VA N ...
WO[iiiOR

MARION BLOEM
fhankelijk van de oogbeweging, het wel of niet
optrekken van de wenkbrauwen, de intonatie,
of het luid werd uitgesproken of gefluisterd, of
het als antwoord diende, als vraag, of als wedervraag, kreeg het woordje al betekenis.
Bij ons, dat wil zeggen binnen de wereld van mijn Indische familieleden en kennissen, was dit woord zo ongeveer
het enige dat nooit brutaal kon klinken. AIsje al gebruikte
om antwoord te geven, mocht je volstaan met slechts al, en
werd er niet vol verwijt gezegd: 'Met twee woorden spreken!'
Al als vertaling van het Maleise woord sudah verving 'ja'
en 'nee', en maakte het overbodig om viaingewikkelde zinsconstructies van alles aan de weet te komen. Al kon een antwoord zijn, een vraag, maar kon ook vragen voorkomen.
'Heb je je huiswerk al gedaan?' Die telkens terugkerende
irritante vraag kon ik niet beantwoorden met een simpel :la.'
Dat was brutaal. Het moest 'Ja, mam' zijn, maar dat was dan
meteen zo'n mond vol, en voelde als echt jokken. Indien ik
met 'al' antwoordde, hoefde het woordje mam niet te worden toegevoegd, en werd de leugen lichter.
Nog gemakkelijker was het om mijn jas aan te trekken,
naar buiten te gaan en mijn moeders vraag op zangerige
wijze te voorkomen met: ~-al!' Daarin lag verborgen: 'Ga
alsjeblieft niet zeuren over huiswerk, dat heb ik allang gedaan!' Met behulp van het simpele woordje al had ik mijn
ergernis over de dagelijks terugkerende vraag geuit op een
tamelijk beleefde manier. En net zo makkelijk was het als
mijn moeder met een vriendelijke stem vroeg: ~?' In die
korte vraag lag besloten: Je hebt je huiswerk natuurlijk al
af, maar ik vraag hetje toch maar eventjes.' En dan antwoordde ik kort, zonder haar aan te kijken: 1\1.' Door mijn
wegkijken wist zij dat ik mijn huiswerk nog lang niet af had,
maar kon zij besluiten om dat deze ene keer door de vingers
te zien.
Al was ook de manier om aan te geven dat een conflict
voorbij was, en dat er verder voortaan over gezwegen moest
worden. Tijdens een oplopend meningsverschil tussen de
kinderen aan tafel kon een van de ouders tussenbeide
komen met een bars: 1\1!' Niemand waagde het dan nog om
het onderwerp opnieuw aan te roeren, en de stemming
keerde ten goede.
1\1?', gevraagd door een van de ruzienden, gold als een
groot maar eenvoudig te maken gebaar voor een vredesaanbod. Al was het woord waarmee je donderbuien kon doen
opklaren, en het toverwoord om met een schone lei te beginnen.
Mijn beide ouders leven gelukkig nog, en met hen blijft
de reikwijdte van het woordje al voorlopig nog in leven.
Mijn vader belde me gisteren.
"En? AI?"
'Ja, al."
"Oke. AI dan!"
Er zijn ook momenten dat ik het mooiste woord haat. Als
mijn vader zijn kampverhaal plotseling stopt.
"En toen pap? Vertel nou verder. Wat gebeurde er toen?"
"En toen al."
•

en
~"\

Marion Bloem (1952) is schrijfster.
o
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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 ra, 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 (event ueel) functie. De redactie kan buiten medeweten van de auteur
inkort ingen 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.

Zo min/weinig mogelijk
H.G. de Boois - Nieuwegein

n de februari/maartaflevering van
de rubriek 'Vraag en antwoord'
schrijft de Taaladviesdienst over zo
minjweinig moge/ijk. Het lijkt me dat
het advies nog enigeaanvulling behoeft. Degegeven voorbeeldzin "Gebruik zoweinig mogelijk bijtende
schoonmaakmiddelen" kanop twee
manieren ge"interpreteerd worden,
namelijk als'gebruik schoonmaakmiddelen die zoweinig/min mogelijk
bijten', en als 'gebruik bijtende
schoonmaakmiddelen zo weinlq/rnin
mogelijk'. In de eerste zin gaat het
om eenkwalitatieve beperking, in
de tweede om eenkwantitatieve.
Mijn taalgevoel zegt me dat weinig
eerdereenkwantitatieve bepaling is
en dat min meer iets van een kwalitat ieve bepaling heeft, zodatin de eerste zin beter min gebruikt kanworden, terwijl in de tweede weinig de
voorkeur heeft. Ik vermoeddat de
fabrikant in zijn gebruiksaanwijzing
vooral eenkwalitatievebeperking
op het oog heeft gehad: 'gebruik
schoonmaakmiddelen die niet erg
bijtend zijn'. Om aileonzekerheid te
voorkomenhad hij beter kunnen melden: 'Probeer bijtende schoonmaakmiddelente vermijden.'

I

Veluw
Marie-Cecile Moerdijk - Lommel-Kolonie,
Belgie

uusMiddagschrijft in de aprilafteveringvanzijnrubriek
'Woordenboek van de poezie'
over het woorddeel ve/uw, dat hij
vond bij zowel Gerrit Achterberg
("barse bende(...) uit het witte veluw-

G
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hart") alsHerman Gorter ("gij zijt een
wijde vlinderveluwheid"). Ve/uw staat
bij Achterberg waarschijnlijk gewoon
voor 'Veluwe'(vooralmet de gedachte aan 'verafgelegen gebied'), maar
bij Gorterzou het iets kunnen betekenenals'zacht '.
Toen ik in de grensstreekvan
Zeeuws-, Oost-enWest-Vlaanderen
woonde,trouwde er eenarm meisje
uit de oude polder met eenrijke handelaaruit Gent.'Men' dacht dat dit
niet goed kon gaan, en inderdaad was
de bruid al naeen jaar terug, met
baby. Mengebruikte toen eenrijmpje
dat mij alszevenjarige geheimzinnig
in het hoofd bleef hangen:
[a, ja ... vandage lachen onderde
veluw
Morgen tranen op de peluw
[= hoofdkussen]
Aiswe onze eerste communie deden ,
kregen we een 'veluwke' ('sluiertje').
Ik hebaltijd gedachtdat het van voile
komt, maarmisschien Iigt de oorsprong wei bij velum (Latijn voor 'zei!'
of 'gordij n').

Europese contacttaal
Drs. K. Donker - Doetinchem

rankJansen houdt in de aprilafleveringvanzijn rubriek 'Hom of
kuit' eenpleidooi voor het Engels
alscontacttaal in de Europese Unie. Ik
ben het daarniet meeeens.
Voorde meesteinwonersvan de
Europese Gemeenschap geldt dat hun
taal geenenkele overeenkomst vertoont met het Engels. "Maar", schrijft
Jansen, "dat isonzezorg niet.' Stelje
voor dat je aan de problemen van een
anderzou denken! Stel je voor dat je
Europees zou denken! "We hebben
aileen maarvoordeel van het Engels,
dat sterkverwant is met het Nederlands", schrijft hij verder. Probeer
eens Fins, Litouws, Pools, Grieksof
Bulgaars te leren om te ervaren hoe
moeilijk het Engels voor de meeste
Europeanen is.
Maarook voor Nederlanders is het
Engels echt niet zo makkelijk, merkte
ik toen ik nog Engelse les gaf.Neem
maareens deelaan eendebat in het
Engels. Maa rten 't Hart verwoordde
het treffend in De orto/aan (boekenweekqeschenk ioaa, p. 41):

F

Toen volgdeeendiscussie waarbij
mijn lezing aanvankelijk alsuit-

gangspuntdiende. Helaas kon ik al
spoedig geenweerwerkmeer leveren, ik kon de subtiliteiten van het
Engels nog wei volgen,maarniet
zelf aa nwenden om op niveau mee
te kunnendlscussieren. Dat vind ik
een van de droefstedingen in de
wetenschap: op congressen isde
voertaalaltijd Engels, maarmen
beheerst die taal niet goed genoeg
om voluit meete kunnen debatteren: men moet altijd afhaken.
Eris veer geld meegemoeid om iedereenin Europa zo veer Engels te leren
dat hij of zij meerkandan eenhamburger bestellen. Voorde meeste
mensen isdat onbetaalbaar. Zeker als
je in Oost-Europa woont.

Verdwijnend Iidwoord [1]:

opgegeven moment
Machiel Pomp- Roermond

oop van der Horst gaat in het aprilnummer in op het wegvallen van
het Iidwoord uit vaste verbindingen
als met (het) oog opmorgen en aan (de)
handvan. Ik wil daargraag eenvoorbeeld aan toevoegen: opeengegeven
moment. Wanneer mensen deze uitdrukking uitspreken, hoor ik doorgaans niet meer dan [opgeefment].
en ik wasdan ook niet verbaasd toen
bleekdat de variant zondereen bij een
gerichte Google-zoekopdracht in
ruim 4%van de gevallen opdook.

J

Verdwijnend Iidwoord [2]:

drie nederlagen op rij

J. de Boer - Laren (N.-H.)
ij het artikel van [oop van der
Horst oververdwijnende lidwoorden (OnzeTaal april) moest
ik meteendenken aan eenwijdver-

B

breid geval dat misschien wei het
oudste voorbeeld is. Op bijna elke
sportpagina wordt geschreven over
'(drie nederlagen) op rij'. Het doet me
elke keer weer pijn deze kleutertaal te
moeten lezen.

DialectZaai
Kees Stada - Kropswolde

ij de aflevering van Marc van
Oostendorps serie 'Taalkunde
voor kinderen' in het aprilnummer staat een foto uit de tv-serie Zaai,
en in het bijschrift daarbij wordt vermeld dat het niet duidelijk is welk dialect er in die serie precies gesproken
wordt. Nu las ik onlangs in een interview dat de acteurs op het idee van
het Zaai-taaltje waren gekomen na
een vakantie op Terschelling. Het is de
vraag welk dialect ze daar dan hoorden, want Terschelling heeft drie dialecten, die nogal van elkaar verschillen. Mijn roots liggen in Midsland, het
midden van het eiland, maar het kost
me moeite de twee andere dialecten,
van Oost- en West-Terschelling, te
verstaan.

Doorakkeren
HarryCohen - Tervuren, Belqle

n de rubriek 'Kort' van het aprilnummer zegt [oop van Winkel dat
de minister van Defensie in de
9,Tweede Kamer het woord doorakkeren
gebruikt heeft, en dat dat niet in de
grote Van Dale voorkomt.
Waarschijnlijk gaat het hier om een
(nieuw?) germanisme. In het Duits is
durchackern een courant woord dat in
aile woordenboeken te vinden is. Het
stijlniveau is een beetje aan de
spreektalige kant. Het door Van Winkel genoemde doorploegen lijkt me
een goed alternatief.

I

Bewegwijzering
MaxMeijs- Oisterwijk

rans Lisman ergert zich in de rubriek 'Taalergernissen' (Onze Tool
april) aan het "lelijke en uitzonderlijke" woord bewegwijzering. Hij
stelt voor het te vervangen door het
(nog lelijkere) woord wegbewijzering.
Ik wil graag opmerken dat de betekenis van deze twee woorden verschillend is. Bij 'bewegwijzering'
breng je wegwijzers aan, en bij 'wegbewijzering' breng je wijzers - niet
noodzakelijk wegwijzers - aan op of
langs een weg of route in algemene
zin.
Hoe meer ik bewegwijzering lees en
hoor, hoe mooier ik het ga vinden.

F

Burap
1<005

van der Vate- Zevenaa r

UUd F. Witte schrijft in de rubriek 'Taalergernissen' in het
aprilnummer over de soms onbegrijpelijke afkortingen die de overheid hanteert. Hij vraagt zich ook af
waarom bestuursrapportage wordt
afgekort tot burap en niet tot berap.
Maar het woord burap is een afkorting
van budgetrapportage. Dat is het stuk
waarin aan het college van burgemeester en wethouders of aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt
over het verloop van beschikbaar gestelde budgetten.
Ik wijs er overigens op dat in aile
beroepsgroepen voor buitenstaanders onbegrijpelijke afkortingen
voorkomen, en dat het gebruik ervan
echt niet het alleenrecht van de
ambtenarij is.

R

als een werkwoord in het Duits door
een vierde naamval gevolgd wordt,
dat dan ook geldt voor de verwante
Nederlandse vorm. Bijvoorbeeld: het
is 'wi r fragen Sie (etwas)' (vierde
naamval) en 'wir danken Ihnen'
(derde naamval), maar in het Nederland is u in 'wij vragen u (iets)' derde
naamval, en in 'wij danken u' vierde
naamval.

Praten wij snel?
Myravander Velde(16 jaar)- Utrecht

ongeren praten te snel en onduidelijk volgens ouderen - dat
schreefVincent van Heuven in het
artikel 'Vervlakt de intonatie?' in het
januarinummervan Onze Tool. Maar
waarom vinden ouderen dat?
Ikzelf ben 16 jaar. Mijn oma en
mijn wat oudere natuurkundeleraar
kunnen mij niet goed verstaan, en ik
heb me laten vertellen dat dit komt
doordat het gehoor van oudere mensen achteru itgaat. Dat zou dus betekenen dat we aileen maar harder
hoeven te praten. Het is natuurlijk
mogelijk dat we dan nog steeds te
snel en te vlak spreken, maar ik ben
bang datwe daarweinig aan kunnen
doen. Jongeren hebben elkaar veel te
vertellen en doen dat graag in een
rap tempo - en we kunnen elkaar
prima verstaan. We passenons
spreektempo aan aan ons drukke bestaan, en aan al die drukte zijn ouderen niet gewend.

J

Pain perdu
IdaSpee - Tilburg

D

Krom signaleert in de rubriek
'Taalergernissen' van hetapril• nummer dat het woord koningin op veel manieren wordt uitgesproken; zo signaleert hij [koni'jin], [kenneqen] en [konegin]. Maar het inslik-

r. J. de Rooij gaat in de aprilaflevering van de rubriek 'Reacties'
in op de bewering van Nicoline
van der Sijs uit een eerder nummer
dat in wat... betreft de juiste vorm
hun is, en niet hen. Hij haalt de Duitse
grammatica erbij om aan te tonen dat
hen de juiste vorm is. In het Duits zegt
men 'was mich betrifft' (vierde naamval) en daarom zou het persoonlijk

n het aprilnummer behandelt
Ewoud Sanders de herkomst van
het woord wentelteefje. Het water
liep me als vanouds in de mond. In
het Franswordt het wentelteefje wei
'pain perdu' genoemd, zo schrijft hij,
wat in Vlaanderen 'verloren brood' is
geworden. Dat sluit mooi aan bij wat
ik me van vroeger herinner. Mijn
moeder bakte de lekkernij in de
schoolvakanties, maar uitsluitend als
er brood 'over' was, van oud brood
dus, dat anders verloren zou gaan.
Zonder 'pain perdu' geen wentelteefje. Ik ben trouwens blij met de
woordkeuze van onze voorouders,

ken van letters of lettergrepen in

naamwoordin wat ... betreft ook in

want een 'wentelteefje' smaakt echt

woorden die verwijzen naar het Oranjehuis kan nog erger. Zo hoor ik geregeld [koonk huis] en [koonke familie].

het Nederlands een vierde naamval
krijgen. Volgens mij gaat die vlieger
echt niet op, en kun je niet stellen dat

veellekkerder dan oud 'verloren
brood'.

'Koonkhuis'
Samuel Camphuijsen - Purmerend

F

Duitsenaamvallen niet identiek
aan Nederlandse
L.M.Eras - Goirle

I
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PRACHTIG
Hans Heestermans

O

nze moralistische volksdichter Jacob Cats
schrijft in het begin van
de zeventiende eeuw het volgende
over de vrouw:
Een sagt, een buygsaem hert,
dat is een vrouwekroon;
Ick haet een prachtig wijf, al
isse noch soo schoon.
De vrouw moet volgens hem dus
beschikken over een zacht, lief
hart, en ze moet buigzaam en
meegaand zijn (dat wil waarschijnlijk zeggen : zich voegen naar
haar man) . Als ze die eigenschappen heeft, dan is dat het hoogste
wat ze als vrouw kan bereiken,
dan verdient zij een kroon . Dat is
de betekenis van de eerste regel
van dit stukje poezie . De tweede

regellijkt nogal paradoxaal te zijn:
het is beslist niet gebruikelijk om
bij voorbaat een hekel te hebben
aan een mooie vrouw. Zeker niet
in de poezie van Jacob Cats. Hij
zal je hooguit wijzen op de gevaren die kleven aan de liefde voor
een vrouw die slechts uitblinkt in
schoonheid. Maar prachtig bete kent op deze plaats dan ook niet
"fraai en weelderig, inzonderheid
door kleeding , sieraden, en derg.",
zoals het Woordenboek derNederlandsche Taal het enigszins archaisch omschrijft. Nee, de eerste
betekenis is 'hooghartig, trots, aanmatigend', en dat is wat hier bedoeld is. Cats vindt dat je je niet
moet encanailleren met hooghartige vrouwen, ook al zijn ze nog zo
mooi.

Prachtig is natuurlijk afgeleid van
pracht, met als oudste en allang
verouderde betekenis 'hoogmoed'.
De zeventiende-eeuwse dichter S.
van Beaumont verduidelijkt wat
we onder die hoogmoed moeten
verstaan:
Als het u al gaet nae wensch
Sijt ghy een trots hoovaerdigh
mensch,
Volvan onlijdelijcke [= onuitstaanbare] pracht,
Die niemant nevens u en acht.
Jacob Cats
(1577-1660)

Dit pracht is ontleend aan het
Duitse Pracht, eveneens in de zin
van 'trots, hoogmoed'. In het Duits

Portret: W.P. Hoevenaar
en P.W. v.d. Welj er.

is dat echter niet de oudste betekenis: dat is 'lawaai'.
De tweede betekenis van prachtig is al net zo verouderd als de
eerste, maar sluit daarbij wel heel
direct aan . In een ander zeventiende-eeuws boek, namelijk de Oost-

Indische ende West-Indische Voyagien, staat te lezen: "[De vrouwen
van Guinea] zijn niet prachtich om
hun copere Ketels ofte schotels
schoon te schueren, ofte die te
doen blincken". In eerste instantie
zou je kunnen denken dat die Guinese vrouwen niet te trots zijn om
zelf hun potjes en pannetjes eens
een schrobbeurt te geven . Dat is
het gevaar van een klein stukje
tekst : het kan je op het verkeerde
been zetten. Alsje meer context
hebt, dan kom je tot de interpretatie dat die vrouwen niet zo gesteld
zijn op pracht en pronk dat ze de
moeite nemen om hun ketels en
schotels blinkend te maken . Prochtig is hier gebruikt in de zin van
'prachtlievend, pronkzuchtig'. Het
verband is duidelijk: de hooghartige is trots op zichzelf. Hij houdt
niet van de anderen, want die acht
hij minder dan zichzelf. De pronkzuchtige is alleen maar gesteld op
pompeuze praal of, wat neutraler,
op schoonheid. Wat aan zijn hoge
maatstaven niet beantwoordt, zal
hij verre van zich schuiven.
De relatie tussen 'lawaai' en
'hoogmoed' is wat minder voor de
hand liggend, maar er zijn overeenkomsten.
•

Een tientje voor taal
Bestuur stichting LOUT

I

n blnnen- en buitenland zetten mensen en organisaties zich in voor het gebruik van goed Nederlands.
Let Op Uw Taal (LOUT). een stichting die nauw verbonden is met het Genootschap Onze Taal, onderhoudt
regelmatig contact met hen. en verleent hun steun en
advies. Zo ontvingen schoolbibliotheken en afdelingen
Neerlandistiek in het buitenland financiele hulp, en er
werd onderzoek mogelijk gemaakt. Aan het onnodige
gebruik van (Amerikaans-)Engelse woorden en uitdrukkingen schenkt LOUT eveneens aandacht. De Nederlandse taal is rijk genoeg om het zonder overvloedig
Engels idioom te kunnen stellen. Daartoe is het nodig
voortdurend de aandacht te vestigen op het belang van
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een goed gebruik van het Nederlands. Elke twee jaar
kent LOUT tijdens het congres van het Genootschap
Onze Taal de Groenman-taalprijs toe aan een radio- of
tv-persoonlijkheid die zich door goed en creatief gebruik
van het Nederlands heeft onderscheiden . zoals Paul Witteman. Iva de Wijs en Keesvan Kooten .
Wilt u helpen al deze activiteiten in stand te houden?
Word dan donateur van LOUT door per jaar € 10 .- te
storten op postbanknummer 57 6043 ten name van de
Stichting Let Op Uw Taal in Den Haag. Een brochure is
verkrijgbaar bij deze stichting. Raamweg ra, 2596 HL
Den Haag; die kan ook telefonisch worden aangevraagd
op 070 - 356 12 20.

LLILLLAG .E1LALLLWO 0 2L_~
Hartelijk{e) dank

Slagveld/slachtveld

"'; Wat is beter: 'Hartelijk dank
e voor uw belangstelling' of
'HarteJijkedank voor uw belangstelling'?

, Het Groene Boekje vermeldt het
:- woord slagveld, maar ook slachtveld.Iser een betekenisverschil?

__

I

Hetisens niet duidelijk waarom
• slachtveld in het Groene Boekje
staat. Hetisingeen enkel anderwoore telijk dank, en het isbijvoorbeeld
denboekte vinden, en komtzelfs niet
ook vriendelijk dank. Dit isenigszins
voorinook maareen citaat in het
uitzonderlijk: dank isimmers een dewoord, en een bijvoeglijk naamwoord Woordenboek der Nederlandsche Taal
vooreen de-woord wordt normaal ge- (WNT). Hetgewonewoord is slagveld,
sproken met een e geschreven; verge- en die schrijfwijze zouden we dan ook
adviseren: het duidt de plaats aan
lijk hartelijke greet en hartelijke ontwaareen (veld)slag plaatsvindt of
vangst. Waarschijnlijk is de e in harteheeft plaatsgevonden; het isgeen
lijk(e) dank vervallen omdat het een
veld waargeslachtwordt.
verkorting is vaneen formulering als
Overigensis die laatsteinterpreta(ik zeg/betuig u) hartelijk dankof dank
tie niet onmogelijk: het werkwoord
u hartelijk, waarin hartelijkalsbijwoord fungeert, en isdieformule zo
slachten heeft onderandere de bete'knoflook'. In de standaardtaal komt
'vastgeroest' dat ook in hartelijk dank kenis '(in groten getale)op bloedige
de e achterwege kon blijven.
wijze doden' (denkookaan afslachhet - behalve in kno~ook - nogvoorin
Aiser nog een woord aan vooraften) , en volgens het WNT werd slacht
verschillende plantnamen, waarvan
gaat, wordt het bijvoeglijk naarnvroegerookwei gebruikt inde betebieslook de bekendste is.
kenis 'slag, veldslag'. Mogelijk isdat
woord dat voor dankstaat overigens
de reden dat menweleens slachtveld
wei verbogen: mijn hartelijke dank,
schrijft, maarhet woord wordt ook
(Ge)vernist
onzevriendelijke dank, et cetera.
vaakals(cynische) woordspeling ge., Mijn buren hebben naar eigen
bruikt. Datlijkt bijvoorbeeld het geval til zeggen een 'verniste trap'. Ikzou
zeggen: 'geverniste trap'. Wat is
De langste(n) vanEuropa
te zijn inde titelvan het oorlogsgejuist?
7 Schrijf je langsteof langstenin de dicht'Slachtveld' vanA. van Collern,
• zin 'Nederlandse mannen zijn de uit1919·
langste(n) van Europa'?
Hetwerkwoord vernissen ('Iakken')
• wordtvolgens aile woordenboeken
Hetligt het meest voorde handom -j. Herkomst knoflook
en het Groene Boekje alsvoigtvervoegd: vernissen - verniste - gevernist.
• aan te nemendat het hierom de
..,Waar komt het woord knoflook
langste rnannen van Europa gaat. In
c vandaan? Lookbetekent volgens Aileen Van Dale (1999) schrijft dat in
dat geval isde schrijfwijzezonder n
mij 'ui', maar wat is knof?
de spreektaal ookvaak de vorm vetnistvoorkomt. Van Dale vermeldtdie
juist: 'Nederlandse mannen zijn de
langste vanEuropa.' Hetis ook mogevariant alsinds1961. HetwoordenKnof zelfbetekent niets; kno~ook is
lijk langsten te schrijven, maardan
o een verbasteringvan klo~ook, dat
boekvan Koenen doet het net andersstaat er dat Nederlandse mannen de
moeilijk uitte spreken wasvanwege
om:in oudere drukken staat uitsluilangste rnensen van Europa zijn.
de twee /'en die zovlak na elkaar
tend vernist, maarrond 1950 isdat
vervangen door gevernist.
Een bijvoeglijk naamwoord dat
staan. Klof- in klo~ook iseen afleiding
Oat vernist inde praktijk vaak voornaarpersonen verwijst, krijgt volgens vanhet zelfstandig naamwoord kloof
de taaladviesboeken in het meervoud of het werkwoord klieven; het verwijst komt,komtongetwijfeld door analonaarde kleine 'kloofjes' tussen de
gie met anderewerkwoorden: het is
een n alshet zelfstandig gebruikt
wordt, en geen n als het bijvoeglijk
vergissen - vergist, vernikkelen - verniktenen vaneen bolletje knoflook. Een
keld en vernoemen - vernoemd. Een
gebruiktwordt. Van bijvoeglijk geverwantwoord ishet Engelse clove,
bruik issprake alsachter het bijvoegdat gebruiktwordt inde combinatie
werkwoord dat met het voorvoegsel
lijk naamwoord (indit geval/angste)
clove ofgarlic: 'teentje knoflook'. (Hier vet- begint, krijgt inhet voltooid deelduidt clove dus nietde kloofjes tussen woord geen qe-, net alswerkwoorden
een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zinofde voorafgaande zin in te de tenen aan, maarjuistde tenen
die met be-, er- of ont- beginnen. In
vullen is - indit geval mannen. Is zo'n zelf.)
vernissen is vet- echter geen voorvoegtoevoeging niet mogelijk, ofveranLook betekent nietzozeer 'ui': het
sel: het werkwoord isafgeleidvanhet
dert daardoorde betekenis, dan iser
iseen algemeneaanduiding vooreen zelfstandig naamwoord vernis.
sprake vanzelfstandig gebruik. In dat zeker plantengeslacht van bolgewasOverigens is vernist een vorm die
geval kandoorgaans wei het algeme- sen, waartoe ook knoflook en biesalsvoltooid deelwoord allang voorkomt: ook schrijvers alsHugo de
ne woord mensen of personen worden look behoren. Wei komt look in verGroot, Hooft en Vondel bezigden
ingevuld; dat isvaak een ezelsbrugge- schillende dialecten in de betekenis
'ui' of'prei' voor, en met name inBel- hem weleens, misschien om metritje om te bepalen ofde n geschreven
gie ishet een gangbaarwoord voor
moet worden.
sche redenen.
•

I De gebruikelijke uitdrukking is har-

I
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Knoflook:
'gekliefdeui'?

WICHSER, KLOOTZAK, CABRON
Schelden in Duitsland, Nederland en Spanje

Jan PietervanOudenhoven, Boele de Raad en MerleHofstede- RijksuniversiteitGroningen

Schelden iseen cultuurgebonden aangelegenheid. Met hoerenjong jaag
je iemanduit mediterranelanden hoogde gordijnen in, terwijl je een
Duitserjuist flink raakt door zijn seksuele prestaties ter discussie te
stellen. Hoezit dat precies met het scheldgedrag? Een onderzoek in drie
Europese landen.

oetbal is oorlog", heeft Rinus Michels
ons geleerd. Binnenkort is het weer
een aantal weken oorlog, als in Portugal het Europees Kampioenschap
voetbal wordt gespeeld. Een belangrijk wapen in die voetbaloorlog is schelden. Vergeleken met de elleboogstoot, de tackle van achteren of
de sliding op de enkels lijkt scheIden een betrekkelijk
onschuldig middel, maar de uitwerking ervan moet
niet worden onderschat. Toen Johan Cruijff net bij
FC Barcelona speelde, maakte hij de scheidsrechter
uit voor 'hijo de puta' ('hoerenzoon') en kreeg meteen de zwaarste straf: rood . Schelden doet dus weI
degelijk pijn, al zal Cruijff toen nog niet beseft hebben hoe hard zijn belediging precies aankwam. Hoerenzoon klinkt in het Nederlands immers bijna vermakelijk, maar in Spanje is het zo ongeveer heiligschennis om iemands moeder een hoer te noemen.
Het effect van scheIden is dus cultuurgebonden.
Hoe zit dat precies? We onderzochten de achtergrond van scheldwoorden in Duitsland, Nederland
en Spanje - deze maand in Portugal aIle drie geduchte tegenstanders van elkaar.

Sponta an qedraq
Ais we schelden, schilderen we de uit te schelden
persoon meestal af als iemand die afwijkt van de
norm, of als schender van belangrijke algemene
waarden. Immers, als de waarden niet belangrijk
waren of niet algemeen gedeeld werden, zouden de
scheldwoorden geen effect hebben. Domkop bestaat
omdat wijshe id en intelligentie belangrijke waarden
zijn; evenzo verwijst leugenaar naar eerlijkheid als
belangrijke waarde, slet naar kuisheid, mietje naar
heteroseksualiteit, viespeuk naar hygiene, pokkenlijer
naar licharnelijke en gek naar geestelijke gezondheid.
Scheldwoorden zijn een spiegel van de cultuur, Door
scheldwoorden in verschillende landen te bestuderen,
kunnen we te weten komen welke waarden in die landen belangrijk zijn. Extra handig daarbij is dat schelden tot op grote hoogte spontaan gedrag is. Bij wie
scheIdt, zijn de remmen even los; sociale wenselijkheid
speelt nauwelijks een rol, want de bedoeling van schelden is juist om niet sociaal wenselijk te zijn. Vooral
door dat ongeremde bieden scheldwoorden een tamelijk rechtstreeks inkijkje in de cultuur van een land .
Voor ons onderzoek benaderden we bijna 200 mannelijke studenten uit Duitsland, Spanje en Nederland tussen de 60 en 70 per land - met het verzoek de eerste vijf scheldwoorden te noemen die hun bij een bepaalde situatie te binnen schoten. Bovendien vroegen
we hun aan te geven hoe beledigend ze de woorden
vonden. Het ging hierom :
Een man loopt je met veel kracht omver, en het lijkt
er niet op dat het hem spijt. Je barst bijna uit elkaar
van woede! Hij draait zich naar je om. Wat zeg je
tegen deze man?
We hebben met opzet mannen gevraagd, omdat het
taboe op schelden bij hen veel geringer is. Ze voldeden
dan ook met plezier aan dit verzoek. Het resultaat was
een lijst van ruim 900 verschillende woorden, waarvan er veel niet in de gewone woordenboeken terug te
vinden zijn.
Waarden

In eerste instantie wilden we nagaan of een viertal
waarden waarvan we het vermoeden hadden dat ze
van land tot land zouden verschillen, ook in scheldwoorden tot uitdrukking zouden komen. Het gaat om
waarden die te maken hebben met familie-eer, rnaatschappelijk succes, mannelijke eer als echtgenoot, en

Nederland-Duitsland: ook0Pscheldgebiedeen botsing
van culturen.
Foto:Marcel AntonissejANP
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mannelijke eer op seksueel gebied. Waarom hebben we
juist deze drie landen bekeken? Spanje is interessant
omdat het vergeleken met Duitsland en Nederland een
meer collectivistische cultuur heeft. In zo'n cultuur beledig je iemand wanneer je de groep waartoe hij behoort beledigt. In een collectivistische cultuur is iemand dan ook eerder gekwetst wanneer men zijn familie beledigt . In Spanje zullen naar verwachting meer
scheldwoorden betrekking hebben op familie-eer.
Duitsland is gekozen omdat het - volgens Geert Hofstede, de bekendste onderzoeker van nation ale culturen - een sterk masculiene cultuur heeft, wat onder andere tot uitdrukking komt in de waardering van maatschappelijk succes en het streven carriere te maken.
Nederland geldt daarentegen als een feminiene cultuur,
waarin goede relaties op het werk een belangrijkere rol
spelen dan carriere maken. In een masculiene cultuur
is het een belediging een mislukkeling te worden genoemd. In Duitsland zouden dan meer scheldwoorden
op maatschappelijk succes betrekking moeten hebben.
Ten slotte is mannelijke eer in veel culturen een dominante waarde. Er zijn twee verschijningsvorrnen:
een relationele, waarin de man door schaamte getroffen wordt wanneer zijn vrouw overspel pleegt , en een
individu ele, waarin de man zijn eer verliest als hij een
seksuele prutser is. Relationeel tekortschieten zal in
het collectivistische Spanje een bran van schaamte
zijn, terwijl in Duitsland seksuele wanprestaties van de
man eerder een reden tot schaamte zullen vormen.
Wat zijn de resultaten? Hieronder staan de vijf
meest genoemde scheldwoorden per land weergegeYen, met zo nodig de vertaling, en de frequentie.
Spanje
cabron, 'klootzak' ,
maar eigenlijk
'iemand die berust
in het overspel van
zijn vrouw' (44)
2. hijo de puta,
'hoerenzoon' (37)
3. gilipollas, 'zak' (23)
4. subnormal,
'abnormale' (20)
5. imbecil (18)

I.

Duitsland
I. Idiot (39)
2 . Wichser, 'rukker' (38)
3. Arschloch, 'anus ' (37)
4. Penner, 'zwerver' (31)
5. Arsch, 'kont' (20)

Nederland
klootzak (42)
2. lui (29)
3. eikel (26)
4. homo (18)
5. teringlijer (17)
I.

We zien duidelijke verschillen tussen de drie landen, die
onze verwachtingen lijken te bevestigen . Laten we de
vier genoemde waarden eens onder de loep nemen. De
aantallen vermeldingen zijn weergegeven in figuur I.
Famllie en maatschappij
In het collectivistische Spanje blijkt de familie-eer inderdaad een flinke rol te spelen. Ook uit dit onderzoek
blijkt dat je daar iemand flink beledigt door te suggereren dat diens moeder een hoer is (hijo de puta) . Er
zijn nog veel meer uitdrukkingen die overduidelijk op
de familie gericht zijn, zoals me cago en tu padre ('ik
schijt op je vader') of me cago en tus muertos ('ik schijt
op je overleden familieleden') . In Duitsland gebruikte
men dergelijke woorden, zoals Hurensohn (16 keer), in
veel minder gevallen, terwijl hoerenzoon in Nederland
slechts een keer voorkwam.
In Duitsland blijken er behoorlijk wat woorden te
zijn die verwijzen naar maatschappelijk succes. Penner
('zwerver') bijvoorbeeld, maar dat is bepaald niet het

Figuur 1. Scheldwoorden die verwijzen naar waarden
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Familie-eer

Maatschappelijk succes

•

•

Duitsland

Spanje

Mannelijke eer
alsechtgenoot

Mannelijke eer
seksuele prestaties

Nederland

enige. Depp ('onnozele hals') komt er voor, en Trottel
('sukkel') of Amateurnutte ('amateursnol'). Met het
laatste woord vertel je de ander dat die 'zelfs als snol
mislukt is'. In Nederland en Spanje zijn er beduidend
minder woorden die maatschappelijke mislukking
aangeven. Nederlandse voorbeelden zijn sukkel, pauper of prutser; Spaanse ituui! ('nietsnut'), capullo
('graentje') of payaso ('clown').
Mannelijke eer
Het woord cabr6n ('iemand die berust in het overspel
van zijn vrouw') werd door de Spaanse studenten 44
keer genoemd, terwijl in Nederland geen enkele en in
Duitsland slechts een enkele uitdrukking voorkwam
die verwijst naar de eer van de man als echtgenoot.
In alle drie de landen komen vergelijkbare scheldwoorden voor die te maken hebben met de seksuele
prestaties van de man. Kennelijk is heteroseksueel
presteren een grensoverschrijdende waarde, maar de
frequenties en de uitdrukkingen verschillen aanzienlijk. Duitsland spande de kroon met 61 woorden als
Wichser ('rukker'), Pisser ('plasser') , Schwuchtel ('flikker') en Lutscher ('pijper '). Daarna volgde Nederland
met 22 woorden die allemaal naar homoseksualiteit
verwijzen. Het woord homo kwam 18 keer voor en
pisnicht 2 keer. In Spanje kwam slechts een tiental
van dat soort uitdrukkingen voor, met maric6n ('flikker') als de meest voorkomende.
Taboewaarden
Dat de frequenties van de scheldwoorden duidelijk de
waarden in de drie land en weerspiegelen, wordt nog
duidelijker wanneer we de taboewaarden van de frequent gebruikte scheldwoorden erbij betrekken. Deze
waarden geven aan hoe beledigend de gebruikers de
woorden vonden. De laagste waarde was een r; zo'n
score geeft aan dat het om een vrij mild scheldwoord
gaat, in Nederland bijvoorbeeld sufferd. De hoogst
mogelijke waarde was een 5. Hijo de puta scoorde
met 4,5 zeer hoog bij de Spanjaarden en is dus zeer
beledigend. Voor de Duitsers had Wichser met 3,3 de
hoogste taboewaarde, terwijl Penner een waarde van
2,3 had. In Nederland kwam het meest frequent gebru ikte klootzak niet verder dan 2,9.
Behalve de bovengenoemde waardecategorieen
kwamen in de drie landen een viertal andere categorieen met flinke regelmaat voor, die overigens ook
weer van land tot land grote verschillen laten zien
(zie figuur 2). Het gaat om verwijzingen naar zwak- •
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breken. Het is moeilijk hier een goede verklaring voor
te geven. Zou Nederland aan een inhaalslag bezig zijn
na lange tijden van preutsheid? Is het de erfenis van
een calvinistische onderdrukking van seksualiteit? Wij
zijn zeer gemteresseerd in een goede cultureIe verklaring voor de populariteit in Nederland van genitalien
als scheldwoord en nodigen lezers dan ook van harte
uit te reageren.

zinnigheid, naar de anale regionen, naar genitalien
en naar ziekten. Spanje is koploper met woorden die
naar zwakzinnigheid verwijzen. Veelgebruikte woorden zijn: subnormal, imbecii en idiota. Op de tweede
plaats komt Duitsland met woorden als : Idiot, BIOdmann ('idioot') en Spinner ('gek') . In Nederland zijn
mongool en idioot op dit gebied de meest gebruikte
woorden. Een verklaring voor deze verschillen hebben we niet echt, anders dan dat het zou kunnen zijn
dat in een collectivistische gemeenschap abnormaliteit als een grotere schande gezien wordt dan in de
meer individualistisch ingestelde landen.
Anale zone
Verrassend is de populariteit van de anale zone bij het
schelden in Duitsland - zie Arschloch ('anus') , Arsch
('kont') en vele varianten met Arsch, zoals Affenarsch
('apenkont') . Daamaast komen nog enkele samengestelde woorden met Scheisse voor. In Nederland ontbreekt vrijwel elke verwijzing naar de anale zone , en
hetzelfde geldt voor Spanje. De anale zone en excrementen vormen uiteraard de ultieme bedreiging voor
mensen die op reinheid gesteld zijn . In de Duitse cultuur is 'Reinheit' inderdaad een bijzondere waarde.
Reinheid en zuiverheid komen in Duitsland prominent naar voren in de filosofie, in de productie van
bier (het fameuze 'Reinheitsgebot'), het naturisme en
de nadruk op zindelijkheid.
Een nog verrassender uitkomst is dat er in Nederland extreem vaak wordt verwezen naar het mannelijk geslachtsdeel (klootzak, lui en eikel) , terwijl zulke
scheldwoorden in Duitsland en Spanje nagenoeg ont-

tREAC
CTIES
Afgelopen najaar voetbalde PSVuit tegen ADO Den Haag. Vanuit het vak MiddenNoord, waar de harde kern van de Haagse aanhang te vinden is, werd de Servische
PSV-spits Mateja Kezman voortdurend toegezongen met een lied waarvan de tekst
luidde: "Kezman, Kezman, je moeder is een hoer." De voetba ller ergerde zich daar z6
aan dat hij uiteindelijk uit pure frustratie zijn directe tegenstander een elleboogstoot
toediende die beha lve goed gep laatst ook voor iedereen zichtbaar was. Kezman
kreeg rood. Na de wedstrijd was hij daar nog steeds heel gepikeerd over, net als over
die spreekkoren. " lk ben echt pissed off. Dit is een schande", foeterde hij in de cata comben van het stadion.
Een Servier kun je nauwelijks erger beledigen dan door zijn moeder een hoer te
noemen . Bij Nederlanders ligt dat wei wat anders. Oat bleek een paar maanden lat er,
eveneens in het Haagse Zuiderpark, bij de thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen
Feyenoord. Ook Feyenoord-ster Robin van Persie we rd vanaf de tribunes consta nt uitgemaakt voor hoerenjong, maar het leek de gebo ren Rotterdammer nauwel ijks te
raken . Hij was er aileen maar beter door gaan spelen, verklaarde hij na afloop.
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Ziektescheldwoorden
Ten slotte is er de categorie ziektescheldwoorden, die
alleen in Nederland enige betekenis heeft. Vooral teringlijer en kankerlijer zijn met enige frequentie genoemd. Bovendien hebben deze woorden in Nederland met 3,7 een flinke taboewaarde. In de literatuur
over scheldwoorden wordt vaak melding gemaakt van
verwijzingen naar ziekten als een populaire manier
van schelden of verwensen. Deze scheldwoorden zijn
waarschijnlijk voortgekomen uit een religieus klimaat
waarin ziekten beschouwd werden als een straf van
God. Hoewel nog vele woorden naar ziekten verwijzen, zoals tyfushoer, klerelijer ('choleralijder') en pokkenlijer, neemt het gebruik ervan af, misschien als gevolg van de toenemende medische en genetische kennis en de afnemende betekenis van de kerken.
Figuur 2 . Overige scheldwoorden
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We hebben, zoals gezegd, onze steekproef beperkt
tot mannelijke studenten. Het zou interessant zijn het
onderzoek uit te breiden naar andere groepen van de
samenleving, en vooral ook naar het andere geslacht.
We hebben weI gegevens van 157 vrouwelijke studenten uit Nederland, die de opdracht overigens met
evenveel plezier uitvoerden. Bij hen waren de me est
frequent genoemde woorden klootzak (95), eikel (87),
lui (74), sukkel (58) en idioot (23) . Grote verschillen
zijn er dus op het eerste gezicht niet tussen de mannen en de vrouwen. Beide seksen noemen klootzak het
vaakst, hoewel vrouwen dat woord - met een taboewaarde van 4,5 - als veel beledigender beoordelen dan
mannen . Vrouwen gebruiken vaker het woord sukkel
en aanzienlijk minder de woorden homo en teringlijer.
Met dat laatste woord zou een Spaanse of een Duitse voetballer zijn Nederlandse collega's dus stevig kunnen raken. Als Duitsers de Spanjaarden dan ook nog
'hijo de puta' gaan noemen, en Nederlanders de Duitsers 'Wichser', dan wordt het echt oorlog. Het is te
hopen dat voetballers dit stuk niet lezen.
€I/I
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Maandelijks plaatsen we een speciaal voor Onze Taal geschreven
gedicht over taal en over alles wat daarmee samenhangt.

Henk Spaan

Oit keer een gedicht van ErikMenkveld (1959). Zijn debuutbundel De karpersimulator (1997) werd bek roond met de Van der
Hoogt-prijs en de C. Buddingh'-prijs.ln 2001 verscheen de opvolger: Schapen nul

VOORSPANNING
Ooit gelezen (in Het juiste woord?)
dat zwervende zenuwen bestaan.
En nu, in een blad over betonbouw:
voorspanning tast de wapening aan.
Toevallige taal die gaat vonken
tot ik ineens zit te wachten op jou.
Kijk daar zijn ze al aan de zinderende
einder: zwervende zenuwen, tot de
tanden als Tataren. Onherroepelijk
draven ze joelend door de gaten

SPAAN

in mijn onneembare kalmte , losgeslagen
horden zo buik, borst, ledematen in
dat de koffie rinkelt bij mijn mond.
Ben jij die rode jas daar? Nee.
In een cafe zit ik dus, reddeloos - heel
het ophandene, al het angstvalligst
verlangde wordt zonder pardon langs
hart, maag, ingewanden rondgesleept.

D

ick Advocaat is geen trainer van lange zinnen. Hij
mist de opleiding en het intellect van een Mourinho,
de coach van Porto . Hij lijkt niet op Rinus Michels
met dat welluidende gevoel voor understatement.
Niets heeft hij van Johan Cruijff en diens onbedoelde aforismen.
(Overigens vertelde de viroloog Ab Osterhaus me, vraag niet in
welk verband, dat hij van zijn Spaanse schoonzoon had gehoord
dat de door Cruijff veel gebruikte uitdrukking en un momenta
dado , volgens ons een letterlijke vertaling van de Nederlandse
stoplap op een gegeven moment, wel degelijk een oude Spaanse
uitdrukking is. Kan iemand dit bevestigen?)
Elders heb ik al eens gewezen op de opvallende overeenkornsten tussen het taalgebruik van Cruijff en dat van de Amerikaanse
honkballer Yogi Berra, wiens bekendste uitspraak "It ain't over till
it's over" de status he eft van Cruijffs beroemdste oneliners.
Nog een paar van Yogi's Cruijffiaanse juweeltjes.
Over een film van Steve McQueen: "Die moet-ie hebben gemaakt voordat-ie doodging."
"Negentig procent van de putts die te kort zijn, halen de hole
niet."
Toende ober hem vroeg of hij zijn pizza in vier of acht stukken
gesneden wilde hebben, zei hij: "Doe maar in vieren. Ik denk niet
dat ik er acht op kan ."
Op de vraag wat hij zou doen als hij een miljoen dollar vond:
''Als ze van een arme vent waren, zou ik ze teruggeven."
"Honkbal is voor 90% concentratie. De andere helft is fysiek."
''Alsje op een tweesprong komt , moet je hem nemen."
Op de vraag hoe laat het was , zei Yogi: "Bedoel je nu?"
Ongetwijfeld zijn dit uitspraken die Ramon Gieling, de maker
van de recente Cruijff-film En un momenta dado, als 'diep' zou
kwalificeren, maar die vooral wijzen op een bepaald ongemak in
het omgaan met woorden.
Dick Advocaat kent, behalve zijn Haagse accent, weinig karakteristieken. Hij slikt lettergrepen in. Hij spreekt van het 'Neeseftah'
als hij het Nederlands elftal bedoelt. Hij heeft het vaak over 'in
pessipe', en 'hattabetef' (wat dat betreft) is zijn meest gehanteerde
stoplap. Als taalgebruiker is hij tamelijk kleurloos. De voetballiefhebber verbaast het niet.
•

(odvenentie)

En dan sta je aan mijn tafel: lachend,
ontspannen, nauwelijks te laat. Ik ga je

'Ik wil gelezen w orden!'
Multaruli

maar niet onder woorden brengen.
AI mijn organen in lichterlaaie, probeer

EIGEN BEHEER
Voor uw uit gave in eigen beh eer

ik me nog uit de vuurzee te redden
met iets vanzelfsprekends op je kaak.

Nieuwpoortkade 2a
1055 AX Amsterdam

gelege nheids uitgave
proefschrift
dichrbundel
ro ma n
etc.

Erik Menkveld

Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@e uronet. nl
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer
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Nomen von voetbolclubs

Bert van den Braak - sporthistoricus

ledereen heeft het altijd maar over Ajax, Feyenoo rd en PSV, maar er zijn
in Nederland nog duizenden andere voetbalclubs. Endie hebben soms
opmerkelijke namen. Waar staat TONEGIDO voor? Wat schuilt er achter
LlMVIO? Enwie ofwat is '[odan' in]odan Boys?

n Nederland bestaan, naas t de 37 betaaldvoetbalorganisaties, maar liefst 2792 amateurvoetbalverenigingen. Die moesten natuurlijk allemaal een naam hebben, en dat heeft tot soms
heel curieuze oplossingen geleid. Hoe heten
die clubs zoal?
Omdat voetbal een Engelse uitvinding is, verbaast
het nauwelijks dat vooral in het begin van de voetbalhistorie veel Nederlandse clubs Engels in hun naam
lieten doorklinken. Denk bijvoorbeeld aan Quick (en
de vele varianten, zoals Be Quick en Quick Steps), Go
Ahead (later gewijzigd in Go Ahead Eagles) en Full
Speed, en aan de vele clubs die FC ('Football Club') in
hun naam hebben, of Boys. Ook werd er ontleend aan
het Latijn, bijvoorbeeld door Tubantia of Belfeldia.
Maar heel typerend voor Nederland zijn tach wel de
vele afkortingen. Toegegeven, Duitsland heeft zijn
HSV (Hamburger Sport -Verein) en MSV (Meidericher
Spiel-Verein) Duisburg, maar die halen het toch niet
bij RKC (Rooms-Katholieke Combinatie), laat staan
bij TONEGIDO (Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze
Opgericht), OLIVEO (Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen) of KGB (Kolpings Glorie Blijft). Bovendien
blijken zulke afkortingen, net als trouwens de overige
namen, soms dragers te zijn van een opmerkelijke geschiedenis.
Rooms In Alles
Veel namen geven bij elkaar een mooie indruk van de
verzuiling die Nederland lang in haar greep had . Tot
1940 kenden we in Nederland zelfs verzuilde voetbalbonden: naast de neutrale Koninklijke Nederlandse
Voetbal Bond waren er ook de Rooms-Katholieke Federatie en de Christelijke Nederlandse Voetbalbond.
Ook veel clubs hebben van oorsprong een duidelijk
katholieke of protestants-christelijke signatuur. Het
eerdergenoemde KGB (uit Bovenkarspel) is genoemd
naar Adolf Kolping, een negentiende-eeuwse Duitse
priester ('de geze llenvader') die zich inzette voor het

[160]

ONZE

TAA l

20 0 4 -

6

katholieke jeugdwerk. Zijn naam komt ook terug in
Kolping Boys uit Oudorp. In de namen van de clubs
Pacelli, Ratti en Sarto herkennen we drie kardinalen
die later paus werden. Het toenemende roomse zelfbewustzijn aan het begin van de vorige eeuw blijkt
uit namen als RAPID (Roomse Adel Prijkt In Daden)
of RIA (Rooms In Alles).
Bijna vanzelfsprekend zijn er vele heiligen van wie
de naam terugkomt in clubnamen. Uit Noordwijk komt
Sint Jeroens Club, uit Monster RKSV Machutus en uit
Loosduinen GDA (Gabriel Dell'Addolorata) , genoemd
naar de Heilige Gabriel van de Moeder der Smarten.
Dat pastoors, die vaak een belangrijke rol speelden
bij de oprichting, Latijn kenden, blijkt uit namen als
LIMVIO (Labor Improvu Vincit Omnia, 'volhardende
ijver overwint alles') en YEP (Vica Et Pota, 'overwinnares en heerseres'), dat tegenwoordig overigens
staat voor Vlug En Paraat. In de naam van de Goudse
vereniging DONK (Doelt Onversaagd Naar Kampioen)
is de naam van geestelijk adviseur pastoor Van der
Donk zelfs direct terug te vinden, terwijl het Voorburgse Wilhelmus is genoemd naar pastoor Wilhelmus van Stee . Van Nispen uit De Zilk dankt zijn naam
aan jonkheer Van Nispen tot Sevenaer, de stichter van
de Sint-Jozefsgezellen.
De RodeZon
Bij veel protestants-christelijke clubs zit er een C in de
naam (Acv, CSv, CJVV), maar ook uit namen als Jonathan, die verwijst naar de bijbelse figuur broeder
Jonathan, Wartburgia (naar de Wartburg, het slot

GONA: Gezonde Ontspanning NaArbeid.

Foto: Onze Taal

Taba:verkortingvan Tabak.

Goed Uit DeOgen Kijken
Voor de 'neutralen' bleven er genoeg mogelijkheden
over als het ging om de naamgeving van de club.
Soms verwijzen namen naar historische figuren , zoals
bij MvR uit 's-Heerenberg, een club die werd vernoemd naar Martinus van Rooijen, een priester die
zich in de oorlog heldhaftig gedroeg. Andere voorbeelden zijn Ripperda uit Haarlem, genoemd naar
Wigbold Ripperda, een legeraanvoerder uit de Tachtigjarige Oorlog, Brederodes uit Vianen , dat zijn
naam te danken heeft aan een bekende adellijke
familie uit die plaats, en Vrone, de vroegere naam
van het dorp Sint Pancras .
Wijken waren eveneens een geliefd onderwerp
voor naamgeving. Het bekendste voorbeeld is het
naar de Rotterdamse wijk Feijenoord genoemde Feyenoord (de ij werd een y toen de club eind jaren zestig
intemationaal doorbrak) , maar ook elders komt het
voor; in Den Haag spelen bijvoorbeeld Laakkwartier
en Spoorwijk. Er zijn ook clubs die heten naar wijken
die inmiddels niet meer bestaan, zoals het Utrechtse
Elinkwijk en het Amsterdamse De Volewijckers. Die
laatste naam verwijst naar de Volewijck, een gebied
in Amsterdam-Noord waar vroeger galgen stonden
opgesteld.
Daamaast hebben clubs opvallend vaak vogelnamen (De Postduiven, De Meeuwen, De Musschen),
mythologische namen (Ajax, Achilles '21, Heracles,
Sparta), namen die verwijzen naar de koninklijke familie (Juliana '32, Oranje Boys, Irene) of aanmoedigingskreten: Fluks, Kwiek, HMSH (Houd Moedig
Stand; de H verwijst naar 'Hagenaars'). Als die allemaal geen uitkomst boden, kon altijd nog een beroep
worden gedaan op allerlei motto 's en beginselverklaringen. En dus kregen we clubs als GUDOK (Goed Uit
De Ogen Kijken, dat overigens na fusie is opgegaan in
GFC '93), HBOK (Het Begon Op Klompen) , DINDUA
(Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam), SEOLTO (Samenspel En Oefening Leidt Tot
Overwinning), en UDIROS (Us Doarp Is Ryk Oan
Sport).
Aileen in Wouw kwamen de blijkbaar wanhopige
oprichters niet verder dan Cluzona: Club Zonder
Naam.
•

Foto: Nora Middag

waar Luther zich schuilhield) en Jodan Boys (Jongelingenvereniging Daniel') blijkt de achtergrond. Zaterdagclubs vinden hun oorsprong overigens voor een
groot deel in het vroegere kantoorvoetbal: verenigingen die gekoppeld waren aan bedrijven. In Den Haag
en Rotterdam bestaan bijvoorbeeld nog de clubs die
Nationale Nederlanden heten. GONA (Gezonde Ontspanning Na Arbeid) is van oorsprong de vereniging
van de Postgiro, RAS de RijksAmbtenaren Sportvereniging.
In onder meer het district Amsterdam was het niet
altijd toegestaan om de bedrijfsnaam als clubnaam te
gebruiken. Daar wisten oprichters wei een oplossing
voor. Zo werd NDSM (van de Droogdokmaatschappij)

NDSM (van de Droogdokmaatschappij) werd Nu Door Samenwerking Machtig, KMVZ ('Ketj en',
Maatschappij Voor Zwavelzuurbereiding) Kampioenschappen
Moeten Verdiend Zijn.

~,~:~; : ~~io:,ir,;;,~~'~t
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Nu Door Samenwerking Machtig, werd KMVZ ('Ketjen', Maatschappij Voor Zwavelzuurbereiding) Kampioenschappen Moeten Verdiend Zijn, en werd SFB
(Sociaal Fonds Bouwnijverheid) Sportief, Fier, Beheerst. Ook tabaksreclame lag moeilijk. Toen een aantal Amsterdamse sigarenhandelaren in 1933 een voet balclub hadden opgericht, wilden ze die eigenlijk
'Tabak' noemen, maar dat mocht dus niet. Uiteindelijk lieten ze toen gewoon maar de laatste letter weg.
Taba werd de naam.
De 'rode familie' had eveneens een kleine sporttak,
die verenigd was in een eigen bond: de Nederlandse
Arbeiders Sport Bond. Van de clubs die daarin speelden, zijn er niet veel over. In Schiedam bestond nog
wei lange tijd DRZ (De Rode Zon) en in Den Haag
speelt Arbeiders Voetbalvereniging Triomph .
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HMSH: Houd Moedig Stand Hagenaars.
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"
I ECH HEEL V L WAARDERING
VOOR ONS MATERIAAL GEGROEID"
Delftse methode-bedenker prof. dr. A.G. Sciarone neemtafscheid

RikSmits

Buitenlandersdie het Nederlands machtig willenworden, kunnen te

"We konden dat ook doen omdat wij in Delft al
heel vroeg een voorsprong hadden in het maken van
maken krijgen met De Delftse methode, die vooral in het begin van haar
echt praktische ondersteunende software. Erbestond
destijds een enorme afstand tussen docenten en protwintigjarig bestaan veel opzien baarde. Degrondlegger ervan,
grammeurs. Die groepen begrepen niets van elkaar,
zodat veel projecten op dure teleurstellingen uitlieA.G. Sciarone,nam deze maand met een symposium afscheid van
pen. Ik herinner me nog auteursprogramma's voor docenten waarbij je een maand moest zwoegen op een
de Delftse universiteit. Gesprek met een eigenzinnige pionier.
oefening. Wij zijn toen maar zelf gaan leren programmeren, bij al die alleraardigste Delftse ingenieurs, die
geduldig alles hebben uitgelegd. Konden we alles gewoon zelf maken. En dat werkte, met onze eerste
et was 1984 en vermoedelijk de enige spullen schroefde je op een achternamiddag wel tien
keer dat het onderwerp taalverweroefeningen in elkaar, compleet met commentaar op
ving prominent de landelijke pers
alle mogelijke fouten."
haalde. Aan de Technische Universi"Op die manier raakte ons onderwijs computergeteit Delft, meldde de Volkskrant, leer- stuurd: studenten deden die oefeningen op de compuden Chinezen in drie weken Nederlands! De verantter, gewoon thuis, en dan kregen ze toch meteen antwoordelijke tovenaar was Bondi Sciarone, hoogleraar woord op hun pogingen en uitleg. En heel belangrijk:
toegepaste taalkunde, bedenker en promotor van De
met een druk op de knop verscheen de juiste betekeDelftse methode en enfant terrible van zijn vakgebied.
nis van elk onbekend woord. Woordjes opzoeken, wat
Op 4 juni jl. nam hij officieel afscheid, met een sympo- je vroeger zelf op school al nooit deed omdat het te
sium over het onderwijs Nederlands als tweede taal.
veel tijd kostte, hoefde niet meer. Dat schiet enorm
Hoog tijd dus om hem eindelijk de brandende vraag
op, ook in het leren."
te stellen:
Eye-openers
Leerden die Chinese wonderstudenten echt in drie
weken Nederiands spreken en verstaan?
"Maar met oefeningen alleen stuur je het leergedrag
"Natuurlijk niet, dat maakte de krant ervan. Maar die nog niet werkelijk. Dat kon pas toen de netwerken
Chinezen, een van de naar het Westen uitgezonden
kwamen, waar we alle studenten op konden aansluigroepen studenten, waren wel heel ijverig. En de cur- ten. Toen konden we nagaan hoe mensen zich tijdens
sus die we ze gaven, was ook werkelijk een stuk effihet werk gedragen, Je kon gaan kijken naar kwesties
cienter dangebruikelijk, dus leerden zenavenant snel- als: waarom blijven ze nou altijd juist die bepaalde
ler. Normaal zijn studenten bij wat sindsdien De Delft- fouten maken - daar begrepen wij natuurlijk ook allese methode is gaan heten na zo'n vier tot zes maanden maal niks van. Of: helpen oefeningen eigenlijk weI?
in staat om colleges goed te kunnen volgen en zich
We laten ze wel de hele dag oefeningen maken, maar
behoorlijk uit te drukken. En rate It iemand een keer te heeft dat wel zin?"
snel, dan kunnen ze heel goed zeggen: 'Wilt u dat nog
"Dat leverde echte eye-openers op: ze rotzooien
eens zeggen?' of 'Wilt u wat langzamer praten?'"
wat aan, dat hou je niet voor mogelijk. Kijk, elke normale student wil zo gauw mogelijk z'n karweitje af
Zelfprogrammeren
hebben - een paar pure taalliefhebbers uitgezonderd.
Die Iesmethode, dat kun je toch weI uw erfenis
Dus als een student eenmaal weet dat hij na drie foute
noemen. Maar er is sinds de tijd van die Chinezen pogingen vanzelf het goede antwoord krijgt, dan doet
weI wat bij gekomen. Ik denk bijvoorbeeid aan de
hij gewoon tak, tak, tak op de entertoets, en hop, volsoftware eromheen.
gende zaak. Toen we dat merkten, lieten we het pro"Zeker. En daarmee raakje aan wat mijn belangrijkste gramma bijhouden hoeveel ze op eigen kracht goed
werk was: de logistiek van het leren. Het ging erom
gedaan hadden. Zakten ze onder de helft, dan kwam
die te beheersen en te gebruiken. Toen wij ons daar
er niets meer, al sloegen ze honderd keer op 'enter'."
eenmaal op stortten, ging het allemaal zo veel beter,
"Later, toen de geluidskaarten kwamen, konden we
gigantisch, gigantisch ..."
nog veel verder gaan. Je weet dat studenten meestal
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niks doen met bandjes die ze meekrijgen, maar toen
we eenmaal ook hun luisteractiviteiten via de comp uter konden volgen en sturen, gingen ze ineens echt
luisteren. En ook echt drie of vier keer, zoals de opdracht was. "
Plezier
"Dat combineren van goed materiaal en zorgvuldig de
goede kant op dwin gen zorgt ervoor dat studenten
echt elk stadium goed afronden voordat ze naar het
volge nde overgaan. Er raakt dus niemand onderweg
verloren. In de klas gaan we natuurlijk gewoon verder, maar wie zijn luistertoetsje niet goed heeft, krijgt
de volgende ochtend weer een luistertekst op hetzelfde niveau, terwijl de computer wei zorgt voor een
nieuw, dus niet vervelend tekstfragmentje. Als je het
hele tekstje verstaat zonder in je boek te kijken, da n
mag je verder. En dat zal een Duitser misschien na ee n
keer luisteren kun nen, ee n Spa njaard na drie keer, te rwijl een Chin ees er misschie n we l acht keer voor
nodig heeft, dat maakt ons niet uit. Uiteindelijk kan
iedereen het."
"Maar de slimmerds proberen werkelijk overal onderuit te komen. Kregen ze een lastig luisterfragment,
dan zetten ze bijvoorbeeld het programma uit en meteen weer aan, en hup, nieuw, ander fragmentje . Maar
ja, dat zag ons volgsysteem ook, en dus pasten we de
boel weer eve n aa n. Dan kregen ze ee n tekstje in
beeld van 'Nee , nee, eerst echt dit fragment doen!'
Nou , de eerste keer dat ze zo betrapt werden, lagen ze
na tuurlijk krom van he t lachen."
"We hadden in de klas altijd veel plezier met elkaar,
hoor. Maar voor de meesten is zo'n taalcursus toch een
moetje, dus gooien ze er het liefst met de pet naar. Dat
kon bij ons niet meer. Er viel geen smoes meer te ver zinnen, we kregen ook nooit meer ruzie met studenten
over wat ze wel en niet gedaan hadden."
Dat is allemaal huiswerk, zelf oefenen. Wat is de
rol van de docent?
"Die is uiterst belangrij k, en he t is ook hard werken,
heel ver moeiend. Laat ik de Delftse praktijk maar als
voor beeld geven. Een docent heeft twee groepen van
twaalf tot maximaal vijftien studente n per dag. Elke
groep krijgt twee uur les, waarvan ee n kwartier op gaat aan overhoren. De rest is praten met elkaar op
basis van de aangeboden teksten, die helemaal aansluiten bij de wereld waarin zo'n taalleerder verkeert.
Praktische zaken: waar je woont en hoe , of je huurt,
of je een kleine kamer hebt of niet, of je zelf kookt.
Simpele onderwerpjes, maar het betekent dat je weI
echt kunt disc ussieren, echte taalvaardigheid aankweekt."
"Iedereen die maar wilde, mocht altijd bij ons
komen kijken hoe het toeging, en ze waren altijd weer
stomverbaasd over de intensiteit waarmee er gediscussieerd wordt, hoe moei zaam het in het begin ook gaat.
Het worden net kleine kinderen die erom vechten hun
woordje te mogen doen, en dar moetje hebben."

zijn geheel. Letterlijk:
we zetten ze heel opvallend apart vooraan in
het boek. "
Hoe kan dat nou, meteen 'aIle' grammatica
geve n aan een klasje
dat nog geen woord
Nederlands spreekt?
"Dat deden we aanvankelijk ook niet goed.
Toen liepe n we er meteen even doorheen, en
dan zaten ze braaf te
knikken, maar je zag
alles het ene oor in en
het andere weer uit
gaan. Later sloegen we
da t over, maar wezen
even op zo'n elementje
zodra het in een tekstje
voorkwam, zeg maar 'Ik
woon nu in Delft, waar
woont hij? ' Daarna deden we dat af en toe nog eens
Prof. dr. A.G. Sciarone,
om ze wat bewuster te maken, zodat het kwartje kon
grondlegger van De
vallen. Maar het belangrijke punt is dat we , anders
Delftse methode:
dan gebruikelijk is, niets geheimhouden totdat ze
"Iedereen is onze rich'eraantoe zijn'."
ti ng opgeschoven."
De reacties uit het veld w aren destijds niet altijd
Foto: Bart van Hattem
om over naar huis te schrijven. Hoe is het buiten
Delft met de methode gesteld?
"Hij werd al heel snel gebruikt bij aIle grote commerdele instituten. Daar kost een cursus vee l geld, dus is
succes verplicht, en dat gaat niet met die klassieke
boekjes. Later kwamen ook de universiteiten erbij,
Amsterdam, Tilburg, Leiden, Nijmegen. Binnen het
volwassenenonderwijs was de methode meteen een
succes, en het zakt maar niet in."
"Bij de coIlega-universiteiten heerste aa nvankelijk
nogal wat onbegrip, en ik ben ook niet altijd even tactisch gew eest in het form uleren van mijn krit iek. Kijk,
hun doelstelling was om mensen te leren hoe ze les
moeten geven, terwijl ons hoofddoel was om cursisten een taal te leren beheersen. Dat is een tamelijk
groot verschil. Anders dan bij ons werd op al die insti tuten voor toegepaste taalkunde niet daadwerkelijk
taalles gegeven en geen cursusmateriaal ontwikkeld.
Hadden ze dat wel gedaan, dan was het begrip vast
beter geweest."
~

DE DElFTSE METHODE
Begin jaren tachtig werd door A.G. Sciarone en F. Montens van de sectie Toegepaste
Taalkunde van de TU Delft een taalcursus ontwikkeld waarmee buitenlandse studenten zich in korte tijd het Nederlands eigen kunnen maken . AI snel verwierf die bekendhe id als DeDelftse methode. Deze verschil de nogal van de t ot dan toe gangbare
lesmethodes, die veel nadruk legden op gram mat ica en losse woo rdjes leren, en die
de cursist voo ral sim pele te kstjes te lezen gaven. In Delf t zette me n het stampwerk

Onbegrip
Maar de grammatica dan, waar blijven de regels
van het spel?
"Grammatica is uiteraard belangrijk, maar dat moet je
niet overdrijven. In de beginfase moet je vooral eenvoudige dingetjes leren - meervouds-s'je en -n'etje ergens achter zetten, hooguit rwintig van zulke gevalletjes. Die dingen geven we meteen aan het begin in

overboo rd en liet men de st udente n met een inte nsief aan de gang gaan met tekste n
'op niveau' , vanuit de gedacht e dat ze de grammatica later we i zouden oppik ken. Er
werd voora l veel t ij d besteed aan conversatie over alledaagse onde rwerpen. Van
meet af aan wer d in de met hode een belangrijke rol toebedeeld aan de com puter, die
de stude nten corr igee rde en stuurde.

DeDelftse methode werd in het regu liere taalo n-

derwijs met enige scepsis ontvangen, maar bleek in de praktijk behoorlijk succesvol.
Hij wordt nu bijvoorbeeld ook in Duitsland qebruikt, om buitenlanders Duits te leren.
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"In het buitenland was er wel belangstelling voor
wat we maakten, maar hier niet. Ik heb weleens voorgesteld om samen te werken , maar dan zeiden ze
'nee' . Leiden was de uitzondering, en zo is destijds
ook mijn inmiddels helaas overleden mede-ontwikkelaar van de methode Frans Montens in Delft terechtgekomen. Maar wrevel was er eigenlijk niet, behalve
toen met die Chinezen-heisa in de krant. Toen raakte
iedereen een beetje overspannen."
Vreselijke dialoogjes

"Aande andere kant veranderde er veel toen die opwinding eenmaal voorbij was. Er groeide echt heel
veel waardering voor ons materiaal, iedereen is in
onze richting opgeschoven. Er is alleen nog altijd heel
weinig aandacht voor de logistiek. Dat volgen en sturen van je student, in de gaten houden of die zijn
werkjes wel goed doet . Je loopt nog te vaak tegen het
waanidee aan dat je als leerling helemaal vrij moet
zijn om het te doen zoals je het zelf wilt."
"Voor het middelbaar onderwijs heeft het allemaal
niet geholpen. Ze hebben daar soms wel het excuus
dat ze de vereiste apparatuur niet hebben, maar dan
nog. Toen ik zag wat mijn eigen kinderen voor taalles
kregen, kon ik toch alleen maar denken: er is niks,
niks veranderd. Al die vreselijke dialoogjes, en ze worden ook buitengewoon kwaad als je er wat van zegt;
ze voelen zich dan aangevallen."
"Onze methode is ook vermoeiender VOOf de docent. Kijk, gewoonlijk volg je maar het boekje, je laat
je leerlingen eigenlijk hun huiswerk in de klas doen .
Je kijkt een beetje na, en dat is het dan wel. Met onze
methode kan dat niet: daarbij moet je actief gaan praten met de klas, datgene doen waarvoor leraren zeggen nooit tijd te hebben : discussieren . Want al dat uitleggen, ach, er valt niet zo veel uit te leggen . Communiceren, dat moet je doen, en daar heb je veel woorden voor nodig - wel de goede woorden trouwens.
Hoe meer je praat, hoe meer ervaring je krijgt, en dan
wordt je grammatica vanzelf ook beter."
Hoe kom je aan die goede woorden?
"Uit een frequentielijst. Daar heb ik veel onderzoek
naar gedaan. De pest van het onderwijs is de uit
Frankrijk afkomstige gedachte dat je bij het samenstellen van de woordenschat van lesmateriaal moet uitgaan van de ideeen van docenten . Onzin. Dat leidde
alleen maar tot nonsenslijsten als Lefrancais fondamental, daar klopt helemaal niks van. Dent ('tand') moest
er bijvoorbeeld per se in, want iedereen had toch tanden? Maar wie praat daar nou ooit over, voor zijn zestigste? Regenmantel, schoenveter,fietspomp, het zijn
allemaal van die onbruikbare lesboekjesfavorieten."
"Wij hadden in Nederland sinds 1975 een heel behoorlijke lijst, Woordfrequenties van Pieter Uit den

A.G. SCIARONE
A.G. (Bondi) Sciarone (1939) studeerde Franse taal - en letterkunde aan de Rijksuniversit eit l.eiden, werkte als wetenschappelijK (hoofd)assistent bij de sectie Aigemene
Taalwetenschap van de Leidse universiteit en als wetenschappel ijk medewerker aan
de Technische Universiteit Delft. bij de sectie Toegepaste Taalkunde . Daar volgde in
1979 zijn benoeming tot gewoon hoogleraar toegepaste taalkunde.
Sciarone publiceerde over het vreemdetalenonderwijs. de verhouding tussen
woordenschat en grammatica . en computerondersteund taalonderwijs. Maar het
bekendst is hij van de lesmethode De Delftse methode.
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Boogaart en de Werkgroep Frequentieonderzoek van
het Nederlands , daar kon je wel zo'n duizend betrouwbaar hoogfrequente woorden uit halen. Die
stopten we in onze tekstjes. Een rotkarwei, maar
daardoor konden onze beginners zich al halverwege
de cursus behoorlijk uitdrukken bij de dokter. Dan
kregen ze complimenten voor hun Nederlands."
"Op vervolgniveau maakt de woordkeuze geen bal
meer uit. WeI tellen de onderwerpen; bij ons in Delft
werd dat bijvoorbeeld al gauw wis- en natuurkunde.
Dat interesseerde die studenten nu eenmaal."
Struikelblokken

Nog even over die grammatica. De simpele vervoegingen en zo die u noemde, dat kun je vast weI op
de manier doen die u schetst. Maar hoe moet het
met abstractere kwesties? Neem bijvoorbeeld de
plaats van de persoonsvorm in Nederlandse
hoofdzinnen - na precies een vrijwel willekeurig
zinsdeel?
"Ach, daarover hoef je je zeker op beginnersniveau
niet zo druk te maken. Als cursist hoor je Nederlanders de ene keer zeggen 'Nu woon ik in Rijswijk', de
andere keer 'Ik woon nu in Rijswijk.' Beide zijn even
begrijpelijk, dus dat accepteer je. Klaar. Alleen actief
gebruiken is wat lastig, omdat je het van huis uit niet
zo gewend bent. Dus vergis je je regelmatig, maar is
dat erg? Al pratende ga je dat in de loop van de tijd
vanzelf beter doen . Maar als ze niet praten, gebeurt
er niks."
"Er zijn wel een paar verbazend hardnekkige struikelblokken, zoals de buigings-e van het bijvoeglijk
naamwoord. Het is altijd weer 'een kleine dorp', ook
na jarenlange ervaring met het Nederlands . Daaraan
zie je dat buitenlanders altijd buitenlanders blijven,
en daar is niet altijd begrip voor. De TV heeft weleens
geopperd om buitenlanders pas toe te laten als ze
perfect Nederlands kennen. Toen heb ik gezegd dat
ze dan net zo goed de toegang voor buitenlanders
konden verbieden, en ze maar voorgehouden dat zij
zelf weliswaar denken een aardig mondje Engels te
spreken, maar dat ze toch bij elke gelegenheid genadeloos als niet-Engelsman door de mand vallen."
In dat verband, wat denkt u van de trend om alIerlei masteropleidingen aIleen maar in het Engels
te gaan geven, en van die middelbare scholen die
zelfs in het Engels denken te kunnen gaan lesgeven?
"Dat is in Delft ook weleens geprobeerd. Maar iedereen vergeet hoe vermoeiend dat is. Je kunt de mensen wel op die manier gaan uitputten, maar de vraag
is toch of je het yak dan inhoudelijk net zo goed leert
als in je moedertaal. Je dwingt iedereen net zo hard
te zwoegen als een gei'mmigreerde Marokkaan of
Turk. Ik denk dat we onze tijd beter kunnen gebruiken. Heb je een Engelstalige docent, ach, dat kan
voor een paar colleges geen kwaad, en het is voor ons
een mooie oefening in een belangrijke buitenlandse
taal. Maar laat de Nederlanders maar gewoon in het
Nederlands lesgeven."
Enfin. Dat mag u niet meer beslissen. Maar zeg
eens, valt dat emeritaat voor een zo bezig mens
niet tegen?
"Nee hoor, ik heb nog steeds een kamer en zo in
Delft. Dat is echt een heel prettige instelling . En we
gaan gewoon door, alleen zonder de plagen die alle
universiteiten teisteren, zo vrij als een vogeltje."
•
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Abundantia, godin
van de overvloed.
Uit: Cesare Ripa, lconofogia of
Uytbeeldinghen desverstants.
Amsterdam. Dirck Pletersz.
Pers,1644

D

e hoorn des avervlaeds
(of van avervlaed) is

tegen,:oordig meestal
synomem met grote
welvaart, overdaad, grote vruchtbaarheid en onuitputtelijkheid. In
2003 zei iemand tegen dagblad
Trouw : "Er zijn dagen dat we de
natuur uitbuiten alsof ze een
hoorn des overvloeds is", en zo
zijn er talloze vergelijkbare citaten
te noernen. Alleen al op internet
komen de beide varianten van de
uitdrukking bijna tweeduizend
keervoor.
Deze hoorn stamt uit de klassieke mythologie. Er liggen twee verschillende verhalen aan ten grondslag, en opvallend genoeg zijn die
allebei bij dezelfde auteur te vinden: Ovidius (43 v.Chr.-iS n.Chr.) .
Het bekendste verhaal staat in het
boek Fasti ('Feestdagen') . Ovidius
vertelt hier over de bronnimf
Amalthea, die op de berg Ida (op
Kreta) huisde. Zij hield de pasgeboren Griekse god Zeus in het
bos verborgen, om te voorkomen
dat zijn barbaarse vader Kronos
hem opat. De nimf had een vrou welijke geit die de jonge god zoogde . Op een zeker moment brak de
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oen ikvanochtend mijnfiets
geit een van haar hoorns toen deze
buitenzette, hoorde iktwee
tegen een boom aan stootte. De
Marokkaansejongetjes met elnimf raapte de hoorn op, wikkelde kaar in discussie - de een hing uit het
hem in verse kruiden en bracht
raam, de ander stond aan een mounhem, gevuld met vruchten, naar
tainbikeje te pielen. Opeens zei de
Zeus' lippen. Het bleek een wonjongen bijde fiets: "Nee man, ikzet
derhoorn, die zich steeds opnieuw
hem op axa", waarna hijvervolgde:
met voedsel en drank vulde.
"lkzet hem op slot. rnanl"
In de andere overlevering gaat
het niet om de hoorn van een geit,
maar van een stier. Ergens in de
Metamarfasen verhaalt Ovidius
over de riviergod Acheloos , die in
een verhit gevecht gewikkeld is
met Heracles (een zoon van Zeus) .
Acheloos is minder sterk dan zijn
tegenstander, maar daar staat tegenover dat hij in allerlei dieren
kan veranderen, bijvoorbeeld in
een stier, zoals in dit verhaal. Maar
helemaal ongeschonden komt de
'stier' Acheloos niet uit de strijd:
"Doordat hij [Heracles] woest een
harde horen aanvat, breekt hij die
Roddelig
stuk en rukt hem, bij dit stompje,
J. Michels-de Meere- Geleen
van mijn [Acheloos'] kop. Het is
die horen, die mijn nimfen vol met
ij mijn kapper in Geleen hoorde
fruit en bloemen als rijk symbool
lkde volgende dialoog tussen
aan Vrouwe Overvloed hebben gede kapper en een klant:
wijd." Vrouwe Overvloed is ook
bekend onder haar Latijnse naam,
- Wat wilt u lezen?
Abundantia.
- Geef maar ... iets roddeligs.
In de beeldende kunst en de
poezie was de hoorn des overOitwoord heeft toekornst, dunkt
vloeds een veelvoorkomend mome. vanwege het eufemistische katief. Hij werd uitgebeeld als een
rakter.
drinkbeker, gevuld met korenaren
en vruchten, en was het attribuut
van goden van de vegetatie en van Beschakelen
de welvaart (zoals de genoemde
PhilipBosma - Elst(Gld.)
Abundantia), maar ook van allerlei
gepersonifieerde begrippen, zoals
n het blad voor klanten van Pretium
de herfst (seizoen van de oogst) ,
Telecomstaat de zin "Onder druk
de vrede, enz. En zelfs de god der
(...) heeft KPN het voor andere telechristenen bedient zich weleens
comaanbieders (...) mogelijkgemaakt
van dez e hoorn - een mooie comom klanten viacarrierpreselectie te
binatie van christendom en heiden- beschakelen." Met dat laatste woord
dom. In het toneelstuk Adam in
wordt bedoeld 'overschakelen naar
ballingschap van Vondel zegt Eva:
een andere telefoonmaatschappij'.
Volgenseen KPN-medewerker die
Hy [= God] storte hier [in het
lkernaar vroeq, wordt beschakelen in
paradijs] een' vollen horen
interne handleidingen al gebruikt "zo
Van overvloeden voor ons uit .
lang als PTT/KPN telefoons aanlegt
(...) dus vanaf eind tqe eeuw". Aileen
Hoorti van avervlaed is tot slot ook
betekende beschakelen aanvankelijk
de naam van een zwam. De Latijn- nog niet 'overschakelen', maar 'aanse naam luidt volgens Van Dal e
sluiten'. Het Iijkter dus 0P dat het
Craterellus cornucopioides. Het is
jarqonwoord beschakelen in een wat
een "eetbare C..), diep trechterruimere betekenis naar buiten aan het
vormige, grijze paddestoel".
•
treden is.
•
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Welsprekendheid
Befaamd standaardwerk in het Nederlands vertaald
e wijsbegeerte van de Griekse denker Aristoteles (384-322 v.Chr.) bestreek vrijwel aile gebieden van de wetensehap. Een van zijn hoofd werken gaat over welsprekendheid, en hierin verdiepte hij zich als eer ste in de psyehologisehe en sociologisehe aspeeten van pleidooi en redevoering. Aristoteles zag in dat een oordeel zich niet aileen laat vormen op basis
van argumenten ('logos '), maar ook wordt beinvloed door faetoren als de
persoonlijkheid van de redenaar ('ethos') en de gemoedstoestand van zijn
publiek ('pathos') . Het is dus aan de spreker om in een gegeven situatie die
middelen te vinden en te gebruiken waar zijn gehoor op dat moment ontvankelijk voor is. In zijn Retorica besehrijft Aristoteles de noodzaak van een dergelijke strategie, en de logisehe, psyehologisehe en ethisehe aspeeten die bij
het vinden ervan in overweging genomen moeten worden.
Aristoteles' befaamde standaardwerk is nu voor het eerst in het Nederland s vertaald, door de classici Marc Huys en Jan van Ophuijsen. De tekst is
voor niet-gespecialiseerde lezers toegankelijk gemaakt met noten, een register, aanhangsels en een literatuurlijst.

D

€ 4,75 korting voorlezers van Onze Taal
Retorica (Historische Uitgeverij. gebonden. 320 bladzijden) verschijnt eind juni en kost in
de boekhandel € 38.75. Het boek wordt una verschijning zander verdere kosten toegestuurd
als u € 34.- overmaakt op rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag
onder vermelding van ' Retorica' en uw lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit
Belqle: € 36.25 op postgirorekening 000-1635566-49.

Nevellands

U ofjij?

n de politiek, de ambtenarij en ook
wel in het zakenleven heeht men veel
belang aan 'eommunicatie met de
burger'. Maar waarom, zo vraagt Bas
Hageman zieh af, bedient men zieh dan
zo vaak van vage taal en onbegrijpelijk
Effectief
jargon? In zijn boek Is dat helder, voorcommunicere n
zitter? besehrijft Hageman het "Nevellands" van al die bestuurders, ambtenaren, voorliehters en andere spreekbuizen , en laat hij aan de hand daarvan
zien hoe je je boodsehap wel duidelijk
en effeetief kunt overbrengen. Zijn kritisehe besehouwing gaat vergezeld van een zeer uitvoerig Nevellands lexicon, wa arin hij vijfhonderd gebakkenluehtwoorden
van tekst en uitleg voorziet.

anny Vermaas heeft zich gron dig verdiept in de Nederlandse
aanspreekvormen. In haar
t ' ;::=.
...
proefsehrift over dit onderwerp onderzoeht ze welke veranderingen er sinds
de dertiende eeuw zijn opgetreden
in de manier waarop Nederlanders
elkaar
aanspreken, en die onrwikkeMag ik u
lingen besehrijft ze nu in Mag ik u
tutoyeren?
tutoyeren? ook voor een breder puAanspreekvormen
bliek . Een belangrijk deel van dit boek
in Nederland
gaat over de aanspreekvormen van
vandaag de dag , en daarmee biedt
Vermaas iedereen die weleens twijfelt
over u of jij meteen ook een houvast voor de dagelijkse omgang met anderen.

BAS HAGEMAN

Is dat helder,
voorzitter?

I

Hanny Vermaas

H
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Per boek € 1,50 korting. Samen voor € 16,- i.p. v. € 20,50
Is dat helder, voorzitter? (paperback, 128 biz.) kost in de winkel € 12,- en voor leden van Onze Taal € 10,50. Mag ik u tutoyeren? (paperback, 80 biz.) kost
in de winkel € 8.50 en voor leden € 7.-. De twee boeken, beide verschenen bij uitgeverij Veen, kosten u samen € 16,- . Maak € 10,50 (o.v.v. ' Nevellands'),
€ 7,- (o.v.v. 'ufjij') of € 16.- (o.v.v. ' Nevellands + ufjij') over op rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taalin Den Haag. Uw bestelling wordt u dan
zonder verdere kosten toegezonden. Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 12.-/€ 8.50/€ 19.- op postgirorekening 000-1635566-49.
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Ruggespraak gebundeld

lichaamstaal

De grappigste taalkronkels uit de media

Inventarisatie vanalgemene gebaren

inosauru s-eieren onder de hamer", "Criminelen
opereren in ziekenhuis", ''Agent schiet man met
nepgeweer dood". Al meer dan tien jaar lang
selecteert de redactie van Onze Taal maandelijks tientallen
taalkronkels uit de media. De grapDoor rood en
pigste publiceren we in 'Ruggespook gereden spraak', achter op het tijdschrift, en
De grapplgsle 18alkrOnkels
de allergrappigste uit die rubriek zo'n zeshonderd knipsels - zijn nu
gebundeld in Door rood en spook
gereden . Omdat niet altijd meteen
duidelijk is wat er nu precies mis is
met zo'n uitglijder, wordt de taalVerzameld door
kundige achtergrond van veelvoorhetGenootschap DlUe Taal
Ilel tlte. . . . . .eiI .. 1Irt
komende misgrepen in korte, luchtige kaderteksten toegelicht.

ond 1980 verschenen het Nederlands gebarenboekje en
het Nieuw Nederlands gebarenboekje, waarin Herman
Pieter de Boer (teksten)
en Pat Andrea (tekeningen) de
gebaren inventariseerden die we
in Nederland gebruiken om zonder woorden een gedachte uit te
drukken, of om iets wat we zeggen kracht bij te zetten. Andrea
en De Boer hebben de inhoud
van deze twee boeken herzien en
Ret Groot Gcbuu.boek der Llge Landc:a
aangevuld - ook onze gebaren
veranderen tenslotte - en het
resultaat, Het groot gebarenboek
der Lage Landen, is nu in een
fraaie band verschenen.

"
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Toegestuurd voor € 7,95

€ 3,50korting voorlezers van Onze Taal

Door rood en spookgereden (SduUitgevers. ingenaaid. 96 bladzijden)

Het groatgebarenboek derLoge Landen (Kempen Uitgevers, gebonden,

kost € 7.95. Het boek wordt u zanderverderekostentoegestuurd als
u dit bedrag overmaakt op rekening 4265902 van het Genootschap
OnzeTaal in Den Haag onder vermelding van 'Rood en spook' en uw
lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belgie: € 8,95 op
postgirorekening 000-1635566-49.

met stofomslag) telt 280 bladzijden en kost in de boekhandel € 24.50 .
Het boek wordt u zander verderekostentoegestuurd alsu € 21,- overmaakt op rekening 4265902 van OnzeTaal in Den Haag onder vermelding van 'Gebaren'en uw Iidnummer of adres. Bestelling en betaling
vanuit Belqie: € 23.25 op postgirorekening 000-1635566-49 .

Taaldilemma's

Bekende citaten

Test en uitleg

De herkomst van gevleugelde woorden

Nederlands schrijven is zo makkelijk nog niet.
Spelling en grammatica plaatsen ons regelmatig voor dilemma's: was het nu de zelfde of dezelfde, olympisch of
Olympisch, melodien of melodieen? En hoe ging ook alweer de
vervoeging van bridgen? Taaltrainer
Dick Pak weet uitjarenlange ervaring wat de voetangels en -klemmen
Taa I emma's zijn. In zijn boek Taaldilemma's behandelt hij een groot aantal van dit
soort lastige kwesties. Dat gaat volgens een vast stramien: de lezer
krijgt eerst een spellingtest te
maken, waarna er op een a anderhalve bladzijde een bepaalde spellingkwestie wordt uitgelegd - zodat
men zich tussen de testjes door de
(nieuwe)spellingregels eigen kan
maken. En dat niet alleen, want er
worden in het boekje ook nog een
aantal grammaticale onderwerpen uitgeplozen.

evleugelde woorden zijn uitingen die zo treffend bleken
te zijn dat ze tot het dagelijkse taalgebruik zijn doorgedrongen. Het Nederlands kent er honderden, zoals alles
van waarde is weerloos en meedoen is belangrijker dan winnen.
Men weet meestal wel wie de bedenker
was, maar wanneer en waarom deze
woorden gesproken werden voordat ze
zo'n hoge vlucht namen, is vaak in de vergetelheid geraakt. Vertaler Jaap Engelsman is iemand die graag het naadje van
de kous weet over dit soort citaten. In zijn
boek Bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik gaat hij uitvoerig in op de herkomst en de achtergronden van 250 uitspraken, afkomstig uit binnen- en buitenland, en vertelt hij
het verhaal achter bijvoorbeeld dan liever de lucht in, alles
zoop en naaide en proletariers aller landen, verenigtul Daarbij
komt hij soms tot verrassende conclusies, want er zijn ook
citaten die een andere oorsprong hebben dan doorgaans
gedacht wordt. Het boek bevat een uitgebreid register.
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€ 2,50korting voorlezers van Onze Taal

€ 5,- korting voorlezers van Onze Taal

Tao/dilemma's (Uitgeverij Pak, gelijmd. 160 bladzijden) kost in de boek-

Bekende citaten uithet dage/ijks taa/gebruik (SduUitgevers.gebonden,

handel € 12.50. Het boek wordt u zander verdere kostentoegestuurd
alsu € 10.- overmaaktop rekening 4265902 van het Genootschap
OnzeTaal in Den Haag onder vermelding van 'Taaldilemma's' en uw
lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belqle: € 11.50 op
postgirorekening 000-1635566-49 .

500 bladzijden) kost in de boekhandel € 39,90. Het boek wordt una
verschijning (half augustus)zander verdere kostentoegestuurd alsu
€ 34.90 overmaakt op rekening 4265902 van OnzeTaal in DenHaag
o.v.v. 'Engelsman' en uw Iidnummer of adres. Bestelling en betaling
vanuit Belgie: € 37.15 op postgirorekening 000-1635566-49.
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LABBERLOTTIG
De kleurrijke geschiedenis van een verdwijnend woord

Het woord labberlottig 'Iamlendig,slordig' wordt nog maar zelden
gebruikt. Aande etymologieervan kan het niet liggen: die laat zich
lezen als eenspannend jongensboek.

Ewoud Sanders

abberlottig is een woord dat op het punt staat
uit het Nederlands te verdwijnen. De grote Van
Dale en het Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT) vermelden het weI, maar dat zijn dan ook
woordenboeken met een historische inslag. Van Dale
hedendaags Nederlands kent het niet, hoewellabberlottig soms nog weI degelijk wordt gebruikt. Op internet
komt het aIleen in historische teksten voor, maar een
doodenkele keer duikt het nog in de dagbladen Ope Zo
schreef NRC Handelsblad in 1998 over een concert van
Edo de Waart: "Zijn Bruckner was insolide, labberlottig en vol gemiste kansen." En in 2001 schreef de
Vlaamse krant De Morgen in een bespreking van de
roman Evelien van Martin Bril: "Harko is al even labberlottig in het beslissen als Evelien."
Straatschenden
Uit deze voorbeelden blijkt al dat labberlottig niet
naar iets positiefs verwijst. Van Dale geeft als eerste
betekenis 'flauw, lamlendig, beroerd', en als tweede
'slordig'. Die tweede betekenis zou volgens Van Dale
aIleen in dialecten voorkomen. In welk dialect staat
er niet bij, maar volgens de dialectwoordenboeken
komt labberlottig onder meer voor in Groningen en in
verscheidene Vlaamse regio's.
Labberlottig is een afleiding van labberlot. Dat
komt, in diverse betekenissen die straks ter sprake
zullen komen, voor als zelfstandig naamwoord en als
bijvoeglijk naamwoord. Daarnaast is er nog het werkwoord labberlotten. De oudste betekenis daarvan is
'straatschenden' (zeg maar: vandalisme plegen). Over
de herkomst van het woord labberlot is het nodige te
doen geweest. Er zijn diverse kleine publicaties aan
gewijd, met name in de tijdschriften De Navorscher
(in 1867) en Noord en Zuid (in 1890, 1898 en 1907).
Daarnaast komt het in verscheidene naslagwerken
voor.
Labberlot wordt soms in verband gebracht met labberen en leuteren, beide in de betekenis 'babbelen',
maar dat is onjuist. De grote Van Dale en het etymologisch woordenboek van Van Dale geven momenteel
als verklaring: "Zou oorspronkelijk de naam zijn van
een bende straatschenders, die Amsterdam onveilig
maakte en zich noemde naar de krijgsoverste La Berlotte (t 1680), een verklaring die niet geheel bevredigt." En dat laatste klopt, want de verklaring is gedeeltelijk onjuist.
Bende vandalen
Hoe zit het dan wel? De geschiedenis van labberlot
begint inderdaad met een bende vandalen die Amif168'1J
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sterdam op het einde van de zeventiende eeuw onveilig maakte. We lezen over hen in een verordening
die op 6 februari 1685 werd opgenomen in de Handvesten van Amsterdam. De verordening spreekt van
"eenige Vagebonden ende Straatschenders" die er niet
voor terugdeinzen om "moetwillichlijk en boosaardig
de Menschen op Straat aan te randen, te bedreygen,
ook te quetsen ende te agresseeren". De Amsterdamse
bestuurders loven een premie van honderd zilveren
dukaten uit voor informatie die tot de aanhouding
van deze vandalen kan leiden. Over de naam van de
straatschenders schrijft de verordening: "Schelmen,
haar doende noemen met een gefingeerde naam van
Laberlotten."
Tot zover klopt de verklaring in Van Dale dus: labberlot gaat terug op de naam van een Amsterdamse
bende schoffies. Maar dat die bende zou zijn genoemd naar een zekere krijgsoverste La Berlotte, gestorven in 1680, klopt niet. In de eerste plaats is het
goed om te weten welke krijgsoverste hier wordt bedoeld. Het gaat om Claudius La Berlotte, ook geboekstaafd als Claude Labourlotte, een Waal die tijdens de
Tachtigjarige Oorlog met de Spanjaarden tegen de

Volgens Marin betekent
la berlot "Iichtmis, straatschender,
bekkesnijder", dan weI "kroeqelooper, nachtbraaker".
Nederlanders vocht. Hij wist van barbier op te klimmen tot generaal, en volgens een naslagwerk uit 1732
was hij zowel dapper als wreed. Dit laatste zou onder
meer blijken uit het feit dat "hy zyne gemalin, die hy
niet verdragen kon, na de andere wereld had gezonden". In 1600 (dus niet in 1680) kwam hij om bij de
belegering van Oostende.
Gruwelijke stukken
Wanneer zijn de Amsterdamse Laberlotten nu met
deze Waalse krijgsheer in verband gebracht? Dat gebeurt al aan het begin van de achttiende eeuw, en wel
door Pierre Marin, de samensteller van een beroemd
Nederlands-Frans woordenboek dat tussen 1710 en
1793 diverse drukken beleefde. Volgens Marin betekent laberlot, dat hij ook in de speIlingvariant labberlot opneemt, "lichtmis, straatschender, bekkesnijder",
dan wel "kroegelooper, nachtbraaker". Over de herkomst van dit woord schrijft hij: "Er worden gruwelijke stukken der Amsterdamsche Laberlotten van 't jaar
1681 verhaald. De vermaarde La Berlotte, (wiens
naam deze straatschenders in dien tijd aannamen,
om zig gevreesd te maaken,) van Barbier Overste der
Waalsche Troepen des Konings van Spanjen geworden, en Anno 1600 voor de Schans Isabelle, bij Brug-

ge geschoten, had zijne n roem door andere daaden
verkregen" (hier is de editie van 1793 geciteerd).
Marin zegt dus dat de Amsterdamse Laberlotten
zich naar de Waalse generaal La Berlotte noemden
om zich gevreesd te maken. Oat is alleen aannemelijk
als die generaal tachtig jaar na zijn dood in Amsterdam inderdaad berucht en gevreesd was - zeg maar:
net zoals de hertog van Alva bekend is gebleven maar in het geval van La Berlotte is dit nooit aangetoond. Weliswaar komt zijn naam in een geuzenliedje
voor, maar dat bew ijst verder niet zo veel. Er zijn wel
theorietjes verzonnen om La Berlotte aan de Amsterdamse Laberlotten te koppel en, maar die waren zo
halfzacht dat Van Dale terecht opmerkt dat deze combinatie "niet geheel bevredigt".
Is dan toch niet bekend hoe de york in de steel zit?
WeI degelijk, al is dat niet eerder in de etymologische
literatuur gesignaleerd.
Koddig envoddig
De Amsterdamse Laberlotten waren ergens tussen
1681 en 1685 actief. Men gaat ervan uit dat verscheidene studenten lid waren van deze bende. De activiteiten van de straatschenders worden beschreven in
een boek dat tot nu toe niet in de etymologie van het
woord labber/ot is betrokken. Dit boek, waarvan de
auteur onbekend is, verscheen al in I685, dus in hetzelfde jaar als de officiele verordening tegen de Laberlotten. Het boek is getiteld Het Koddig en Voddig

Leven der Hedendaagsche Labour/otten: Vertoonende
Hun afkomst, Schelmstukken, en Guite-potsen, die zy
overol, en inzonderheid t'Amsterdam bedreeven
hebben.
Een paar jaar geleden schreef Roeland Harms een
doctoraalscriptie over dit boek. Een samenvatting
hiervan verscheen in 2003 in het tijdschrift De zeventiende eeuw. Hierin schrijft Harms: "Het koddig en voddig leven der hedendaagse Labour/otten gaat over de
streken die een grote groep jongens, die zich Labourlotten noemen, overal in Europa uithaalt. Deze streken zijn vaak koddig (grappig, de lachlust opwekkend) , maar soms ook voddig (zedelijk vuil, gemeen,
laag). De Labourlotten zijn een groep criminelen (volgelingen van de eerste Labourlot) die zich hebben
verspreid over verschillende delen van Europa . Zij
halen daar talloze koddige en voddige streken uit , die
varieren van plagerijen tot mishandeling en zelfs
moord ."
Geslachtsdaad
De Labourlotten of Laberlotten zijn dus volgelingen
van een zekere Labourlot, de oprichter van de bende,
die ook - maar niet alleen - in Amsterdam actief was.
Zij hebben zich niet genoemd naar een Waalse gene raal die toen al tachtig jaar dood was, maar naar
iemand die toevallig een gelijkluidende naam had .
"Over de herkomst van de naam 'Labourlot' '', schrijft
Harms in een voetnoot, "wordt door de anonieme
verteller het volgende vermeld: de moeder van de
eer ste Labourlot had met veel mannen geslapen en
omdat zij niet wist wie de vader van haar kind was,
gaf zij het de naam Labourlot. Dit is waarschijnlijk
een versmelting van de woorden die de moeder tijdens de geslachtsdaad vaak uitriep : laine , cotton en
bourre."
Die verklaring van de naam van de bendeleider
lijkt een zeer onaannemelijk verzinsel van de anonie-
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me schrijver, want laine is 'wol', cotitton 'katoen' en
bij bourre zal wel gedacht zijn aan bourrer 'neuken'.
Voor de herkomst van ons woord labber/at doet het er
niet toe. Dit gaat, zonder voorbehoud en zonder twijfel, terug op de naam van een bende Amsterdamse
straatschenders die zich naar hun oprichter noemden,
punt uit.
Aanvankelijk zallabberlot aIleen zijn gebruikt voor
'straatschender, nach tbraker, kroegloper', enzovoort.
In deze betekenissen komen we het al tegen in kluchten uit I690 en I709 . Later kreeg het onder meer de
betekenissen 'stumper, kruiper', 'onachtzaam, slordig
persoon' en 'iets wat slecht is in zijn soort , een prul' .
Vervolgens werd het, als bijvoeglijk naamwoord, gebruikt voor 'slordig' en 'slecht van kwaliteit' - betekenissen die we ook terugzien in de afleiding labber/ottig, een woord dat, zoals gezegd , nu helaas op het
punt staat om kopje onder te gaan.
•

EEN FlES WIJN OF ONZE TAAL?
Wordt uwvolgende cadeau weer een fleswijn? Hij zal met een beleefde
glimlach in ontvangst worden genomen, bij aileandere flessen terechtkomen en uiteindelijk nog weleens geopend
worden ook. Maar het kan origineler.
Meteen cadeau-abonnement op Onze Tool
geeft u niet aileen eens iets anders, maar
ook iets persoonlijks. Ubenadrukt
ermee wat u gemeen hebt met de
ontvanger: beiden houdt u van taal.
En voor de prijs van € 21,- bent u als
gever een jaar lang 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. Uontvangt van
ons de acceptgiro van € 21,-. Bel (070 - 3561220),
e-mail (administratie@onzetaal.nl) of schrijf ons
(Raamweg ra, 2596 Hl Den Haag) en wij verzorgen een
jaar lang uw cadeautje.
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OP HEM VERLIEFD / VERLIEFD OP HEM
Hetreilloze aanpassingsvermogen van de tool

[oop van der Horst

Een eeuw geleden was 'Zij isop hem verliefd'heelgewoon.Tegenwoordig
zouden we zeggen: 'Zij isverliefdop hem.' Kennelijk iser ietsveranderd,
zodat we een anderevolgorde zijn gaankiezen. Wat iser precies veranderd? En waarom gebeurde dat?

e eerste grote roman van Lodewijk
van Deyssel is Een liefde (I887).Hij is
dan 23 jaar oud, en juist getrouwd
met Catharina Horyaans. Het is een
indrukwekkende roman, al kan men
zich met reden afvragen of Catharina dat ook yond.
Hoe dat ook zij, ze zal waarschijnlijk geen taalkundige bezwaren gehad hebben tegen de volgende zin op
bladzijde 29 van het eerste deel:
Zij waren allen op hem verliefd.

- (... ) hoe of je toch de meisjes op je verliefd
maakt.
(blz. 98)
Het is blijkbaar niet een toevalligheid, of iets eenmaligs. Van Deyssel doet het steeds zoo Misschien was
het iets typisch van Van Deyssel om het zo te zeggen? Hoe zeiden anderen het in vroeger eeuwen?
Dat is na te gaan:
- (...) was ik een Heer, ik zou smoorlyk op je
verliefd wezen.
(achttiendeeeuw;Justus van Effen)

- Ach, uitgrootschheid aIleen, op mijne deftige,
aanzienelyke familie, zoude ik, hoe ik thans
gedaald ben, niet op hem verliefd willen zyn.
(achttiende eeuw;BetjeWolff enAagjeDeken)

- Hy israazend op my verliefd.
(achttiende eeuw;BetjeWolff en AagjeDeken)

- Je bent toch niet op haar verliefd geraakt,
hoop ike
(negentiendeeeuw;VanLennep)

Ik wel, Ik vind dat namelijk geen goede zin. Ik zou
geschreven hebben:

- Ik was niet aIleen tot over de ooren op haar
verliefd, maar geheel met liefde doortrokken.
(negentiendeeeuw;vertaling Dickens)

Zij waren allen verliefd op hem.
En ik sta daar niet aIleen in. De meeste mensen geven
tegenwoordig de voorkeur aan verliefd op hem. Dat
heb ik nagegaan. En wie me niet gelooft, kan het ook
zelf vrij eenvoudig even nagaan. Dat veel hedendaagse lezers eroverheen lezen en niks opmerken, is een
andere zaak. Veellezers lezen niet goed. Maar als je
ze erop wijst, ja, dan zien ze het ineens ook, en dan
erkennen ze wel dat die volgorde thans ongebruikelijk is.
Nu worden er massa's slechte zinnen geschreven,
vroeger evenzeer als nu, maar bij een boek van 117
jaar geleden moet je voorzichtig zijn. Het is mogelijk
dat wat wij nu minder geslaagd vinden, destijds goed
was. Om te weten of Van Deyssels zin in 1887 welgevormd was of een misbaksel, moeten we andere oude
zinnen met verliefd bekijken.
We beginnen bij Van Deyssel zelf. In dezelfde
roman lezen we ook:
- (. .. ) as je een allerliefst meisje trouwt, mooi, en
die op je verliefd is.
(blz, 97)
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- Hij begreep dat hij op Helena verliefd was
geworden.
(1891; GustaafD'Hondt, Novel/en enschetsen)

De conclusie moet zijn dat de volgorde van Van
Deyssel destijds heel gewoon was. Van Deyssel
schreef geen kromme zin, en Catharina Horyaans zal
er geen taalkundige bezwaren tegen gehad hebben.
WeI is er blijkbaar iets veranderd, zodat wij een andere volgorde verkiezen. Wat is er precies veranderd? En waarom gebeurde dat? Ik denk dat dat valt
uit te leggen.
Bijvoeglijke naamwoorden
Waar staat tegenwoordig, in het algemeen, de voorzetselgroep die bij een bijvoeglijk naamwoord hoort?
Ervoor of erachter? Dat vaIt eenvoudig na te gaan.
We zeggen:

Hij is bang voor muizen.
en zelden:
Hij is voor muizen bang.

lodewijk van Deyssel
(1864-1952): · Zij
waren allen op hem
verllefd."

Evenzo in een bijzin :
C...) dat hij bang voor muizen is.
en niet zo gauw:

Pcrtret: KeesVerwf!lj. ' 941.
StedelijkMuseumSchiedam

C...) dat hij voor muizen ba ng is.
Waarschijnlijk kome n alle volgordes weleens voor, in
bijzondere situaties, en met speciale klemtoon. Maar
de meest gewone volgorde is toch bangvoormuizen,
dus met de voorzetselgroep achter het bijvoeglijk
naamwoord.
Dat is ook zo met andere bijvoeglijke naamwoorden en voorzetselgroepen. We zeggen:
-

Hij is nieuwsgierig naar die brief.
(. ..) dat hij nieuwsgierig naar die brief is.
Hij was als kind al dol op hagelslag.
(. ..) da t hij dol op hage lslag is.

en nauwelijks:
- Hij is naar die brief nieuwsgierig.
- (. 00) dat hij naar die brief nieuwsgierig is.

- Hij was als kind al op hagelslag dol.
- C. 00 ) dat hij op hagelslag dol is.

Gaat het om een voornaamwoordelijk bijwoord , dan
splitst dit zich 'om het bijvoeglijk na amwoord heen';
eventueel staat het er in z'n geheel achter, maar niet
ervoor. Merk op dat het voorzetsel dus in alle gevallen
achter het bijvoeglijk naamwoord terechtkomt.
Werkwoorden

lets ingewikkelder is de situatie bij bijvoeglijke naamwoorden plus een zogenoemd voornaamwoordelijk
bijwoord, zoals ervoor:
- Hij is er bang voor.
- (. 00) dat hij er bang voor is.
en niet:
- Hij is ervoor bang.
- C. 00) dat hij ervoor ba ng is.
In de meest gewone en soepele zin splitst het voor naamwoordelijk bijwoord zich 'eromheen': er bang
voor. Eventueel kan nog weleens het gehele voornaamwoordelijk bijwoord erachter staan:

Tot zover onze kleine excursie in de gra mmatica van
het bijvoeglijk naamwoord . De conclusie houden we
vast, want die zullen we str aks nog nodig hebben. Het
wordt nu tijd om ook eens naar de werkwoorden te
kijken. Waar staat een voorzetselgroep ten opzichte
van een werkwoord? En dan in het bijzonder: ten opzichte van het voltooid deelwoord, de naaste concurrent van het bijvoeglijk naamwoord? Ook dat is weer
met enkele voorbeelden te tonen .
Me dunkt, we kunnen kiezen uit de beide volgordes:
- Ik heb drie weken op zijn antwoord gewacht.
- Ik heb drie weken gewacht op zijn antwoord.
Evenzo in bijzinnen:
- (. 00) dat ik drie weken op zijn antwoord gewacht

- Hij is bang ervoor.
- Coo .) dat hij bang ervoor is.
- Coo .) dat hij bang is ervoor.

heb.
- Coo .) dat ik drie weken gewacht heb op zijn antwoord .

En da t zien we ook bij andere bijvoeglijke naamwoorden:

En zo ook bij andere werkwoorden :

- Hij is er nieuwsgierig naar.
- Hij is er dol op.
eventueel misschien:
- Hij is nieuwsgierig ernaar.
- Hij is dol erop . C?)
maar niet:

- Ze is van zijn antwoord geschrokken.
- Ze is geschrokken van zijn antwoord.
- (. 00) dar ze van zijn antwoord geschrokken is.
- Coo.) dat ze geschrokken is van zijn antwoord.
- Hebben jullie weleens naar Schalkse ruiters gekeken?
- Hebbe n jullie weleens gekeken naar Schalkse

ruiters?

- Hij is ernaar nieuwsgierig.
- Hij is erop dol.

Het ziet er dus naar uit dat er bij de werkwoorden meer
vrijheid bestaat, Maar da t is niet over de hele linie zoo
Dat blijkt als we ook combinaties met voornaamwoordelijke bijwoorden bekijken. Prima zinnen zijn:

De conclusie uit dit alles is: een voorzetselgroep die
bij een bijvoeglijk naamwoord hoort, sta at daarachter.

- Ik heb er drie weken op gewacht.
- Coo .) dat ik er drie weken op gewacht heb .
o
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- Ze is ervan geschrokken.

- C. 00) dat ze ervan geschrokken is.
- Hebben jullie er weleens naar gekeken ?
Maar uitgesloten, of toch nagenoeg uitgesloten, zijn
zinnen als:
-

-

Ik heb er drie weken gewacht op.
Coo.) dat ik er drie weken gewacht op heb.
Coo .) dat ik er drie weken gewacht heb op.
Ik heb drie weken gewacht erop .
C.oo) dat ik drie weken gewacht erop heb.
Coo .) dat ik drie weken gewacht heb erop.
Ze is er geschrokken van .
Coo.) dat ze geschrokken ervan is.
Hebben jullie er weleens gekeken naar?

Blijkbaar mag het voornaamwoordelijk bijwoord zich
weI splitsen, maar liefst toch niet zo dat het voorzetsel achter het werkwoord terechtkomt. Het moet er
steeds ergens voor blijven staan.
De conclusie zal moeten zijn dat voorzetselgroepen
die bij een deelwoord horen, daar zowel voor als achter kunnen staan, tenzij het om voornaamwoordelijke
bijwoorden gaat , want die moeten, al of niet gesplitst,
ergens voor het deelwoord staan. Of eigenlijk: da t
moet niet , maar we doen het zoo
Deelwoo rd of bijvoeglijk naamwoord

Aan de hand van onze twee conclusies (die over de
volgorde bij bijvoeglijke naamwoorden en die over de

OPROEP: DUISTERE EN
MOOIE BIJBELTAAL
Redactie Onze Taal

D

e bijbel is niet altijd even makkelijk te snappen. Wat moeten
we bijvoorbeeld met het volgende advies van Prediker:
"Werp uw brood uit op het water, want gij zuIt het vinden
na vele dagen"? Na vele dagen - en nog weI eerder ook - is dat brood
echt verdwenen. En hoe komt de evangelist Marcus er toch bij om
te beweren dat het moeilijker is dat een rijke het Koninkrijk Gods
binnengaat dan "dat een kameel gaat door het oog ener naald"? Een
kameel? Door het oog van een naald?
Behalve veel duisters staat er in de bijbel ook veel opvallend moois.
Bijvoorbeeld deze regels uit de Psalmen: "Gelijk een hinde die naar
waterbeken smacht, / zo smacht mijn ziel naar U, 0 God." En natuurlijk de befaamde woorden van dezelfde Prediker: "alles is ijdelheid en
het najagen van wind".
Dit najaar zullen we in Onze Taal uitvoerig stilstaan bij de taal van de
bijbel, naar aanleiding van de Nieuwe Bijbelvertaling, die eind oktober verschijnt. Met het oog daarop zouden we graag weten wat u de
moeilijkst te doorgronden bijbelpassage vindt, en wat de allermooiste
- waarbij het in de praktijk natuurlijk heel goed mogelijk is dat beide
categorieen met elkaar samenvallen. En mocht u de precieze vindplaats weten: heel graag! Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen.
Reageren kan tot 2 0 augustus, via onze website (www.onzetaal.nl)
of per post: Redactie Onze Taal, Raamweg ra, 259 6 HL Den Haag. •
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volgorde bij deelwoorden) kunnen we nu terugkeren
naar de zin van Lodewijk van Deyssel: "Zij waren
allen op hem verliefd." Hoe moeten we die opvatten?
Is verliefd een bijvoeglijk naamwoord of een voltooid
deelwoord? Ais het een bijvoeglijk naamwoord is,
moet de voorzetselgroep liefst erachter (vgl. bang
voormuizen, dol op hagelslag); als het een deelwoord
is, bestaat er meer vrijheid Cyan zijn antwoord geschrokken; geschrokken van zijn antwoord) . Blijkens
de positie van op hem voor verliefd beschouwde Van
Deyssel verliefd als een deelwoord. En gezien onze
voorkeur voor plaatsing erachter, beschouwen wij het
als een bijvoeglijk naamwoord. Vanwaar dat verschil?
De verklaring is niet ver te zoeken. Er is in de belangrijkste volgorderegels van het Nederlands eigen lijk niets veranderd, maar weI met het woord verliefd
zelf. Van huis uit was het woord gewoon het voltooid
deelwoord bij een oud werkwoord verlieven. Zo zei
men vroeger weI:
- Zo de jongen twintig jaar was, en op een braaf
meisje verliefde , zou dat misschien meer uitwerken
dan al onze schikkingen en al ons overleg.
(achttiende eeuw)

- Coo .) een frisch-krachtige jongeman, waar een
meisje als Anna op verlieven kon.
(1909)

Dit werkwoord heeft eeuwenlang bestaan, maar in de
twintigste eeuw is het uit onze taa l verdwenen. Zolang het werkwoord verlieven bestond, kon verliefd
opgevat en aangevoeld worden als het voltooid deelwoord daarbij . Vergelijk hetzelfde bij verloofd en getrouwd. Men zei dus: 'op hem verliefd' . Wanneer echter het werkwoord in onbruik raakt, terwijl verliefd
zelf blijft voortbestaan, ontstaat een nieuwe situatie.
Voor ons is het geen voltooid deelwoord meer, maar
een bijvoeglijk naamwoord. Het is een bijvoeglijk
naamwoord geworden. En dus gebruiken we de volgorderegels voor bijvoeglijke naamwoorden. Oftewel:
de voorzetselgroep die erbij hoort, zetten we er niet
langer voor, maar erachter: verliefd op hem.
Van Deyssel schreef dus, in zijn tijd, de toen beste
volgorde. Als wij het nu anders doen, is dat niet doordat Van Deyssel zich vergiste, maar doordat onze taal
intussen een kleine verandering heeft doorgemaakt,
name lijk het wegvallen van het werkwoord verlieven.
Inderdaad een kleine verandering. De grote patronen, de volgorderegels bij bijvoeglijke naamwoorden
en bij werkwoorden, zijn ten tijde van Van Deyssel
niet anders dan bij ons. Op dit punt is er dus in de
grammatica niets veranderd. Er is slechts met een
woord iets veranderd. Met als gevolg dat dat ene
woord een ander 'statuut' kreeg, en daardoor anders
behandeld wordt.
Dit is allemaal niets bijzonders. En er zijn meer
van dergelijke voorbeelden aan te wijzen . Zoals ervoorgeknipt en er geknipt voor, dat hard op weg is
om dezelfde weg te gaan . Nee, wat echt bijzonder is,
dat is dat we met z'n allen , zonder erover na te den ken, zonder enige taalkundige reflectie, onbewust,
kortom 'vanzelf' de volgorde zijn gaan aanpassen
toen het woord verliefd een bijvoeglijk naamwoord
werd . Ja , zo gaat dat in taal. Maar iedere keer als ik
zoiets zie, ben ik opnieuw verbaasd hoe feilloos de
taal zichzelf organiseert en zich aa npast aan een
nieuwe situatie.
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Het formuleren van enquetevragen

l~

Bregje Holleman - Utrechtslnstituut voor Llnquistiek

Als er gereageerd moet wordenop de stelling 'Ik vindhet heerlijkom met
vrienden/vriendinnen de stad in te gaan',blijken mannen te denken aan
eenavondje stappen, en vrouwen aanwinkelen. Wat kaner zoalmisgaan
bij het maken vanvragenlijsten, en hoeisdat te voorkomen?

en tijd geleden kreeg ik een vragenlijst
onder ogen van een meisje van zeven . Zij
onderzocht voor school wat het eigenlijk
betekent als het oorlog is. Ze nam een interview af bij mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, en stelde vragen als:
"Wanneer was de oorlog, 's avonds of 's middags? ",
"Waar bleef u als het oorlog was?" en "Doet het pijn
als het oorlog is?" Het zijn vragen naar gebeurtenissen uit het verleden en naa r gevoelens, zaken die niet
direct observeerbaar zijn, en dus heel geschikt voor
een vragenlijst. Maar zijn het ook goede vragen? En
wat zijn eigenlijk de beperkingen van een vragenlijst?
In een normale conversatie passen mensen hun
vragen aan aan de ontvanger, maar in vragenlijsten
zijn de vragen voor iede reen precies hetzelfde. En ook
de beantwoorder heeft mind er vrijheid: die mag zijn
of haar mening alleen geven in voorgeschreven termen , bijvoorbeeld 'helemaal mee eens' tot 'helemaal
mee oneens'. Er is geen ruimte voor toelichting of
nuances. Die standaardisatie en voorcodering zijn
nodig om de antwoorden van respondenten goed te
kunnen vergelijken , maar hebben als nadeel dat deelnemers in vragenlijsten meestal geen vragen kunnen
stellen bij een onduidelijkhe id, of een toelichting kunnen geven op hun antwoord. Bij het opstellen van
vragenlijsten moet hier heel goed rekening mee worden gehouden.

thee. Dit is ook precies wat er fout ging in de enquetevraag van het schoolmeisje over het tijdstip van de
oorlog : er is geen ruimte om aan te geven of uit te
leggen dat de oorlog zowel 's middags als 's avonds
was.
Zo is ook een vraag als 'Wat hebt u gestemd tijdens
de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen?' ongeschikt. Daar moet op z'n minst een soort selectievr aag
aan voorafgaan, bijvoorbeeld : 'Hebt u gestemd tijdens de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen? ja/
nee/weer niet meer. Indien ja, ga door naar vraag 20 .'
Vooronderstellingen sluipen overigens vaak op
subtiele wijze de vraag in. Uit een analyse van vragenlijsten van professionele onderzoeksbureaus bleek
dat ze vaak ontstaan door gedachteketens in een
vraag aan elkaar te koppelen . Bijvoorbeeld: 'Is de
PvdA helemaal van dat drammerige van vroeger af?'
De vooronderstelling dat de PvdA vroeger drammerig
was, wordt opgedrongen aan de beantwoorder, want
hij mag alleen reageren op de vraag of het drammerige nu weg is.
Door een vooronderstelling in de vraag ontstaat in
feite een verborgen dubbele vraagstelling. lets soortgelijks gebeurt in de vraag 'Zal premier Balkenende in

Dubbele vragen

Het is allereerst belangrijk om vooronderstellingen te
vermijden. In normale conversatie kunt u vragen:
'Wilt u koffie of thee? ', en kan de ander zeggen 'Geef
mij maar even helemaal niets, want ik heb net drie
koffie op.' Hiermee kan hij dus protesteren tegen de
vooronderstelling dat er hoe dan ook iets genuttigd
moet worden. In een vragenlijst kan de beantwoorder
niet reageren op dergelijke aannames, en wordt hij
verplicht te kiezen tussen a en b, tussen koffie en
o
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staat zijn het regeringsbeleid inhoud en duidelijkheid
te geven?' Wie het eens is met de gedachte dat de
premier inhoud geeft, hoeft niet te vinden dat hij ook
duidelijkheid biedt.
Complexe vragen
De interviewer mag niet afwijken van de standaardvragenlijst en dus ook geen toelichtingen of uitleg
geven. Moeilijke termen of constructies moe ten daarom zo veel mogelijk vermeden worden, maar daar
wordt nog weleens de hand mee gelicht. Een extreern
voorbeeld is de vraagtekst in een correctief referendum in Amsterdam uit 1995:

Bent u het eens /oneens met het besluit vast te
houden aan zijn besluit van 21 april 1993 nr 227

ZEVEN TIPS VOOR HET MAKEN VAN VRAGENlIJSTEN
1. Vermijd dubbele vraagstellingen. Splits dubbele vragen op. Dus niet 'Leest u

kranten en huls-aan-hulsbladen?', maar 'Leest u kranten?' en 'Leest u huis-aan-huisbladen?'
Vermijd (dubbele) ontkenningen. Vragen met een ontkenning zijn lastiger met

2.

j a of

nee te beantwoorden. Laat mensen dus niet reageren op een stelling als 'lk ben

tegen een rookverbod op het werk ', maar Iiever op 'Roken op het werk moet toegelaten worden.' (lie ook het voorbeeld onderaan.)
3. Vermijd vage begrippen. Dus niet 'Ik vind het heerlijk om de stad in te gaan',
maar Iiever 'Ik vind het heerlijk om te winkelen' of 'Ik vind het heerlijk om '5 avonds
uit te gaan.' Merk echter op dat ook

uitgaan vaag is: dubbelzinnige begrippen zijn ei-

genlijk onontkoombaar. lie de volgende tip.
4. Controleer vooraf de betekenis van centrale begrippen. Eenterm als uitgaan
betekent voor de een een avondje naar het toneel en voor een ander drinken en dan sen. Licht een dergelijke term toe , splits de vraag verder op in deelvragen, 6f stel
vooraf vast wat bij de doelgroep van de vragenlijst de meest centrale betekenis van

(Gemeenteblad afd. I, bIz 1057), inzake het handhaven van de reservering voor een tramtrace recht
door het weilandje de Vrije Geer in de richting van
de Middelveldsche Akerpolder? Eens met dit raadsbesluit/oneens met dit raadsbesluit.
Zo'n vraag schreeuwt om toelichting - en gelukkig
wordt die dan ook vaak gegeven in de voorlichting
rondom het referendum. Maar ook vragen of termen
waarvan iedereen wellicht zelf denkt dat ze helder
zijn, blijken voor verschillende mens en vaak iets verschillends te betekenen. Neem nu de stelling "Ik vind
het heerlijk om met vrienden/vriendinnen de stad in
te gaan." Sommige beantwoorders (vooral jonge
mannen) bleken bij de stad in gaan aan 'een avondje
stappen' te denken, andere respondenten (vooral
vrouwen) vatten het op als 'een dagje winkelen'. Die
betekenisverschillen zijn alleen te achterhalen door
een stelling als deze vooraf te testen op enkele leden
van de doelgroep. Dat gebeurt bijvoorbeeld door
proefpersonen hardop te laten verwoorden waaraan
ze denken bij het antwoorden.
Je zou ook kunnen denken dar je alle problemen
kunt ontwijken door elke problematische term toe te
lichten. Helaas is dat geen oplossing, want toelichtingen in schriftelijke vragenlijsten en formulieren worden slecht gelezen. De respondent leest een toelichting pas als hij zelf vindt dat hij een probleem heeft.
En dat idee heeft hij nu juist niet bij het lezen en begrijpen van een frase als de stad in gaan. Vaak is de
enige oplossing om in vooronderzoek de betekenis
van de centrale termen uit de vragenlijst zo goed
mogelijk vast te stellen en hiermee rekening te houden bij het interpreteren van de antwoorden (zie ook
het kader hiernaast) .

uitgaan is en interpreteer de antwoorden in dat Iicht. lie ook tip 6 en 7·
5. Formuleer zo neutraal mogelijk. Dus niet 'Vindt u ook niet dat het asielbeleid van
dit kabinet erg hard is?', maar Iiever 'Hoe staat u tegenover het asielbeleid van dit kabinet?' En gebruik nietjunks, maar Iiever het neutralere heroineverslaafden in 'Herolneverslaafden moeten verplicht afkicken.'
6. Accepteer dat vragen altijd sturen. De vraag 'Moet het kabinet het huidige asielbeleid hand haven?' en de vraag 'Moet het kabinet het huidige asielbeleid afschaffenT
zouden logischerwijs tot tegengestelde antwoorden moeten leiden . In de praktijk
blijkt het gekozen perspectief de antwoorden echter flink te be"invloeden. Interpreteer de antwoorden op vragenlijstvragen daarom altijd in termen van de vraag die
werd gesteld: de mensen die v66r hand haven zijn, staan nog niet per se als een man
achter het beleid . Ais kwesties om een weidsere interpretatie vragen, stel er dan meer
dan een vraag over.
7. Vertrouw niet op eigen intu'itie. Controleer vooraf of de vragenlijst werkt zoals
u dat bedoelde door een proefafname bij een aantalleden van de doelgroep. Vraag
hun bijvoorbeeld de vragen te beantwoorden terwijl ze hardop verwoorden wat ze
denken, of interview ze na afloop uitgebreid over hun interpretaties en de eventuele
onduidelijkheden en invulproblemen.

HEBT U
Een droom die u waar wilt maken

[a

Ne e

Weinig of geen beleggingskennis

[a 0

Nee

Geen djd om te beleggen

[a

Nee

monumentale bomen:
Ais in een vraag een ontkenning staat als geen,
is het moeilijker metja

Geen groot bedrag om in te leggen

[a

~

of neete antwoorden.

Nee

Uit een advertentie van
Robeco.
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Woordkeus
De woordkeus kan niet alleen tot onbegrip leiden,
maar kan ook op een subtielere manier de antwoorden beinvloeden. Zo was er in Leiden discussie over
het afbreken van de serre en de eetzaal van het Koninklijk Militair Invalidenhuis. Hierover werd in 1995
een raadplegend referendum gehouden. In de gemeenteraad woedde een discussie of de referendumvraag moest worden geformuleerd met het werkwoord slopen of met afbreken. Slopen klonk de PvdAfractie in de raad zo negatief en vandalistisch in de
oren dat het misschien tot veel meer tegenstand zou
leiden dan het woord afbreken. Ook wilden sommigen
in de raad dat aan het pand zou worden gerefereerd
met het woord monument, terwijl anderen gebouw
prima vonden. Verder klonk de wens dat in de vraagstelling werd opgenomen wat de gevolgen zouden
zijn van een 'ja' (bijvoorbeeld het sneuvelen van tien
monumentale bomen) of een 'nee' (onder andere een
schadepost van 2,5 miljoen gulden voor de gemeente
en de bouwer). De uiteindelijke vraag in Leiden was
geformuleerd met slopen, maar zonder monument en

4 - 6

De gemeenteraad zal binnenkort beslissen over het
bestemmingsplan "Hoge Rijndijk 25 e.o.", Het doel
van dit plan is de bouwmogelijk te maken van 28
woningen en een ondergrondse parkeergarage op
een terrein aan de Burggravenlaan/Kernstraat/Cobetstraat te Leiden. Om te kunnen bouwen moeten
de eetzaal en de serre van het Koninklijk Militair

Invalidenhuis worden gesloopt. Bent u voor of
tegen dit bestemmingsplan?
Een meerderheid van 58% stemde tegen de sloop.
Woordkeus maakt inderdaad veel uit voor de uitkomsten van een referendum of een vragenlijst. Dat
blijkt uit allerlei onderzoek naar het effect van vraag formuler ing. In dat soort onderzoeken wordt een
groep respondenten op basis van toeval in twee groepen verdeeld. De ene helft krijgt bijvoorbeeld een vragenlijst met de slopen-vraag, de andere helft met de
afbreken-variant. Logischerwijs zouden de meningen
in beide groepen zo'n beetje gelijk verdeeld moeten
zijn, dus als de antwoorden in beide groepen verschillen, is dat aan de vraagformulering toe te schrijven.
Uit dit soort experimenten blijkt steeds dat kleine
verschillen in de vraagformulering leiden tot grote
verschillen in de antwoorden.
Onderzoek naar vragenlijsten kan duidelijk maken
hoe de communicatie in vragenlijsten precies werkt.
Dat is theoretisch interessant voor taalkundigen en
sociale wetenschappers. Tegelijkertijd is dat nuttig
voor het onderzoek met vragenlijsten, omdat we
•
steeds beter weten wat we meten.

LANGE TITEl
Rieuwert Kok - Nijbroek

O

nlangs las ik over het proefschrift Studies on
Management of Squamous Cell Carcinoma of
the Lower Lip van de heer P.J.J. Gooris, die

daarmee in 2002 promoveerde aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Nederlandse
titel van de dissertatie: Onderlipplaveiselcelcarcinoombehandelingsstudies. Een titel van maar liefst 48 aaneengesloten letters. Dat is, zo al niet uniek, dan toch
een hoge uitzondering in onze taal.
•

Een aantal voorbeelden in dit artikel isafkomstig uit Harry van den
Berg, Marscha Mehciz, Hanneke Houtkoop-Steenstra en Bregje

Taaladviesdienst

Holleman, Opinie-maken of opinie-meten. Deral vanstellingvragen
in markt-enopinieonderzoek. Stichtingvoor Culturele Studies

A. Test uw spellingkennis

Amsterdam, 2002.
1.

b. pre-industrieel

(advertentie)

Vakblad Taal Online

-

-..,caca
-c
ca
-.c
C

•

~

ca

Eric Tiggeler

2.

4. cilicium
a. boetekleed
b. chemisch element
c. keukenkruid

a. numismatiek
b. numysmatiek
c. nummismatiek

3. a.secondelang
b.seconden lang
c. seconden lang

C. Zoek de fouten
1.

Toende kapper me scheerde,
raadde hij mijaan toch eindelijk
eens een fatsoenlijk toupet te
kopen. Omdat ikdat niet deed.
prees hij het de keer daarop nog
eens extra aan en beveelde hij
het me zelfs! Oat schrok me behoorlijk af.

2.

Zodra ikltalies grens overrijd,
meen ikal de weke geur van mozarella, cantuccini en cappuccino
te bespeuren.

Uitvoering Online
Frequentie 12 keer perjaar
Beste/code VBTAALONL
Abonnee worden?

4. a. dislexie
b. dislectie
c. dyslectie
d. dyslexie

Meer informatie?
Kijk op www.vakbladtaal.nl

> --- - - - - - - - - - - --1

~

c. prelndustrieel

Praktische taal- en communicatieadviezen

Samenstel/ing enredactie

a. pre-industrieel

3. debardeur
a. kledingstuk
b. pierewaaier
c. versnellingsmechaniek

Vakb/ad Taal Online is een online taalmagazinemetpraktische
taaltips eninteressant taalnieuws. Naast artikelen overstijl,
grammatica, spelling, communicatie en andere taalonderwerpen
behandelt Vakb/ad Taa! Online tipsvoordiverse tekstgenres
(brief, e-mail, rapport, persberichtl. Vakb/ad Taal Online is vlot
geschreven en direct toepasbaar in uwwerksituatie.
Ais abonnee ontvangt u iedere maand een e-mailbericht zodra
denieuwste editie verschenen is. Bovendien heeftu toegang
tot hetcomplete archief met eerder verschenen afleveringen en
profiteert u van lezersaanbiedingen.

Tot 1 augustus betaalt u als Onze Taa/-abonnee
slechts € 35,45 voor een jaarabonnement
in plaats van € 47,-.

toonaangevend ill taa l 1iilI. . . . U I T G EVE R S

5. a.Oostnoordbrabantse
b. Oost-Noord-Brabantse
c. Oost-Noordbrabantse
6. a.soezerein
b.suzerein
c. suzerijn

D. Extra
B. Vergroot uw woordenschat

Hoe heet de stijlfiguur die gebruikt
wordt in ergens schijt aanhebben?
a. anakoloet
b. dysfemisme
c. eufemisme
d. pejoratief

1.

nimmerzat
a. geheelonthouder
b. soort ooievaar
c. veelvraat

2.

mantra
a. ambtenaar van lagere rang
b. meditatiespreuk
c. soort auto

o
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tREAC
CTIES
Ruim eenmaal per uur
grove taal op tv

o:

de Nederlandse tv is iedere week ongeveer 1600 maal een vloek of scheldwoord te
horen. Oat blijkt uit De vloekmonitor 2003 , een onderzoek dat door het bureau TNS
NIPO werd uitgevoerd in opdracht van de Bond tegen het vloeken. Het bureau keek in
2003 vier weken lang, zestien uur per dag op dertien zenders tegelijk tv, en turfde de
grove taal die daar gebruikt werd. En 'grof', dat zijn volgens de bond niet aIleen schuttingwoorden als kut en verwensingen als krijg de pleuris, maar ook relatief onschuldige
bastaardvloeken als potverdorie, goh en tjeetje. Die laatste in de spreektaal redelijk veel
voorkomende categorie maakt in de monitor opvallend genoeg niet meer uit dan 12%
van aIle grofheden.
BNN bleek volgens de monitor het ergst tekeer te gaan: ieder uur wordt daar 7,7 keer
grove taal gebezigd, met pieken in programma's als Cut, BNNfamily en Costa! Dan volgen
de RVU (4,3 maal per uur), V8 en Veronica (beide 2,4 maal per uur) . Ter vergelijking:
bij de commerciele omroepen is het gemiddelde 1,3 keer per uur, bij de publieke omroepen 1,1.
Er was maar een omroep die volledig vrij was van aanstootgevende
termen . Oat was niet, zoals misschien te verwachten was, de Evangelische Omroep (EO), maar het
Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
(RKK). Bij de EO telden de onderzoekers in de vier meetweken drie
echte vloeken, zes bastaardvloeken
en negen schuttingwoorden . EOdirecteur en -programmamaker
Andries Knevel yond dat niet heel
zorgelijk: "Drie keer [echt vloeken]
op in totaal tachtig uur radio en tv
over vier weken verspreid is niet
dramatisch."
Bran: Devloekmonitor 2003, DeLimburger

Dialectop school. Opeen technische
school in het Vlaamse Diksmuide
mogen docenten en leerlingen geen
dialectmeer spreken met elkaar. LeraarBernard Buyse: "Wie correct Nederlands spreekt, maaktlatermeer
kans op een goede job." (HetLaatste
Nieuws)

Meer doven door gebarentaal. In
de afgelopen tweehonderdjaaris
het percentage mensen met aangeborendoofheid verdubbeld. Onderzoekers vande Amerikaanse Virginia
Commonwealth University suggererendat dat komt door het ontstaan
vangebarentaal. Hierdoor konden
doven met elkaar communiceren en
nam het aantal huwelijken tussen
doven toe, met alsgevolg dat er
meer dovekinderen geborenwerden.
(Virginia Commonwealth University,
BBC)
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Vroegtaalvermogen. Bij opgravingen inZuid-Afrika zijn geperforeerde
slakkenhuisjes van75.000 jaaroud gevonden, dievrijwel zekeralssieraden
of decoratie zijn gebruikt. Dithoudt in
dat de dragersuit de voeten konden
met symbolen, en om die symboliek
overte brengen zouden ze taal qekend moeten hebben. Dit alles zou
een bevestiging zijn vande theorie
dat de menselijke taal zich geleidelijk
ontwikkelde tussen 250.000 en
50.000 jaargeleden. Deconcurrerende theorie stelt dat het menselijk taalvermogen vrij plotseling ontstond tussen 50.000 en 40 .000 jaargeleden.
(New Scientist)

Leesonderwijs.Volgens het inapril
gepresenteerdejaarverslag vande Inspectievan het Onderwijs treft 15%
vande basisscholen onvoldoende
maatregelen voorleerlingen met leesproblemen. Onqeveer tox vande
achtjarige basisschoolleerlingen kan
nog niet lezen. Een jaarlaterlukthet
de meesten van henwei, maardan
hebbenze aleen achterstandopgelopen. (Jaarverslag Onderwijsinspectie)

Censuurtechniek. Deverkoop van
'censuurtechniek', die het mogelijk
maaktvloeken en viezewoorden uit
liveprogramma's te filteren, isinde
Deserie Costa!: veelgravetaal. Verenigde Statenexponentieel toegeFoto: EricKeijzer
nomen nu de Amerikaanse Federal
Communications Commission hoge
boetes oplegt voorgroftaalgebruik.
Zomoesten enkele radiostations de
Mobiel bellen. Mensen storen zich
afgelopen maanden 500 .000 dollar
nietaileen aan mobiele bellers omdat betalenvanwege grofgebektedj's.
diedoorgaans harderpraten, maar
(DerSpiegel)
ookomdat slechts de helftvan het
gesprekkan worden gevolgd, zo leert Duitsin de EU. HetDuitse parlement
onderzoek aan de universiteit van
heeft een resolutie aangenomen waarYork. (York Usability Research. BBe)
inde regering gevraagd wordtzich
hard te maken voorhet gebruik van
Ondertiteling. Staatssecretaris
het Duits alsEuropese voertaal. Frans
Medy vander Laan (Media) heeft aan- en Engels zijn nude voertalen, maar
gekondigd de omroepenvia de Memet de toetreding vande nieuwe Iiddiawette verplichten een bepaald
staten. waarhet Duits veel belangrijker
percentagevan hun Nederlandstalige isdan het Frans, ishet belang vanhet
Duits toegenomen,meent het parleprogramma's te ondertitelen voor
doven en slechthorenden. (Doof.nl)
ment. (Deutsche Welle)
lilt
Bejaarden, HetAlgemeen Dagblad

heeft na ruim driehonderd lezersklachten besloten de term bejaarden
niet langer te gebruiken. Deklagers
vinden dat de term geen rechtdoet
aan de vitaliteit vande huidige generatie"plussers". (Kopspijkers)

Koppelingen naarde originele
berichtenstaan op de internetpagina
www.onzetaal.nl/tamtam; let wei:
internetkoppelingen verouderensnel.
Oponzewebsitestaat iederedag vers
taalnieuws.
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GEEN SOO-WOORDENTEST VOOR
IMPORTBRUIDEN
FrankJansen

Volgens mij niet. Op voorhand
Erzijntaalkwesties waarover heel verschillend kanworden gedacht.
oogt het voorstel bedenkelijk
Taalkundige FrankJansen behandelt maandelijkszo'n kwestie.
omdat de immigranten die woorHij steekt daarbij zijneigen mening niet onder stoelen of banken,
den niet hier moeten leren (waar
en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

D

Minister Verdonk
voorVreemdelingenzaken en Integratie kwam onlangs
met een nieuw inburgeringsstelsel.
waarvan de ' 500woordentest' een
onderdeel is.

e snelle inburgering
van allochtonen
schijnt vooral belem merd te worden door
zogenoemde ketenmigratie, waarbij allochtone ouders in hun geboorteland een huwelijkspartner
voor hun kinderen zoeken. Daardoor komen telkenjare veel importbruiden naar Nederland,
die niets van de
Nederlandse taal en
cultuur weten. De
overheid wil dit pro bleem ondervangen
door van deze personen te eisen dat ze
in het land van herkomst een taaltest
afleggen, waaruit
blijkt dat zij vijfhonderd Nederlandse
woorden kennen die
betrekking hebben op de Nederlandse samenleving. Onder deze
vage omschrijving kunnen we zeer
uiteenlopende woorden verstaan:
voor eerste levensbehoeften
(bloemkool, een sterk bakkie), maar
ook voor staatsinrichting (Raad
van State). Is zo'n test een goed
idee ?

het voor hen relatief makkelijk zou
zijn), maar in het buitenland. Bovendien betwijfel ik of je veel hebt
aan vijfhonderd woorden. Maar
belangrijker vind ik dat de test getuigt van taalfetisjisme, omdat hij
begint aan de verkeerde kant van
het probleem: die vijfhonderd
woorden. Het lijkt me veellogischer om aan de kant van de com municatieve behoeften van de inwijkelingen te beginnen.
Eerst zouden we het erover eens
moeten zijn op welke terreinen de
immigrant zich al dadelijk moet
kunnen redden. In publicaties is
gesuggereerd dat het vooral om de
dagelijkse woordenschat zou moe ten gaan (zie hierboven), maar dat
lijkt mij een onjuiste opvatting.
Zulke woorden leer je als verse importbruid vanzelf wel van je man
en je hartelijke schoonfamilie, als
die je meenemen naar de markt;
met andere woorden: als het huwelijk slaagt.

2.

3.

4.
5.

6.

a. numismatiek
a. secondelang
d. dyslexie
b. Oost-NoordBrabantse
b. suzerein

B. Vergroot uw
woordenschat

b. soort ooievaar
b. meditatiespreuk
3. a. kledingstuk
(spencer)
4. a. boetekleed

1.

2.

C. Zoek de fouten

schoor, fatsoenlijke,
beval, schrikte af
(N.B. Ried aan en
raadde aan zijn

_.-.~

III

Voor immigranten
moet een betere
taaltest dan de
voorgestelde vijfhonderdwoordentest worden ingevoerd.

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 5 juli
uw stem uit op onze website:
U kunt ook per post reageren;
stuur een briefkaart met 'vijfhonderdwoordentest: invoeren'
of 'vijfh onderdw o ord en test : niet
invoeren' naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg ra, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag van de stemming.
•

UITSlAG VORIGE STEMMING
/talies (beter: de
/taliaanse), over rijd,
weee, mozzarella

2.

1.

Daarom luidt de stelling deze keer :

www.onzetaal.nl/homofkult.
Naar mijn idee zal de immigrant
vooral behoefte hebben aan woorden die hem of haar een minimum
aan zelfredzaamheid garanderen
als het huwelijk mislukt, als de
man zich ontpopt als een stalker
met eerwraakplannen, en als er
vanuit de schoonfamilie ijzige winden waaien. Dan zal het gaan om

ANTWOORDEN TAAlTEST (zie pagina 175)
A. Test uw spellingkennis
1. c. preindustrieel

wo orden waarmee de imm igrant
zich kan redden bij de dokter, bescherming kan zoeken bij de politie , voor zijn elementaire rechten
kan opkomen bij justitie, en een
eerste stap kan zetten op de weg
naar betere scholing. Nadat de
deskundigen het eens geworden
zijn over deze terreinen, zou vastgesteld moeten worden hoeveel
van die woorden minimaal nodig
zijn (en dat kunnen er dus ook
heel goed meer dan vijfhonderd
zijn) , waarna die dan het onderwerp van een test zouden kunnen
zijn.

D. Extra

b. dysfemisme. Een dysfemisme is het tegenovergestelde van
een eufemisme: er
vindt geen verzachting van iets onaangenaams plaats,
maar een vergroving.

Het istot nu toe gebruikelijk om de koningin niet rechtstreeks
te citeren. Omdat een politieke partijaan die gewoonte een
einde wi! maken, luiddede stellingvan vorigemaand: 'De koningin citeren moet mogen.' Ditkeerzijn de verhoudingenerg
duidelijk: de overgrote meerderheid (239 stemmen, 90,9%)
vindt dat de koningin geciteerd mag worden, een minderheid
(24 stemmen, 9,1%) wi! de oude toestand handhaven.Devertegenwoordigersvan het minderheidsstandpunt wijzen in hun
toelichtingop de staatsrechtelijkeimplicaties. Voorstanders
van citerenvindendergelijke bijzondereregelsvoor het staatshoofd - of de hele monarchie- achterhaald, en ze achten
de koning inzeer wei instaat om zelfte beslissen wat ze kan
zeggen.

allebei correct.)

o
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II NZICHT
Raymond Noe
'InZicht'licht u in over nieuweboeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland enBelgie. Vermelding in deze rubriek betekentniet
dat de redactiezeaanbeveelt. Vooreenzovoliedig mogelijk beeld
hebben wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvanu denkt dat het in
deze rubriek thuishoort,laat het onsdanweten.
Verschijningsdata enprijzenondervoorbehoud.

Katwijks
e bevolking van het vissersdorp Katwijk aan Zee vormt
eenrelatief gesloten gemeenschap, en daardooris het Katwijks
tamelijk goed geconserveerd. Maar
uiteraard ondergaatook dit dialect
invloeden van buitenaf.In zijn ook in
eenhandelseditie verschenen proefschrift Dialect endialectverandering in
Katwijk aan Zee gaat Leendert deVink
na hoe groot die invloeden zijn, en
welkeaspecten (uitspraak, zinsbouw,
woordenschat) van het Katwijks daardoor het meestveranderd zijn; daarnaast geeft hij eenuitgebreidegrammaticavan het Katwijks. Hoewel de
inhoud wetenschappelijk is,is het
boek ook goed leesbaarvoor niettaalkundigen.
Dialectendialectverandering inKatwijk
aanl ee iseen uitgavevan Eburon en

D

kost € 29.90 (ingenaaid. 318 biz.).

Afrikaanse spellingwijzer
n 19 17 verscheen de eerste editie
•. van de Afrikaanse woordelys enspelreels (AWS), de Afrikaanse tegenhangervan onsGroene Boekje. Het
boek, eenuitgavevan de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en
Kuns, is sindsdien met enige regelmaat herzien; dejongste (negende)
editie isvan 2002. Deeerste tweehonderd bladzijden van de AWS beschrijven de spellingregels vanhet
Afrikaans. Daarna voigt de 'woordeIys'van circa 30.000 woorden, die
voor het overgrotedeelzijn opgenomen omdat zeeenspellingprobleem
kunnenopleveren. En ten slotte bevat
de AWS ook nog uitgebreidelijsten
met afkortingen, aardrijkskundige
namen en taalkundiqetermen, plus
eenregister.
Afrikaansewoordelys enspelreels van Die

I

Taalkommissie vandie Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns iseen
uitgavevan Pharos en kostin Nederland
€ 27.95 (ingenaaid. 592 biz.). Het boek
kan besteldwordenbij importeur Egoli:
telefoon 020 - 6382596: e-mail
egoli@zuidafrikahuis.nl.
ISBN 186890 0347
0 N Z E
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Aanspreekvormen

nlangs Iiet iets meer dan de
helft van de lezers van het
, . webtijdschrift Taalschrift in
landslerende die zich hiermeevereen enqueteweten dat men alslezer
trouwd wil maken, iser nu ook eenoe- Iievermet u wordt aangesproken
fenboekje verkrijgbaar. Deoefeningen dan metje. Daaruitmag blijken dat
gaan in op het gebruikvanhet woor het nog niet zo eenvoudig is om de
denboek, spelling, verbuigingen,
juiste aanspreekvorm te kiezen .
syno-en antoniemen en uitspraak.
Toch zijn er wei regels of in ieder
Oefenboek bijhetVan Dale pocketwoorden- gevalwetmatigheden te distilleren
boekNederlands als tweedetool (NT2) van
uit onsdagelijkse aanspreekgedrag,
Ruud StumpeliseenuitgavevanVan
zoals HannyVermaas laat zien in
haarboekje Mag ik u tutoyeren? HierDaleLexieografie en kost€ 5.95 (geniet,
in bespreektzede aanspreekvormen
35biz.). ISBN 90 6648 0750
zoals die in Nederland en Belqie en in
verschillende dialecten vandaag de
Schrijfhulp
n Voor devorm gaat Paul Poley in
dag gebruikt worden, en gaat ze na
zeerkort bestekin op de meest
waardoor men zich laat leiden bij de
voorkomende problemen die men
keuze voor een bepaalde vorm. Ook
bij het schrijven vanzakelijke teksten
geeft zeeen overzichtvan hoe de
kantegenkomen. In de drie hoofdNederlandse aanspreekvormen zich
stukken (overspelling, grammaticaen ontwikkeld hebben, vanafde Midstijl) komenonderwerpen aan bod als deleeuwen tot nu.
tussenletters en aaneenschrijven,
Mag ik u tutoyeren?Aanspreekvormen in
tangconstructies en samentrekkingen,
Nederland is eenuitgavevanHet Taalen naamwoordstijl en "imponeertaal".
fondsvan L.J. Veen en kost € 8.50
lederhoofdstukwordt afgesloten met
(gelijmd, 96 biz.). ISBN 90 204 03737
eentoets.
Voordevonn iseenuitgavevan Reed
Brabants
et Woordenboek van deBraBusiness Information en kost€ 19.90
bantse dialecten is eenthema(ingenaaid.73 biz.). ISBN 90 5901 3425
tisch, in afleveringen verschijnendwoordenboek. Onlangs werd
Etymologie
e herkomstengeschiedenis van het deel'Feestenverrnaak' uit de
. woordenwordt door veel men- sectie'Het gemeenschapsleven' gesen interessant gevonden, maar publiceerd. In het boek staan woorde factoren die de ontwikkelingvan
den die te maken hebben met 'sport
enspel', 'feestenen gebruiken'en
eenwoord beinvloeden, zijn bij het
'kunst', Decirca driehonderdlemgrote publieknauwelijks bekend. Om
daarverandering in te brengen begon ma's geveneersteenomschrijving
en daarna de in Brabant voorkomenNicoline vander Sijs in 2001 in Onze
Taal haarrubriek'Etymologica', waarin de equivalenten. Detekstenworden
voor eengroot deelaangevuld met
zeuit de doeken doet welkeprincipes
dialectkaarten en foto's, en zijn ontenwetmatigheden aan de ontwikkeling vanwoordenten grondslag liggen. sloten met eenalfabetisch register.
In Hondsdrafzijn eenaantal vandie ar- )\ Woordenboek van deBrabantse dialecten.
Deellll, sectie], affevering 2. Feesten vettikelengebundeld. Zegaan voor het
grootste deeloverailemanieren waarmaakvanlie.G. Coupe iseen uitgavevan
VanGorcum enkost € 58,- (ingenaaid,
op in het Nederlands woordengevormd kunnen worden(samenstelling,
met stofomslag.436 bIz.).
klanknabootsing, verkorting,et ceteISBN 90 2324013 8
ra), maarook onderwerpen als klankwetten, taalfamilies,leenwoorden en
Overijssels
volksetymologie wordenuitgelegd.
et vijfde deeluit de 'grammaticareeks' vande ljsselacadeDaarnaast wordt in het boekde etyrnologievanzo'n duizend Nederlandse
mie beschrijft de dialecten
van de plaatsen Kallenkote, Steenwoordengegeven; die woorden zijn
terug te vinden in eenregister.
wijk en Steenwijkerwold. Deze dlalecten onderscheiden zichvooralvan
Hondsdra{. Waar komenonzewoorden
vondoon?iseenuitgavevanSdu Uitgevers de standaardtaal door het veel grotere aantal klinkers entweeklanken, en
en kost € 12,50 (ingenaaid.149 biz.).
door hun vervoeging van sterke
ISBN 9012100879

O

H

ISBN 90 5972019 9
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Oefenen met het woordenboek
jaarverscheen het Van Dale
pocketwoordenboek
Nederlands
Ii
'Vi als tweede taal. Voorde Neder-

6

D

00'

•

H

werkwoorden. In het boekwordt per
dialect de uitspraakbehandeld, plus
de kenmerkende vormverschijnselen
vande belangrijkste woordsoorten.
De dialecten von Kallenkote, Steenwijk en
Steenwijkerwold.Klank-en vormleervan[.],
Spa is een uitgavevande Ijsselacademie
en kost € 16 ,- (ingenaaid, 148 biz.).
ISBN 90 6697 115 a

Idioomoefeningen
n 2000 verscheen de eerste editie
van fmancipatie via dewoordenschat van het Amsterdamse gemeenteraadslid Nazier Makdoembaks. Van dit boek is nu een(zeer)
uitgebreide en herzienet weedeeditie verschenen. Het bevat idioomoefeningen waarmee de lezerzijn
woordenschat van het Nederlands
kanvergroten - en die in de eerste
plaats gericht zijn op hen die het Nederlands niet alsmoedertaal hebben.
Emancipatievia de woordenschat. Nederland wordt von onsallemaal is een uitgave
van www.mijneigenboek.nl en kost

I

Biologiebloopers
R iesbeth Larnrnereewas 35jaar
~ lang leraarbiologie, en nam in
die periode haarleerlingen heel
wat proefwerken af. Op haarvragen
kreeg ze somsnogalvreemdeantwoorden, en de leukstedaarvan heeft
zesamengebracht in een in eigen beheer uitgegeven boekje. Enkele hoogtepunten: "[e hebt drie soorten bloedvaten: aders, slagaders en haarnetjes", "Iemand die bloederziekte heeft
bloedt na iederwondje dood" en
"Vrouwen hebbende gewoonte het
grootste deelvan hun leven ongesteld te zijn."
Vruchtwater is eensoort airbagvoor de
baby ... Bloopers in biologie·repetities is een
uitgavevan Uitgeverij Eigen Beheer en

t ...

kost € 10 ,- inclusief porto (gelijmd,
48 biz.). Bestellingen: maak € 10,-

over op gironummer 4847443 t.n.v.
E. l.arnrnereete Hilversum. Informatie:
lammeree@uwnet.nl. ISBN 90 73838126

Italiaansekeukenlexicon
II Jmenu van Joost Overhoff is een
.~.IJ alfabetisch lexiconvan Italiaanse

B culinairetermen (gerechten, wijnen, lnqredienten, bereidingswijzen,
et cetera) waarmeede lezerltallaansemenukaarten en kookboeken
moet kunnenbegrijpen. Delemma's
geven informatie overde betekenis
en de uitspraakvan de termen, en
eventueel overde streekvan herkomst, de etymologie en synoniemen. Een enkele keerworden ze aangevuld met leukewetenswaardigheden of een tip. Het boek bevatook
een Iijstje dat ten behoeve van restaurantbezoek de Italiaanse vertaling
geeft voor eenaantal essentiele Nederlandse termen (ober, duur, niet
Jekker, enzovoort).
' \ 1/ menu. Woordenboek voorde Italiaanse
keuken is een uitgave van Podium en
kost € 10 ,- (gelijmd, 207 biz.).
ISBN 90 5759 355 6

•

€ 25,- plus € 2,72 porto (gelijmd, 363
biz.). Het kan besteld worden bij de ultgever. Website www.mijneigenboek.nl;

telefoon 050 - 365 72 72.

TIJDSCHRIFT

ISBN 90 5974 038 6

Correspondentie DeVries en
Van Dale
orig jaar verscheen fen Jeven in
woorden, de biografie van

I

f

schoolmeester en woordenboekmaker J.H. van Dale, van de hand
van Lavan Driel. Bij zijn naspeuringen
voor dit boek kreegVan Drieleen
bundeltje brieven in handen uit de
correspondentie die Van Dale voerde
met Matthias de Vries, de grondlegger van het Middelnederlandsch WOOfdenboek en het Woordenboek derNederlandsche Tool. Hij heeft de acht
brievenvancommentaarvoorzienen
ze gepubliceerd in 'Ik benvoor hoera!
om deuitspraak. ' In de uitgebreide inleiding van dit boekworden de twee
briefschrijvers en hun werk naderbeIicht en zijn oak korte beschrijvingen
opgenomenvan anderelexicologische kopstukken uit de negentiende
eeuw.
'/kbenvoorhaem! am deuitspmak.' De
lexicogmfische correspondentietussen
Matthiasde Vries enj .H. von Dole is een uitgavevan de Stichting Neerlandist iekVU
Amsterdam en kost € 18,95 excl. port o
(gelijmd, 136 biz.). Bestellingen: Stichting
Neerlandistiek, De Boelelaan 1105 ,
1081 HVAmsterdam. ISBN 90 72365 78 X

Brabants
empen Uitgevers iseen nieuw
kwartaaltijdschrift over het Brabants begonnen,simpelweg
Brabants geheten. Het blad, dat het
uiterlijk heeft van eenboekje, is gevarieerd van inhoud. Het besteedt niet
aileenaandacht aan streektaal , maar
oak aan de Brabantse cultuur: muziek, Iiteratuur en folklore. In het in

!(
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april verschenen eerste nummer isde
verhouding taal-cultuur ongeveer een
op een. Er staan populair-wetenschappelijke stukkenin (bijvoorbeeld
over de gebiedende wijsin Brabantse
dialecten), maaroak bijdragendie
vooral informatief zijn (actueleontwikkelingen, nieuwsen boekbesprekingen) of onderhoudend (gedichten
en verhalen). Deredactie stelt uitdrukkelijk dat Brabants een podium
moet zijn voor oorspronkelijk werk in
het Brabants, maar daarnaast oak
ruimte moet biedenvoor discussie
overtalige onderwerpenals de Brabantse voorkeurspelling en de erkenning vanstreektalen. Bij het tijdschrift
wordt een cd geleverd met gesproken
tekst en liedjes, die eenaanvulling
vormen op artikelen uit het blad; het
is de bedoelingbij iedere aflevering
zo'n cd te voegen.
Bmbants staat onder redactie van Lily Hollanders, Eric Kalen en dr. [os Swanenberg.
Het blad (48 biz., met cd) verschijnt vier
keerper jaar en kost per nummer € 8,9 5.
Verkoop viade boekhandel en via de
uitgever. Abonnementen (€ 31,80 per
jaar) zijn aan te vragen bij Kempen Uitgevers: telefoon 0418 - 515515; e-mail
publisher@eurobib.nl. ISSN 15721612 •
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Een kapitaal

sprookje

In het appartement is een receptie, bar, sauna, restaurant, meerdere
zwembaden en een rooftopzwembad. In het appartement is ook een
kleine supermarkt aanwezig.
www.suntrex .nl

'Liever even laf dan de
rest van je leven dood'

Trouwen is .duu r, En bij elk derde
huwelijk zelfs weggegooid geld, want
~ dat eindigt in een echtscheiding. A

A/gemeen Daqblad
De Gooi- en fem/ander

Het hoge THC-gehalte is een belangrijke verklaring voor het succes
van nederwiet. Het heeft daardoor een streepje voor bij buitenlandse gebruikers. Er is minder van nodig, de roest is heviger.
De Telegraaf

"Hij vindt het echt vreselijk," klinkt het aan de
Amsterdamse Keizersgracht, waar Van der
Moolen gevestigd is.
"Voor Bottcher was het
van meet af duidelijk
dat de onderste steen
boven water moest
komen."
ManagementTeam

Dode terroristen wilden
winkelcentrum opblazen
Metro

Lijkt het u ook leuk een 'oud' ambacht
te beheersen? Dan krijgt u nu de kans
om in een workshop van twee avonden
te leren hoe u van wilgentenen een
man kunt vlechten.

De 10 schokkendste sterfgevallen

in de showbizz. Amusement.
Avrobode

Cursusaanbod van Groei & Bloei, afdeling Dronten

Politiezoekt Belg voor
moord op Hells Angels
de Volkskrant

In een gerenoveerd pakhuis en 4 arbeidershuisjes zijn
een twaalftalluxe hotel appartementen gerealiseerd,
ideaal als uitvaartbasis voor al uw Friesland-trips.
Noordhoffands Dagblad

Voorscho tell - Voorzittcr Ruud Bitter heef] afgetopen zutcnlag met het hijsen mil
de groen/blauwe Forescate-vlug het tennisseizoen officieel voor geopend verklaard.
Witte weekb/ad voor Voorschoten enZoeterwoude
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VAN HIER TOT TOKIO
Hoe zijn geografische namen ontstaan?

Riemer Reinsma

Dewereldkaart biedt een duizelingwekkende hoeveelheid namen: van
steden, bossen, bergen, rivieren en landen. AI die namen moeten ooit
verzonnen zijn. Hoeis dat in zijnwerk gegaan? Wat heeft de Drentse Aa
te maken met Zaire?Hilversum met Brighton?En Anatollemet Japan?

onder plaatsnamen waren we nergens.
Stel je voor dat bergen, rivieren, bossen,
meren, dorpen, steden en land en het
zonder naam moesten stellen . In de prehistorie zouden we elkaar dan niet hebben kunnen vertellen waar het best op bepaalde dieren gejaagd kon worden, of waar zich nuttige planten
bevonden. En in onze tijd konden we geen brieven
versturen - en een route uitstippelen naar een afgelegen oord was helemaal onmogelijk geweest. Maar gelukkig is de werkelijkheid anders. Wie aIleen al de
vele dichtbedrukte pagina's achter in de atlas bekijkt,
zal erkennen dat er maar weinig stukjes aarde zijn die
naamloos door het leven gaan .
AI die namen moeten ooit verzonnen zijn. Hoe is
dat in zijn werk gegaan? Waar letten naamgevers op?
Vanuit welk perspectief keken ze zoal? Wie waren die
naamgevers eigenlijk? En wanneer is een geografische naam goed?

ill••

South Dakota en Wyoming, uiterst doeltreffend: deze
heu vels, begroeid met donkere dennenbossen, liggen
te midden van een kale omgeving. Treffend is ook de
naam Jamaica, oorspronkelijk een indiaans woord
met de betekenis 'veel bronnen bezittend'. Jamaica
is veel rijker aan zoet water dan veel andere WestIndische eilanden.
Het ideaal , zo zou je denken, is dat een naam precies op een locatie slaat, want dan is er de allerminste
kans op verwarring. Het wonderlijke feit doet zich
echter voor dat er in de wereld erg veel namen zijn
die op het eerste gezicht nu juist helernaal niet aan
dat criterium voldoen. Veel namen blinken uit door
opperste vaagheid. Er zijn bijvoorbeeld riviernamen
die aIleen maar 'rivier ' betekenen, en dus niets specifieks over de rivier in kwestie zeggen. Neem de Nijl.
Die naam gaat terug op een Semitische wortel nahal,
'rivier'. En Zaire (tegenwoordig de Democratische
Republiek Kongo) was genoemd naar zijn hoofdrivier,
die in de plaatselijke Bantoetaal, het Kikongo, gewoon 'rivier' heet. Hetzelfde geldt voor de Ganges
(ganga is Sanskriet voor 'rivier') en voor het ZuidAmerikaanse land Peru, dat genoemd is naar een
rivier die in de taal van de Guarani-indianen .Piru
heette, 'rivier', Maar ook dicht bij huis kennen we
het verschijnsel. In Nederland, Duitsland en NoordFrankrijk komt de riviernaam A (of Aa) voor, en dat
betekent niets anders dan 'water'.

Schaalvergroting
Water
Een eis die je aan een naam zou kunnen stellen, is
dat hij duidelijk het onderscheid aangeeft tussen het
benoemde en zijn omgeving . Wat dat betreft is de
naam van de Black Hills, in de Amerikaanse staten

japan: Land van de
Rijzende Zon.
Prent: And6 Hiroshige, ca.1850

We moeten aannemen dat zulke 'vage' namen zijn
ontstaan in een grijs verleden, toen de bevolking nog
weinig mobiel was en het leven zich afspeelde in een
heel klein gebied . De omvang van zulke prehistorische woongebieden zal waarschijnlijk gevarieerd hebben : een stam die van landbouw leefde, had waarschijnlijk een kleiner territorium nodig dan een die
zich toelegde op de jacht. Onderzoeker Robert F.
Heizer meldt in zijn boek Languages, Territories, and
Names of California Indian Tribes (1966) dat het hele
leven van de Californische indianen - die primitieve
landbouw bedreven, en wat veeteelt - zich afspeelde
in een gebiedje van ongeveer 13 bij II kilometer. Alles
daarbuiten was vijandelijk gebied, waar je je beter
niet kon wagen.
In samenlevingen die een hoger technisch en economisch peil wisten te bereiken en op grote schaal
handeldreven, zoals in China en Europa, kregen de
bewoners een veel grotere actieradius. Zij ontdekten

WAT L1GT WAAR?
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

Algarve (Portugal)
Anat olie (Turkije)
Ast rachan (Rusland)
Azie
Basel (Zwitserland)
Basilicata (Ital le)
Berkshire (Groot-Brltta nnle)
Black Hills (Sout h Dakot a en Wyomin g. VS)
Brighton (Croot-Brlttannle)
Buffalo (New York. VS)
Dordogn e (Frankrijk)
Europa
Ganges (India)
Green Mountains (New York. VS)
Hoangho (China)
Hue (Vietnam)
Jamaica
Japan
Levant
Levante (Spanje)

21

Los Gatos (Californie, VS)

22 Maghre b (Marokko. Aiger ije en Tunesie)

23 Nijl
24 Orie nt

25 Peru
26 Tiberias (Israel)

27 Victoria (Aust ralie)
28 Zaire (te genwoordig Dem ocrati sche
Republiek Kongo )
2

2

3
4
5
6
7
8

Nederland
De Drent se Aa
Ape ldoorn
Helenaveen
Hilversum
Hoogwoud
Oegstgeest
Scharwoude
Schellinkhou t

dat er nog heel wat meer rivieren waren dan die ene
in hun onmiddellijke omgeving. Er ontstond dus behoefte aan namen die het onderscheid tussen de ene
en de andere rivier aangaven. Tot deze 'tweede generatie ' namen behoren Dordogne ('diepe waterstroom')
en Hoangho, oftewel 'Gele Rivier' (hoang betekent
'geel', ho 'rivier'), zo genoemd omdat hij geel slib
meevoert.
In enkele gevallen bleven daarnaast de oude ,
'vage' namen voortbestaan. Waarschijnlijk konden ze
zich alleen handhaven als er in het desbetreffende gebied geen 'concurrentie' was van andere rivieren, of
als de andere rivieren duidelijk kleiner waren. Een

grate rivier als de Nijl bleef dan 'de rivier' heten, de
kleinere kregen specifiekere namen.
Wiegeeftdenaam?
Je zou misschien denken dat het vooral de bewoners
zelf zijn die plaatsnamen bedenken, maar dat is zeker
niet altijd zoo Ze konden ook afkomstig zijn van een
starn of yolk uit de naaste omgeving. Een typisch
voorbeeld van dat laatste zijn de namen die aangeven
dat in een bepaald land de zon opgaat, dan wel ondergaat. Of beter gezegd: dat de 'buren' de zon daar
zien op- of ondergaan. Zo sta at Jap an bekend als het
Land van de Rijzende Zon. Het is duidelijk dat het
O NZE
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deze bijnaam dankt aan zijn westerburen, de Chinezen. Wij in Europa hebben het woord Japan ook (met
dank aan Marco Polo) aan het Chinees ontleend en
niet aan het Japans. Het Chinese woord Riben (ongeveer uitgesproken als [zjiepen], war al veel weg heeft
van de Engelse uitspraak van Japan) betekent 'oorsprong van de rijzende zon' (ri betekent 'zon', ben
'bron, oorsprong'). Merkwaardigerwijs hebben de
Japanners de Chinese naam voor hun land gewoon
overgenomen. Dat wil zeggen: ze hebben hem in het
Japans vertaald, daarmee de wonderlijke suggestie
wekkend dat zij de zon uit hun eigen land vandaan
zien komen. De Japanse naam voor Japan luidt Nippon of Nihon (nichi is 'zon', hon 'oorsprong').
Net als Japan kreeg ook Azie zijn naam van de
westelijke buren. Azie komt via het Latijn uit het
Grieks: Asia. De naam Iijkt dus zo op het oogafkomstig te zijn van de oude Grieken, maar dat is niet zoo
Asia komt uit het Akkadisch, een Semitische taal die
vroeger in Mesopotamie werd gesproken, dus in het
huidige Irak; in deze taal betekent (w)asu 'het opkomen van de zon'. Dat wijst er dus op dat Azie oorspronkelijk veel verder oostwaarts begon dan nu, namelijk ten oosten van Irak .
Morgen/and
De Grieken waren weI de scheppers van de naam
Anatolie, waarmee we het Aziatische deel van Turkije
aanduiden. Het Griekse woord anatole betekent 'het
opgaan van de zon', en vandaar 'het oosten' (ana betekent 'omhoog', tellein 'volbrengen').
Van een Romeins perspectief is sprake bij de naam
Orient. Dit woord komt uit het Latijn en betekent 'opgaande zon'. De Orient omvat het oostelijke deel van
het Middellandse-Zeegebied plus Zuid-Azie en een
deel van Oost -Azie. In de zeventiende eeuw kreeg de
naam Orient een Nederlandse vertaling: Morgenland,
maar dit woord werd voornamelijk populair bij dichters en is nooit tot het algemene spraakgebruik doorgedrongen.

. pt.A..I,n
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Ook bij Levant is goed te reconstrueren wie de
naamgevers waren. Levant is de vroegere aanduiding
voor de Middellandse-Zeelanden ten oosten van Italie
en vooral voor de westkust van Turkije, en die omschrijving maakt meteen duidelijk wie de naam hebben bedacht. Levant komt van het Italiaanse levante,
'land waar de zon opgaat'. Ook Spanje heeft overigens een Levant: een gebiedje aan de oostkust, bij
Benidorm, heet Levante. In dit geval kwam de naam
dus van de Spanjaarden die meer naar het westen
woonden.
Ingewil<kelde puzzel
Het omgekeerde gebeurde uiteraard ook, en waarschijnlijk net zo vaak: dat een gebied zijn naam kreeg
omdat de buren de zon daar zagen 6ndergaan. Het
meest roemruchte voorbeeld is Europa, door literatoren ook veel het Avondland' genoemd. Het woord
Europa komt via het Latijn (Europa) van het Griekse
Euroope. In de Griekse mythologie was Euroope een
Fenicische koningsdochter, die haar naam aan ons
werelddeel zou hebben gegeven. Maar daarmee is
lang niet alles gezegd. Het verhaal over de mythologische dame is pas achteraf verzonnen, op een moment
dat Europa, als naam van het werelddeel, allang ingeburgerd was. In werkelijkheid is het Griekse woord
Euroope op zijn beurt afgeleid van het Fenicische
woord ereb ('westen, ondergang, avond'), dat ook
terug te vinden is in het Griekse woord Erebos, de
aanduiding voor het hiernamaals, het schimmenrijk,
de wereld van duisternis.
Europa heeft zijn naam dus gekregen vanuit het
Midden-Oosten, dat toen een van de belangrijkste
brandpunten van beschaving was. Het Semitische
woord erb of ereb zit niet alleen in Europa, maar ook
in Maghreb, de naam voor het noordwestelijke deel
van Afrika (Marokko, Algerije en Tunesie). En ... in
de naam Algarve, een gebied aan de zuidkust van Portugal.
Brengen we nu al die avond- en morgenlanden bij
elkaar, dan belanden we in een ingewikkelde puzzel en dat was ook wei te verwachten, want ieder gebied
op aarde is een ochtendland voor degenen die ten
westen van dat gebied wonen, en een avondland voor
de mensen in het oosten. Het ingewikkelde is allereerst dat er binnen Europa, het Avondland, niet alleen een stukje 'morgenland' ligt - de Spaanse Levante - maar ook een klein 'avondlandje': de Algarve.
En ook bij het Morgenland zien we een soort Drosteeffect. Want binnen het grate Morgenland (Zuid-Azie
en Zuidoost-Azie tezamen) zijn er weer kleinere. Van
west naar oost: de Levant, Anatolie en Japan.
Stichters en stamvaders
Behalve vernoeming naar kenmerkende eigenschappen van een landschap en naar de orientatie van een
gebied is er nog een ander veelvoorkomend precede.
Veel plaatsen in de wereld zijn genoemd naar een be;,: paalde persoon. Soms weten we precies over wie het
gaat. De Australische deelstaat Victoria is genoemd
naar de Engelse koningin (1819-1901) , en het Peeldorp Helenaveen werd in het midden van de negentiende eeuw genoemd naar de vrouw van de stichter,
Helena Panis.
Maar zeker bij oude namen valt de persoon naar
wie vernoemd is soms niet of moeilijk te traceren. Zo
weet niemand meer wie de Bartholomeiis was aan wie

de Britse stad Brighton zijn naam dankt. De naam luidde in het Oudengels Beorhthelmes-tun; het woord tun
(verwant met het Nederlandse tuin) betekende 'boerderij'. En Hilversum heet naar ene Hilvert, een man die
zijn identiteit wel nooit zal prijsgeven. In elk geval zal
hij hebben geleefd voor 1305; in dat jaar werd de naam
Hilfercem voor het eerst opgetekend. Het achtervoegsel
-um is afgeleid van heem, 'woonplaats',
Toch is het geen wet van Meden en Perzen dat de
gegevens yager worden naarmate we verder in de geschiedenis teruggaan. Het lijdt bijvoorbeeld geen twijfel dat de Israelische stad Tiberias genoemd is naar de
Romeinse keizer Tiberius (42 v.Chr.-37 n.Chr.). De stad
werd in 18 na Christus gesticht door Herodes Antip as,
maar kreeg de naam van de regerende keizer.
Soms weten we de 'echte' naam van de naamgever
niet meer, maar is wel bekend tot welke categorie
mensen hij behoorde. Neem de Russische stad Astrachan. De naam daarvan komt uit het Turks (had
tarhan) ; had (uitspraak: [hadji]) betekent 'pelgrim',
tarhan 'vrijgesteld van het betalen van belastingen'.
Historici duiden de naam als volgt : de stad is gesticht
door een islamitische pelgrim wiens vroomheid zo
beroemd was dat andere pelgrims in de streek vrijge steId werden van beIasting. Ongetwijfeld hebben de
eerste paar generaties Astrachanezen de naam van de
peIgrim nog heel goed gekend, later zal die kennis
zijn weggezakt.
Ver vaagde herinneringen
Van de naamgever van de Vietnamese stad Hue
weten we aIleen dat hij ... geen Vietnamees was . Het
Vietnamese woord Hoa betekende 'Chinees die buiten
China woont', en was afgeleid van het Chinese woord
luui, 'Chinees'; hua wa s een afkorting voor huaqiao
(qiao betekent 'geemigreerd') . De Chinees-in-denvreemde was blijkbaar zo opgevaIlen tussen de omwonende Vietnamezen dat die hun stad naar hem
noemden.
Soms is de identiteit van een naamgever lastig te
achterhalen doordat zijn naam in de loop van de tijd
stevig verhaspeld is. Zo denken veel mensen dat
Oegstgeest 'oogsten op de geestgronden' betekent.
En inderdaad, dat van die geestgronden klopt. Maar
met oogsten heeft de naam niets te maken. In 918
werd hij gespeId als Osgeresgeest, en dat wijst erop
dat ene Osger de eigenaar was van een stuk geestgrond.
Je zou verwachten dat er meer bekend is over
naamgevers die in hoog maatschappelijk aanzien
stonden, zoals Victoria , dan over iemand als Hilvert,
die misschien maar een keuterboertje was. Toch zijn
er heel wat hooggeplaatsten van wie aIleen de functie
nog in plaatsnamen voortleeft, en van wie niet meer
valt vast te steIlen wie ze precies waren . Niemand
wee t meer naar welke koning de Zwitserse stad Basel
genoemd is (in Basel zit het Griekse basileus, 'koning'). De naam Basel is voor het eerst geboekstaafd
in het jaar 374, en sloeg toen waarschijnlijk op een
Romeinse versterking. Misschien was die versterking
genoemd naar de toenmalige Romeinse keizer - dat
zou dan Constantijn de Grote moeten zijn, of een van
zijn zonen.
En helernaal vervaagd is de herinnering in het
geval van de Italiaanse streek Basilicata. Hier weten
we zelfs niet bij benadering in welke tijd de desbetreffende koning moet hebben geleefd.

De Drentse Aa.
Foto: Hans Dekker

Bosse n, bo men en buffets
Wat ook vervaagt, zijn de landschappelijke kenmerken waarnaar is vernoemd. Uit sommige namen van
dorpen of streken valt nog goed op te maken hoe de
streek er vroeger uit moet hebben gezien, welke planten of dieren er opvaIlend talrijk waren, enzovoort,
maar soms moet de verb eelding krachtig aan het
werk om het verleden te kunnen reconstrueren . Zo is
er in de kop van Noord-Holland niets meer te zien
wat herinnert aan de vroegere uitgestrekte bossen. De
herinnering is aIleen bewaard gebleven in een aantal
namen van plaatsen, zoals Hoogwoud, Scharwoude
en Schellinkhout.
De aanleiding tot vernoeming verdween ook tamelijk snel als die maar een betrekkelijk klein element
was, bijvoorbeeld een boom. Het Engelse graafschap
Berkshire heette eeuwen geleden 'Barocscir', en daarin zijn de woorden bare, oak en shire te herkennen.
Het graafschap (shire betekent 'graafschap', het is verwant met share, "deeI') is dus genoemd naar een kale
eik die daar ooit heeft gestaan. Die eik is er allang
niet meer, en dat geldt ook voor de appelboom waaraan Apeldoorn zijn naam heeft te danken (appelder
staat voor 'appelaar') . Verdwenen zijn ook de wilde
katten die de streek rondom de Californische stad Los
Gatos onveilig moeten hebben gemaakt (los gatos is
Spaans voor 'de katten'). En de buffels waar de Arnerika anse stad Buffalo naar genoemd is, waren er nog
wel in 1801, toen de stad ontstond, maar nu aIlang
niet meer.
Soms, heel soms, zijn zuIke landschappelijke
namen nog steeds actueel. Dan is datgene wat vernoemd wordt, nog steeds in het landschap te herkennen. Zie de al eerder genoemde Black Hills, met de
donkere dennenbossen. En zie de Green Mountains in
de staat New York, die nog steeds groen zijn. Groen
van de dennenbossen.
•
Deze tekstbevatenkele fragmenten uit RiemerReinsma's boek

Van hier tot Tokio , dat volgend jaarzalverschijnen.
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Onze Taalbiedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur
uw react ie indien mogelijk per e-mail naar :redactie@onzetaal.nl.
of anders naar : Redactie Onze Tool, Raamweg ta, 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).

• Geefin 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.
• Leveruw reactie in ondervermelding 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 react ies worden
doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

Limonade
Michiel Odijk - Utrecht
n de afgelopen maanden hebben
verschillende mediazichverwonderd over het feit dat de merknamenZontomaatje, Goudappeltje en
dergelijkezijn vervangen door de
naam Appelsientje met de toevoeging
van het type fruit : Appelsientje tomatensap, Appelsientje appelsap, etc. (zie
ook de rubriek 'Tamtam', Onze Taal
april).
Het opmerkelijkehiervan is dat
zo'n proces zichal eerderheeft afgespeeld bij op fruit gebaseerde zoete
drankjes. Ik kan me nog grenadine
herinneren (bereidmet granaatappelen) en orangeade (onder meergemaaktvan sinaasappelen), enzo
werd eendrankjeop basis van citroensapvroegerook wei 'limonade'
genoemd.Tegenwoordig worden
ailevruchtendrankjes aangeduid met
dat laatstewoord (sinaasappellimonade, aardbeienlimonade, etc.), ook al
hebben ze niets meer met Iimoenen
of citroenente maken.

I

Ook grenadine ging
'Iimonade' heten.

Citeren koningin
Hans Jacobs -verslaggever Koninklijk Huis
voor Geassocieerde Pers Diensten, Den
Haag
e verantwoording vanFrank
Jansen voor zijn 'Hom of kuit' stelling 'De koningin citeren
moet mogen' (meinummer) bevat
enkele onjuistheden. Zo beweertJansen dat de pers op oneigenlijke wijze
aan Beatrix' citaat "de leugen reqeert" isgekomen. Nietsisechter
minder waar. De koningin sprak deze

D
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woordennota beneop eenbijeenkomstvan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en nog
wei tegenjournalisten! Aileen staat
ter discussie of Beatrix deze uitspraak
heeft gedaan in de wetenschap dat
die naarbuiten zoukomen,of in de
veronderstelling dat alles binnenskamerszoublijven.(NRC Handelsblad,
dat de uitspraak beslootte publiceren, heeft er uitgebreidverantwoording overafgelegd.)
Jansen schrijft verderdat het citaatverbod niet voor radio entv
geldt, maardat ligt iets genuanceerder. Dekoningin spreektin feite aileenmet de media in het kadervan
eenstaatsbezoek. De regelis dat aileendat bezoek aan de orde mag
komen,maaruiteraard worden er
toch ook altijd 'norma/e' vragen gesteld. Het citeerverbod geldt met
namevoor dit kringgesprek. Radio en
tv zijn erbij aanwezig, maarmaken
geenopnamen - gelijkemonniken,
gelijkekappen . Zelfs opschrijven iseigenlijk uit denboze en de afspraak
dat er niet geciteerd wordt, wordt
vooraf nog eens herhaald. In 2003 is
die regel tijdens een staatsbezoek
aan Chilidoorbroken.Tv, radio en dus
ook schrijvendepers konden de verklaringen het persgesprek opnemen
enweergeven. Het ging toen om het
begin vande oorlog in Iraken over
Margarita.
Het al danniet citerenstaat ook bij
dejournalisten ter discussie. Ervindt
geregeld overleg overplaats, ook
met de Rijksvoorlichtingsdienst (en in
het verlengde daarvan met de regering en het hof). Maarhet isde vraag
of het publiekveel vanhet verbod
merkt. "Ik heb geenlastvansatire",
zeikoningin Beatrix in januariin Thailand. Datwordt volgens de regels dan
'Koningin Beatrix heeft geenlastvan
satire, zo liet zeweten' (of gewoon
'zozei ze'), Staatsrechtelijk is er dan
geenprobleem, envoor de weergave
vanhet gesprek evenmin. Een blik in
de krantennahet gesprek geeft aan
dat de pers er creatiefmee omgaat.

Padvark
Tony vanderWal - Harmelen
icoline van der Sijs wijdt de
mei-aflevering van haarrubriek 'Etymologica' aan Afrikaanse narnen voor plantenen dieren.Interessant, maarer staatwei
eenfoutje in. Een padvark, in het

N

kader'Samenstellingen' alsdiernaam
opgevoerd, wordt zelden in stallen
en dergelijke aangetroffen, maardes
te meer op autowegen. Padvark is namelijk eenaanduiding voor eenautomobilist(e) die de verkeersregels aan
zijn laars lapt. Een wegpiraat dus.

Taalnormering
Eppo vanVeldhuizen - Oss
et isgoeddat er in Onze Taal
gediscussieerd wordt overde
vraag wat goed enwat fout
Nederlands is,naaraanleiding van
het begin dit jaar verschenen boekje
Verandering enverloedering (Onze Taal
mei). Ik ben het roerend eens met
Jan Renkema, die vindt dat eentaalwetenschapper eennorm moet durvenstellen, en - dus- niet met Marc
vanOostendorp. Hij schrijft dat tolerantie en de wens geenanderstaligen
uit te sluiten hem eenrem op/eggen
in zijn normstellend vermogen. 'Lang
levehet laisser faire' luidt de titel van
zijn stuk. Devriendelijke 'toleranten'
zouden zich mogen afvragen wat
tolerantie, gedogen, elders in onze
maatschappij voor onvriendelijke gevolgenheeft.
Tolerantie en de wens niemand uit
te sluiten moeten warm omhelsd
wordendoor iedereen die eennorm
stelt, maarmogen geenargument
zijn om fouten toe te dekken. Geen
onderwijzerverhoogde ooit uit tolerantie mijn dicteecijfer. Maarook
sloot geenleraar me uit, me duchtig
straffendom fouten in eenopstel.
Niemandmoet Jack (de rnarktkoopman die Van Oostendorp opvoert om zijn betoog kracht bij te
zetten) uitsluiten omdat hij anders
spreektdan anderen. ledereen moet
anderssprekende minderheden tolereren. Het stellen vantaalrege/s
hoeft aan zulkegrote begrippen als
tolerantie helemaal niet getoetst te
worden.We bepalen zeenwe houden onseraan, zoals in het verkeer.
Rechts rijden is niet beter dan links,
maarnade afspraak houdenwe
rechts: beter voor het verkeer en dus
voorons.
Mijn 'Jacks' zijn eenKoerdische
vrouw en eenAfghaanse man.Ze
komenelkeweekeenuurtje bij me
om beter Nederlands te leren spreken, en niet om hun fouten toegedekt te zien met de schamele mantel
van goedbedoelde maarmisplaatste
taaltolerantie.
•

H
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Naslagwerken over een omstreden constructie
Ishet dereizigers worden verzocht of dereizigers wordt
verzocht? Peter-Arno Coppen liet in het meinummer
vanOnze Tool ziendat die eersteconstructie, die al
ruim eeneeuw als fout wordt gezien,juist correctis.
Wat adviseerden de naslagwerken al die tijd?

[os Paardekooper

e reizigers worden verzocht uit te stappen.' Dat
kunnen de Nederlandse
treinconducteurs zonder blikken
of blozen omroepen, nu taalkundige Peter-Arno Coppen in het meinummer van Onze Taal de juistheid van de constructie heeft aangetoond. Meer dan een eeuw zijn
we voor het lapje gehouden door
taalcritici die beweerden dat het
moest zijn: de reizigers wordt verzocht, en die in de worden-constructie een geval van 'taalverandering' zagen.
Hoe kan het dat de taalnaslagwerken al die tijd over het hoofd
hebben gezien dat juist de reizigers
worden verzocht correct is? Wat
adviseerden ze zoal?

tREAC
CTIES
Laten we met de taalboekenschrijvers beginnen. Een kleine rondgang langs de meest gebruikte
handboeken levert een typisch
Hollands beeld op van gedogen en
van de kool en de geit sparen. Zo
schrijven Ewoud Sanders en Koos
Metselaar in het Stijlboek NRC

Handelsblad (2000): "Worden verzocht is grammaticaal niet correct,
maar wordt weI veel gebruikt."
Ook Eric Tiggeler is vooral heel
begripvol in zijn TaaIwijzer voor de
overheid (2000): "Wie de reizigers
opvat als onderwerp, maakt een
begrijpelijke keuze, maar weI een
keuze die over het algemeen nog
steeds wordt afgekeurd." Aad
Lohman durft in zijn Schrijfcodes
(2001) evenmin een eenduidige
keus aan: "De zin 'de reizigers
worden verzocht' is grammaticaal
onjuist; (...) het wordt echter

steeds meer gewoonte om reizigers toch als onderwerp op te
vatten."
Het vaagste advies geeft Jan
Renkema in zijn bekende Schrijfwijzer. De lezer van de jongste,
knalrode editie uit 2002 wordt ZQ
het taalbos in gestuurd: "We kunnen het beste afspreken dat De
reizigers worden verzocht als fout
mag worden blijven aangemerkt
door taalgebruikers die ook zinnen als 'Men wordt geadviseerd
de ringweg rond Adam te vermijden' of 'Ik mankeer nooit wat' fout
vinden."

taalgebruiker weer aIle kanten op:

"de dames wordr (of: worden) verzocht mij te volgen". Verschuerens
Groot encyclopedisch woordenboek
(tiende druk, 1996) houdt het op

"de dames en heren wordt (minder
formeel: worden) verzocht niet te
roken."

Redactiedebat
Dan maar de woordenboeken
raadplegen. Ook de grote Van
Dale houdt zich sinds 1992 veilig
op de vlakte: "de heren wordt of
worden verzochthierheen te
komen". Wie er echter eerdere
drukken op naslaat, komt voor
verrassingen te staan. In de eerste
naoorlogse uitgave (1950) laat samensteller dr. C. Kruyskamp er
geen misverstand over bestaan
dat "de heren worden verzocht
hierheen te komen" juist is. In de
drie daaropvolgende drukken, die
Kruyskamp tussen 1961 en 1976
nog verzorgde, blijft hij daarbij;
tussen de haakjes voegde hij er
- kennelijk uitgedaagd door stijfhoofdige schoolmeesters - nog
aan toe "niet: de(n] heren wordt
verzocht", en "vgl. Frans les messieurs sont pries; Hd. die Herren

werden gebeten."
Even duidelijk is het standpunt
dat zijn opvolgers prof. dr. G.
Geerts en dr. H. Heestermans in
de elfde uitgave van 1984 innamen: "de heren wordt verzocht
(niet: de heren worden verzocht)
hierheen te komen". Aan dat nadrukkelijke "niet" zou weleens
een fiks redactiedebat ten grondslag kunnen liggen.

Maar laten we het ultieme Nederlandse woordenboek niet vergeten, het WNl: het grote Woor-

denboek derNederlandsche Taal
(deel XX): daar vinden we de ontwikkeling die Peter-Arno Coppen
ook al had gedistilleerd uit oudere
bronnen. Uit hij verzoekt en ik
wordverzocht via men verzoekt
ontstond de heeren worden verzocht. "Pas aan het einde van de
rode eeuw", schrijft het WNl: "en
vanaf dien tijd met regelmaat,
duikt onder taalkundigen de
twistvraag op of dat gebr. weI correct is en of ook in den pass. zin
niet de date [dativus, oftewel
derde naamval- JP] moest worden gebezigd (dus: mij wordt verzocht, de heeren wordt verzocht)."
En zoals Coppen ook schrijft: taalzuiveraars wisten de zaak om te
keren, en de wordt-vorm als oorspronkelijk en grammaticaal juist
beoordeeld te krijgen.
Hoeveel hedendaagse taalkundigen zouden ervoor no dig zijn
om de worden-vorm weer populair
te maken - als ze dat al zouden
willen? Mij dunkt dat daarvoor in
de eerste plaats nodig is dat de
taalboekenschrijvers zich krachtiger en minder weifelend opstellen. Schreef niet Jan Renkema
eveneens in,het meinummer van
Onze Taal: "De taalgebruiker verwacht van de taalkundige een
beredeneerd advies over wat hij
moet doen in twijfelgevaIlen"?
Jazeker. Maar zolang dat advies
luidt dat het eigenlijk A is, maar
dat B vaak gebruikt wordt, zal de
twijfel blijven.
CD
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Worden in Van Dale steevast
heren opgevoerd, Koenen brengt
al generaties lang dames in verzoeking. Maar ook hier mag de
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164 ANDERE WOORDEN VOOR SIDEKICK
Taaladviesdienst

'A

ssistent of metgezel, met
minder autoriteit', 'handlanger', 'ondergeschikte
partner': deze betekenisomschrijvingen van sidekick gaven we in
het meinummer van Onze Taal.
Het Engelse sidekick wordt in het
Nederlands vooral gebruikt voor
het maatje van een radio- of tvpresentator; met name veel rad iodj's hebben tegenwoordig een sidekick aan hun zijde. We vroegen u
een Nederlands equivalent voor
sidekick te bedenken dat niet uitsluitend betrekking heeft op radio
en tv - ook in films kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sidekick
- en dat het betekenisaspect 'ondergeschikt' heeft. 65 lezers reageerden op de oproep, en er werden 164 nieuwe woorden voorgesteld.
Twee inzenders lieten zich inspireren door beroemde sidekicks;
zij stelden Harry (van Derrick) en
Sancho Panza (van Don Quichot)
voor. Anderen kozen voor een bestaand woord dat de betekenis 'ondergeschikt' in zich heeft, zoals adjunct, paladijn of satelliet. Maar de

meesten vormden een samenstelling met hulp (aangeefhulp, hulp-

makker, uitzendhulp) , knecht
(kletsknecht), maat (aangeefmaat,
ondermaat, praatmaat) of steun
(steunstem) . Ook de voorvoegsels
bij- en zij- waren ruim vertegenwoordigd (bijbabbel, bijrijder,
bijzit,zijbeuk, zijspan).
Sommige van de genoemde
aanduidingen zijn te specifiek; bijvoorbeeld bijbabbel, kletsknecht,
praatmaat en steunstem zijn te
eenzijdig op het gepraat van presentatoren gericht. Andere hebben
al een te vaste eigen betekenis: satelliet, uitzendhulp, zijspan. Maar
er is een bestaand woord dat sidekick mogelijk wel zou kunnen vervangen: aangever - met negen inzendingen het vaakst ingezonden
alternatief. Het betekenisverschil
tussen aangever en sidekick is niet
erg groot. De woordenboeken omschrijven aangever onder meer als
voIgt: "(in een komisch duo) degene die de ander in de gelegenheid
stelt om grappen te maken" (Kramers, 2002) en "iemand die door
een bepaalde vraag te stellen of

een opmerking te maken het een
ander mogelijk maakt over een
onderwerp te spreken" (Koenen,
1999). Een aangever zorgt ervoor
dat zijn partner beter uit de verf
komt, en plaatst zichzelf op het
tweede plan . Net als sidekick heeft
aangever dus het betekeniselement
'ondergeschikt' in zich.
Het verschil tussen een sidekick
en een aangever is de mate van
ondergeschiktheid; een sidekick
heeft doorgaans een gelijkwaardiger en vaak ook vriendschappelijker relatie met zijn partner dan
een aangever; denk bijvoorbeeld
aan de rol van Frans van Dusschoten , de aangever van Andre van
Duin. Toch liggen de twee fenomenen wat ons betreft zo dicht bij
elkaar dat de betekenisverruiming
van aangever goed te rechtvaardigen is. De eerste die aangever
voorstelde, was Bas Pinto uit
Utrecht. Hij krijgt daarom de boekenbon van € 25,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) . We
danken aIle inzenders voor hun
bijdrage.
•

ANDER WOORD VOOR ... KOFFIEPAD

I

n een op de drie Nederlandse
huishoudens staat tegenwoordig een Senseo-koffiezetapparaat, een uitvinding van Philips.
De bijbehorende koffiepads ronde, met koffie gevulde filtertjes; spreek uit: [koffiepets] werden aanvankelijk aIleen door
Douwe Egberts op de markt gebracht, maar volgens de Volkskrant
van 25 mei is er inmiddels sprake
van een heuse "koffiepadoorlog" :
ook andere koffiemerken hebben
nu koffiepads, net als de huismerken van supermarkten.
In de Volkskrant worden koffiepads omschreven als koffiezakjes
en koffiekussentjes. Ook de EngelsNederlandse woordenboeken vertalen pad met 'kussen(tje)'. Wij

'Gunnink' in de tv-reclame van Kanis & Gunnink: "Vet cool gave
koffiepadzzzzzzz...
Foto:ONlY
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zijn benieuwd of koffiezakje of kofftekussentje volgens u inderdaad
een goed Nederlands alternatief is
voor het half-Engelse koffiepad, of
dat u een betere naam kunt bedenken voor dit product, waarvan alleen Douwe Egberts er in vijf Europese land en wekelijks al 45 miljoen
verkoopt.
Stuur uw overw egingen en suggesties voor 23 augustus naar de
Taaladviesdienst, Raamweg ra,
2596 HL Den Haag; e-mail: taaladvies@onzetaal.nl. Degene die zijn
keuze het best onderbouwt, wordt
door de Stichting LOUT beloond
met een boekenbon.
•
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Hetbest(e)
,Wat isjuist:'Justine kanhet best
o tennissen' of 'Justine kan het
beste tennissen'?
I Beide mogelijkheden zijn juist,
o maarin geschreven taal gaatde
voorkeurin dit soort zinnen uit naar
de onverbogen vorm: hetbest. In de
spreektaal komt meestal de verbogenvorm hetbeste voor.
Oatgeldt niet aileen voor best(e),
maarook voor andere overtreffende
trappen die niet voor eenzelfstandig
naamwoord staan - bijvoorbeeld als
zebijwoordelijk gebruikt zijn of deel
uitmakenvan een naamwoordelijk
gezegde. Enkele voorbeelden:
- Maaike is het mooist als zeslaapt.
(naamwoordelijk gezegde)
- Dit kind is het jongst (van allen).
(naamwoordelijk gezegde)
- Op deze maniergaat het het
snelst. (bijwoordelijk gebruik)
- Het liefst was ik meteenweggegaan. (bijwoordelijk gebruik)

Zolang/zo lang
, Wanneer schrijf je zolang en
o wanneer zo lang?
I Vo'gensde meestetaaladviesboeo kenwordt zolang aaneengeschrevenalshet eenvoegwoord is, een
woord dat twee zinnen met elkaar
verbindt: 'Zolang het regent, ga ik
niet naarhuis'; 'Ik hou vanje zolang ik
leef.' Het betekent dan ongeveer hetzelfde als terwijl. Ook ishet een
woord in zinnen als'Ga jij zolang
maar in de hoek staan', waarin het
'voorlopig, eventjes' betekent.
In andere gevallen iszo lang juist,
bijvoorbeeld: 'Moest je nou echt zo
langbellen?' en 'Hij versnelde net zo
langtot de anderen opgaven.' In dergelijkezinnen iszo lang eenbepaling
vantijd (in de laatste zin is tot het
voegwoord).
Lastig zijn zinnen als 'lk hou vanje
zo lang alsik leef': hierin wordtzo
lang losgeschreven, omdat als het
voegwoord is. Maar in 'Ik hou vanje
zolang ik leef' is zolang het voegwoord. In de zin met zo lang als Iigt
wat meernadruk op de (lange)tijdsduur die bedoeldis; de zin met zolang
is iets neutraler, maarhet verschil is
erg klein en kan nauwelijks verwarring veroorzaken .

Hooft en Bredero isde spelling hou
bijvoorbeeld al te vinden. En in 1912
sch reef het Woordenboek der Nederlandsche Taal dat de gebiedende wijs
van houden zowel houd als hou kan
zijn.

Beziel(en)de leiding

7 'Onderde bezielde leiding van
• devoorzitterwerd het congres
een grootsucces.' Moet het niet
bezielende leiding zijn?
I Bezielde en bezielende zijn beidete
overdedigen, maarde meestvoor de
handliggende keuze is bezielende.
Het verschil tussen bezielde leiding en
bezielende leiding komt overeen met
dat tussen bijvoorbeeld gernspireerde
leiding en inspirerende leiding.
Het werkwoord bezielen betekent
onder meer 'inspireren, enthousiast
maken'; iemands bezielende leiding inspireertdusdegenen die onder leiding van die persoon staan. Bezield
betekent'ge"inspireerd, enthousiast' ,
en de leiding (de manierwaaropiemand leidinggeeft) kan zeker qeinspireerd of enthousiast zijn. Aileen
wordt bij bezielde leiding niet aangegeven door wie of wat die leiding
wordt bezield.
DenadrukIigt gewoonlijk op het
effect van de maniervan leiden, en
dat komt in bezielende leiding het best
tot uitdrukking. Opinternet komt bezielendeleiding tientallen malenvaker
voor dan bezielde leiding.

Hou/houd
, Ishet 'Ik hou nietvanal die
o sportevenementen' of 'Ik houd
niet vanal diesportevenementen'?

lin formele uitingen is het gebruikeolijk om de d vanbijvoorbeeld houd
wei te schrijven; de meeste mensen
vinden'Houd uw st ad schoon' wat
netter dan 'Hou uw stad schoon.' In
teksten met eeninformeletoon gaat
devoorkeuruit naarhou, net alsin de
spreektaal.
Het weglatenvan de dis mogelijk
bij de werkwoorden glijden, houden,
rijden , snijden en uitscheiden ('ophouden'), of samenstellingen daarmee,
zoals doorrijden, ophouden en uitglijden. Het verschijnsel doet zichvoor
bij de ik-vorm ('Ik hou vanjou'), bij de
gebiedende wijs ('Glij niet uit!') en bij
dejij-vorm alshet onderwerpjejjij
achterhet werkwoord staat('Straks
snijje je nog', 'Rij jij of rij ik?'). Het
wei schrijvenvande d ('Ik houd van
jou' , 'Glijd niet uit!', 'Rijdjij ofrijd
ik?') kanhet lezenzelfs bemoeilijken.
Overigens komende vormen zonder d allang voor: in tekstenvan
O NZ E
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Tot aan hetgaatje
,Waar komt de uitdrukking 'We
• gaan tot aanhet gaatje'vandaan?
I Tot aan hetgaatje gaan of kortweg
• tot hetgaatje gaan betekent'tot
het uiterste gaan'.Volgenshet Woordenboek van populaire uitdrukkingen,
cliches, kreten enslogans (2002) van
MarcDeCoster isdezeuitdrukking
een toespeling op het lied 'Doorgaan' vanAndrevan Duin uit 1975.
Oatlied is eenparodieop het toentertijd populaire'We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy, waarvan
elk couplet eindigt met "We zullen
doorgaan, tot we samen zijn". In Van
Duins versie volgen nahet steeds
terugkerende "We zullen doorgaan"
afwisselend de afsluitingen "tot het
eenhit zalzijn", "tot we in Toppop
zijn" en "tot we aan het gaatjezijn".
DeCoster schrijft: "De uitdrukking is
blijkbaarge"inspireerdop het afspelenvaneengrammofoonplaat, die
immersnet zo lang doordraait tot de
naald 'bij het gaatje' is."
Ookandere werkwoorden kunnen
in de uitdrukking voorkomen, zoals
rijden, trainen en werken; de betekenisisdan '(rijden/t rainen/werken) tot
je erbij neervalt'.
•

Andre van Duin: · We zullen doorgaan I tot we
aan het gaatje zijn."
Foto: TROS
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Verkiezing van de invloedrijkste taalgebruiker

I
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Redactie Onze Tool

De KRO maakt half november bekend wie tot "de grootste Nederlander" is
gekozen. In het kielzog van die verkiezing vragen wij ons af wie het meest
een stempel op onze taal heeft gedrukt. In september kunt u kiezen.

n november kiest Nederland, naar Brits en
Duits voorbeeld, "de grootste Nederlander". De
KRO heeft op zijn website een groslijst van
tweehonderd grote Nederlanders gepubliceerd,
waaraan op het laatste moment onder druk
van de publieke opinie prins Bernhard en Belle van
Zuylen zijn toegevoegd. Veel mensen vinden dat zo'n
verkiezing onmogelijk is. Hoe kun je nu Willem van
Oranje vergelijken met Paul de Leeuw? En in wat
voor opzicht is Aletta Jacobs een grotere Nederlander
dan Willem Drees?
Op de lijst staan een aantal personen die belangrijk
zijn geweest voor de Nederlandse taal; Annie M.G.
Schmidt bijvoorbeeld, Joost van den Vondel en ook
Johan Cruijff. Maar veel zijn het er niet. Er zijn dus
een hoop mensen die belangrijk zijn geweest voor het
Nederlands maar niet op die lijst staan.

Guido Gezellezett e
zich in voor de herwaardering van zijn
moedertaal. het
Vlaams.

Groslijst
De redactie van Onze Taal vraagt zich in het kielzog
van de KRO-verkiezing af wie het meest heeft betekend voor de Nederlandse taal, en roept u op in september te stemmen. Wie heeft volgens u de meeste
invloed gehad op de taal die wij nu spreken? Zonder
wie zouden wij allang Engels,
Duits of Frans - of een heel ander
soort Nederlands - hebben gesproken? Om daarachter te
komen heeft de redactie een groslijst samengesteld van invloedrijke taalgebruikers, die dus maar
voor een klein deel overlapt met
de lijst van grootste Nederlanders. Wie een groot Nederlander
is, hoeft nog geen invloedrijk
taalgebruiker te zijn (Willem van
Oranje) , en andersom: wie veel
betekend heeft voor het Nederlands (degene die "hebban olla
vogala" schreef) , hoeft nog geen
groot Nederlander te zijn.
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We hebben de lijst in drie categorieen verdeeld:
de taalvirtuozen, de taalgeleerden en de taalvoorvechters. De taalvirtuozen zijn degenen die in het
Nederlands gepubliceerd hebben en met hun publicaties (of uitspraken) de taal merkbaar beinvloed
hebben. Ze werden op uitgebreide schaal nagevolgd
(Joost van den Vondel, Kees van Kooten en Wim de
Bie, Gerard Reve) of leven voort in spreekwoorden
en gezegden (Jacob Cats, Joannes Brugman). Let
weI: het gaat dus niet per se om grote schrijvers.
Harry Mulisch is ongetwijfeld een grotere schrijver
dan Marten Toonder, maar de laatste heeft meer invloed op de taal gehad dan de eerste. En de dichter
Lucebert is dan wel een grotere taalvernieuwer dan
Wim T. Schippers, maar de laatste heeft meer aan de
levende taal toegevoegd.
Nomineren
De taalgeleerden vormen een voor de hand liggende
groep. Dit zijn de taalkundigen die een belangrijke
invloed hebben gehad op de standaardisering van
het Nederlands. Ook hier gaat het er weer niet om
wie de grootste geleerde is geweest, maar om de betekenis van de geleerde voor het Nederlands. Om in
de vorige eeuw te blijven: misschien was Jac. van
Ginneken een grotere taalgeleerde dan RC. Paardekooper, maar de laatste heeft met zijn ontleedmethode, die op veel scholen toegepast werd, veel meer
invloed gehad dan de eerste.
De taalvoorvechters zijn degenen die zich tegen
de keer in van het Nederlands hebben bediend
(Simon Stevin, Dirck Volckertszoon Coornhert), of
die heel concreet voor de taal in de bres zijn gesprongen (C.K. Elout) . Ook de taaladviseurs en de
taalcolumnisten (Charivarius, Jan Kuitenbrouwer)
rekenen we tot deze groep . Het zijn de opinieleiders,

STEMPROCEDURE
Hoe gaat de Onze Taal-verkie zing van de invloedrijkste taalgebruiker in haar werk? Op de pagina hiernaast vindt u een gras Iijst. Tot 1 augustus kunt u ons melden wie daar volgens u nog
bij moet. Dat kan via e-mail (redactie@onzetaal.nl) of per
post: Redact ie Onze Taa!, Raamweg ta, 2596 HL Den Haag.
De definitieve lijst verschijnt in het septembernummer, waarin
iedereen ook opgeraepen zal worden om te stemmen. De uitslag verschijnt in het novembernummer.

die de status van het Nederlands voor een groot deel
bepaald hebben.
Sommige taa lgebruikers worden samen met anderen genoemd . Zo is L.A. te Winkel vooral in combinatie met M. de Vries van betekenis geweest, en Betje
Wolff met Aagje Deken. En Bennie Jolink is weliswaar
gezichtsbepa lend voor de rockband Normaal, maa r
het is toch vooral de gehele ban d geweest die invloed
op de taal uitoefende.

I

PierreKartner (Vader
Abraham) schreef
Nederlands repertoire
tegen deheersende
trendin.

Misschien bent u van mening dat we belangrijke taalgebruikers over het hoofd gezien hebben. U kunt dan
tot I augustus 2004 nog personen nomineren. Laat
uw nominatie verge zeld gaan van een korte motivatie. De redactie zal alle nominaties beoordelen en in
het septembernummer de definitieve lijst publiceren.
Dat is meteen het startschot van de verkiezin g van de
invloedrijkste taalgebruiker van het Nederlands.
•

Taalvirtuozen

Taalgeleerden

Taalvoorvechters

1.

19. e. Kiliaan (1528-1607) schreefhet eerste
Nederlandse woordenboek, dat eeuwenlang
alsde standaard gold.
20. Hendrik LaurenszoonSpiegel (1549-1612)
auteur vande Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst.
21 . Christiaen van Heule (1-1655) schreefde
eerste Nederlandsespraakkunst en bedacht
het verschil tussen hen en hun.
22. Lambert ten Kate (1674-1731) Amsterdamsegraankoopman die de grondleggerwerd
van devergelijkende taalwetenschap.
23. M. de Vries (1820-1892) en L.A.te Winkel
(1809-1868) grondleggers van het Woorden boek derNederlandsche Taal en de offidele
spelling.
24. J.H. van Dale (1828-1872) grondleggervan
het hedendaagse woordenboekimperium.
25. e.H. den Hertog (1846-1902) grammaticus;
op zijn schoolgrammaticazijn zowat aile
twintigste-eeuwsegrammatica's gebaseerd.
26. R.A. Kollewijn (1857-1942) taalgeleerde die
vooraldoor zijn alternatieve spelling de aandacht trok.
27. P,e. Paardekooper (1920) eigenzinnig
grammaticusmet invloedrijke schoolgrammaticaen spraakkunst.
28. G. Geerts (1935), J. de Rooij (1942)en M.e.
van den loorn (1929) grondleggersvan de
Algemene Nederlandse Spraakkunst.

29. Degene (m/v) die " hebban olla vogala"
schreef (ca. 1100) terwijl anderen aileen het
Latijngebruikten.
30. Hadewijch (7'1248) Nederlandse mystica die
in het Nederlands dichtte.
31. Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)
schreef al zijn werk (onder anderezijn bekendeZedekunst) in het Nederlands, wat niet gebruikelijk was; vertaalde alseerste Europeaan
Homerusin devolkstaal.
32. Simon Stevin (1548-1620) taalzuiveraar, die
- tegen de keerin - in het Nederlands schreef
en onderwees, ook aande universiteiten.
33. Justusvan Effen (1684-1735) hoofdredacteur en enige auteurvan DeHollandsche
Spectator, het eersteNederlandstalige tijd-

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Hendrik van Veldeke (1128-1190) de eerste
Nederlandstalige dichter.
[cannes Brugman (ca. 1400-1473) legendarische prediker(praten als Brugman).
Jacob Cats(1577-1660) populair schrijver van
opvoedkundige dichtwerken, veel geciteerd.
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) taalzulveraar, bedachtveel vertalingen voor Latij nsetermen, organiseerdede MUiderkring.
Joostvan den Vondel (1587-1679) prins der
Nederlandse dichters,eeuwenlang de norm
vande belangrijkste Nederlandse spraa kkunsten.
Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken
(1741-1804) introduceerden de briefroman.
Hieronymu s van Alphen (1746-1803) auteur
vande veelgeciteerdeKleinegedichten voor
kinderen.
Willem Bilderdijk (1756-1831) schreefbehalveIiteratuur oak eeneigenzinnige grammatica.
Hendrik Conscience (1812-1883) schreef
historische romans, "leerde zijn volk lezen".
Eduard Douwes Dekker (Multatuli, 18201887) schrijver, brakeenlansvoor de 'Ievende taal' in de Iiteratuur.
Guido Gezelle(1830-1899) dichter,zette zich
in voor de herwaa rdering van zijn moedertaal,
het Vlaams.
Annie M.G.Schmidt (1911-1995) in haar
kinderboeken en versjes "vierdeook de taal
anarchie" (Kees Fens) .
Marten loonder (1912) geestelijk vadervan
menigegevleugelde uitdrukking.
Simon Carmiggelt (1913-1987) met zijn
'cursiefjes' de peetvader van de column.
Gerard Reve (1923) zijn kenmerkende stij l
werd door velen nagevolgd.
Kees van Kooten (1941) en Wim de Bie
(1939) tv-caba retiers, verzonnen talloze
woorden en uitdrukkingen.
Wim T,Schippers(1942) scheppervan
vernieuwendetaal op radio en tv.
[o han Cruijff (1947) eigenzinnig taalgebruiker.

Joost van denVondel:eeuwenlang de normvan de
Nederlandse spraakkunsten.
O NZ E

schrift,
34. G. Noist Trenlte (Charivarius, 1870-1946)
invloedrijke taaladviseur uit de eerstehelft
van de twintigste eeuw.
35. e.K. Elout (1870-1947) oprichter van het
Genootschap Onze Taal.
36. P. GerlachRoyen (1880-1955) taalkundig
veelschrijvervan populariserende columns.
37. J.L. Heldring (1917) toonde zichin zijn column 'Oezerdagen'in NRC Handelsblad een
streng taalcriticus.
38. JanVeering (1921-1977) veelschrijvende
hoofdredacteur van het tijdschrift Onze Taal.
39. Pierre Kartner (Vader Abraham, 1935)
schreefNederlandstalig repertoire tegen de
heersende trend in.
40. Hugo Brandt Corstius (Battus.1935) uitvindervan de Opperlandse taal- & letterkunde.
41 . Peter Koelewijn (1940) grondleggervan de
Nederlandstalige rockmuziek.
42. JanRenkema (1948) auteur van de veelverkochteSchrij(wijzer.
43. Jan Kuitenbrouw er (1955) taalwatcher die
met zijn Turbotaalaileverkooprecordsbrak.
44. Normaal (1975) Achterhoekse rockband die
de trend zette voor popmuziek in het dialect.
45. Doe maar (1978-1983) Nederlandstalige
banddie het Nederlands terugbracht in de
popmuziek.
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VAN OLYMPIADE TOT BACHMARATHON
Invloed van de Olympische Spelen op onze taal

Tonden Boon - hoofdredacteurgrate Van Dale

::

rlittl Hoeolympisch ishet Nederlands? Niet heelerg- zekerniet in vergelijking

-~
~~J:

vlam, die na elke Spelen overigens weer gedoofd
wordt, om bij de volgende editie opnieuw te worden
met de sporen dieafzonderlijke sporten als voetbal enwielrennen in onze ontstoken.
Het branden van die olympische vlam is trouwens
taal hebben nagelaten. Toch zijnde Spelen opsommige onderdelen letter- nog niet zo'n heel oude traditie. Weliswaar brandde
er naar men aanneemt in de Oudheid in Olympia permanent een vlam op een altaar gewijd aan Hestia (de
lijk spraakmakend geweest.
godin van de huiselijke haard), maar na de ondergang van het oude Griekenland doofde die eeuwige
vlam. Het duurde tot de twintigste eeuw voor het
vuur weer werd aangestoken. Bij voorkeur werd dat
Is op 13 augustus in Athene de Olymgedaan met behulp van de lichtstralen van Apollo
pische Spelen beginnen, kunnen de
zelve, al is de tussenkomst van deze zonnegod niet
Olympische goden met een gerust
noodzakelijk.
hart volharden in hun spreekwoordeHet herbegin van de traditie rond het olympisch
lijke kalmte. Strikt genomen hebben
vuur yond in feite plaats in onze eigen moerasdelta,
zij namelijk niet veel met de Olympische Spelen te
maken. In de Oudheid werden die Spelen niet - zoals want in 1928, toen de Olympische Spelen in Amstervaak wordt gedacht - gehouden bij de berg Olympus, dam werden gehouden, werd voor het eerst tijdens de
waar Zeus en zijn medegoden zich volgens de overle- Spelen een vuur brandend gehouden in een speciaal
daarvoor gebouwde toren. Acht jaar later stelde het
vering vermeien met het bestieren van de wereld.
organiserend comite voor om de vlam niet ter plekke
Nee, ze vonden plaats nabij het Griekse tempeldorp
aan te steken, maar vanuit Olympia te laten aanvoeOlympia, vandaag de dag niet veel meer dan een
ruuie, dat echter nog steeds voorkomt in de naam van ren door fakkeldragers. Deze fakkeldragers droegen
de vlam over een traject tussen Olympia en Berlijn,
het grootste sportevenement ter wereld. Daarmee
en gaven hem onderweg aan elkaar door. Mogelijk
heeft dat dorpje zich in zo ongeveer aIle talen van de
zijn vanaf die tijd uitdrukkingen als de fakkel doorwereld onsterfelijk gemaakt.
De dorpsnaam Olympia leeft bovendien voort in de geven en de fakkel overnemen ontstaan. Deze uitdrukkingen zijn namelijk nog vrij jong. In feite zijn ze
soortnaam olympiade, die tegenwoordig niet zozeer
zelfs pas in het laatste kwart van de twintigste eeuw
meer als synoniem van Olympische Spelen dient als
beschreven in woordenboeken.
wel wordt gebruikt voor 'groots opgezette wedstrijd'
in het algemeen. Vooral in samenstellingen van het
Stadium
type goljolympiade, hockeyolympiade en schaakolymOfschoon de Olympische Spelen een groot, steeds tepiade is olympiade de laatste jaren extreem populair
rugkerend en bovendien mondiaal sportevenement
geworden. Daarnaast inspireert het woord olympiade
zijn, is de invloed ervan op onze taal niet zo groot.
onze tijdgenoten keer op keer tot het maken van
namen van allerlei andere grote, al dan niet sportieve Zeker niet in vergelijking met individuele sporten als
evenementen. Denk bijvoorbeeld aande periodiek ge- voetbal en wielrennen, die het idioom enorm verrijkt
houden wereldtuinbouwtentoonstelling met de naam hebben met uitdrukkingen als langs de lijn staan en
een tandje terug zetten. Dat de Olympische Spelen niet
Floriade. Of aan de spartakiade, de sportmanifestatie
die in een niet al te ver verleden in het Oostblok werd zo'n grote talige invloed hebben, komt mogelijk doordat de Spelen een 'samenraapsel' van bestaande sporgeorganiseerd.
ten zijn, elk met een eigen jargon. Er zijn echter zeker
een paar olympische onderdelen die op hun eigen
Defakkel doorgeven
manier Ietterlijk spraakmakend zijn geweest.
De invloed die de Olympische Spelen op onze taal
De eerst bekende Olympische Spelen (776 voor
hebben, strekt zich echter verder uit dan de naam
Christus) bestonden uit slechts een onderdeel: hardlozeif. Zonder dit sportieve evenement zouden we het
bijvoorbeeld moeten stellen zonder uitdrukkingen als pen. De heren - destijds waren er aIleen mannelijke
olympiers - moesten in zo kort mogelijke tijd (naar
olympisch ideaal ('meedoen is belangrijker dan winverluidt in adamskostuum) een afstand van een krapnen') en natuurlijk de olympische vlam, de 'eeuwige'
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pe 200 meter zien af te leggen, de lengte van het
stadion ter plekke. Aan deze gebeurtenis heeft het
Nederlands de oude lengtemaat stadie overgehouden,
die waarschijnlijk aIleen nog bekend zal zijn onder
gelovigen die de Statenvertaling van de bijbel hanteren. Bekender is stadium, tot ruim een eeuw geleden
synoniem met stadion, waaraan we waarschijnlijk nog
steeds, ook nu stadium niet meer een ruimte maar een
tijdruimte oftewel een tijdperk aanduidt, een uitdrukking als een stadiumdoor/open te danken hebben.

In 1908 werd ter gelegenheid van de Olympische
Spelen in Engeland bepaald dat de marathon niet 40
maar 42 kilometer en 195 meter lang moest worden.
De Engelse koning wilde namelijk graag dat er vlak
voor zijn paleis gefinisht zou worden. Sindsdien is
42.195 meter de officiele lengte van de marathon.
Hoewel er in de eerste helft van de twintigste
eeuw heel wat marathons gelopen moeten zijn, duurde het tot aan 1961 voordat het woord marathon in
Van Dale werd opgenomen (de wat sportievere Koenen vermeldde het woord al eerder). Maar sindsdien
is het liefderijk omarmd door onze moedertaalsprekers en opgestoten in onze taal, vooral als eerste of
laatste woorddeel van sportieve of minder sportieve
samenstellingen. Behalve de marathonloop kan men
zich tegenwoordig namelijk ook vermoeien met mara-

thondansen, marattionkanoen, marathonschaatsen,
marathonwandelen en marathonzwemmen, en dat
doet men dan op een dansmarathon, een schaatsmarathon, een wandelmarathon, enzovoort. Maar wat
misschien nog ongezonder is, zijn marathonvergaderingen en overlegmarathons. Met zo'n marathonsessie
kom je immers gewoonlijk geen steek verder. Maar
om positief te eindigen: marathons kunnen ook heel
aangenaam zijn. Denk maar aan eenfilmmarathon of
een Bachmarathon.
•

Gigat/on
Pas zo'n zeventig jaar later werd het programma van
de Olympische Spelen uitgebreid. In 708 voor Christus kwam er namelijk een wedstrijdonderdeel bij: de
'pentatlon', bestaande uit hardlopen, verspringen,
worstelen, speerwerpen en discuswerpen. In naam
staat de pentatlon vandaag de dag nog steeds op het
olympische programma, maar de onderdelen ervan
zijn gemoderniseerd. De mode me vijfkamp, die in
1912 werd ingevoerd, bestaat uit schieten, schermen,
zwemmen, paardrijden en hardlopen.
In de twintigste eeuw hebben tal van mensen zich
door het oude Griekse woord pentatlon (en het verschijnsel waarnaar dit verwijst) laten inspireren om
nieuwe combinatiesporten te bedenken. Inmiddels
zijn er biatlons, duatlons, triatlons, heptatlons en - je
wordt haast al moe van het woord - gigatlons, een
extreme combinatiesport die enige dagen achtereen
duurt. De pentatlon heeft echter ook geinspireerd tot
sportieve namen als spartatlon (hardloopwedstrijd
van Sparta naar Athene en terug, of elders een hardloopwedstrijd van 250 kilometer) en - heel modern skiatlon, een wedstrijd die afhankelijk van de locatie
op gewone ski's of op rolski's wordt gehouden.

Overlegmarathon
Bij de klassieke Olympische Spelen speelde het nog
geen rol, maar in de moderne Olympische Spelen
werd het als atletiekonderdeel opgenomen: de marathon. De naam van deze loopwedstrijd is ontleend
aan het plaatsje Marathon, hemelsbreed op zo'n 40
kilometer afstand van Athene. Volgens de overlevering zou in 490 voor Christus een Griekse soldaat in
een ruk van Marathon naar Athene zijn gerend met
de blijde boodschap dat Athene de strijd tegen de Perzen had gewonnen. Eenmaal in Athene wist de soldaat zijn boodschap nog net uit te brengen, maar hij
stierf vervolgens ter plekke aan een zonnesteek.
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ETYMOLOGICA _

tREAC
CTIES

Nicolinevander Sijs

In de vorige aflevering van 'Etymologica' stonden Afrikaanse planten diernamen centraal. Ditmaal aandacht voor wat er gebeurde met
Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen toen ze naar ZuidAfrika werden overgeplant.

en substantieel deel van
de Afrikaanse spreekwoorden en uitdrukkingen is meegenomen uit
Nederland en is een echo van een
Nederlands equivalent: soms is
een woordje of constructie wat
aangepast, maar de Nederlandse
basis blijft goed herkenbaar - zie
de volgende voorbeelden:
- Nie doekies omdraai nie.
- Sy gesangetjie is uit.
- As die kat weg is, is die muis
baas.
- Dit gaan nie in my klere sit nie.
- Hy het die klok hoor lui, maar
hy weet nie waar die bel hang
nie.
- Die poppe is aan dans.
- Verandering van spys gee goeie
eetlus.
- Hy het met die verkeerde voet
uit die bed geklim.

toch teruggaat op het Nederlands.
Zo komt de Afrikaanse variant Oap
wat is jy [= ben je] 'n mooiejongent voor het vleiende Aap wat heb
je mooiejongen bijvoorbeeld ook
voor in het Gronings: Oap, wat
bist 'n mooiejong! En Hy kan nie
vark vang nie, voor iemand met
o-benen, iemand dus die niet een
varken tussen zijn benen vast kan
klemmen, heeft de Zeeuwse tegenhanger 't Is een goeien om biggen te

vangen.
Behalve zulke schijnbare afwijkingen zijn er ook echte, opvallende verschillen tussen Afrikaanse en
Nederlandse spreekwoorden en
uitdrukkingen. Het belangrijkste
en uitgebreidste boek hierover is
nog steeds Afrikaanse spreekwoorde
en verwante vorme van D.E Malherbe uit 1924. De hier genoemde
voorbeelden komen vooral uit dit
boek.

In de Afrikaanse versie van Nederlandse
uitdrukkingen
komen geen

sluwe

vossen voor maar
jakkalse.

spreekwoorden in het Afrikaans
veranderden? De belangrijkste oorzaak was dat sommige woorden of
begrippen in de nieuwe Zuid-Afrikaanse maatschappij verloren gingen. Leven, maatschappij en klimaat van Zuid-Afrika waren immers wezenlijk anders dan in Nederland: zo valt januari in Nederland midden in de winter, en in
Zuid-Afrika midden in de zomer,
met als gevolg dat aIle Nederlandse weerspreuken in Zuid-Afrika
verloren gingen. Maartse regen
brengtgeen zegen slaat in dat deel
van de wereld nergens Ope
Vaak echter bleef een uitdrukking met een onbekend woord
weliswaar behouden, maar werd
het onbekende woord door een
ander, bekend woord vervangen.
Zo bestaan er geen keizers in ZuidAfrika, en daarom veranderde men
de Nederlandse uitdrukking Hij

meent dat ('s) keizers kat zijn nicht
is, waarmee een hooghartig iemand wordt aangeduid, in Hy verbeel hom dat hy die goewerneur se
hond se oom/neef is of: dat hy familie van die goewerneur se hond is.
De plastische aanduiding voor
noodweer Het regent oude wijven
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dikke, ronde knop aan het eind. De
uitdrukking geldt momenteel overigens als politiek incorrect. Zo oud
als de weg van/naar Rome/Keuleti/Kralingen is so oud soos die
Kaapse wapad ('wagenpad') geworden. Omdat in Zuid-Afrika het
vervoer niet of nauwelijks over
water geschiedde maar per ossenwagen, veranderde men het
spreekwoord De beste stuurlui
staan aan wal in Die beste touleier
sit op die voorbok ('De beste ossendrijver zit op de bok') - de ossendrijver liep naast de ossen, vandaar. Daarnaast bestaat nog Die
beste stuurman staan aan wal, dat
waarschijnlijk later opnieuw is
overgenomen uit het Standaardnederlands.
Hoendetve!

nondseoom

Hoe kwam
het dat Nederlandse
tREAC
CTIES

Soms wijken spreekwoorden of uitdrukkingen in het Afrikaans zo
veel af van de Nederlandse versie
dat je je afvraagt of ze wel echt uit
het Nederlands komen. Het loont
in deze gevallen altijd de moeite
om de Nederlandse dialecten te
bekijken, want vaak komt de bewuste variant wel in een dialect
voor. Dat betekent dat het spreekwoord in die vorm waarschijnlijk

met klompen is veranderd in Dit
reen ou meide met knopkieries een knopkierie is een stok met een

In de vorige aflevering van 'Etymologica' (in het meinummer) bleken
al de grote verschillen tussen de
Nederlandse en Afrikaanse fauna.
In Zuid-Afrika is het woord kip
verdwenen, daarom zegt men met
die hoenders gaan slaap voor met
de kippen op stok gaan en hoendervel kry voor kippenvel krijgen. De
beer komt in Zuid-Afrika (en op
het hele Afrikaanse continent) niet
voor, en daarom zegt men die vleis
braai voor die bok geskietis voor de
huid verkopen voordat de beeris geschoten - de variant Moenie die

beerse vel verkoop voordatjy hom
geskiethet nie is daarnaast ook bekend; die is in latere tijd overgenomen uit de Nederlandse standaardtaal. Van een slim iemand wordt
in Nederland gezegd Hij is niet
door een uil uitgebroed - een uil
geldt vaak als dom, denk aan het
scheldwoord uilskuiken. In het
Afrikaans is gekozen voor andere
dieren - de kalkoen, struisvogel,
schildpad of parelhoender - want
daar zegt men nie onder 'n kal-

koen/volstruis/skilpad/tarentaal
uitgebroei wees nie. Een zeventiende-eeuwse Nederlandse uitdrukking voor iemand die zich gemakkelijk aanpast aan de omstandigheden, luidde Je slacht de schilt-

pad, je bent overal t'huys - slachten

tREAC
CTIES

betekende 'lijken op' . In het Afrikaans heet het: Hy is nes 'n vol-

struis, waar hy kom daar is hy tuis.
De Afrikaanse keuze voor volstruis
is uitsluitend gebaseerd op het
rijm, niet op feitelijke gegevens
over het aanpassingsvermogen van
struisvogels.
In Zuid-Afrika is de benaming
vos als volksnaam niet bekend; de
Afrikaanse jakkals, die veellijkt op
de Europese vos, heeft in alle uit drukkingen die gaan over de sluwe
vos diens rol overgenomen, vergelijk Jakkals verander van hare maar
nie van streke/snare nie en Hy is 'n
jakkals ('Hij is een sluwe vos'). Hoe

kalerjonker, hoegrater pranker
('Die het minst te verteren he eft ,
maakt de grootste drukte') wordt
ook: Hoe kaler jakkals, hoe grater

stert.
Volksetymologie
De scheepvaart speelde in ZuidAfrika, anders dan in Nederland,
geen rol, en daarmee verloren uitdrukkingen die naar de scheepvaart verwezen hun betekenis.
Sommige kregen in Zuid-Afrika een
nieuwe betekenis; zo ging anker
gooi in het Afrikaans 'aanknopen
van liefdesbetrekkingen' betekenen
en aanklam 'het hof maken'. Ande re werden aangepast: het onbekende woord werd gewijzigd in een
gelijkluidend bekend woord - het
verschijnsel dus dat we 'volksetymologie' noemen. Iemand in het
vaarwater zitten veranderde in in

iemand se vaalwater kom. Vaarwater was onbekend, terwijl vaal
('troebel') de normale kleur was
van het Zuid-Afrikaanse rivierwater, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de
naam Vaalrivier, letterlijk 'modderrivier'. Vaal versterkte bovendien
de gedachte aan troebelen, twist,
moeilijkheid. Van de uitdrukking
van bakboord naarstuurboord ontstonden diverse varianten:

- van bakbord naar stuurbord of
suurbord;
- van bakpoort na stuurpoort;
- van bakoortjie na stuuroortjie
(oortjie is 'oor tje');
- van tierpoort ('tijgerpoort') na
bakpoort.
Geld als water werd in het Afrikaans geld soos bossies, vanwege de
eindeloze vlaktes met struiken;

schertsend wordt hieraan toegevoegd maar skuld soos sand.
Andere volksetymologisch aangepaste uitdrukkingen zijn Dis ou
traan (of Dit gaan nog ou traan)
voor het Nederlandse de oude trant
('het is/gaat als vanouds'), kort gebakend voor kort gebakerd (tegenwoordig meestal heetgebakerd) ,
nie 'n vinger verraer nie voor geen
vin verraeren en Dis so in sy kraal
('dat bevalt hem heel goed') voor

Dat komt in zijn kraam te pas.
Vroeger zei men praatjies vir die
varke verkoop voor het Nederlandse praatjes voor de vaak.
Tot slot zijn Nederlandse uitdrukkingen in Afrika uitgebreid.
Zo zegt men in her Afrikaans rijmend Stillewaters diepe grand,

onder draai/loop die duiwel(s)
rand. Het Nederlandse spreekwoord Ongenode gasten zet men
buitenlachter de deur ('onverwachte gasten zijn niet welkom') werd
in het Afrikaans schertsend uitgebreid tot Ongenooide gaste hoort
agterdeure en kaste. En de Nederlandse uitdrukking leven van zijn
renten ('rentenieren') werd lewe

den in het Afrikaans hun oorsprong hebben gevonden. Als uitsmijter enkele van de zeer vele uitdrukkingen voor 'dronkenschap':
aangeklam wees (van klam), soos

'n eendjie wees, Engels praat, Die
grand is ongelyk vir hom, hoenderkop wees (vanwege de slingerende
kop) , Die hele pad is syne, Die pad
is te smal vir hom, Hy het die
bottell die kereltjie met die kurkhoed
gesoen, Hy ruik na die kelder, hoog
in die takke wees, twee rye spore
loop, Hy het deur die wingerd geloop, Sy tee was te sterk, Die tier
('tijger' ) het hom gebyt, Hy het tiermelk gedrink en Hy en die leeu was
deurmekaar (met tier en leeu wordt
naar de sterkte van de drank verwezen).
Uit de lotgevallen van Nederlandse
uitdrukkingen in Zuid-Afrika blijkt
dat bij etymologische veranderingen ook factoren als klimatologische en maatschappelijke verschillen , en verschillen in de natuurlijke gesteldheid een rol spelen. •
Met dank aanWillem Botha.

van sy rente en teer van sy kapitaal,
spottend gezegd van iemand die
weinig bezit, geen werk heeft en
toch als een rijkaard leeft, en dus
op een geheimzinnige manier aan
de kost komt.
Nieuwvormlnqen

Hoewel veel Afrikaanse uitdrukkingen een Nederlandse basis bezitten, kan het aantal eigengemaakte uitdrukkingen niet worden
uitgevlakt. Daar zitten juweeltjes
tussen, zoals Ek saljou slaan dat jy
jou rna vir 'n eendvoel aansien voor
'een aframmeling geven', in die
jaar nul as die hingste vul, ('in het
jaar nul als de hengsten een veulen krijgen', dus: 'nooit'), As jy nie

daardie mond gehad het nie, het die
kraaie allankjou oe uitgepik, spottend gezegd tegen een opschepper,
iemand met een grate mond, en
Dis nie om die hondjie nie, maar om
die halsbandjie ('Het wordt met
een bijbedoeling gedaan'). Het ligt
voor de hand dat veel van de
nieuwgevormde uitdrukkingen het
Afrikaanse land, landleven of vervoer met de ossenwagen - oorspronkelijk het enige vervoermiddel - betreffen; zie het kader.
Uit de voorbeelden blijkt wel
welke prachtige schertsende beel-

AFRIKAANSE JITD

K I GE

Uitdrukkingen die verwijzen naar het vervoer per ossenwagen:

Van diestaanspooraf'van begin af aan'
Die tou vat 'beginnen'
Oordie tou trap 'een fout maken', oorspronkelijk gezegd van
een t rekdier

Tou-opgooier 'lafaard', eigenlijk iemand die hettouw in de
lucht gooit en ervandoor gaat bij het inspan nen van ossen
voo r een wagen, uit angst voor de hoo rns van de dieren

Agteros kom ook indiekraal'wie gestaag doorwerkt, bereikt
oak zijn doel'

lemandvoorhaak'geld voo rschiete n', eigenlij k: ext ra span
ossen inspannen am een wagen los t e trekken
5y jas isindie wiel'hij verkeert in moeilij kheden'
Uitd rukkingen die verwijze n naar het Afrikaanse land en landleven:

'n Klip laat blom 'het onmogelijke laten gebeuren'
Iniemand se kraalkom (ofin 'n anderse veldwei) 'concurreren, te na kamen '

Alsy ossieslskapieslveetjiesis niein diekraalnie (of AIsy
varkies is nieop hok nie) 'hl] is achterlijk, niet bij zijn volle
verstand'

50 kwaai 5005 'n geitjie 'woedend', nam elijk zo boos als een
gekko
5y Iyfaasvoelhou 'direct na de maaltijd opstappen', zoals een
gier doet
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MINISTERS IN EEN MANDJE
Taalkronkels in winkels en dehoreca

Redactie Onze Taal

Op verkeersborden staan nogal wat taalfouten en grappige dubbelzinnigheden, zo bleek uit de verzameJing die we vorig jaar oktober publiceerden
in Ooze Tool. Maar ook in winkels en de horeca gaat er veel mis.

Is we zouden willen, zouden we de
hele dag kunnen lezen zonde r ook
maar een boek of krant open te slaan.
's Ochtends bij het ontbijt zien we de
gebruiksaanwijzing op het pak Brinta,
de datum op de melk en de moppen op de hagelslag .
En eenmaal buiten begint het talige bombardement
eigenlijk pas echt: we zien bestelbusjes van familiebedrijfjes die verstopte gootstenen repare ren, aanplakbiljetten tegen varkens in de bio-industrie, posters
voor openluchtvlooienmarkten, namen van straten ,
namen van winkels , menukaarten en billboards die je
vertellen welke sekslijnen je zoal kunt bellen . In het
Nederlandse landschap staan meer letters dan
bornen, en in zo'n omgeving moet je weI van heel
goeden huize komen , wil je nog de aandacht kunnen
trekken met.je tekst.
Voor de makers van zulke teksten is het de kunst
om de boodschap zo snel mogelijk over te brengen;
de manier waarop je dat doet , is van ondergeschikt
belang. Dat althans vertelde Bas Schenk van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat
vorig jaar oktober in Onze Taal over verkeersborden.
Dat taalverzorging niet het voomaamste doel is in het
verkeer, bleek ook wel uit de vele foto's van fouten op
verkeersborden die we toen publiceerden.
Ook bij ondememers lijkt de vorm nogal eens ondergeschikt aan de inhoud. Laten we nog even op de
weg blijven: bij de benzinepomp. Nadat Esso ruim
een jaar geleden een samenwerkingsverband met Albert Heijn was aangegaan, besloten de bedrijven dat
uit te dragen met de volgende slogan :

[1g8]
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Dergelijke slagzinnen zijn redelijk populair. Met het
woordje voor wordt simpelweg verteld wat het product de consument oplevert - denk ook aan ''Arke
Reizen voor een zorgeloze vakantie" en "Diesel, for
successful living". AIleen botsten in de slogan voor de
winkels op de benzinestations twee tegengestelde
soorten voor: 'voor het bewerkstelligen van X' tegen over 'voor het tegengaan van X'..
Meer ondememers worstelen met die kleine voorzetsels. Zo moedigt groothandel YEN zijn klanten aan
eens een goed gesprek te beginnen met een kassabon ,
kun je in een Belgische winkel dankzij een verkeerd
voorzetsel terecht voor sterfgevallen en is een Hellendooms cafe een theekransje begonnen op het toilet .

Ais u een
product ter
reparatie
aa nbiedt is dit
aileen mogelijk
in overleg
met de
aankoopbon.

Foto: mr. W.Bosman- Zoeterwoude

Fcto: RogerVan Dyck - Deurne. Belgie

__- - --. c

j

Niet iedereen zal zwichten voor de consumptie op het
toilet, maar wat zijn de alternatieven? In Hellendoorn
krijg je in ieder geval nog lets te drinken. Dat schijnt
in de Roosendaalse stationsrestauratie sinds afgelopen jaarwisseling wei anders te zijn :

En of het maken van bordjes in de eigen taal niet
moeil ijk genoeg is, moeten sommige teksten ook nog
eens vertaald worden voor de passerende toerist. Een
campinghouder in het Belgische Oostende bijvoorbeeld vroeg zich kennelijk af hoe hij ervoor kon zorgen dat zowel de Walen als de Vlamingen de douches
konden vinden .

In dit gedeelte
v an de Brasserie

mag u alleen nog
IIIRokenll1
Dlt lvm de labAk"...t
van.r 1 ja.nuart 2004

Maar ook elders begeven middenstanders zich soms
op glad ijs. Of zou Blokker echt denken dat wasverzachter Robijn weleens gedronken wordt?

DOUCHES
DOUCHES
DUSCHES
SHOWERS

ROBUN
VAPORESSE
IN 2 SMAKEN

Maar het moet gezegd worden: de teksten op de
voorgaande foto's mogen dan in taalkundig opzicht
niet feilloos zijn , ze zijn in ieder geval wel gezien. •

~

EEN CD-BON OF

ONZE TAAL?
En zo heeft - wederom - Albert Heijn een aanbieding
die doet vermoeden dat de klant er bewindslieden
aan zal treffen, met grote ogen en kwispelende staart
wachtend op een nieuw baasje.

Wordt uw volgende cadeau weer een cd-bon? Hij zal met
een beleefde glimlach in ontvangstworden genomen, bij
aile andere bonnen terechtkomen en uiteindelijknog weleens ingewisseldworden ook. Maarhet kan origineler.
Met een cadeau-abonnement op
Onze Tool geeft u niet aileen

eens iets anders, maar ook iets
persoonlijks. Ubenadrukt
ermee wat u gemeen
hebt met de ontvanger: beiden houdt u
van taal. En voor de
prijsvan € 21,- bent u
als gever een jaar lang
elke maand aanwezig.
Geef de naam en het adres
van de ontvanger op aan
Onze Taal en wij sturen hemJhaar
een jaar lang het tijdschrift toe.
Uontvangt van ons de acceptgiro
van € 21,-. Bel (070 - 35612 20),
e-mail (administratie@onzetaal.nl) of schrijf ons
(Raamweg ra, 2596 HL Den Haag) en wij verzorgen een jaar
lang uw cadeautje.
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ITAAlERG ER NISSEN
Gineke vanderPutten

2

Horizontaal
Voornaamwoord bij ongeregeldheden.

53 Boomwaarmen geenlakaanhoeft te

(2)

54 lin vol ironie. (8)

Gouden uitroep. (2)
Betekenisvolle afsluitingvande zin. (10)
Edele pintaal. (7)
Snoepje uit het Italiaans op het Engelse
niveau vanvousvoyeren. (6)
16 De kamerin scheepstaal. (6)
19 Ontoegankelijke stijl. (10)
21 Werkwoordelijke naam. (3)
23 Omslag overdocumenten. (3)
24 Daarkunje eenpersoon op aanspreken. (9)
25 Dieonbeleefde uiting latenwe in het
midden. (7)
29 Taal der liefde. (6)
32 Voorwerpvoor de ge"interesseerde
lezer. (18)
34 Een explosieve klinkerheeft daarslag
van.(7)
36 Viesbroertje van 't kofschip? (3)
37 Lofder kuisheid. (3)
38 Voorbeeld vanvuil taalgebruik? (7)
39 Vurigetonatie. (9)
42 Meewerkend gebruikte mislukking. (5)
44 Pas die men makkelijkkwijtraakt. (3)
45 Oatachterste voegwoordisvooralpopulair bij bouwvakkers. (7)
48 Oatwil zeggen: hij heeft eenzwakaccent. (2)
49 Dedramatiekvanzinnen. (8)

5
7
13
15
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hebben. (4)
58 Typisch getekend. (10)
61 Wijsdat men het herkent. (4)
62 Boek ter inzage dat niet isverschenen.

(11)
64 Met afwijkende zinnen. (6)
66 Detwist voor middeleeuwers. (4)
67 lij weten hoe zeietster discussie moeten stellen. (5)
68 Wordt veelgebruikt in reclametaal? (10)
70 Daar zonderklem. (2)
71 Kort ter plaatse ishij Frans. (2)
72 Aktebezitter? (7)
73 Letterlijkafscheid vande overwinning.

(4)
74 Streng volgens voorschrift. (12)
78 Taal der vertwijfeling? (7)
81 Leer Frans met glans! (5)
82 lo mag menzelf de regels vinden. (12)
83 Geefplaats engelegenheid. (7)
84 Opgave achteraf. (7)
85 Taal vanhet geld?(5)
86 Scandinavische supermarktketen? (4)
87 Regel die bij herhaling wordt toegevoegd. (4)
88 Heiligachtervoegsel. (2)

1

2

Verticaal
Passief hulpwerkwoord. (6)
Paars zonderfelheid. (5)

3 Sprekende pop? (10)
4 Snel voortgaan met eenGriekse letter.
(11)
6 Nat pakdat men in Engeland haalt.(7)
7 Volkse gemeenschap. (3)
8 Grammaticaal meisje. (3)
9 Oorsprong vanfantastische verhalen. (4)
10 Stimulerende doktersroman? (6)
11 Het is de buisdie verlichting schenkt. (2)
12 Veel van dat voedsel maaktde tongen
vanhet volk los. (8)
14 Dialect.(8)
17 Gevleugeld meisje. (3)
18 Ontwikkelingsgebied?(17)
20 lachte taal vanSpaanse edellieden? (4)
22 Onderwijzerdie risicodurft te nemen. (11)
24 Krimpens gezegde? (13)
26 De Franse variantvansabbatical. (8)
27 Puntalskoopwaa r. (7)
28 Gekuiste vervoeging vaneenkoppelwerkwoord. (3)
30 Persoonlijke titel. (4)
31 Kunstige beschrijving die vanailefranje
is ontdaan. (13)
33 Dat persoonlijkvoornaamwoord maakt
het kleiner. (2)
35 Chemisch koekje. (2)
40 Enkelvoudige zin. (7)
41 Gedragen geheel. (3)
43 Houterigesisklanken? (5)
46 Rugdeel waarvoormen speciaal doek
heeft. (5)
47 Hemels punt onder onzevoeten. (5)
50 IsFrans in wezen vervelend? (4)
51 Duitseboten. (4)
52 Uitstekend extraatjevanhet huis!(5)
55 Bronwaarmen beter niet in kanzitten.

(3)
56 Strijd is niet leuk. (6)
57 Groot geleerde uit Amsterdam? (8)
59 Misalsbezoeking. (7)
60 Beeld vanhet geloof. (7)
63 Stamdie in overeenstemming is.(9)
65 Voegwoord in bakken vanbouwvakkers.
(4)
67 Eenheid vanletters. (4)
69 Van die reus ishet werk bijzondermoeilijk. (5)
73 Vrij om te benoemen. (6)
75 Wijzezondergedachten. (5)
76 Werkhardaan eentaai stuk. (4)
77 Baan waarinveelbloed vloeit. (5)
79 Rond VIER hebje dansmuziek. (4)
80 Overblijven iswaarhet hierbij om draait.
(6)
Uw oplossing kunt u voor 31 augustus sturen
naarOnze Taal, Raamweg ra, 2596 HLDen
Haag, e-mail:administratie@onzetaal.nl.
ondervermeldingvan 'taalcrypto'. Onder
de inzenders vande goedeoplossing wordt
eenboekenbon van € 25,- verloot. Deuitslag zalgepubliceerd worden in het oktobernummer.
•

(DE) DORDOGNE
Streeknamen met ofzonder lidwoord?
Viert u graagvakantie in 'de Ardeche' of gewoonin
'Ardeche'? Of gaat u tochlievernaarBourgogne - of
washet nu 'de Bourgogne'? Bestaan er eigenlijk regels
voorhet lidwoordgebruik in zulke gevallen? Een
uithoekvande geografische naamgeving in kaart
gebracht.

WimKruize

I

n 2002 schreef een lezer een
.brief naar het tijdschrift En
route naar aanleiding van het
eerder verschenen artikel 'De
Yonne, een land vol heimwee'. Hij
had zich een beetje gestoord aan
het gebruik van het lidwoord de
voor de naam van het Franse departement. "Nu is het waar dat
men in het Frans in zo'n geval het
lidwoord gebruikt, maar ik vind
het niet gerechtvaardigd dat dit
gebruik bij vertaling naar het Nederlands klakkeloos overgenomen
wordt", schreef hij.
Is dit juist? Is het in het Nederlands gebruikelijk om lidwoorden
voo r zulke streeknamen weg te
laten? Nee, zou je zeggen, want
we hebben het wel degelijk over
'de Elzas' en 'de Provence'. Aan de
andere kant: niemand spreekt van

(De)Dordogne: kasteel van Beynac(dertiendeeeuw)

'de Bourgondie ' of 'de Bretagne'.
Hoe zit het met het gebruik van
lidwoorden in zulke gevallen? En
bij geografische namen in het algemeen?

we hebben nooit een keuzeprobleem bij vernederlandste streeknamen. We zagen al dat iedereen
'de Elzas' zegt, en 'Bourgondie'; er
is niemand die het in zijn hoofd
haalt het over 'Elzas' en 'de Bourgondie' te hebben.
Cateqorleen
De twijfel slaat pas toe bij de
Bij namen van werelddelen, naties,
buitenlandse vorm: is het 'de Bourdeelstaten, provincies, eilanden,
gogne' of 'Bourgogne'? Houden
steden en dorpen is het duidelijk:
we van 'Auvergne' of van 'de Audie worden altijd zonder lidwoord
gebruikt, aldus de Algemene Neder- vergne'? Bij vele andere namen
landse Spraakkunst (ANS), uit
van streken - het gaat dan vooral
om die van oude provincies 1997. Het is dus : Azie, Iran, Vlaanhe erst dezelfde onzekerheid. Mijn
deren, Gelderland, Schiermonnikoog, Brussel en Averbode. Uitzonde- gevoel zegt dat Anjou, Artois,
Pranche-Comte, Gascogne en lieringen: meervoudige namen (de
Antillen, de Verenigde Staten) en
de-France geen lidwoord krijgen,
namen waarin de staatsvorm is op- maar Berry, Poitou, Dauphine,
genomen (het Verenigd Koninkrijk) . Perigord en Limousin wel, Het ar gument? Ik zou het niet weten. Ik
WeI een lidwoord krijgen
namen van bergen (de Mont
vind dat ik kan zeggen: 'het hoogBlanc) , gebergten (de Vogezen),
land van Auvergne', maar talloze
bossen (het Zwarte Woud) en
Nederlanders hebben het over 'de
water (de Noordzee , de Maas) . Tot
Auvergne verkennen'. Ze zien dat
zover is er geen probleem. De
lidwoord natuurlijk in het Frans en
moeilijkheden ontstaan bij de
nemen het, misschien onbewust,
derde categorie: de streeknamen,
over in het Nederlands. En misof, zoals de ANS ze noemt:
schien vinden mensen de Auvergne
"namen van natuurlijke streken",
exotischer en dus interessanter
want die komen "op niet-systemaklinken dan Auvergne.
tische wijze met en zonder lidwoo rd voor". De ANS illustreert
Rivieren
dat gebrek aan systematiek met
Bij de Franse departementen, onttwee rijtjes: de Veluwe, de Borinage, staan in 1789, toen ze als nieuwe
de Provence, de Sinai", de Betuwe en administratieve eenheden de
de Voerstreek versus Haspengouw,
plaats innamen van de vroegere
Lapland, Twente, Westerwolde, Um- provincies, is er nog iets anders
brii: en Andalusie.
wat opvalt. De meeste van die de Soms verhuist een naam troupartementen zijn genoemd naar de
wens van de ene categorie naar de rivier die erdoorheen stroomt, en
andere, en dat is dan ook meteen
zo'n rivier heeft nu eenmaal altijd
te zien aan het lidwoord. Neem nu een lidwoord in de naam. Vandaar
Oekraine. Dat was vroeger een
dat ook departementen namen
streek, die we aanduidden met 'de
met een lidwoord krijgen: le Doubs
Oekraine', maar toen het gebied in en la Haute-Sa/me - behalve als ze
1991 een zelfstandige staat werd,
samengesteld zijn uit twee namen:
werd het overal 'Oekrame' geSeine-et-Oise, Lot-et-Garonne.
noemd. lets dergelijks geldt voor
Ik heb het idee dat NederlanLibanon.
ders in het Nederlands de Fransen
in dat gebruik volgen. We bezoeExotischer?
ken 'de Var', 'de Ardeche', 'de
Maar de lidwoorden voor streekna- Drome' en 'de Dordogne', maar
men gehoorzamen dus niet aan
z;oek~n een ~ee~e)h~~s in 'Maineeen duidelijk systeem. Dat is ook
et -Loire'. Het IS eigerilijk ook wel
meteen alles wat de ANS erover
logisch. Als je de meanders van 'de
Yonne'volgt, dan ga jeook automeldt. Betekent dit dat er ook
niets meer over te zeggen is? Nee,
matisch 'de Yonne' zeggen als je
niet helemaal, want er valt iets op : het over het departement hebt. •
o
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"BEAUCOUP DE PlAISIR"
Franse slagzinnen in Nederlandse reclarne

In Nederlandse reclames wordt maar weinig Frans ge-

brulkt, terwijl je struikelt over het Engels. Waar zou
dat aan liggen? Aan het Frans? Of aan ons Frans?

[os Hornikx,
MarianneStarren
en Bart van HeurKatholieke Universiteit Nijmegen

C

itroen brengt zijn C3 aan
de man met de slogan "La
vie est belle", terwijl concurrent Renault zijn advertenties
altijd afsluit met "Createur d'automobiles ". Zowel het Franse telefoonbedrijf Sagem als wijnproducent J.P. Chenet heeft "Ie t'aime"
gebruikt, en Thalys lokt zijn potentiele klan ten met een zwoel "Bon
voyage".
Wat beweegt deze bedrijven om
Frans te gebruiken in hun reclameuitingen? Natuurlijk, ze komen allemaal uit Frankrijk, of hebben er
op z'n minst een duidelijke band
mee , maar dat is nog niet een
echte verklaring. IKEA adverteert
tens lotte ook niet in het Zweeds en
Sony evenmin in het Japans.
Kennelijk kan het gebruik van
een Franse slagzin het imago van
het adverterende merk verbeteren.
Jack van den Burger, strateeg bij
reclamebureau Euro RSCG BLRS,
dat "La vie est belle" voor Citroen
verzon, bevestigt dat: "Die slagzin
moet het Franse levensgevoel, de
joie de vivre, oproepen. Het leven
is mooi , pluk de dag."
Denkbeeldige reclame

Waarom kiezen reclamemakers
niet veel vaker voor het Frans?
Veel campagnes draaien tenslotte
om het 'pluk de dag' -gevoel dat het
Frans kennelijk uitstraalt. Mis-

Accelerateur
d'avenir

Bon voyage!

[202]
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schien vrezen reclamemakers dat
consumenten het
Frans niet goed
begrijpen, of dat
ze de taal niet genoeg waarderen.
am te onderzoeken of die angst gegrond is, hebben we
een experiment uitgevoerd met een denkbeeldige reclame voor auto's. Allereerst
zijn we op zoek gegaan naar moeilijk en naar gemakkelijk te begrijpen Franse slagzinnen. Daartoe
hebben we een lijst opgesteld van
zeventien Franse slagzinnen, geba seerd op vee!al oudere (auto)advertenties en op schetsmateriaal
van reclamebureau Euro RSCG
BLRS:
Bon voyage!
La vie est belle
Bonne route!
Lenfant terrible
Accelerateur d'avenir
Oh Iii Iii, beaucoup d'extra
L'automobi!e est toujours un
plaisir
Bienvenue dans l'espace
Voyager dans l'avenir
Beaucoup de plaisir
Je t'aime
C'est la difference
La porte du solei!

Bonne route!

4 - 7
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Offre
exceptionnelle

Une nouvelle dimension
Offre exceptionnelle
Vive la difference
Securite routiere
Proefpersonen werd gevraagd uit
deze slagzinnen er vijf te kiezen
die ze wei en vijf die ze niet begrepen. Die tien uitdrukkingen moesten vervolgens ook echt vertaald
worden. De drie gemakkelijkste
slagzinnen bleken "Bon voyage!"
('goede reis'), "Bonne route! "
('goede reis') en "Beaucoup de
plaisir" ('vee! plezier') , en de drie
moeilijkste : 'Accelerateur d'avenir"
('versneller van de toekomst') ,
"Securite routiere" ('verkeersveiligheid ') en "Offre exceptionnelle"
('uitzonderlijk aanbod') .
In het vervolgonderzoek wilden
we kijken of het begrip van de
Franse slagzin invloed had op de
waardering ervan. We lieten nieuwe proefpersonen zes kleurenadvertenties zien , met elk een simpeIe afbeelding van een Franse auto,
de typeaanduiding, het logo en
een van de zes Franse slagzinnen
die uit de test ervoor waren gekomen. am te voorkomen dat de
waardering van de slagzinnen
beinvloed zou worden door de
afgebeelde auto en het merk, hebben we de slogans steeds aan andere auto's gekoppeld, zoals de
Peugeot 206, de Renault Clio en
de Citroen CS.

Overschatten
De Franse slagzinnen bleken inderdaad meer gewaardeerd te worden
naarmate ze beter werden begre pen . Bij de keuze tussen een slecht
begrepen Franse slagzin en een
Nederlands alternatief stemde
driekwart van de proefpersonen
voor de Nederlandse zin. Als het
Frans daarentegen goed begrepen
werd, koos iets meer dan de helft
van de praefpersonen voor de
Franse versie. Opvallend genoeg
scoorden zelfs de Franse slagzinnen die slecht begrepen werden
nog neutraal .
Tot slot deden we een interessante ontdekking over de kennis
die mensen denken te hebben van
het Frans . Uit eerder onderzoek
naar Engelse tv-commercials bleek
dat respondenten hun vertaalcapaciteit sterk overschatten (zie bijvoorbeeld het artikel van Marinel

SPAAN
~

Gerritsen c.s. in Onze Taal januari
1999). Omdat we graag wilden
weten hoe dat zit met Franse reclames, moesten onze proefpersonen
aangeven of ze dachten de Franse
slagzin te begrijpen. Vervolgens
vraegen we hun de zin te vertalen.
Daaruit bleek dat ze prima in staat
ware n hu n kennis van het Frans
in te scha tten. Waar komen die
verschillen tussen het Engels en
het Frans vandaa n? Iedere Nederlander wordt geacht Engels te
beheersen. Mensen zijn daarom
misschien terughoudend om toe te
geven dat ze een Engelse uitdrukking niet begrijpen. Voor het Frans
lijkt dit niet het geval.
Niets lijkthet gebruik van het
Frans in reclames dus in de weg te
staan, of het moest zijn dat met
een grate toename van Frans in
advertenties de exclusiviteit ervan
verloren zou kunnen gaan.

TAPPEN
HenkSpaan

et als Rene Appel en Rob
Schoonen, de auteurs van het
stuk over straattaal in het juninummer van Onze Taal, kreeg ik
de beschikking over een lijst van straatwoorden. Die van mij wordt gebruikt door de Rotterdamse recherche, die aa nvankelijk moeite
ha d met het afluisteren van telefoongesprekken . Ze begrepen gewoon de helft niet. Het
woord afluisteren is trouwens wei heel ouderwets, evenals aftappen. Het aftappen van
een telefoongesprek is 'een tap'. Bij een tap
heb je een verklarende woordenlijst nodig.
Dit zijn termen voor politie: 5-0, wouten,

slangen, seouto, scotoe, pigs, po po, kit, ibahas
(wat door de spellingcorrector hardnekkig
wordt veranderd in baas), jakes en balizie.
Hier valt kit op, een woord dat volgens
mij al voorkomt in Kruimeltje, of aanverwante Ciske de ra t-Iectuur. Wouten is een stokoud woord uit Utrecht. Er zijn stemmen die
beweren dat de beide archaische termen
door de Rotterdamse straatjongens worden
gebruikt om de politie in de maling te
nemen. Oat zou wei een zeer groot lexicologisch historisch besef veronderstellen.
Ook geld stimuleert de verba le creativi teit.
1000 eura = doezoe.
100 euro = barkie.
50 euro = bankoe.
25 eura = tjawa.
10 eura = donnie.
En een ro-eurobiljet = Dolly .
In de lijst komt Masterdam voor, waarmee
Amsterdam wordt bedoeld. In het jaar 2000
heeft Nike ter gelegenheid van het Europees
Kampioenschap voetbal zo veel mogelijk
plaatsnaamborden overgeplakt om Amsterdam te veranderen in Masterdam. Het had te
maken met de vermeende superioriteit van
het Amsterdamse straatvoetbal. Het woord
klinkt artificieel, alsof het inderdaad door
een copywriter is bedacht. In tegenstelling
tot veellevendiger termen als:
heuken, 'feesten';
bosjes, 'uitgeluld';
balhaar, 'sukkel' .
En mijn favoriete straatwoord: klefbessen, 'op
de bank voor de buis zitten'.
Overigens verschaft tappen allang niet
meer de meeste informatie aan hen die op
boevenjacht zijn. Het spoor dat het gebruik
van mobiele telefoons ach terlaat, zegt in
veel gevallen beduidend meer dan gesproken taal - ook als dat gedecodeerde straattaal is.
•

IAMTAM
A. Test uw spellingkennis
1.

a. groentenuil
b. groente-uil
c. qroenteiiil

2.

a. imparatief
b. imperatief
c. imperitief

3. a. Mongolide
b. mongolide
c. rnonqololde

3. disparotie
a. ongelijkheid
b. scheiding
c. verdwijning
4. rotiet
a. adellijke titel in India
b. Ethiopisch gerecht
c. loopvogel
C. Zoek de fouten
1.

Defenomenale meteologische
verschijnselen van het annus horribile 2003. die de Zwitsersegletschers deden srnelten, maakten
van mijn mediterraanse vakantie
geen sinecure.

2.

Wieweet is het opportuun am de
Zuideuropese hitte dit jaar te rnijden en me te laven aan de Ijslandse koelte door in een atlantische
depressie de geysers ten oosten
van Reykjavik te adoreren.

4. a. paarlemoer
b. paarlenmoer
c. parelmoer
5. a. piramide
b. piramyde
c. pyramide
6. a. toernee
b. tourne
c. tournee
B. Vergroot uw woordenschat
1.

adhocrotie
a. impuls
b. inwijding
c. pragmatische bestuursvorm

2.

adiafaan
a. blind
b. Iichtschuw
c. ondoorschijnend

D. Extra

Welk van de onderstaande woorden
op -ton komt niet uit een Europese
taal?
aceton, aston, beton, button.[eston, futon. kanton, karto«, malton.
ponton
Deantwoorden vindt u op pagina
nummer.
•
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De herkomst van een gevleugeld citaat
Oatveel gevleugelde woorden oorspronkelijk citaten
zljn, isvaaknogwei bekend. Maar wat de herkomst nu
precies is.ismeestal duister. [aap Engelsman verdiepte
zich erin,enverzamelde zijnbevindingen in een boek

blood with me
Shall be my brother
(Wij paar, wij paar gelukkigen,
wij broederschare.
Want wie vandaag met mij zijn
bloed vergiet,
die wordt mijn broeder)

schappen in Nederland opgevoerd,
maar dit alles lijkt niet voldoende
als verklaring voor de huidige bekendheid van de uitdrukking alhier, die dateert van halverwege
de jaren twintig van de twintigste
eeuw.

(adebedrijf, 3descene)

dat binnenkort verschijnt. Oaaruit alvast het lemma

Gelukkig wordt hier gebruikt in de

happyfew.

betekenis 'fortuinlijk', want het

happy van Shakespeare op deze

[aap Engelsman

et happyfew wordt in
het Nederlands een
kleine groep uitverkorenen aangeduid, meestal een
maatschappelijke , vooral welgestelde elite. Vaak is da arbij sprake
van een terugblik: bepaalde luxegoederen, -diensten en -sporten
waren vroeger slechts voor enkele
bevoorrechten weggelegd, nu voor
'iedereen'.
Hoewel happy few door de taalgemeenschap niet als een citaat
wo rdt ervaren, gaat deze verbinding uiteindelijk terug op een pas sage in het toneelstuk The life of

Henry the Fifth

A.A.M. Stols (19001973): uitgever van
de literaire reeks
'To the happyfew'.
Portret: Jan Franken Pzn.

(1599) van de beroemde Engelse
schrijver William
Shakespeare (15641616). Een hoogtepunt in dit historische toneelstuk
over de Engelse koning Hendrik V
(1387-1422) is de
veldslag tussen het
Engelse leger en
een grote Franse
overmacht bij het
Noord-Franse Azincourt op 25 oktober 1415. De avond voor de slag
constateert Shakespeares kon ing
Hendrik met genoegen dat de Engelsen ma ar met weinigen zijn,
wat de eer van een overwinning die zij inderdaad zouden behalen des te groter zou maken. Hendrik
zegt daarom tot zijn edelen:
We few, we happy few, we band
of brothers.
For he to-day that sheds his

[2°4 ]
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plaats komt in betekenis overeen
met het huidige lucky.
Deze voor een veldheer wat eigenaardige redenering - 'fijn dat
we in de minderheid zijn!' - gaat
terug op een anekdote uit de klassieke Oudheid, die tijdens de Renaissance onder geletterden alge me en bekend was . In de 'Uitspraken van Spartanen', die zouden
zijn bijeengebracht door de Griekse schrijver Plutarchus (ca . 47-ca.
125), vinden we, in de vertaling
van Hein L. van Dolen:
Dit is de reactie van Paidaretos
toen hem werd gezegd dat er
zoveel vijanden waren: 'Ha fijn!
Dan behalen we meer roem
omdat we meer slachtoffers
maken.'
Deze anekdote ligt ook ten grondslag aan een internationaal ver breid spreekwoord, met als - in
vergetelheid geraakte - Nederlandse varianten hoe grotervijand, hoe
grotervietorie en hoe meer vijanden, hoe meereer. Dit laatste is bij
Shakespeare in dezelfde passage te
vinden in de vorm "The fewer
men, the greater share of honour".
In het Engels is happyfew in de
loop van de eeuwen sporadisch in
gebruik gebleven, ongeveer in de
mod erne betekenis 'groepje uitverkorenen'. Voor de Engelsen heeft
dit stuk van Shakespeare altijd een
sterk patriottisch-chauvinistisch
karakter gehad; in dat licht moet
een vrij bekende verfilming uit
1944 worden gezien, met Laurence
Olivier als regisseur en hoofdrolspeler, Daarna is het nog herhaaldelijk verfilmd en voor televisie
bewerkt, en het is sinds 1964 enkele malen door Engelse toneelgezel-

Stendhal en Stols
Hebben de Nederlanders de uitdrukking dan overgenomen uit het
gewone Engelse taalgebruik? Na
de Tweede Wereldoorlog zal dat
een rol hebben gespeeld, maar in
de jaren twintig was die invloed
nog heel gering. De vroegste bekendheid van happyfew in het Nederlands kan waarschijnlijk uit een
heel andere bron worden verklaard. In het digitale archief van
De (Groene) Amsterdammer, dat de
periode 1877-1940 bestrijkt, verschijnt happyfew voor het eerst in
januari 1925, waarna het in dat
blad tot aan de oorlog niet vaak,
maar wel vrij geregeld wordt aangetroffen, veelal in erudiete beschouwingen over literatuur, en
enkele malen in onmiddellijk verband met de namen Stendhal of
Stols. Dit kan bijna geen toeval
zijn: in 1924 was de Nederlandse
meesteruitgever A.A.M. Stols
(1900-1973) een exclusieve literaire boekenreeks begonnen onder de
titel 'To the happy few '. Dat was
het slotmotto van de beroemde
roman La chartreuse de Parme ('De
kartuize van Parma', 1839) van de
Franse schrijver Stendhal (pseudoniem van Henri Beyle, 1783-1842),
die een bewonderaar was van de
Engelse letteren en speciaal van
Shakespeare. Met dat motto gaf
Stendhal uiting aan zijn overtuiging dat hij schreef voor slechts
enkele uitverkorenen.
Het lijkt er sterk op dat het
Stols is geweest die , in 1924, de
uitdrukking happyfew in het Nederlands heeft geintroduceerd. Pas
zo'n veertig jaar later is ze voor
het eerst in een Nederlands woordenboek opgetekend.
f!i
Bel<ende citaten uit hetdagelijl<s taalgebruil<
van jaapEngelsmanverschijnthalfaugustusbij Sdu Uitgevers in DenHaag. Zieook
de lezersaanbieding op biz. 207.
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ARTHUR JAPIN

L

uchtkasteel. Zware torens en
dikke muren grondvesten op
een wolk moet weI het voorrecht van dwazen zijn. Tegen
bet er weten in iets willen wat niet kan ,
dat aIleen ontroert mij al.
Bovendien vind ik het woord luchtkasteel aangenaam en verleidelijk,
omdat het vol tegenstellingen zit, die je
steeds weer op het verkeerde been zetten. Het luchtkasteel is samengesteld
uit twee elementen van levensbelang.
Het eerste, letterlijk, geeft vrijheid om
te ademen, het tweede, figuurlijk, biedt
bescherming en veiligheid. Toch vormen ze een onmogelijk paar. Licht en
zwaar, ongrijpbaar en solide , hemel en
aarde. Zo onverenigbaar schijnen ze,
dat aIleen al het feit ze samen te zien
drama suggereert, blinde passie met
aIle klappen die daarbij zuIlen worden
opgelopen, de spanning van een onvermijdelijke teleurstelling, een vlucht en
het verdriet wanneer de werkelijkheid
de droom uiteindelijk zal verpletteren.
Zijn waardevoIle geheim onthult het
luchtkasteel echter pas in vergelijking
met soortgelijke, schijnbaar even onbe stendige begrippen. Neem onzinnige
constructies als het zandkasteel, de
zeepbel of de luchtspiegeling. Allemaal
zijn deze in een tel verdwenen, bij de
eerste golf, een aanraking, even knippe ren met je ogen . Iedereen kan zien hoe
vergankelijk ze zijn en geen mens zal er
zijn hoop op vestigen.
Door het luchtkasteel echter, dat in
tegenstelling tot de rest door geen

Jan Kuitenbrouwer

mens valt waar te nemen, zelfs niet in
een flits, laten taIlozen zich altijd weer
verleiden. Blijkbaar wekt juist die onzichtbaarheid vertrouwen. Wat er niet
is, kan immers nooit vergaan. Wat niet
bestaat, is onverwoestbaar. Zoiets stelt
nooit teleur. Hoop is een onzichtbare
en dus onneembare vesting.
Het lijkt mij daarom verstandiger
hoop te vestigen op een luchtkasteel
dan op een kasteel van zand of zelfs
het echte van graniet. Ook wat gebouwd werd om de eeuwen te trotseren, zal op een dag vervliegen. Alleen
wat uit een droom wordt opgetrokken,
kan aIle aanvaIlen doorstaan. Het is de
enige manier waarop we onszelf een
monument kunnen bouwen dat onvergankelijk is.
Zo lijkt dit woord, dankzij de samenvoeging van zijn onverenigbare elementen , haast een magische formule om
mee te bewijzen wat een mens aIleen
maar voelen kan . Bovenal is dit woord
mij echter lief omdat het zichzelf niet
serieus neemt, wat voor mij het wezen
van wijsheid is. Het relativeert wat gewichtig lijkt en spoort aan te reiken
naar het ongrijpbare. Daarmee bepleit
het precies die dwaasheid waaraan ik
mijn leven te danken heb. Kijk, lijkt dit
woord te schreeuwen, wat zwaar
schijnt, is maar licht en vluchtig.
•
Arthur lapin (1956) is schrijver; dit voorjaar ont ving hij de Libris Literatuur Prijs 2004 voor zijn
boek fen schitterend gebrek.

OPROEP: BIJBELTAAL
Redactie

Onze Tool

D

e bijbel is niet altijd even mak kelij k te snappen. Wat mo eten w e bijvoorbeeld met het

volgende advies van Prediker : "Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden
na vele dagen "? Na vele dagen - en nog wei eerder ook - is dat brood echt verdwenen.

Behalve veel du isters staat er in de bijbel ook veel opvallend moois. Bijvoorbeeld deze regels uit de
Psalmen: "Gelijk een hinde die naar waterbeken srnacht.j zo smacht mijn ziel naar U, 0 God ." En
natuurlijk de befaamde w oorden van dezelfde Prediker : "alles is ijdelheid en het najagen van wind" .
Dit najaar zullen we in

Onze Tool uitvoerig stilstaan bij de taal van de bijbel, naar aanleiding van

de Nieuwe Bijbelvertaling, die eind oktober verschij nt. Met het oog daarop zouden w e graag weten
wat u de moeil ijkst te doo rgronden bijbelpassage vindt, en wat de allermooiste - waarbij het in de
praktijk natuurlijk heel goed mogelijk is dat beide cateqorieen met elkaar samenvallen. En mocht u
de precieze vindplaats weten : heel graag! Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen.
Reageren kan t ot 20 augustus, v ia o nze website (www.onzetaal.nl) of per post: Redactie Onze

Tool, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.

•
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Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek, waarin
JanKuitenbrouwer de betekenis opzoekt van woorden
die hem opvallen. Betekenissendie je niet gauw in een
dictionaire zult aantreffen, maar wei in een iktionaire.

T

~et.in

ik
en wacht op de eerste associane.
Bouillonblokje.
Tja, dat zou best eens het actiefste blokje van mijn vocabulaire kunnen
zijn.
De tweede: blokje om.
Dat moeten de kinderen, met de hondo
'Toe, even een blokje. Het is ook jullie
hond!'
Als ik zelf ga, zeg ik geen 'blokje'.
Blokje kaas.
Natuurlijk, het bestaat. Net als 'borrelen'. Ik
zal het vast weleens doen, maar zeggen?
Zoals je een hoofd moet hebben voor een
hoed, moet je een leven hebben voor bepaalde woorden.
'Als jij dan voor een glaasje zorgt, zorgen
wij voor een knabbeltje!'
Twee mannen, op het strand van Domburg.
Daar had dat blokje kaas nog weI achteraan
gekund.
Legoblokje.
Nee, Legosteentje is het.
Gelijke ribben hoeft niet, al is dat weI het
eerste waaraan je denkt. Maar zoals er in
een blokkendoos nauwelijks echte kubussen
zitten, zijn ookkaas- en bouillon- en huizenblokjes zelden gelijkzijdig. Zelfs de
derde dimensie is optioneel, denk aan de
blokband (bij taxi's) of de geblokte blouse.
Maar er is een nieuw blokje.
Een blokje dat aIleen in de tijd bestaat,
Het begon met het 'showblokje'. In Wedden
dat, als ik me goed herinner. Er kwam een
intermezzo, een entr'acte, maar die woorden waren misschien te moeilijk voor de
doelgroep, dus Jos Brink sprak van 'het
showblokje'. (Zang en dans.)
Blokje als: programmaonderdeel. Agenda punt. Stukje tijdbalk. Afwijkend gekleurd
segment op planbord. Blokje. Nu heeft Idols
ook het 'supportblokje', en laatst sprak iemand op televisie van het 'promoblokje'.
Inmiddels verdelen wij ook aIles in blokjes .
Muziekblokje, leesblokje , fietsblokje , tvblokje.
'Koffieblokje ?'
'Nee dankje, morgen vroeg op.'
Het blokje zelf is er blij mee .
Weer helemaal actueel.
•
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Voor meer aanbiedingen zie www.onzetaal.nl/aanbiedingen

Vogelnamen

Welsprekendheid

Etymo/ogisch standaardwerk

Klassieker eindelijk in het Nederlands

n zijn monumentale Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen gaat Klaas J. Eigenhuis in op aile Nederlandse en Friese namen (en op een
groot aantal gewestelijke en plaatselijke benamingen) voor
vogels die in de Lage Landen in het wild voorkomen. Ook
veel uitheemse soorten passeren de
revue. De herkomst wordt verklaard in
2200 lemma's, waarin zo'n 8000 vogelnamen aan bod komen . Waarom heet
de Panuris biarmicus in het Nederlands
'baardmannetje'? En heeft de naam fitis
soms te maken met het geluid dat dit
boszangertje produceert? Deze verklarende informatie, met vaak eigenaardige en amusante details , vult Eigenhuis
aan met uitgebreide etymologieen van
de vogelnamen, plus de varianten en buitenlandse equivalenten ervan. Het boek is geillustreerd met etsen en veldschetsen. In vogelaarskringen geldt het nu al als standaardwerk.

e Griekse denker Aristoteles (384-322 v.Chr.) verdiepte
zich als eerste in de psychologische en sociologische
aspecten van het pleidooi en de redevoering. Hij zag in
dat een oordeel zich niet aileen laat vormen op basis van argumenten ('logos'), maar ook wordt beinvloed door factoren
als de persoonlijkheid van de reflristotele:;
denaar (,ethos ') en de gemoedstoestand van zijn publiek ('pathos'). In zijn Retorica beschrijft
Aristoteles de logische, psychologische en ethische aspecten
die de spreker (of schrijver) in
overweging moet nemen.
Aristoteles' befaamde standaardwerk is nu voor het eerst in
het Nederlands vertaald. De tekst
is voor niet -gespecialiseerde lezers toegankelijk gemaakt met
noten, een register, aanhangsels
en een literatuurlijst.

D

I

€ 5,- korting voorlezersvan Onze Taal
€ 4,75 korting voorlezersvan Onze Taal
Verklarend en etymologisch waordenboek vande Nederlandse vogelnamen
(Stichting Dutch Birding Association . gebonden, 672 bladzijden) kost

Retorica (Historische Uitgeverij, gebonden. 320 bladzijden) kost in de

in de boekhandel € 39.95. Het boek wordt u zonder verdere kosten

boekhandel € 38,75. Het boek wordt u zonder verdere kosten toege-

toegestuurd als u € 34.95 overmaakt op rekening 4265902 van het

stuurd als u € 34.- overmaakt op rekening 4265902 van het Genoot-

Genootschap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Vogelnamen' en uw lidnum-

schap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Retorica' en uw Iidnummer of adres .

mer of adres. Voor Belqie : € 37045 op postrekening 000 -1635566-49.

Voor Belqie: € 36.25 op postrekening 000-1635566-49.

Nevellands

U ofjij?

n de politiek, de ambtenarij en ook weI
in het zakenleven hecht men veel belang aan 'communicatie met de burger'.
Is dat he lder,
Maar waarom, zo vraagt Bas Hageman
voorzitter? zich af, bedient men zich dan zo vaak van
Effectief
vage taal en onbegrijpelijk jargon? In zijn
commu niceren boek Is dat helder, voorzitter? beschrijft
Hageman het "Nevellands" van al die
bestuurders, ambtenaren, voorlichters en
andere spreekbuizen, en laat hij aan de
hand daarvan zien hoe je je boodschap
wel duidelijk en effectief kunt overbrengen. Zijn kritische beschouwing gaat vergezeld van een zeer
uitvoer ig Nevellands lexicon, waarin hij vijfhonderd gebakkenluchtwoorden van tekst en uitleg voorziet.

anny Vermaas heeft zich grondig
verdiept in de Nederlandse aanspreekvormen. In haar proefI' ~
...
schrift over dit onderwerp onderzocht
ze welke veranderingen er sinds de
dertiende eeuw zijn opgetreden in de
manier waarop Nederlanders elkaar
Magik u
aanspreken, en die ontwikkelingen betutoyei en'!
l\.1n,.pretkvormrn
schrijft ze nu in Mag ik u tutoyeren? ook
",Ne-detl.and
voor een breder publiek. Een belangrijk
deel van dit boek gaat over de aanspreekvormen van vandaag de dag, en
daarmee biedt Vermaas iedereen die weleens twijfelt over u
of jij mete en ook een houvast voor de dagelijkse omgang met
anderen.

BA S HA GEMAN

I

Hanny Vermaas

H

Per boek € 1,50 korting. Samen voor € 16,- i.p. v. € 20,50
Is dothelder, voorzitter? (paperback. 128 biz.) kost in de winkel € 12.- en voor leden van Onze Taal € 10.50. Mag ik u tutoyeren? (paperback. 80 biz.) kost
in de winke l € 8.50 en voor led en € 7,-. De twee boeken , beide verschenen bij uitgeverij Veen, kosten u samen € 16.-. Maak € 10,50 (o.v.v. 'Nevellands'),

€ 7.- (o.v.v. 'u/jij') of € 16,- (o.v.v. ' Nevellands + ufjij') over op rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag. Uw bestelling wordt u dan
zonderverdere kost en toegezonden. Bestelling en betaling vanuit Belqie: € 12,-/€ 8.50/€ 19,- op postrekening 000 -1635566-49 .
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Ruggespraak gebundeld
De grappigste taalkronkels uit de media

lichaamstaal
Inventarisatie van algemene gebaren

"

ond 1980 verschenen het Nederlands gebarenboekje en
het Nieuw Nederlands gebarenboekje, waarin Herman
Pieter de Boer (teksten)
en Pat Andrea (tekeningen) de
gebaren inventariseerden die we
in Nederland gebruiken om zan der woorden een gedachte uit te
drukken, of om iets wat we zeggen kracht bij te zetten. Andrea
en De Boer hebben de inhoud
van deze twee boeken herzien en
aangevuld - ook onze gebaren
""O_.......""'••er ..... Wd<.
veranderen tenslotte - en het
resultaat, Het groat gebarenboek
der Lage Landen, is nu in een
fraaie band verschenen.

D

inosaur us-eieren onder de hamer", "Criminelen
opereren in ziekenhuis", 'Agent schiet man met
nepgeweer dood". Al meer dan tien jaar lang
selecteert de redactie van Onze Taal maandelijks tientallen
taalkronkels uit de media. De grappigste publiceren we in 'Ruggespook gereden spraak', achter op het tijdschrift, en
DegnpplgSl81nlknln181S
de allergrappigste uit die rubriek - ,.
Un'8 media . ;1"/
zo'n zeshonderd knipsels - zijn nu
gebundeld
in Doorrood en spook
,,-- .. 'J;
gereden . Omdat niet altijd meteen
duidelijk is wat er nu precies mis is
met zo'n uitglijder, wordt de taal V8rmmeJd door
h811i8lloetsl:haD IlnloTaal kundige achtergrond van veelvoor. .. . _ _ _ .. 11I1
komende misgrepen in korte, luchtige kaderteksten toegelicht.

Door rood en

~.*

R

Toegestuurd voor € 7,95

€ 3,50 korting voorlezersvan Onze Taal

Door rood en spook gereden (Sdu Uitgevers, ingenaaid, 96 bladzijden)

Het groot gebarenboek derLoge Landen (Kempen Uitgevers , gebonden,

kost € 7,95. Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als

met stofomslag) telt 280 bladzijden en kost in de boekhandel € 24,50.

u dit bed rag overmaakt op rekening 4265902 van het Genootschap

Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als u € 21,- over-

Onze Taal in Den Haag onder vermelding van 'Rood en spook ' en uw

maakt op rekening 4265902 van Onze Taal in Den Haag onder vermel-

lidnummer of adres. Bestelling en betaling vanuit Belqle: € 8,95 op

ding van 'Gebaren ' en uw Iidnummer of adres. Bestelling en betaling

postrekening 000-1635566-49 .

vanuit Belqie: € 23,50 op postrekening 000 -1635566-49.

Taaldilemma's
Test en uitleg

Bekende citaten
De herkomst vangevleugelde woorden

Nederlands schrijven is zo makkelijk nog niet.
Spelling en grammatica plaatsen ons regelmatig voor
dilemma's: was het nu de zeljde of dezeljde, olympisch of
Olympisch, melodien of melodieen] En hoe ging ook alweer de
vervoeging van bridgen? Taaltrainer
Dick Pak weet uit jarenlange erva~
ring wat de voetangels en klemmen
I aa
I emma's zijn. In zijn boek Taaldilemma 's behandelt hij een groot aantal van dit
soort lastige kwesties. Oat gaat volgens een vast stramien: de lezer
krijgt eerst een spellingtest te
maken, waarna er op een a anderhalve bladzijde een bepaalde spellingkwestie wordt uitgelegd - zodat
men zich tussen de testjes door de
(nieuwe) spellingregels eigen kan
maken. En dat niet aIleen, want er
worden in het boekje ook nog een
aantal grammaticale onderwerpen uitgeplozen.

evleugelde woorden zijn uitingen die zo treffend bleken
te zijn dat ze tot het dagelijkse taalgebruik zijn doorgedrongen . Het Nederlands kent er honderden, zoals alles
van waarde is weerloos en meedoen is belangrijker dan winnen.
Men weet meestal weI wie de bedenker
was , maar wanneer en waarom deze
woorden gesproken werden voordat ze
zo'n hoge vlucht namen, is vaak in de vergetelheid geraakt. Vertaler Jaap Engelsman is iemand die graag het naadje van
de kous weet over dit soort citaten. In zijn
boek Bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik gaat hij uitvoerig in op de herkomst en de achtergronden van 250 uitspraken, afkomstig uit binnen- en buitenland, en vertelt hij
het verhaal achter bijvoorbeeld dan liever de lucht in, alles
zoop en naaide en proleiuriers aller landen, verenigt u! Daarbij
komt hij soms tot verrassende conclusies, want er zijn ook
citaten die een andere oorsprong hebben dan doorgaans
gedacht wordt. Het boek bevat een uitgebreid register.

OUtlOOS

F

Id ol

G

€ 2,50 korting voorlezers van Onze Taal

€ 5,- korting voorlezersvan Onze Taal

Tao/dilemma's (Uitgeverij Pak, gelijmd, 160 bladzijden) kost in de boek-

Bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik (Sdu Uitgevers, gebonden ,

handel € 12,50. Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd

500 bladzijden) kost in de boekhandel € 39 ,90. Het boek wordt u na

als u € 10,- overmaakt op rekening 4265902 van het Genootschap

verschijning (half augustus) zonder verdere kosten toegestuurd als u

Onze Taal in Den Haag onder vermelding van Taaldilemma's' en uw

€ 34,90 overmaakt op rekening 4265902 van Onze Taal in Den Haag

Iidnummer of adres. Bestelling en betal ing vanuit Belqie: € 11,50 op

o.v.v. 'Engelsman' en uw Iidnummer of adres. Bestelling en beta ling

postrekening 000-1635566-49.

vanuit Belqie : € 37,15 op postrekening 000-1635566-49 .
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Guus Middag

S. Vestdijk in 1925

oe voorkomt u dat uw
schaap schurft krijgt?
Altijd even Vergilius
raadplegen. Die wist
al dat een schaap met schurft "een
kwaad ding" is, en dat een dier het
zomaar kan oplopen. Het kan al
gebeuren "wanneer hij nat is / en
koud tot op het bot , of door en
door bevroren / en ruig van vorst",
zo legt hij uit in zijn leerdicht Georgica, in het Nederlands vertaald
door Ida Gerhardt, onder de titel
Het boerenbedrijf. Het derde boek
daarvan is gewijd aan het vee .
Schurft kan een schaap ook krijgen "als men hem na 't scheren
vuillaat / en hij dan 't zweterig lijf
aan scherpe stekels ophaalt." Vergilius adviseert daarom het schaap
na het scheren in te smeren met
een zelfgemaakte zalf. De basis
daarvan is een
mengsel van zachte was en pek,
waar zuivere zwavel doorheen is
geroerd, plus zilverglid en bitter
olieschuim. Wat
zilverglid en olieschuim precies is,
weet ik niet, en ook
niet waar je het
kunt kopen , maar
het is er vast goed
voor en het zijn
mooie woorden.
Door de aIdus
verkregen basiszalf
menge men dan
nog "zeeajuin,
scherp nieskruid en donker bitumen". Ook mooie woorden. Ook
zonder vermelding van de dichtstbijzijnde verkoopadressen. Dus
ook bestemd voor de goede verstaander. In een noot vermeldt Ida
Gerhardt dat bitumen aardpek is,
alsof daarmee de hele schurftzalfbereidingspassage wel voldoende
opgehelderd is en iedereen nu zelf
aan de slag kan . Maar wat is aardpek nu weer? En nieskruid? En
zeeajuin?
Er zit een mooi contra-alfabet in
dat zeeajuin: het begint met de z
van zee, en het eindigt met de a
van ajuin. Het woord moet, met al
die verschillende klinkers, de dub belgeschreven e en de tweeklank

[208]

0 N Z ETA A L

2 0 0

4 - 7

I8

ui, heel geschikt zijn voor allerlei
idiote Opperlandse letterlijsten.
Vergelijk aloe, zee-egel en pijpetui.
Met die francoise uitgang op -uin
kan het woord ook in allerlei plezierpoezie gaan meedoen. Vergelijk Henk Spaan: "En / juin / worden / aIle / Fransen / bruin." (En
het antwoord van Levi Weemoedt:
"In / december / eten / ze / nog /
Camember.")
Unio
En wat was ajuin ook alweer? Was
dat niet die koele kristalsoort, of
gladde puimsteenachtige steen,
waarmee de man na het scheren
de licht geirriteerde gezichtshuid
dept en koelt en kalmeert, vooral
vroeger veel gebruikt? Daarom natuurlijk ook zo geschikt als ingredient voor de schurftwerende schapenaftershave. Of was ik nu in de
war met aluin? Was ajuin dan niet
die harde, meestal blauwgrijze
steensoort waar men ook weI tem pelzuilen van maakte? Zoiets als
travertijn? Of was ik nu in de war
met arduin? Dan was ajuin zeker
de mandragorawortel in de vorm
van een kleine, verschrompelde
mensengestalte, volgens het volksgeloof onder een galg opgeschoten
uit het zaad van een gehangene,
met grote geheimzinnige toverkracht, dus heel bruikbaar als bestanddeel van een medicinale
schapenschurftzalf. Of was ik nu in
de war met alru in?
Ajuin is, zo leert Van Dale, een
gewestelijk woord voor ui. Vooral
in het zuiden van Nederland en in
Vlaanderen gebruikt, en daar even
normaal als de siepel in 't oost'n.
Vergelijk de ajuin met de Franse
oignon en de Engelse onion, nazaatwoorden van de Latijnse unio.
En zou dan de zeeajuin een in zee
groeiende ui zijn? De naslagwerken melden dat de zeeajuin inderdaad een soort van ui is, maar hij
groeit niet in, maar aan zee, vooral
in Zuid-Europa en vooral aan de
kusten van de Middellandse Zee.
Alchem ist
Ook in Arabie moet deze zeekustui, en deszelfs medicinale werking,
bekend zijn geweest . In zijn gedicht 'Arabische bezwering' (1931)
laat S. Vestdijk een oosters alche-

mist heel aandachtig de ui ontleden. "Zeer omzichtig pluist hij zeeajuin / tot pulver ", zo begint het
gedicht. Vermoedelijk is de ui in
kwestie gedroogd geweest, want
anders is het moeilijk om deeltjes
ervan tot pulver (poeder) te pluizen. Onze scheikundige schuift het
zeeajuinpulver vervolgens "bevend
door de / monding der karaf,
waarin het water / wacht." En dan
neemt hij "de haren van een ruin ,
/ eenjarig en betooverd, prevelt
woorden / en davert met .zijn staf,"
Wat zou dit geheime toverbrouwsel onder invloed van toverspreuken en stafgestamp gaan opleveren? Goud? Een of ander elixer?
Onsterfelijkheidsdrank?
We krijgen het niet meteen te
horen. Onze aandacht wordt door
de dichter weggeleid naar een
geest (een djinn) die zich achter
de rug van de oude alchemist aan
het materialiseren is. Ik weet te
weinig van alchemie om te kunnen
beoordelen of dit een onbedoeld
gevolg van de ajuinbrouwerij is, of
een onafhankelijke actie van de
geest zelf. En ik weet te weinig van
de Vestdijkiaanse stilistiek om
zeker te weten wat er precies gebeurt als de geest vervolgens "onzichtbaar over's meesters schouder / een vreemd verijdeld goud
uit het bestel steelt." Ik denk dat
hij zonder dat de magister het
merkt een begin van goudvorming
uit diens karaffen en retorten wegneemt. De oude man ziet aIleen de
weerspiegeling van zijn eigen gezicht in het glas van de karaf. Hij
doet een stap terug, "schikt uit den
lichtkring weg", en wendt zich
peinzend weer "naar oudere tractaten".
Dlchterlijke we nd ing
Daarmee is dit gedicht afgelopen.
Een vreemd en grillig geval: het
lijkt wel een oosters sprookje , en
een fantasie over de wondere wereId van de alchemisterij, maar
meteen ook een parodie erop . Als
ik het goed begrijp , lijkt het goudmaken hier te lukken, maar heeft
de verstrooide uitvinder het zelf
niet door, en ook niet dat zijn zelfgebrouwen goud voor zijn neus
gestolen wordt door een of andere
tovergeest.

GEDICHT VOOR
tREAC
CTIES
Maandelijks ruimen we een pleats in voor gedichten: speciaal voor Onze Taal geschreven

Waarom schrijft een beginnende
dichter zoiets? Toevallig weten we
het antwoord. In een gesprek met
G.H. 's-Gravesande in april 1933
zei Vestdijk over dit gedicht: "Curieus is, dat een vers als Arabische
bezwering' van het woord 'zeeajuin' uit geschreven is. Ik yond
dat zoo'n mooi woord en daaruit is
het gedicht ontstaan." En vele
jaren later, in januari 1962 , in een
gesprek met Nol Gregoor, over de
omstandigheid "dat je als het ware
verleid wordt tot het schrijven van
een gedicht, doordat je een bepaalde, laten we zeggen dichterlijke
wending plotseling invalt, ook al is
het maar toevallig. C...) Ik herinner
me dat [dat woord] mij te binnen
schoot, toen wist ik helemaal niet
hoe dat gedicht verder zou worden, en dat is dan die Arabische
bezwering' geworden. C.. .) Ja, het
was een woord, 'zeeajuin', ja , ja,
precies. Dat yond ik zo'n mooi
woord. "
Noteren wij daarom in het
Woordenboek van de poezie : "zeeajuin, benaming voor zeker aan de
mediterrane kust groeiend gewas
met een grote eivormige bolwortel
waaruit een lange stengel en lancetvormige bladeren groeien, o.a.
aangewend bij de schapenschurftbestrijding en de alchemistische
goudbereiding (aldaar vooralsnog
met onzichtbaar succes); ook door
beginnende dichters gebruikt als
gangmaakwoord voor gedichten
met nog onbekende inhoud, vooral
omstreeks 1930."
•

poezle over taal en alles wat daarmee samenhangt.
Dit keer een gedicht van Simon Vinkenoog (1928), Dichter des Vaderlands ad interim.
Zijn jongste bundel, Goede raad is vuur,verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Passage.

DINGTAAL
Noem de dingen bij hun naam
of geef ze andere namen.
Ja kunnen zeggen tegen alles wat je ziet,
ook al doet het je pijn en verdriet.
De wereld wil bedrogen worden,
dus leggen wij de wortels bloot.
Al wat rijmt of ongerijmd is
- met het oog op ieders dood leidt tot een leven scherp op de snede,
naar een weten dat altijd
onverrichter zake blijkt:
Het woord dat van iedereen is,
hel of hemel, verrukking of verdoemenis,
desalniettemin en onvermijdelijk.
In de taaltuin groeien geleende woorden
en hardhandig taalgebruik,
wanklank in de klinkers
en medeklinkers zonder mededogen.
Het goede voorbeeld geven:
articuleren, psalmodieren, rapsodieren
De stem is een muziekinstrument
op taal en betekenis afgestemd,
op het onhoorbaar ongeziene
immer deinende wegebbende
einde , verder strekkend
dan verder weg -

(advertentie)

op de weg die een taal gaat door de eeuwen
als beschavingen verstenen
onder zand verdwenen
of in het moeras van de vergetelheid.

'l k wil gelezen w orden!'
M ulta tuli

EIGEN BEHEER

Voor uw uitgave in eigen beheer

Nieuwpoortkade 2a
1055 RXAmsterdam

gelcgen heids uirga ve
pro efsch rift
dic ht bun del
roman
etc.

Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@euro net.nl
website: www. boekservice.nl/eigenbeheer

De dichter heeft zich schrap gezet
Tussen vecht- en vlucht-reflex;
Hij dient zijn tijd. Zon schijnt.
Taal blijft.
Simon Vinkenoog
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VROUWENCLICHES VAN DE WERELD
Liesbeth Koenen

H

et opmerkelijkste is
misschien nog wel dat
het zo gauw enorrn
saai wordt. Je zou
denken: hoe er in meer dan 240
talen, verdeeld over ruim ISO landen, over vrouwen gesproken
wordt, dat moet van begin tot end
boeiend zijn. Maar bladeren en
lezen in de grote collectie spreekwoorden en gezegdes die hoogleraar interculturele literatuurwetenschap Mineke Schipper samengebracht heeft onder de titel Trouw

weinig verrassends.
Dat komt om te beginnen doordat de strijd tussen de seksen overal over min of meer dezelfde dingen gaat, iets wat ook Schipper in
haar inleiding constateert. Haar
verbazing over de grote overeen komsten tussen vrouwenspreekwoorden uit
alle windstreken was voor
haar zelfs de
aanleiding
om op grote
schaal te
gaan verzamelen . In
totaal yond
ze er zo'n
15.000, waarvan er veel
ter sprake
komen in dit
boek. Met het
maken ervan
hoopte Schipper verklaringen te vinden
voor het feit
dat de meeste spreekwoorden ook
in totaal andere talen en culturen
direct prima begrepen worden.
Ook iets wat ze niet verwacht had.

woorden over uiterlijk. Dat vrouwen vaak slechter af zijn dan mannen , eronder gehouden worden,
zowel gevreesd als bemind worden
- het is bepaald geen nieuws . Liefde, seks, kinderen baren, trouwen,
strijd over de verdeling van taken
en macht , het zijn universele , in
elke cultuur centrale verschijnselen. Over die en soortgelijke therna's heeft Schipper haar collectie
dan ook verdeeld . Grotendeels
gaat het om dingen die alles te
maken hebben met de evolutie van
de mens. Die bracht ook taal , en
dus de gelegenheid elkaar kennis
en (volkslwijsheden door te geven.
We doen dat onder meer met
i behulp van wat Schipper 'het
kleinste literaire genre ' noemt, en
.dat is een prachtige omschrijving
van spreekwoorden, waar zelfs
meer in zit dan ze in de gaten lijkt
te hebben. Ze werkt die gedachte
namelijk niet erg uit, terwijl toch
snel in het oog springt dat spreekwoorden inderdaad veel kenmerken van de 'grote' genres hebben.
Aan de vormkant vallen allerlei
soorten rijm op, en ritme. Inhou delijk zie je vaak dat er gebruik
wordt gemaakt van beeldspraak,
vergelijkingen, en een onverwachte draai geven aan het geheel. Een
goed voorbeeld waar dat allemaal
in zit, is het tamelijk bekende 'Wie
een leverworst koopt of een weduwvrouw trouwt, weet nooit wat
een ander erin heeft gedouwd.'
Spelen met de verwachtingspatronen van luisteraars aan de hand
van onder meer klankovereenkomsten en de zinsmelodie, gebeurt in
alle talen. Het trekt extra aan dacht, en maakt onthouden makkelijker. Geen wonder dus dat je
dat bij veel spreekwoorden aantreft . Het draagt zonder enige twijfel bij aan hun zeggingskracht.

Evolutie
Maar wat mij nou weer verbaast,
is Schippers verbazing. De menselijke natuur is immers overal hetzelfde, en het menselijk taalvermogen ook. Mannen vallen nu eenmaal op mooie, liefst jonge vrouwen. Varianten op onze oude bok
die nog wel een groen blaadje lust,
zijn er dus te over. Net als spreek-

Ruwegegevens
Dat maakt ook dat het lezen van
duizenden spreekwoorden in vertaling niet zo aantrekkelijk is. Er
gaat zo veel verloren. 'Vrije heupen, vrije lippen' lijkt een tamelijk
willekeurige kreet, tot je ziet dat
dit spreekwoord uit het Engels
komt. Ah, 'hips' en 'lips', begrijp je
dan, en dat voegt meteen veeI

nooiteenvrouw met grote voeten.
Wereldwijsheid over vrouwen brengt
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toe. Helaas zijn er maar een paar
talen waarin ik de verzamelde
spreekwoorden enigszins kan terugvertalen.
Voor samenstelster Schipper
geldt dat natuurlijk ook. Naar alle
waarschijnlijkheid moet ook zij dus
maar aannemen dat ze in het
Ganda in Oeganda de zegswijze
'Een vrouw met verlepte borsten
drinkt bier als een man' hebben,
dat de Hongaren zeggen dat veelvuldig kussen in een baby eindigt,
en dat je in het Birmees regelmatig
'Spaar geen os of vrouw' kunt
horen.
Daar zit een volgend probleem
met dit boek. Kun je dat wel aannemen? Als lezer heb je geen idee
in hoeverre een spreekwoord werkelijk leeft in een bepaalde cultuur.
Is het er zo een die echt iedereen
kent? Of een voorbeeld dat eigenlijk alleen via spreekwoordenboeken wordt doorgegeven? Het kan
net zo goed een verzinsel of verbaste ring zijn van de toevallige informant, of iets heellokaals. Dat
maakt nogal uit voor het totaalbeeld van de mondiale cliches over
vrouwen. En bronve rmeldingen
helpen niet, want over de bronnen
kun je weer dezelfde vragen stellen. Ik merk het op omdat ook het
grootste deel van de Nederlandse
spreekwoorden mij niet bekend
was: 'Een VroUW is bruikbaar in iedere kamer'? 'Een huis vol dochters
is een kelder vol zuur bier'?
Zonde, zonde . Zo veel werk verzet, zo veel materiaal gevonden,
maar Schipper blijft mij te veel steken in een eerste stadium: het verzamelen van een berg ruwe gegeYens, waarvan je zelfs de status
lang niet altijd kent. De saus
idealisme die ze daaroverheen giet
- zo hoopt ze dat haar verzameling
vooral de blik op vrouwen uit het
verleden beschrijft, en dat het boek
een bescheiden lichtbaken is op de
lange weg naar wereldburgers chap
- kan dat niet verhullen.
•
Trouw nooiteenvrouw met grote voeten.
Wereldwijsheidovervrouwen. met register
op taal en onderwerp. door Mineke
Schipper. Utrechtj'llelt, Het Spectrum!

tannoo, 2004. 576 biz.; €
ISBN90 7733002 X

27.95.
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TAAL VERLOEDERT NIET DOOR SMS
Frank Jansen
Erzijntaalkwesties waaroverheel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige FrankJansen behandelt maandelijkszo'n kwestie.
Hij steekt daarbij zijneigen mening niet onder stoelen of banken,
en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.

V

erlOedert de taal doordat de jeugd te veel
sms't (ultrakorte berichtjes via de mobiele
telefoon verstuurt)? Leraren in
Groot-Brittannie en Noorwegen
denken van wel. Zij vinden de
scholieren minder taalvaardig, en
schrijven dat toe aan de hoge frequentie waarmee die onder elkaar
sms'en . Deze angst is nu ook naar
Nederland overgewaaid. Dit ja ar
luidde een van de vwo-eindexamenopdrachten: "Is onze schrijftaal aan het verloederen (denk aan
sms- en emailtaal)?"
Er is geen enkele reden om
bang te zijn. Ja, denkt u nu , typisch zo'n taalkundige, voor wie
taalverloedering uberhaupt niet
bestaat. Dat geldt dan niet voor
mij. Ik acht taalverloedering zeker
denkbaar. Als jongeren aantoon-

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 203)
A. Spelling
1.
2.

3.

4.

5.
6.

b. groente-uil (soort
vlinder)
b. imperatief
b. mongolide (van
het Mongoolse ras) I
c. mongolo'ide(met
het Downsyndroom)
(N.B.Sommige
woordenboeken
beschouwen b.
en c. als synoniem.)
a. paarlemoer I
c. parelmoer
a. piramide
c. tournee

B. Woordenschat
1. c. pragmatische
bestuursvorm
2. c. ondoorschijnend
3. a. ongelijkheid
4. c. loopvogel

C. Zoek de fouten
1.

2.

meteorologische,
horribilis, gletsjers,
mediterrane, sinecure
ZUid-Europese,ljslandse,Atlantische, geisers

D. Extra
Het enige niet-Europese
woord is futon, de [apanse
aanduiding voor een met
katoen gevulde, dunne
oprolbare matras. Aceton
iseen wetenschappelijke
nieuwvormingvan het
Latijnse acetum ('azijn');
aston ('ton met as') is
Nederlands en button is
aan het Engels ontleend.
Beton, molton en ponton
zijn oorspronkelijk Frans,
en feston, kanton en katton komen via het Frans
uit het Italiaans.

baar meer moeite hebben dan de
vorige genera tie om effectief en efficient over te brengen wat ze op
hun hart hebben, dan is de taal
minder dienstbaar aan de communicatie, en dus aan het verloederen.
Als grote groepen mensen voortdurend woorden gebruiken die hun
gehoor niet kent, of die - nog erger
- door iedereen anders opgevat
worden, dan hebben we een duidelijk voorbeeld van taalverloedering.
Hoe zit dat met sms'en? Sms'ende jongeren gebruiken inderdaad
afkortingen en beeldtaal die ouderen niet kennen, maar dat is dan
ook precies hun bedoeling. Die ouderen vormen hun gehoor niet, en
moeten hun neu s niet in andermans
zaken steken. En als ze per se willen weten waar 93,8% van de berichtjes over gaat, hoeven ze alleen
even terug te denken aan de tijd
dat hun hormoonspiegel nog die
heerlijk hoge waarden vertoonde.
Maar is het dan niet terecht dat
leerkrachten bang zijn dat ook an dere gesproken en geschreven gen res 'besmet raken' door het sms-idioom? Nee, de kans dat zoiets gebeurt, is buitengewoon klein. Neem
de gesproken taal. Stel dat onze gespreksbijdragen inderdaad net zo
beknopt als sms-berichtjes zouden
worden, en alle vergaderingen
maar een halfuur duurden, zouden
we dat dan niet eerder als vooruitgang waarderen?
En wat de geschreven taal betreft kan ik me in principe voorstellen dat de directe sms-stijl zo overheersend is dat het leerkrachten
wat meer moeite kost om hun leerlingen de klassieke briefstijl te
leren. Maar daar zou ik dan eerst
de bewijzen van willen zien . Voor-

alsnog zie ik meer aanwijzingen
dat het omgekeerde gebeurt. Er
worden steeds meer brieven geschreven, zij het dat die per e-mail
verstuurd worden. Sommige van
die e-rnailtjes hebben een persoonlijk karakter en zullen zeker op
sms'jes lijken, tot vreugde van zender en ontvanger. Andere mailtjes,
met een zakelijke inhoud, niet. Die
krijgen steeds meer de klassieke
briefstructuur.
Dat laatste zie ik als een specifiek uitvloeisel van een universeel
geldige taalkundige wet: alle mensen hebben niet een , maar verschillende stijlen tot hun beschikking en weten meestal heel goed
welke stijl in welke omstandigheden het meest geschikt is. Soms
moet dat besef wat verder ontwikkeld en aangescherpt worden.
Daar is dan het taalonderwijs voor.
Kortom, ik ben hartgrondig overtuigd van de juistheid van de stelling :

Sms'en leidt niet tot
verloedering van de
taal.

III
Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 23 augustus uw stem uit op onze website: www.onzetaaI.nllhomofkuit. U kunt ook per post reageren; stuur een briefkaart met
'TaaI verloedert niet door sms'
of 'TaaI verloedert door sms'
naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg ra , 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag van de stemming.
•

UITSLAG VORIGE STEMMING
Wat moeten we denkenvan het regeringsplan om van immigranten te eisen dat ze
ten minste vijfhonderd woorden beheersen? Ik yond dat deze vijfhonderdwoordentest inzijn huidigevorm niet ingevoerdmoest worden. 157 stemmers (= 32,2%) zijn
het met me eens. MaarIiefst twee keerzo veel mensen (332= 67.8%) zijn juist voorstander van de invoering van de test. Uithet - zoalsaltijdinteressante - forum op
internet blijkt dat de meerderheid dergelijke eisen hoogstnoodzakelijk vindt.Aile
begin is rnoeilljk, maar de overheid maakt met deze test tenminste een eerste begin
met het stellen van eisen aan immigranten.
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Zeeuws niet erken d als str eekt a al
inister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft besloten het Zeeuws niet te erkennen
als streektaal volgens het zogenoemde 'Europees Handvest voor regionale talen of
talen van minderheden'. Dat heeft Remkes eind juni geschreven aan de provincie Zeeland, die het verzoek tot erkenning ruim drie jaar geleden had ingediend. Volgens de minister is het Zeeuws te veel een dialect en te weinig een taal.
De Raad van Europa, die het Europees Handvest heeft ontworpen, heeft uitdrukkelijk
bepaald dat aIleen echte talen voor erkenning in aanmerking komen. In Nederland bijvoorbeeld is het Fries erkend als minderheidstaal. Twee andere Nederlandse talen hebben een
erkennin g met een iets lagere status: het Limburgs en het Nedersaksisch (een verzamelnaam voor onder meer het Gronings, Drents, Sallands, Twents, Achterhoeks en Veluws).
In de praktijk is de grens tussen een taal en een dialect niet altijd even gemakkelijk te
trekken. Volgens de Zeeuwen is de positie van hun taal gelijkwaardig aan die van bijvoorbeeld het Nedersaksisch, maar de minister denkt daar dus anders over. Hij schrijft dat de
Zeeuwse dialecten "vanouds dialecten van het Nederlands zijn, in tegenstelling tot het Nedersaksisch en het Limburgs". De provincie Zeeland is teleurgesteld over de afwijzing en
overweegt om naar het Europese Hof van Justitie te stappen.

M

Bronn en: persbericht Ministe rie van Binn enlandse Zaken, De Telegraaf

Tweetaligh eid. Mensen die tweetalig
zijn, hebben minderkansop geestelijkeaftakelingop latere leeftijd dan
mensen die maar een taal spreken. Dat
blijkt uit onderzoekvanYork University inToronto. (Telegraph)

HET JAAROVERZ ICHT VAN

REMCO CAMPERT
en JAN MULDER

Hond kent woorde n. DeDuitse bordercollie Ricoverstaat niet aileen ruim
tweehonderd woorden, hij kanook
bedenkendat onbekendewoorden
wei moeten horen bij voorwerpen die
hij niet kent. Taallerende kinderen gebruiken een soortgelijke techniek, die
wei'fast mapping' wordt genoemd.

De Volkskrantcolum nisten CaMu

c

M

2003

verzorgen dit jaar
het Groo t Dicte e.

CaMu. Remco Campert en JanMulder
zullen de tekst schrijven van het vijfy. tiende GrootDictee, en deze op 13 december ook zelfvoorlezen. Ze hebben
beloofd "een Iiterair kunstwerk te
makenwaar menigtaalliefhebberzijn
tanden in kanzetten". (Letteren.net)
Tweetalig vmbo. Na het tweeta lig
vwoen basisscholen die Engelstalig
onderwijs geven, komt er - in Rotterdam - nu ook een vmbo-school die
een deel van de lessen in het Engels
gaat aanbieden. (De Gelderlander)
[2 12 J
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spelling - inmiddels alweerzesjaar
geleden ingevoerd - het met elkaar
eens moeten ziente worden. (Der
Spiegel)

Afrikaanse werktaal. DeAfrikaanse
Un ie gaat voor het eerst een Afrikaanse werktaal aannemen: het Swahili,
dat ineen groot aantal Afrikaanse landen als lingua franca fungeert. Totnu
toe werden bij officiele gelegenheden
aileenhet Engels en het Frans gebruikt. (Angola Press)
Europese werktal en. Sinds de toetreding van de nieuwe Europese Iidstaten
groeit de achterstand in het Europese
vertaalwerk met drieduizend pagina's
per week. Europees commissaris Neil
Kinnock heeft daarom voorgesteld
om een groot deel van het Europese
papierwerkaileennog inde werktalen
(Frans en Engels) op te stellen en voor
de overige talen een samenvattingte
maken. (EU Observer)
Kindergebarentaal. Kinderen begrijpen woorden minstenseen halfjaar
voordat ze ze zelfkunnenvoortbrengen. Daarom hebben Amerikaanse
wetenschapperseen gebarentaal ontwikkeld voor horende kinderen,waarmee deze nog voordat ze kunnen praten duidelijk kunnen makenwat ze
willen. (De Standaard)
Vis eten tijdens de zwangerschap

blijkt goed te zijn voor het taalvermogen van het kind. Kinderenvan 15
(Science, Natuurwetenschap & Techniek) maanden met een moeder die minimaal eenmaal perweekvis heeft
Eendendialect. Eenden in Londen
gegeten, blijken 7%meer woorden
brengen kortere en hardere klanken
te begrijpen dan kinderen vanwie
voort dan hun soortgenoten in het lan- de moeder dat niet heeft gedaan.
delijke Cornwall- een verschil dat ook (BBC)
te horen is bij mensen uit beide gebieden. Volgens Victoriade Rijke, een uni- Zwetsprijs. DeJargonbrigade, bestaande uit ledenvan politiekejongeversitairdocente Engels (bijgenaamd
'dr, Quack'), moeten de Londense een- renorganisaties,heeft in meivoor de
den zich overschreeuwenom boven
tweede keer de Zwetsprijs uitgereikt,
aileverkeersherrie uit te komen,een
deze keeraan BertKoenders van de
probleemdat de Cornische eenden
PvdA. DeKlare Taalprijs ging naar
niet kennen. (The Guardian)
Boris vander Ham van D66. (Jeugdraad)
•
Duitse spellingcommissie. Devergadering van Duitse deelstaatministers
Koppelinge n naar de origi nele bericht en
van Onderwijs en Cultuur heeft beslostaan op de int ernet pagina www.onzeten dat er een 'Rat fU r deutsche Rechtt aal.nl/tamtam ; let wei: internetkoppel inschreibung' moet komen, waarinvoorgen verou dere n snel. Op onze w ebsit e
en tegenstanders van de 'nieuwe'
staat iedere dag vers t aalnieuws.

b edreigde
Publieksevenement
28 augustus 2004
Museon, Den Haag

ta

e

Tellen bij de
Korowai van
Irian Jaya

Leer bedreigde
talen spreken
in workshops
Body art: de
unieke taal van de
Braziliaanse Wajápi

Bedreigde talen zijn talen die met uitsterven worden bedreigd. NWO financiert
wetenschappelijk onderzoek naar bedreigde talen. Dat onderzoek kan ervoor
zorgen dat kennis en ervaring die kenmerkend voor een cultuur zijn, behouden
blijven. Bedreigde talen en de ervaringen van wetenschappers die onderzoek
doen naar deze talen staan centraal tijdens dit evenement.
Aanmelden en programma: www.nwo.nl/bedreigdetalen/publieksevenement.
Meer informatie via bedreigdetalen@nwo.nl; 070 3440738.

Korting!
NCO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Geesteswetenschappen

Lezers van Onze Taal betalen
€ 2,50 voor dit evenement
(normaal € 7, 5 0) op vertoon
van deze advertentie of een
kopie daarvan.

II NZICHT
Raymond Noe
'InZicht'licht u in overnieuwe boeken, congressen enlezingenin taalkundig Nederland enBelgie. Vermelding in deze rubriek betekentniet
dat deredactiezeaanbeveelt. Vooreenzovolledig mogelijk beeld
hebben wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvanu denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het onsdanweten.
Verschijningsdataenprijzenondervoorbehoud.

Dunglish
ederlanders hebben de neiging
am Nederlandse taalregels en
-conventies toe te passen als ze
Engels schrijven. Het resultaat hiervan
wordtwel'Dunglish' (Dutch English)
genoemd. Dein Nederland wonende
Britse joy Burrough-Boenisch schreef
er in 1998 een boekover: Righting English that'sgoneDutch. Hierinbesprak
zede meestvoorkomende neerlandismen vanEngels schrijvende Nederlanders. Onlangs verscheen er een uitgebreide en grondig herziene tweede
druk vandit boek.Onderwerpen die
erin behandeld worden, zijn onder
meervalse vrienden , spelling, interpunctie, titulatuur, aaneenschrijfregels en aanhalingstekens. Geheel
nieuwzijn de hoofdstukken overinversie en stijl.
Righting Englishthat's gone Dutch iseenult-

N

gave vanKemperConseil en kost € 18,90
(gelijmd, 166biz.). ISBN 9076542082

Korfballexicon
orfbalkenner en -bestuurder
jaapMeulstee verzamelde [arenlang allerlei termen die met
zijn sport te maken hebben - zowel
vanhet veldals uit de bestuurskamer
- en hij heeft zijn verzameling nu gepubliceerd onderde titel Korfbal van A
tot Z. Het boekbevatnaast ken merkende korfbalwoorden en -uitdrukkingen (zesje, partij!, doorloopbal, snijden,
paaldame) wei erg veel woorden die
oak bij andere sportenenin het dageIijksleven gebruikt worden (coach,

1<

motivatie, fluitje , teloorgang) .
Korfbal van A tot Z. Zakwoordenboekjevoor
korfballiefhebbers iseenuitgavevan het
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
(KNKV) en kost € 6,- (ingenaaid,148
biz.). Het kanbesteldworden door overmaking van € 6,- op qlronurnmer ngzt
t.n.v. het KNKV te Utrecht, o.v.v. 'korfbalwoordenboek'.

Bestuurdersjargon
n Is dathelder, voorzitter? legt Bas

I

Hageman het taalgebruik vanpolltici, ambtenaren, voorlichters, et
cetera op de snijtafel. Zijn conclusie is
dat het doorgaans te wollig, te rnoel-
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lijk en te onbegrijpelijkisam de boodschap op de doelgroep overte brengen, en dat de 'communicatie met de
burger' veel soepeler zouverlopenals
men duidelijkertaal zouspreken. Hageman laatzien wat erzoal verbeterd
kan worden, en hij vult zijn relaas aan
met een lexicon vanversleten, vaag
en al te modieus bestuurdersjargon.
Zie oak de aanbieding op biz. 206.
Is dothe/der, voorzitter?iseen uitgavein
Het Taalfondsvan L.J. Veen en kost € 13,50
(gelijmd, 128 biz.). ISBN 90 204 03621

Tilburgs
e Diksjeneer van deTilbOrgse
taol isgeen gewoon woorden-

D

boek. Het beschrijftnamelijk
niet enkel het Tilburgse dialect,maar
oak "de geschiedenis en de volkscultuur, de eigen aard enhet karakter
vanTilburg enzijn inwoners". Delemma'sin dit mooi uitgevoerde boek
vermelden behalve de vertalingvan
de woorden oak lokale uitdrukkingen
enzegswijzen, en de historische informatie isge'illustreerd met zeer veel foto's uit de oudedoos. In de inleiding
wordt de gekozen spelling - altijd een
heet hangijzer als het am dialecten
gaat- verantwoord en toegelicht, en
wordt ingegaan op de invloedvanhet
Frans op hetTilburgs.
GoedgetiJld. Diksjeneervan deTilbOrgsetool
van Paul Spapens. GerardSteijns. Wil Sterenborgen Frans Verbunt iseenuitgave
van Kempen Uitgeversen kost € 45.(gebonden, 440 biz.). ISBN 90 66571527

Brabants
et Woordenboek van deBrabantse dialecten iseen thema-

H

tisch, in afleveringen verschijnendwoordenboek. Onlangs werd
het deel'Kerken geloof' uit de sectie
'Het gemeenschapsleven' gepubliceerd. In het boekstaan woorden die
te maken hebben met de kerkals gebouw, 'Iiturgie endevette','feesten
en gebruiken', 'geloof en christelijke
leer' en de geestelijkheid. Decirca
vierhonderd lemma's geven eersteen
omschrijving endaarna de in Brabant
voorkomende equivalenten. Detekstenworden voor eengroat deelaangevuldmet dialectkaarten enfoto's,
en zijn ontslotenmet een alfabetisch
register.
Woordenboek van deBrabantse dialecten.
Dee/III, seaie3, af/evering 3. Kerk engeloof
van lie. G.Coupe iseenuitgavevanVan
Gorcumen kost € 58.- (ingenaaid. met
stofomslag, 436 biz.). ISBN 90 23240146

Deinleiding vantoespraken
n mei vandit jaarpromoveerden
Bas Andeweg enjaapdejong op
een proefschriftoverinleidingen
van redevoeringen. Van dit proefschrift isoak een handelseditie verschenen. In het eerste deelervan inventariseren de auteurs inleidingsadviezen uit de klassieke enmoderne retorica: hoeyang je de aandacht vanje
publiek, en hoe bereik je dat je woordenwelwillend ontvangen en begrepenworden? Het tweededeeliseen
studienaarde inleidingen vanhedendaagse Nederlandse toespraken , enin
het derdedeelwordt het effect van
enkele openingstechnieken onderzocht.Op de bij het boekgeleverde
cd-rom is het completeproefschrift
terug te vinden, plusonder meerfragmentenuit de (vertaalde) klassieke
bronteksten en allerhande onderzoeksmateriaal. Dit alles is overigens
oak op internet te raadplegen:
www.deeersteminuten.nl.
De eerste minuten. Attentum, benevo/um en
dod/emparare indein/eiding van toespraken iseenuitgavevanSduUitgeversen

I

koste 35.- (lnqenaaid, met cd-rorn, 565
biz.). ISBN 9012100887

Presentaties
resenteren is geen kunst maar
een kunde: iedereen kan het
leren - aldus communicatieconsultant Hans Kruyzen. In zijn boek
Spraakmakend presenteren legt hij uit
hoeje te werk moet gaan am een hedendaagse presentatie op te stellen.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn
de strategie (publiek,lengte, doel),
structureren enformuleren (tltel, indeling, toon), de mondelinge presentatie (hulpmiddelen, script,stemgebruik), en de schriftelijke (beeldgebruik, vormgeving, redactie).
Spraakmakendpresenteren. Haal meer uit
zakelijke teksten en toespraken iseen uitga-

P

vevanHet Spectrumen kost € 15.95 (gelijmd,173biz.). ISBN 90 27488975

Katwijks
alf april promoveerde Leendert
de Vink op zijn proefschrift

H

Dialect endialectverandering in
Katwijk aan Zee, waarvan toen oak
een handelseditie verscheen (ziede
juniaflevering van 'InZicht') . Daarin
kwam oak een beschrijving vande
grammatica vanhet Katwijks voor, en
dat gedeelte heeft Vink bewerkttot
een voor leken bestemd boekje waarin in kart bestek ailegrammaticale

kenmerken vanhet Katwijks behandeld worden.Het gaatook in op spelling en uitspraak, en bevatbovendien
eenwoordenlijst van Katwijkse woorden en uitdrukkingen.
Kleine grammatica van het Katwijks iseen
uitgavevan Primavera Persen kost € 9.90
(ingenaaid, 80 biz.). ISBN 90 5997011X

Synoniemen
n de reeks 'Van Dale praktijkgidsen'- handzame naslagwerken
over onderwerpen alsafkortingen,
uitdrukkingen enzakenbrieven - is nu
eendeel over synoniemen verschenen. Het boekis eenbeknopte, geactualiseerde versie van het Groot woordenboek van synoniemen uit 1991; het
geeft voor 22.931 trefwoorden de
meestgebruikte synoniemen, hyperoniemen (overkoepelende begrippen),hyponiemen (woorden met een
preciezere betekenis) en associatieyen(woordendie in betekenis verwant zijn, maartot eenandere
woordsoort behoren, zoals haten en
boos). Het binnenwerkis uitgevoerd
in de voor Van Daleinmiddelskenmerkende tweekleurentypografie.

I
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Synoniemen iseen uitgavevan VanDale
Lexicografie en kost € 19,90(gebonden,
halflinnen, 381 biz.). ISBN 90 6648 990 1

Namen als succesfactor
n het bedrijfsleven isallang bekend
hoe belangrijkde naam van een
product is voor het succes ervan,
en dat besefdringt nu ook langzaam
tot de overheid door.Een welgekozen
naam kweekt meteensympathie
(Zalmsnip, opzoomeren, plukze), terwijl eenslechtgekozen naam het
draagvlak voor eenproject, plan of
wet negatief kanbeinvloeden (denk
maaraan Betuweroute, dat het publiek in de eerste plaats associeert
met door bloeiende boomgaarden
denderende goederentreinen).ln

I

Taalvraagbaak
et Handboek Nederlands van
Rik Smitsen Liesbeth Koenen
iseen "vraagbaak waarin zonder poespas en ambtenarenjargon
alles staat wat nodig isom levend
Nederlands te schrijven ente spreken". Deauteurs behandelen veel
onderwerpen die in iedertaaladviesboek terug te vindenzijn (spelling,
grammatica,stijl), maargeven ook
informatie over bijvoorbeeld tekstsoorten (vansms'jes tot rapporten)
en het schrijven met de tekstverwerker. Daarnaast zijn er twee hoofdstukken van beschouwelijker aard,
namelijkdat over het Nederlands,
waarinonderwerpen alshet ABN, jargon, Engelse invloed, beeldcultuur
en auteursrechtaan bod komen, en
dat over "taalgroei en taalproblemen", over zaken alskindertaal, stotteren, dyslexie, analfabetisme en
tweetaligheid.
Handboek Nederlands iseen uitgavevan
Uitgeverij Bijlevelden kost € 21.50 (gebonden,400 biz.). ISBN 90 6131 956 °

Etymologie vanvogelnamen
Ogelkenner Klaas Eigenhuis
werkte achtjaar aan een woor denboekvande Nederlandse
vogelnamen. Het boekgeeft in 2200
lemma's verklarende en etymologische informatie over de Nederlandse,
Friese en gewestelijke benamingen
voor zo'n zevenhonderd vogelsoorten (waarvan er bijnavijfhonderd in
Nederland voorkomen). Lezers van
Onze Taal kunnen het boek met korting bestellen. Ziede aanbieding op
biz. 206.

V

Verklarenden etymologisch woordenboek
van deNederlandse vogelnamen iseenultgavevande Stichting Dutch BirdingAssociation en kost € 39.95 (gebonden,
672biz.). ISBN 90 8084331 8

Naamgeving als publieke troefbe-

Woordenboek Deens

spreektGuidoRijnja aan de handvan
eenaantal praktijkgevallen hoe er bij
de overheid met naamgeving wordt
omgesprongen, en doet hij aanbevelingen voor eensystematischer benadering ervan.

n 199 6 nam de Nederlands-Vlaamse Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen het initiatief tot
de productie van eengroot woordenboekNederlands-Deens v.v. ten
behoeve vanstudentenen docenten
Deens, tolken en vertalers en anderen die "op intensieve wijze met het
Deens in contact komen". In de jaren
daarna werd het deeI NederlandsDeens opgesteld aan de Universiteit
Gent,terwijl het deel Deens-Nederlands door de UniversiteitvanAmsterdam werd geproduceerd. Het on-

Naamgeving alspublieke troef. Aangenaam
kennis te maken? iseen uitgavevande
Faculteit CommunicatieenJournalistiek
(FCJ) vande Hogeschool vanUtrecht en
kost € 12.50 (ingenaaid. 60 blz.). Het kan
besteld worden bij de FCj, Postbus 8611,
3503RP Utrecht; telefoon 030 - 219 36 24.
ISBN 90 77575 01 4

I

langs verschenen woordenboek
bevat per deelcirca 45 .500 trefwoorden,waaronder ook specifiek
Vlaamse. De lemma's geven informatie over onder meer betekenis,
uitspraak, vaste verbindingen (zo'n
55.000), woordsoort, geslacht en
meervoud. Waarnodig zijn ook stijllabels opgenomen.
Prisma groatwaardenboek NederlandsOeens/ Oeens-Nederlands is eenuitgave
vanHet Spectrumen kost € 49,50 per
deel (gebonden.1135 resp. 877biz.).
ISBN 90 2747986° (N-D)
resp. 90 27479879 (D-N)

Bedreigde talen
e Nederlandse Organisatie

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) doet (ook)
onderzoek naarmet uitstervenbedreigdetalen. De NWO wil nu de resultaten van dit onderzoek aan een
groter publiekpresenteren op het
'Publieksevenement bedreigde
talen', dat plaatsvindtop zaterdag
28 augustus in het Museon in Den
Haag. Het programma omvatdiverse workshops waarinbezoekers kunnen kennismaken met een aantal
exotische bedreigde talen, en bovendien iser eeninformatiemarkt,
waarorganisatiesenwetenschappers hun werkzaamheden en onderzoekzullentoelichten. Zie voor
meer informatie biz. 213.

Waddentaal
p de Waddeneilanden worden zowel Friese alsWestFriese dialectengesproken,
die allemaal ook zekere overeenkomsten met elkaar vertonen,onder
meer in de uitspraak. In de reeks
'Taal in stad en land' van Sdu Uitgevers is nu eendeelverschenen over
de taal van de eilanden. Hierin beschrijven de dialectologen Mathilde
Jansen en MarcvanOostendorp de
zinsbouw, uitspraak enwoordvorming van de Waddendialecten.
Daarnaast gaan zeook in op de historischeinvloeden enontwikkelingen,en op de cultureleidentiteit en
de literatuur van de eilandbewoners.
Het boekwordt afgesloten met een
lexicon van Waddenwoorden en een
Iiteratuurlijst waarinde geraadpleegdewerken ook kort besproken
worden.

O

Tool van deWadden iseen uitgavevan
SduUitgeversen kost € 12.50 (ingenaald,124 biz.). ISBN 9°12 °9713 4
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Daklozen krijgen ton
Lelystad - Dak- en thuislozen
in Flevoland krijgen 100.000 euro
van de provincie.

o UjntJes

DeNoordoostpolder

o

Porien

o

VlekJes

o

Tent

ennmpels

CEZOCHT:
Coed
gevormde

• Str 'tULJ

r

ouitstr ng
o

D )Qghed

prelaten
CVB krant

en pastors
Mededeling in kerk, Schagen

1998: - Februari: Twee Turkse mannen komen
om het leven in de Populierenstraat. nadatze
zijn doodgeschoten.
Advertentie Oil of Olaz
de Vo/kskrant

Op het stoffelijkoverschot wordt sectie verrichtom de doodsoorzaaken de mogelijkeidentiteit vastte stellen. De recherche
zoekt ook het registervan vermistepersonen in Nederland.
De Cooi· en fern/onder

Beekbergen - Zo trots als een
paus en blij als een kind
wandelde J oop van den Ende
gisteren door het Pare Huis
Spelderholt in Beekbergen.
Bord bij parkeerterrein
DeStentor

Krachtpaters zaterdag naar
Highland Games in Drogeham
DeFeonster

conneeo Ion

>Mensen bij t:lkut btengc" <

Reclamefolder SuperDe Boer

Breda - De Bredase politie heeft gisteren een
27-jarige man uit Tilburg opgepakt, die ervan
wordt verdacht de 65-jarige bovenbuurman
van zijn vriendin te hebben beroofd.
BN/DeStem

Geachte Passagiers
Door wegwerkzaamhede 'l te Noord-Scharwoude
zijn wij genoodzaakt om te rijden
Hierdoor kan vertraging cntstaan.
Wij bieden ons excuus voor het ongemak .
Connexxi on Alkmaar
Mededeling in bus
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De emancipatie van het Belgisch Nederlands
Vlaamse tussentaal struikelblok voor
inburgeraars
Nieuw licht op geschiedenis ABN
Stem mee: de invloedrijkste taalgebruiker
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VRAGEN
ALTIJD
HOGER?
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Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

te lefo on: 070 - 35612 20

Pepijn Hendri ks

fa x: 070 - 392 49 08

Rutger Kiezebri nk

e- ma il : onzetaal@onzetaal.nl

Wouter van Wingerden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85 .

Vaste adviseurs

van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur

Lexicografie en woordgeschiedenis: Ton den

(€ 0 .60 per m inuut).

Boon. Ewoud Sanders: taalverandering: [oop van

Oo k voor correctie - en herschrijf-

der Horst: etymologie: Marlies Philippa. Nicoline

opdrachten .

van der Sijs: woordenboeken en idioom: Riemer

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

Onze Taal op internet:

Het genootschap werkt samen met de univer-

www.onzetaal.nl

siteiten van Amsterdam. Delf t . Eindhoven.

(webredacteur: Marc van Oostendorp)

Groningen. l.elden, Nijmegen. Oldenburg
(BRD). Tilburg en Utrecht. de Fryske Akademy.

Taalp ost (i.s.rn, Van Dale Lexicografie)

het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en

zie: www.taalpost.nl

het Meertens Instituut.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931)

Bestuur Genootschap Onze Taal

stelt zich ten doel het verantwoorde gebruik

mr. L] , Numann. voorzitter

van de Nederlandse taal te bevorderen en aan

mevr. mr. CM .le Clercq -Meijer. secret aris

hen die haar gebru iken mee r beg rip en kennis

drs. G.F.Raateland RA. penni ngmeester

daarvan bij te brengen. Het m aandbl ad Onze

dr. J.A. Brandenba rg. CN.F. van Dit shuizen.

Taal(oplage 39.000) wil op prettig leesbare en

drs. S. Gaaikema. m evr. H. Stoel,

taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in

mevr. drs. V.M.E. Kerremans. drs . J.H.J. l.uif,

aile zaken die het taalgebruik betreffen .

lie. l. Perrnentier, mevr. P.M. Veltman-laseur

Men hoort hier in Vlaanderen
niet graag dat een
buitenstaander een typisch
Vlaams woord of gezegde
als 'leuk' aanduidt.
Oak kwalificaties als
origineel of vertederend
en vooral sappig kun je
beter voor je houden.

De bijdragen in het tijdschrift weerspiegelen
niet noodzakelijk de mening van de redactie.

OnzeTaal verschijnt tienmaal per [aar, 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 € 4.-.

De redactie betracht alt ijd de groo tst mogelijke

Neder land. Belqie, Surin am e. Aruba en de Ne-

zorgvuldigheid bij het regelen van overna me-

derlandse Ant illen € 21.- per jaar: bu itenland

Lidmaatschap (inclus ief abonnement) voor

rechten van illustraties e.d. Wie desondanks

binnen Europa € 29.50 (pe r lucht post € 31.50):

meent zekere aanspraken te kunnen rnake n,

buitenland bu iten Europa € 37.- per jaar.

verzoeken wij contact op te nemen met de

Op groepsabonnementen wordt korting verleend. Inlichtingen hierover bij het secretariaat.

redactie.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geRedactie

schieden v66r 1 november: het eindigt dan op

Peter Smulders. secretaris

31 december.

Peter-Arno Coppen

Prijs voor CJP-houders € 17.- per jaar: opgave

jaap de jong

voor CjP'ers uitsluitend aan Stichting CJP. Post-

Kees van der Zwan

bus 3572,1001 AJAmsterdam.

Saskia Aukerna, redactiemedewerker
Raymo nd Noe, redactiemedewerker

Voo r me nsen met een leeshandicap is OnzeTaa l

Vaste medewerker s

tingen bij de Federatie van Nederlandse

ook in elektronische vorm beschikbaa r. InlichRene Appel. Ton den Boon. Peter Burger. Harry

Blindenbibliotheken: 0486 - 486 486. OnzeTaal

Cohen . jan Erik Grezel, joop van der Horst.

wordt in elektronische vorm voor brailleschrift

Frank jansen. Liesbeth Koenen. Hein de Kort,

beschikbaar gesteld door de CBB. Inlichtingen:

Jan Kuitenbrouwer. Guus Middag. Marc van

034 1 - 56 5477·

Oostendorp. Riemer Reinsma. Ewoud Sanders.
Nicoline van der Sijs. Matthijs Sluiter. Henk
Spaan

Vormgeving: Ad van der Kouwe. Karin
Nas-Verheijen (Manifesta. Rotterdam)
Omslagillustratie: Frank Dam

Secr etariaat

Druk: Hoo nte Bosch & Keuning . Utr echt

drs. P.H.M. Smu lders . directeur
mevr. H.M.J. van der Laan
mevr. H. Bakker
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220 Judith Haan-van Ditzhuyzen

WAAROM KLINKEN
VRAGEN ALTIJD HOGER?
Vraagintonatie als echovan de oertijd
234 Harry Cohen

GAAT VLAANDEREN EEN
EIGENWEG?

En verder

Een andere uitvaart
Klokwijs
Oproep: goed fout
Stemmee: de invloedrijkste
taalgebruiker
236 Vlaanderen drietalig Nederlands
244 Waar komtjijvandaan?
249 Verslag jaarvergadering Onze
Taal

228
231
231
232

Deemancipatie van het Belgisch Nederlands

DEZE ARTIKELEN
ZIJN NIET
GESOLDEERD

Rubrieken en series
224 Reacties: nookte begijnen;slog-

229

230
231
239

237 Afra Bolten

'ZEDDE ZOT!'

239
239
240
245

Vlaamse inburgeringscursisten struikelen overtussentaal
246

242 Marc van Oostendorp

"SOMS IS HET FIJN DAT IK
GEEN NEERLANDICUS BEN"
Nicolinevan der Sijs over de geschiedenis van het ABN

247
248

250
252

veld/slochtveld;lobberlottig;
seconde(n)long; wij; Frank Rijkaard; scheiden; verliefd ophem/
ophemverliefd; verstaanbaarheid; enunmomenta dado; Iidwoord bij plaatsnaam; Scharwoude; tot hetgootje goon;
namenvanvoetbalclubs
Vraagen antwoord: Botoven/
Botovieren;recent/recentelijk;opgoonde/opkomende zon; tekenores/tekenoorster; mosochisme
Merkenworden woorden:
Zeeuws meisje
Spaan: stondoord
Kort: plofpoling; tengebore brengen
Iktionaire: vriendje
Taaltest
Aanbiedingen voor lezers
Homof kuit:je ofjijtaboe in
teksten vooreen algemeen publiek
Het onderzoek: zeggen hoe
laat het is
Geschiedenis op straat: glop
Tamtam: nieuwe Duitse spelling in het nauw, en andertaalnieuws
InZicht: overnieuwe boeken ,
congressen en lezingen
Ruggespraak

WAARO M Kl l NKEN VRAGEN

AlTIJD HOGER?
Vraagintonatie alsecho van de oertijd

Judith Haan-van Ditzhuyzen - taalkundige

Aisje een vraag stelt, klinkt je stem beduidend hoger dan bij een gewone
mededeling. Dit versehijnsel komt in zo veel uiteenlopende talen voor dat
het wei universeel moet zijn. Waar komt het vandaan? De Amerikaanse
taalkundige John Ohala heeft er een fascinerende theorie over.

ie naar vraaggesprekken op
radio of televisie luistert, kan
het verschijnsel keer op keer
waarnemen. Een interviewer
opent een gesprek meestal
met enkele mededelingen, bijvoorbeeld : 'Uw organisatie is al jaren actief in de natuurbescherming. Onlangs hebt u weer een overwinning behaald in de
strijd tegen de Betuwelijn .' Dan volgt een vraag, bijvoorbeeld: 'Is het moeilijk vrijwiBigers voor dit werk
te vinden?' Het opmerkelijke is nu dat zo'n vraag
doorgaans du idelijk hoger klinkt dan de rest. Spreek
de drie zinnen maar eens hardop uit, en u zult merken dat de vraag het als het ware vanzelf hogerop
zoekt. Hoe zit dat precies? Wat hebben vragen en
toonhoogte met elkaar te maken?
De toonhoogte wordt bepaald door de snelheid
waarmee een spreker zijn stembanden laat triBen.
Hoe sneller de trillingen, des te hoger de toon. Uit
iemands toonhoogte valt allerlei informatie af te leiden . Om te beginnen het geslacht van de spreker en
tot op zekere hoogte ook de leeftijd. Vrouwen spreken
gemiddeld een octaaf hoger dan mannen: hun stembanden zijn korter en triBen daardoor sneller. Dat
verschil ontwikkelt zich pas na de puberteit, dus als
we een relat ief hoge stem horen, kan die evengoed
van een kind zijn (meisje en jongen) als van een volwassen vrouw, Overigens komen na de middelbare
leeftijd de toonhoogtes van mannen en vrouwen weer
dichter bij elkaar. De stem van de man wordt dan gemidd eld iets hoger, terwijl die van de vrouw juist wat
zakt.
Intonatie
Belangrijker is dat we in onze dagelijkse communic atie ook doorlopend gebru ikmaken van toonhoogte,
onverschiBig of we van nature een hoge of een lage
stem hebben. Om te beginnen kunnen we met onze
toonhoogte emoties uitdrukken, zoals angst (hoge
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toon) of neerslachtigheid (lage toon). Daarnaast benutten we toonhoogte om onze spraak een bepaalde
intonatie te geven. Stel dat we de zin 'De poes moet
nog voer hebben' hardop moeten uitspreken. Tien
tegen een dat we de woorden poes en voer elk een
accent geven. Zo'n accent maken we door op die
woorden de toon razendsnel omhoog te laten schieten en weer heel snel te laten dalen. Zo ontstaan
'toonpieken' en 'toondalen', die samen een 'zinsmelodie' vormen. Op papier ziet die melodie eruit als een
soort berglandschap, officieel 'intonatiecontour' geheten :

de

POES moet nog VOER

hebben

Voor de luisteraar bevat zo'n contour nuttige informatie; de accenten geven bijvoorbeeld aan welke onderdelen van de zin als belangrijk moeten worden opgevat. Intonatie wijst dus de weg naar de juiste interpretatie.
Trues
Zo'n driekwart eeuw geleden viel het taalkundigen
voor het eerst op dat het gemiddelde toonniveau in
vraagzinnen beduidend hoger ligt dan in mededelingen. Dat bleek op te gaan voor een groot aantal talen
die geen familie van elkaar zijn en die op uiteenlopende plaatsen in de wereld worden gesproken. Met
andere woorden: overal ter wereld verhogen vraagstellers hun toon , onverschiBig of hun moedertaal nu
Nederlands, Bengaals, Cherokee of Luganda is.
Hoe gaat dat verhogen nu precies in zijn werk?
Wanneer we een groot aantal talen naast elkaa r leggen, blijken die allerlei 'trucjes' te hebben om de gemiddelde toonhoogte in vragen omhoog te krijgen .
Om te beginnen krijgen vragen in veel talen een zogenoemde eindstijging. De toon schiet dan in (de
buurt van) de laatste lett ergreep abrupt omhoog zonder daarna weer naar beneden te gaan (zie de volgende figuur). Hele generaties schoolmeesters heb-

?
•

ben zich ingespannen om hun leerlingen bij het voorlezen netjes die eindstijging te laten produceren.

moet de POES nog

VOER

hebben ?

Opmerkelijker is dat we zowel in talen met als in
talen zonder eindstijging zien dat de complete vraag ,
van begin tot eind, op een hoger toonniveau wordt
uitgesproken. Daardoor steekt de vraag auditief als
het ware boven mededelingen uit en dat maakt een
luisteraar waarschijnlijk extra alert. Dat heeft weer
zijn nut, want de aangesprokene moet natuurlijk wel
met een antwoord komen , iets wat niet nodig is na
mededelingen. Zo'n verhoogd toonniveau is heel
goed te horen in het voorbeeld van het interview aan
het begin .
Spaanse vragen

Het Spaans heeft zelfs een apart leesteken om aan te
geven dat het toonniveau van de vraag verhoogd
moet worden: het omgekeerde vraagteken CJ, dat
een plaats krijgt aan het begin van een geschreven
vraag . Deze taal kent niet de omdraaiing van onderwerp en persoonsvorm waarmee we van de Nederlandse mededeling :Ie komt morgen' de vraag 'Kom je
morgen?' kunnen maken. Dus kan het geschreven
Spaanse Vienes manana zowel een mededeling zijn
als een vraag : :Ie komt morgen / Komje morgen?'
Wie de zin voorleest, kan aIleen maar met de intonatie aangeven welke van de twee is bedoeld. Het speciale leesteken i, dat in 1754 door de Koninklijke
Spaanse Academie is ingevoerd , komt dan goed van
pas. Het maakt de voorlezer duidelijk dat het om een
vraag gaat, zodat het toonniveau al vanaf het begin
van de zin verhoogd kan worden.
Weer een andere true om de toon in vragen te verhogen , is het maken van zogeheten hoge toonplateaus. Zo'n plateau ontstaat wanneer een spreker de
accentpieken en de eindstijging rechtstreeks met elkaar verbindt. Omdat de toonhoogte tussendoor niet
zakt, heeft de intonatiecontour een extra portie hoge
toon . Hieronder ziet u een voorbeeld: tussen de accenten op poes en vaer en de daaropvolgende eindstij ging blijft de toon aanhoudend hoog.

Hoog toonplateau

We zien ook dat accentpieken in vragen dikwijls
hoger zijn dan in mededelingen. In veel talen is het
gebruikelijk dat de toonhoogte in de loop van een
mededeling langzaam daalt. Maar in een vraag wordt
dat mechanisme als het ware onderdrukt: de toonhoogte blijft hoog en daarmee onderscheidt de vraag
zich duidelijk van de mededeling.
Het verschijnsel dat mededelingen lage of dalende
tonen hebben, en vragen hoge of stijgende tonen,
geldt zelfs voor 'toontalen', waar met toonhoogte eigenlijk vooral verschillen in betekenis worden uitgedrukt (zie het kader op de volgende bladzijde) .
Oergeluiden

t t
moet de POES nog VOER

t
heb

-ben?

Taalgebruikers beschikken dus over een heel scala
aan middelen om de toonhoogte in vragen omhoog te
krijgen . Sommige talen springen daar zuinig mee om
en gebruiken er maar een of twee , maar in andere
talen worden vlotweg alle middelen tegelijk ingezet.
De toonverhoging in vragen is inmiddels al in een
paar honderd talen aangetroffen. En er zijn nog geen ~
ONZ '

TA A l

20 04 -

9

[221]

talen gesignaleerd waar dit verschijnsel ontbreekt, of
waar het de omgekeerde richtin g heeft (dus: vragen
hebben gemiddeld een lagere toon dan mededelingen) . Daarom nemen nogal wat taalwetenschappers
aan dat de hoge toon in vragen een universeel verschijnsel is, iets wat ieder mens van nature in zich
heeft en wat niet gekoppeld is aan de een of andere
taal. Een volgende vraag is dan natuurlijk: waar komt
dit intrigerende verschijnsel vandaan? Wetenschappers zijn met uiteenlopende verklaringen gekomen,
maar de interessantste theorie is ongetwijfeld die van
de Amerikaanse klankspecialist John Ohala.
Ohala heeft zijn licht opgestoken bij ethologen, de
wetenschappers die onderzoek doen naar diergedrag.
Dat leverde opmerkelijke inzichten op. Wanneer rivaliserende exemplaren van eenzelfde diersoort elkaar
tegenkomen, produceren ze bepaalde geluiden. Onderzoek bij 28 zoogdiersoorten en 28 vogelsoorten
heeft laten zien dat die geluiden opvallend veel op
elkaar lijken. Een dier dat zich bij zo'n confrontatie
agressief en dominant opstelt, produceert een laag,
ruw geluid , terwijl het geluid van een onzeker, onderworpen exemplaar steevast hoogtonig is. Kennelijk
gebruiken zulke uiteenlopende diersoorten als neushoom, kikker en mees hoge en lage toonhoogte om
bepaalde signalen te geven.

een hoger geluid produceren. Een dier dat zich niet
opgewass en voelt tegen zijn soortgenoot kan van dit
natuurlijke gegeven gebruikmaken en met een hoog
geluid aange ven dat hij eieren voor zijn geld kiest. Hij
drukt daarmee onderwerping uit, de boodschap luidt:
'Voel je niet bedreigd, ik ben niet van plan je aan te
vallen .' Voor de ander is dat een teken dat een gevecht niet nodig is. Zulke dreigrituelen verkleinen dus
de kans dat soortgenoten elkaar doden of verwonden
en evolutionair gezien is dat natuurlijk het verstandigst. De 'underdog' kan zijn onderworpenheid verder
benadrukken door zich nog kleiner te maken , de
staart tussen de benen te steken of op de grond te
gaan liggen.

Lichaamsgrootte

Voor die tweedeling tussen hoogtonige en laagtonige
signalen lijkt een goede verklaring te bestaan. In het
algemeen geldt binnen dezelfde diersoort dat een
groot exemplaar sterker is dan een kleiner uitgevallen
soortgenoot. Een grotere lichaamsmassa betekent 66k
dat de stembanden langer zijn, minder snel trillen en
dus een lager geluid voortbrengen. Bij een vijandige
ontmoeting benutten dieren dit natuurlijke gegeven.
Een relatief laag geluid geeft dan het signaal 'Opgepast, ik ben groot en dus sterk, en als we gaan vechten delf jij het onderspit.' Dit geluidssignaal kan nog
worden onderstreept met visuele signalen. Zo kan het
dier een hoge rug opzetten, haren en oren omhoo g
laten staan, de vleugels wijd uitspreiden, enzovoort.
Hoe dan ook, de boodschap aan de rivaal is duidelijk
intimiderend: 'Waag het niet met mij te spotten!'
Omgekeerd gaat een kleiner lichaam doorgaans
samen met kortere stembanden, die sneller trillen en

TOONTAlEN
toontaal verander je de betekenis van een woord door een andere toon te qebru iken, bijvoorbeeld een glijtoon in plaats van
een egale toon . Een bekend voorbeeld is het woord rna in het
Mandarijnenchinees. Afhankelijk van de gekozen to(o)n(en)
kan rna zulke uiteenlopende betekenissen hebben als 'moeder', 'hennep', 'paard' en 'schelden '.
Toontalen komen op grote schaal voor in Afrika en Azie,
maar ook in ons eigen land wordt, heel bescheiden, gebruikgemaakt van toon om betekenis te onderscheiden . Zo kan
in een aantal Liniburgse dialecten het woord bein zowel het
enkelvoud 'been ' als het meervoud 'benen' aanduiden, afhankelijk van de gebruikte toon. Voor niet-Limburgers is dit subtiele verschil heel moe ilijk te horen. Maar misschien verklaart
het (ten dele) waarom buitenstaanders het Limburgs zo zangerig vinden klinken.
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Het is overigens wei duidelijk dat de Duitse herder
hierboven zijn overwicht rechtstreeks ontleent aan
zijn lichaamsgrootte. Maar treft hij een vijandige
soortgenoot die ongeveer even groot is als hijzelf, dan
maken die twee wei degelijk gebruik van geluidshoogte om elkaar te intimideren of om onderworpenheid te tonen.
Nieuwslezers

Van aile talen op de wereld is ruim de helft toontaal. In een
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Toonhoogte speelt in diergedrag dus een belangrijke
rol. In dreigsituaties gebruiken mannetjes het als een
code waarmee ze elkaar signalen kunnen geven over
hun lichaamskracht en hun directe bedoelingen: willen ze het gevecht aangaan of lijkt onderwerping verstandiger? Ohala introduceert voor dit specifieke gebruik van toonhoogte de term 'frequentiecode', naar
de trilfrequentie van de stembanden, die dus detoonhoogte bepaalt. Hij is ervan overtuigd dat de frequentiecode ook volop in gebruik is bij de mens . Immers,
als sprekers een (relatief) lage of dalende toonhoogte
gebruiken, wekken ze de indruk dat ze zelfverzekerd
zijn en gezag hebben. Daarentegen komen sprekers
die hun toonhoogte (relatief) hoog of stijgend maken
over als onzeker, afhankelijk en onderdanig. Het is
bekend dat deelnemers aan assertiviteitstrainingen altijd te horen krijgen dat ze hun stem zo laag mogelijk

moeten maken om zelfvertrouwen uit te stralen.
Ohala wijst ook op de tend ens om nieuwslezers te
selecteren die een lage stem hebben, en daarmee
gezaghebbender overkomen. Evenzo zal een toneelregisseur niet snel een acteur met een hoge stem kiezen voor de hoofdrol in een koningsdrama. Zelf liet
Ohala een aantal (Amerikaanse) luisteraars kiezen
tussen telkens twee stukjes kunstmatig verhoogde en
verlaagde spraak: welk van de twee klonk het meest
dominant? De proefpersonen wezen in overgrote
meerderheid de laagtonige fragmenten als de dominantste aan.
Stevig verankerd

De frequentiecode verklaart volgens Ohala ook waarom in zo veel talen vragen naar verhouding meer
hoge toon hebben dan mededelingen. We moeten dat
als volgt zien. Een vragensteller heeft op het vlak van
de informatievoorziening een achterstand: hij is voor
bepaalde informatie aangewezen op de luisteraar. In
die zin is hij een soort underdog en zijn afhankelijkheid van de luisteraar uit zich in een verhoogde toonhoogte. De aangesprokene daarentegen zit in een
comfortabele positie; hij beschikt immers over de gevraagde informatie. Dat maakt hem zelfverzekerd,
iets wat doorklinkt in de relatief lage toonhoogte van
zijn antwoord.
Het verbazingwekkende gegeven dat hoge en lage
toon in zo veel verschillende culturen en talen op pre-

cies dezelfde manieren wordt gebruikt, duidt er volgens Ohala op dat de frequentiecode aangeboren is.
Het basisgegeven is biologisch: lagere toon hoort bij
een groter lichaam, hogere toon bij een kleiner lichaam. In het verlengde daarvan associeren we een
lage toon met overwicht, gezag en zelfvertrouwen, en
een hoge toon met onderdanigheid, afhankelijkheid
en onzekerheid. En daarom gebruiken we een lage of
dalende toon als we iets mee te delen hebben, en een
hoge of stijgende toon als we iemand iets moeten vragen.
Dit gebruik van hoge tegenover lage toon ligt zo
stevig in ons communicatiesysteem verankerd dat
taalveranderingen er geen vat op krijgen. En dat terwijl talen doorlopend aan veranderingen onderhevig
zijn. Neem het Franse boeuf en het Engelse cow, twee
woorden die langgeleden eenzelfde oorsprong had den, maar nu door een serie klankveranderingen volledig verschillend zijn geworden. Het gebruik van
hoge tegenover lage toon daarentegen lijkt door de
eeuwen heen zijn 'oerbetekenis' te hebben behouden.

•

Dit artikel isgebaseerd op artikelenvanJohn Ohala uit 1983. 1984
en 1994. en op het in 2002 verschenen proefschrift vanJudith

Haan, Speaking ofQuestions. AnExploration of Dutch Question
Intonation. Het isin 2003 bekroond met de prijsvande LOT (LandelijkeOnderzoekschool Taalwetenschap) voor het beste populairwetenschappelijke taalkundeartikel.

(advertentie)

Prisma heeft uw hulp nodig
Uitgeverij Het Spectrum in Utrecht (uitgever van o.a. de Prisma woordenboeken,
taalboeken voor zelfstudie, digitale taalcursussen en andere taaluitgaven) w il graag in
contact komen met taaldocenten Nederlands, Engels, Frans en Duits in het voortgezet
onderwijs. Met deze docenten willen wij van gedachten wisselen over vragen als:
• wat valt er vanuit onderwijsperspectief te verbeteren aan woordenboeken
en taalproducten?
• aan welk soort taalinformatie bestaat behoefte binnen het onderwijs?
Deze vragen en andere zullen worden besproken binnen een zogenaamde
resonansgroep, die enkele malen per jaar bijeen zal komen voor een brainstorm.
Bent u taaldocent en wilt u deelnemen aan deze resonansgroep, of wilt u meer
informatie, stuur dan een e-mail naardeheerh.coenders@spectrum.nl
of mevrouw f.parlevliet@spectrum.nl.
Ook reacties van taaldidactici en van auteurs van taalpublicaties zijn van harte welkom .
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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 Tool, Raamweg ta, 2596 HL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen :
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voarkeur niet meer dan
250 woorden).

• Geefin 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 (even tueel) functie. De redactie kan buiten medeweten van de auteur
inkorti ngen 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.

Naakte begijnen
J.H. Mommaerts- Den Haag
n het aprilnummer behandelt
Ewoud Sanders de herkomstvan
het woord wentelteefje. Hij noemt
ook de Vlaamse benaming verloren
brood. Mijn reeds lang overleden
moeder (geboren in 1888) kwam uit
Turnhout, en sprakdus(zoals zoveel
Vlamingen) niet eenVlaams maareen
Brabants dialect. Zij noemdedie in elerdooier (en eventueel melk) geweekte en daarna gebakkensneden oud
brood 'naakte begijnen'. Of die benaming nog steeds gebruikt wordt, kan
ik niet meer nagaan.

I

Bloeiende herfsttij1005
Foto: lucasvanloenhout

Naschrift redactie
Er zijn in de dialectliteratuur geen
aanwijzingen te vinden dat naakte
begijnen een aanduiding is of was
voor 'wentelteefjes'. De benaming
werd wei gebruikt - net zealsonder meer naaktedamen, naakte
madammekes en naakte vrouwkens
- ter aanduidingvan de herfsttijloos, een plant die in de herfst
bloeit en dan geen bladerenmaar
enkelbloemen heeft.

Slagveldjslachtveld
Christa van Ede - Bussum
e Taaladviesdienst gaat in de
j uniaflevering vande rubriek
'Vraag en antwoord' in op de
woorden slagvelden slachtveld, en
meldt daarbij dat het niet duldelljk is
waarom slachtveld in het Groene
Boekje staat: "Het is in geenenkel
ander woordenboek te vinden (...).
Het gewonewoord is slagveld, en die
schrijfwijzezouden we dan ook adviseren (...)."

D
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Nu is slagveld inderdaad de enige
juiste spelling indien het woord verwijst naa r 'een plaats waareen (veld)slag plaatsvindtof heeft plaatsgevonden', maar slachtveld duidt iets anders
aan, namelijk 'een landjewaar dieren
wachtenop de slacht' of 'een landje
waardierengeslachtworden', zoal s
blijkt uit een citaat uit j. de Rondes
verhaal 'De dood van Knorre' (Om
Zeeland, 1928): "Het dooie beestwerd
op het karretje geheschen om naar
het z.g. slachtveld even buiten het
dorp, vervoerd te worden."
Nog in de late jarenzestig waser
naastabattoirs somseenweilandje
waarte slachten dieren op de voltrekking van hun vonniswachtten, maar
inmiddels zijn ook die verdwenen. Dat
verklaart wellicht waarom slachtveld
niet meerte vinden isin hedendaagse
woordenboeken.

boot met acht at waalf roeiban ken". Waarom die boot zo werd
genoemd, is mij niet bekend.

Seconde(n)lang
Lau Kanen -Veldhoven
en van de vragen in 'Taaltest' in
het juninummer betrof de spelling van het woord secondelang,
dat zo geschreven wordt op grond
van de regels voor de tussen-n in samenstellingen (het krijgt geenn
omdat er ook een meervoud secondes
bestaat). Maar in het rijtje eeuwenlang

E

-jarenlang -maandenlang -dagenlangurenlang - minutenlang - secondelang is
het laatstewoord eenechte maar
naarmijn mening onterechte instinker - zo'n gevaldat de Nederlandse
spelling nodeloosmoeilijk maakt.

Labber/ottig

Wij

BertdeVos- Weert

Niels Blomberg - Almere

et veelinteresse las ik Ewoud
Sanders' artikel over het
woord labberlottig (Onze Tool
juni). Daarin gaat hij ook in op het
zelfstandig naamwoord labberlot,
maar een betekenis daarvan laat hij
onbesproken.
Ik ken het woord labberlot uit de
boekenvan Patrick O'Brian, die ook in
het Nederlandszijn vertaald, en waarvan er onlangs een is verfilmd onder
de titel MasterandCommander.
Het komt daarin voor in de betekenis 'grootste sloepaan boord vaneen
(zeilend) oorlogssch ip' (synoniem barkas). In die betekenis duikt het woord
ook op internet op, zoals blijkt wanneerje het invoert in de zoekrnachlne
Google.

n Onze Tool van mei 200 4 schrijven
Sylvain Dieltjens en Priscilla Heynderickxover het woord wij. Hun artikel bevat eengroot aantal voorbeelden van de uiteenlopendebetekenissen van dit persoonlijk voornaamwoord. Zesluiten hun artikel af met
eenvoorbeeld uit de StilleZuidzee.
Een Engelse missionaris riep volgens
hen ooit uit: "Wij zijn allemaalgrote
zondaars", en "omdat hij de eerste
persoon meervoud gebruikte, dachten de inboorlingen dat hij hiermee
aileende missionarissen bedoelde."
jean Aitchisonvermeldt in Language Change: Progress or Decay? dat
diverse talen in de StilleZuidzeetwee
soorten wij kennen: 'ik en de toehoorders' en 'ik en de afwezigen'. Toen de
missionaris riep: "Wij zijn allemaal
grote zondaars", gebruikte hij dus
misschien wei het verkeerde wij, namelijk 'ik en de afwezigen'. Deinboorlingen voelden zichdan terecht niet
aangesproken .

M

Naschrift Ewoud Sanders
Het artikel wasal zo lang en relatief
ingewikkeld dat ik ervoor gekozen
heb om de hierboven genoemde
betekenis buiten beschouwing te
laten. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) schreefover
die tweede betekenis van labberlot
in 1911: "Verouderde naamvoor zekere soort van roeibooten" (maar
alshet woord via Googlein hedendaagse tekstente vinden is, is dat
"verouderd" misschien niet juist ).
Devoorbeeldzinnen uit het WNT
daterenuit de achttiende en negentiendeeeuw en uit eenervan
lerenwe dat het gaat om "eene

I

FrankRijkaard
Jeane Patrick- Amsterdam
n het meinummer schrijft joop van
Diepen alsreactieop eenart ikel
overvoornamen dat er niet aileen
spellingvarianten vaneen naamzijn,
maarook uitspraakvarianten. Ais
voorbeeld noemt hij Frank Rijkaard,
ex-coach van het Nederlandselftal,

I

die zich [frenk]laat noemen. Oatis
juist - al is het goed om te bedenken
waardie uitspraak vandaan komt. Hij
heet namelijkeigenlijkFranklin, een
naam waarin de a als eenewordt uitgesproken. Het logische gevolg is dat
de a in de verkorte naam ook een e
wordt.

Duitstaligefamilie- envriendenkring
associeert mendat woord niet zozeer
met 'zwerver' als wei met 'slaapkop'
oftewel 'sufferd'. Nietverwonderlijk,
want pennen betekent 'maffen, pitten'.

Schelden [3]: hijo (de) puta

taal

Berry J. Prinsen - Marbella, Spanje

ONZE
Schelden [1]: hoerenjong
Lau Kanen - Veldhoven
n het juninummer gaatJan Pieter
vanOudenhoven c.s. in het artikel
'Wichser, klootzak, cabron'in op
scheidenin Duitsland, Nederland en
Spanje. Ais er gescholden wordt, blijkt
menin Spanje bij voorkeuriemands
familie-eer aan te tasten, in Duitsland
laatmen iemand vooralvoelen dat hij
een mislukkeling is, en in Nederland
duidt men een gehaat persoon vaak
aan met een seksueel pars pro toto:
het mannelijklid. Deauteurs vragen
hun lezers meete denken overeen
cultureleverklaring voor de Nederlandse populariteit vanqenitalienals
scheldwoord. Volgens mij kan het niet
anders dandat scheldwoorden als
klootzak, lui en eikel te maken hebben
met de minderwaardigheid die Nederlanders aan deze organen toekennen.
In een kadertekstje bij dit stuk
wordt uiteengezet hoeverschillend
de (toen nog) PSV'er Kezman ende
(toen nog) Feyenoorder Van Persie reageerden op supportersbeledigingen.
Kezman was woedend vanwege de
spreekkoren "Kezman, je moederis
een hoer": een Servier zoals hij kunje
nauwelijks ergerbeledigen dandoor
af te geven op zijn moeder. DeNederlanderVan Persie daarentegen bleef
volkomen onaangedaan toen hij werd
uitgescholden voor "hoerenjong".
Het enormeverschil tussen beidereacties isweiverklaarbaar: je moeder is
een hoer is nadrukkelijker een belediging voor de moederdan hoerenjong,
dat toch vooralverwijst naar de speier
zelf.

I

Schelden [2]: Penner
A.W. Dijk - Den Haag
et belangstelling en plezier
hebik in Onze Toal vanjuni
het artikel 'Wichser, klootzak,
cabron'gelezen. Bijde gegeven vertaling van het DuitsePennerwil ik echter een kanttekening plaatsen. In mijn

M

n het artikel overde scheldcultuur
van Duitsland, Nederland enSpanje
(Onze Taal juni) komt ook het
Spaanse hijo deputo ('hoerenzoon')
aan bod. Het isme opgevallen dat dit
scheldwoord hierin Spanje zawel in
negatieve als in positieve zin gebruikt
wordt: als tekenvanwaardering en
bewondering kan meniemand op de
schouder slaan en 'hijo puta' zeggen.
Verder is het mij opgevallen dat
het woord capullo vooral onderjongeren een veel ongunstiger betekenis
heeft dan 'groentje', zoals vermeld in
het artikel. 'Klootzak'is mijnsinziens
vaak een veel betere vertaling.

I

Verliefd op hem / ophem verliefd
Lydia Rood - Marken
oop vander Horst gaatin het juninummer na hoewoordgroepen als
ik ben ophem verliefd zijn veranderd
in ik ben verliefd op hem. Net als hij
voelik de laatste vorm aan als correct.
Het is me echteropgevallen dat jongeren, tenminste dievande leeftijdscategorie vanmijn dochter(omstreeks twintig jaar)enjonger,de
volgordeomdraaien. Dejonkieszeggen dusweer'Ik benop hemverliefd.'
Dit geldt voor het westen en oosten
van het land; vanhet zuiden en uiterste noorden weet ik het niet.

J

Verstaanbaarheid
P. van Woudenberg - Almere
n het juninummer reageert Myra
vanderVelde op het artikel van
VincentvanHeuven overde vervlakkende intonatie van het Nederlands. Zij suggereert dat zeenkel harder hoeft te pratenom door ouderen
verstaan te worden, en niet langzamer en mindervlak. Maar dat klopt
niet. Ik benvanafmijn geboorte
zwaar slechthorend, en mijn ervaring
is dat verstaanbaarheid afhangtvan
spreektempo, voorspelbaarheid en
correcttaalgebruik. Wanneer slecht-

I

horenden naar iemand luisteren, zijn
ze constantbezig met het invullen
van hiaten en het nadenken overonlogische zinnen. Decontext helpt hen
daarbij: 'Ga je mee?' is makkelijker te
onderscheiden van 'Wi! je thee?' als
de spreker doet of hij zijnjasaantrekt
(of een drinkgebaar maakt). Het reconstrueren vande boodschap kost
tijd, waardoor slechthorenden altijd
wat achterlopen. Ais je rustigspreekt,
krijgenzede tijd om van herrie betekenisvolle zinnen te maken. Harder
praten helpt niet, want hierdoor
wordt het mondbeeld onduidelijk, en
niet elk hoorapparaat is in staatharde
geluiden zandervervorming te dempen. Tips op dit gebiedzijn te vinden
op www.nvvs.nlfbelevingf
index_tips.htm.

En unmomenta dado
R.F. de Vicq - Rotterdam
enkSpaan vraagtin zijn column vanjuni of iemand kan
bevestigen dat de Spaanse
zegswijze enun momenta dado ('op
een gegeven moment'), diewei aan
[chan Cruijff wordt toegeschreven, al
veellangerin het Spaans voorkomt.
Ik kan u meedelen dat de derdedruk
van het Spoans handwoordenboek van
Van Dam (1955) het reeds vermeldt.

H

Lidwoord bij plaatsnaam [1]:
droogmakerijen
[cop van Diepen - Oosterblokker

n zijn artikel '(De) Dordogne' (Onze
Tool julifaugustus) snijdt Wim Kru ize het probleemaan van het lidwoordgebruikbij streeknamen. In dit
verband wil ik opmerken dat we de
droogmakerijen voorzien vaneen lidwoord: deBeemster, dePurmer, de
Wormer, deHeerhugowaard (of: de
Waard) en deWieringermeer(of: de
Meer). Wordt de gemeente aangeduid, danverdwijnt het lidwoord:
Beemster, Purmer, Wormer, Heerhugowoorden Wieringermeer.
Bijsamenstellingen met -meer
wordt het onzijdig lidwoord gebruikt:
hetljsselmeer, hetMarkermeer, het
Veluwemeer. Maar als het watereruit
weggepompt is, dan is het niet meer
onzijdig: deWieringermeer. Mocht
deze Ijsselmeerpolder (weer) onder
water lopen, danspreken we blijkbaar
van 'het Wieringermeer'.

I

O N Z E

T A A l

20 04 - 9

[225]

[ohan Cruijff had

niet deprimeur van
de uitdrukking en un
momenta dado.

Lidwoord bij plaatsnaam [2]:
Franche-Comte enTle-de-France

Namen van voetbalclubs [3]:
DEV

G.H. Terwiel - Leiden

Gerla Aerts - Nieuwegein

im I<ruize vraagt zich in het
juli/ augustusnummervan
Onze Taal af of, en wanneer,
streeknamen eenIidwoord krijgen. Hij
benadrukt dat grammatica's alsde AIgemene Nederlandse Spraakkunst daarvoor geen regels geven, en schrijft
gevoelsmatig te kiezen voor FrancheComte en i1e-de-France, zonder Iidwoord. Ik lOU dat anders doen. Volgensmij krijgen Franche-Comte (Ietterlijk: 'vrij graafschap') en i1e-de-France ('het eilandFrankrijk')wei een lidwoord, omdat het om constructies
gaatwaarin de algemene termen
cotnte en lie naderworden gespecificeerd, en dan wordt eenIidwoord
vanzelfsprekend.

et plezierlas ik het artikel
over namen van voetbalclubs
in het juninummer.lk wil
graag aanstippen dat de afkortingen
van c1ubnamen soms ook interessante alternatieve betekenissen oplevereno Aiskind ging ik in Arcen met mijn
oudersnaarde wedstrijden van DEV
('Door Eendracht Verkregen'). Maar
alsde eendrachtweer eens nul punten had opgeleverd, heette de club
'De Eeuwige Verliezers'.

W

Namen van voetbalclubs [1]:
HMSH
Ingmar Roerdinkholder- Duiven

M

ert van den Braak noemt in zijn
artikel over namenvan voetbalclubsook het Haagse HMSH
('Houdt Moedlq Stand Hagenaars').
Op de bijgeplaatste foto van het toegangshek van het HMSH-veld zieje
naastdie naam"Sinds1940" staan. Ik
ben benieuwd in welke maand van dat
jaar deze club is opgericht. Aisdat in
Namen van voetbalclubs [4]:
mei of later is gebeurd, zou in de naam EBOHenEMS
dan wellicht eenverwijzing naarde net H. Verroen - Voorburg
uitgebroken oorlog zijn verborgen?
ij het lezen van Bert van den
Naschrift redactie
Braaks artikel 'Namen vanvoetbalclubs' in hetjuninummervan
HMSH is opgericht op 4 juli 1940,
alsbedrijfsclubvan het Haagsche
Onze Taal moest ik denkenaan de
Meubel-enStofferingsbedrijfWey- Dordtsevoetbalclub EBOH, die in
ers. AI tijdens de oprichtingsverga- mijn jeugd (rond de oorlogsjaren)in
de hogere regionen van de nationale
dering werd de betekenis van dat
HMSv~randerd in "Houdt Moedig
competitie speelde. EBOHwas een
Stand". Denotulen vermelden niet afkorting van 'Eendracht BrengtOns
Hoger', maarwij spraken van 'Elf
uitdrukkelijk waarom - al wordt
daarin wei gewezen op de bllzonde- Boeren Op Hoi'. Dat soort bijnamen
kwam wei vakervoor. Onze eigen
re "tijdomstandigheden" van dat
moment. Detweede H (van(Den)
(straatvoetbal)c1ub heette EMS. Dat
Haag) werd in 1962 toegevoegd, ter stond voor 'Eendracht Maakt Sterk',
onderscheiding van het Utrechtse
maaronzetegenstanders spraken
HMS.
smalend van 'Elf ModderendeStum-

B

B

Scharwoude
].M. Keetlaer-Kersten - Zuid-Scharwoude

p het landkaartjebij het artikel
van Riemer Reinsma over het
ontstaan van geografische .
namen (Onze Taal juli/augustus) is
Scharwoude op de verkeerde plaats
ingetekend, namelijk daarwaar
Noord- en Zuid-Scharwoude Iiggen,
gemeente Langedijk. Scharwoude Iigt
aan het IJsselmeer, even ten zuiden
van Hoorn.

O

pers',

Tot hetgaatje gaan

UU

H.C. Reussien-Ligtenberg - Almere

II

1AG!W6!

WIM KAN

\- b,. '•
..

*~tjn

n de rubriek 'Vraagen antwoord'
van het juli/augustusnummer
schrijft de Taaladviesdienst (onder
verwijzing naarhet Woordenboek van
populaire uitdrukkingen van MarcDe
Wim Kan verweesal
Coster) dat de uitdrukking tot het
in1967 naar het
gaatjegaanvan Andre van Duin komt, gaatje van de plaat.
die in 1915 zong: "We zullen doorgaan
I tot we aan het gaatjezijn" - waarbij
dat gaatjesloeg op het midden van de
grammofoonplaat.
Deuitdrukking tot het gaatjegaan
hebbenwe dan misschien aan Van
Duin te danken, maarhij was niet de
eerstedie op eengrammofoonplaat
verweesnaarhet gat ervan.AI acht
jaar eerderzonq Wim Kan op de plaat
Dagkoningin, dagprins!"(...) wasvan
dezeplaat aileen nog klaarhet gaatje,
het gaatje, het gaatje", waarna de
muziek langzaam wegsterft.

I
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Namen van voetbalclubs [2]:
ONIO
]ohan Lock- Capelle aan den I]ssel
raag geef ik eenaanvulling op
het artikel over namen van
voetbalclubs van Bert van den
Braak in het juninlJmmer. Ergens in de
jaren zeventig vertelde een kennis mij
over het bestaan van de (ik dacht
Haagse) voetbalclub ONIO, hetgeen
lOU staan voor 'OnzeNaam IsONIO'.
Ik vind dat eenvondst van Opperlandseschoonheid. Ik hoop nog altijd eens
iemandte ontmoeten die mij kan vertellen of deze club inderdaad ooit
heeft bestaan.

G

Naschrift redactie

Wij hebben ONtO alsnaamvan een
voetbalclub(Iaatstaan met die betekenis) nergens kunnenvinden.
Mocht iemandmeerweten, dan
horenwe dat graag.

Naschrift redactie

Een spottende interpretatie van afkortingen van c1ubnamen is inderdaadniet ongewoon. Op internet
is eenvrij uitputtende lijst te vinden van voetbalclubs waarvan de
naameenafkorting is,en indien
bekend worden daarook de spottende betekenisvarianten genoemd: http://web.inter.nl.net/
hcc/Marcel.Kamsteeg/afkortw.
htm.
Het boek Voetbaltaal van Rene
Appel bevat een heel hoofdstuk
over namen van voetbalclubs. Het
boek is te lezen op de website van
Onze Taal: www.onzetaal.nl/
dossier/ voetbaltaal/appel.
•

Boekman

Kunstschrift

Hetmagazine over
Nederlandse letterkunde

Tijdschrift voor
kunst, cultuur en beleid

Tijdschrift over
beeldende kunst

Met veelliterair nieuws, scherpe
discussies en bevlogen uitweidingen. In elk nummer aandacht voor
een thema: van Het strand en de
golven tot Familiebanden, van Jan
Wolkers tot Cinema literair en van
Inspiratie tot Straatlied.

Hetopinieblad voor aile kunstvormen: van muziek tot architeetuur,
van dans tot film en van theatertot
beeldende kunst. Oit jaar speciale
aandacht voor Kunst en wetenschap, Film in Nederland en het
Museum van detoekomst.

Met dit jaar onder meer aandacht
voor theme's als Sehilderen voor
het vaderland (de verbeelding van
heiden van het vaderlandl. De vis
(de onderwaterwereld in de kunst)
en Bart van der Leek (over het
veelzijdig oeuvre van Van der Leek,
de meester van het moderne
leven).

Literatuur

TWEE NUMMERS VOOR € 7,90

TWEE NUMMERS VOOR € 15,--

DRIE NUMMERS VOOR € 18,75

(een nummer telt circa 48paqina's)

(een nummer telt circa 150 pagina's)

(ean nummer telt circa 54pagina'sl
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uitgelezen
aanbod
neem nu een
proefabonnement
f en pr oefabonnement verplic ht u tot nietsl

Deantwoordkaart is reeds door
iemand anders gebruikt. U kuntvoor
een proefabonnement ook bellen
(030) 215 51 88, een e-mail sturen naar
info@ikabonneermij.nl of surfen naar
www.ikabonneermij.nl

Mens &Wetenschap

Griekenland Magazine

Het magazine over Natuurwetenschap en Techniek

De enige kleurenglossy over
Griekenland en Cyprus

Met in elk nummer aandacht voor
uiteenlopende onderwerpen: van
sterrenkunde tot techniek, van
robotiea tot de levende natuur en
van geologie tot medisehe onderwerpen. Met een seala aan tips,
proeven en testen om thuis of in de
natuur zelf metwetenschap aan de
slag te gaan.

Een boeiende mix aan artikelen en
prachtige fotografie. Met dit jaar
onder meer een uitgebreide
reportage over de kloosters van
Anthos, overwinteren in Griekenland en op Cyprus, Maeve Binchy
in Griekenland, de biografie van
Alexander de Grote en natuurlijke
veel tips voor een mooie vakantie.

DRIE NUMMERS VOOR € 8,95
(een nummer telt circa 68 pagina's)

Neem nu een proefabonnement op
een of meerdere tijdschriften:
• vul de antwoordkaart in en
stuur die (zonder postzegel)
naar ons toe
• bel met deTijdsehriftenserviee:
(030) 215 51 88
• stuur een e-mail naar
info@ikabonneermij.nl
• of surf naar
www.ikabonneermij.nl.

WWW.IKABONNEERMIJ .NL
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Wie bedenkt een naam?
voeging van (warm) water wee r
hun oorspronkelijke vorm krijgen:
poeder of korreltjes worden weer
soep of koffie. Het zal duidelijk
zijn dat dit niet geldt voor een
overleden mens .
De tweede reden is meer gevoelsmatig van aard . De dood van
een mens is altijd omgeven door
emotie. Wij kunne n ons niet voorstellen dat in de toekomst in rouwadvertenties geschreven wordt:
'Het vriesdrogen zal om 15 .00 uur
in X plaatsvinden' of 'Het vriesdrogen heeft volgens wens van de
overledene in stilte plaatsgevonden .'

Een stoffelijk overschot invriezen, uit elkaarlatentrillen en het poederteruggeven aan de aarde: dat klinkt
als sciencefiction, maaral binnen twee jaar wordt het
werkelijkheid in Nederland. De vraagisaileen: hoe
gaanwe dezenieuwevorm van uitvaart noemen?
Een prijsvraag.

Petervan
Wageningendirectievoorzitter
uitvaartverzekeraar
en -verzorger
Varden

aast cremeren en begrayen is er binnen afzienbare tijd een nieuwe moge lijkheid om ons van een stoffelijk
overschot te ontdoen: de biologische uitvaart, die ruim twintig jaar
geleden werd bedacht door de
Zweedse biologe Susanne WiighMasak, Wat houdt dit precies in?
Nadat iemand overleden is, wordt
het lichaam ondergedompeld in
vloeibare stikstof van cI96 "C. Het
lichaam, dat dan uiterst bros is,
wordt in ultrasone golven geplaatst (geluidsgolven met een
zeer hoge freque ntie) en valt vervolgens in stukjes uit elkaar. Het
menselijk lichaam bestaat voor
zo'n zeventig procent uit water,
en dat wa ter wordt in een vacu umcabine (in de vorm van ijs) gescheiden van de rest. Vervolgens
worden de organische en de nietorganische stoffe n - kwik, chirurgisch staal - van elkaar gescheiden . Wat overblijft, is circa dertig
kilo organisch poeder, dat, als het
begraven wordt, na zes maanden
volledig door de natuur is opge nomen.
Oploskoffie
In het voorjaar van 2003 maakten
wij bekend dat wij in Nederland
binnen een atwee jaar deze nieuwe mogelijkheid willen aanbieden.
In de media werd direct de term
vriesdrogen gebruikt, maar die is
niet zo gelukkig . Wat is er mis
mee? Twee dinge n. Het prece de
van vriesdrogen bestaat al vrij
lang. Producten als instantsoep en
oploskoffie worden zo bijvoorbeeld
gemaakt. Bij deze producten is het
echter de bedoeling dat ze na toe ONZE

taal
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Oproep

We zijn dus op zoek naar een ande re aanduiding dan vriesdrogen.
Deze nieuwe naam mag geen verkeerde associa ties wekken, moet
gemakkelijk uitspreekbaar zijn en
indien mogelijk ook verklaarbaar.
Zoals de begrippen begraven en
cremeren respectievelijk 'aarde' en
'vuur' als kern met zich meedragen, zou de nieuwe term bijvoorbee ld kunnen teruggrijpen naar
een van de vier facetten van de
nieuwe vorm van uitvaart : het
bevriezen , het uiteent rillen door
ult rasone golven, het onttrekken
van het vocht en het teruggeven
van het lichaam aan de aarde. Een
passende naam verzinnen is geen
gemakkelijke opgave. Daarom
doen we een oproep aan de lezers
van Onze Taal. De inzendingen
zullen beoordee ld worden door
een,,,.jury
.... en de inzender van de
winnende keu ze zal beloon d
worden met een boekenbon van
€ 150,- en een ballonvaart voor
twee personen.
,-. ,

Een nieuwe vorm vanter aarde bestellen:
kist en lichaam worden naonderdompeling
in vloeibare stikstof met geluidsgolven tot
poederuiteenget rild.
ClYarden2004

Uw inzending dient voor I oktober binnen te zijn bij de redactie
van Onze Taal. Stuur uw bijdrage
bij voorkeur per e-mail
(onzetaal@onzetaa l.nl), of anders
per reguliere post (Raamweg la,
2596 HL Den Haag). Yarden zal
mogelijk het nieuwe woord gebruiken in zijn uitingen en wil om die
reden graag in contact treden met
de winnende inzender(s) om hierover goede afspraken te maken. \'ill

LLILLLAG .E1LALLLWO 0 2L_~
BatavenfBatavieren
7on'angs stond in het Utrechts
• Nieuwsblad een verhaal met als
ondertitel: "Geschiedenis van Bataven moet worden herschreven". Ik
heb altijd geleerd dat onze 'voorouders' Batavieren heetten; wat is nu
juist?
, Beide vormen zijn juist; er is geen
• betekenisverschil. Volgens het

Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT) is Bataven de vernederlandste
vorm van het Latijnse Batavi, en zou
Batavieren "naar analogie van andere
volksnamen op -iet (verg.b.v. Arabier
naastArabie)" afgeleid zijn van Batavie
Bataven is net zo juist
als Batavieren.
Joost Rosendaa l, Botaven! Uitgeverij vantut, 20 0 3

('het landder Batavieren'). Het WNT
schreefin 1895 overigens nag dat
Bataven als naamvan de Germaanse
stam "weinig in gebruik" was.
Bataven of Batavieren wordt een
enkele keergebruikt alssynoniemvan
Neder/anders (vroegerbij dichters,
maarook wei enigszins spottendverheven) . Op die manier komt het
onder meer voor in het motto van het
WNT, eencitaat vanWillem Bilderdijk:
"Bataven! kent uw spraak en heelhaar
overvloed."

Recentfrecentelijk
7Wat is juist: 'Recentelijk hebben
• we een stijging waargenomen'
of 'Recent hebben we een stijging
waargenomen'?
,Veel woordenboeken en taaladvies• boeken maken het volgendeonderscheid: recent is een bijvoeglijk naamwoord, recentelijk een bijwoord. Recentwordt gebruikt in combinatie
met eenzelfstandig naamwoord,bijvoorbeeld: derecente waarnemingen,
hetrecente ver/eden; het is vaakte vervangen door nieuw of nabij. Recente/ijk
zegt iets overde helezin of een deel
vande zin; het is synoniem met bijvoorbeeld on/angs of pasge/eden.
Op grond hiervanzou in uw zin
recente/ijk gebruikt moeten worden.
Toch isvolgens onder meer het Van
Dale-woordenboek Hedendaags Nederlands (2002) en Koenen (1999), en
bijvoorbeeld ook volgens het Taalunieversum (de publiekswebsite van
de Nederlandse Taalunie). recent
eveneens alsbijwoord te gebruiken.
'Recenthebbenwe een stijging waargenomen' is dus ook mogelijk. Het

werkt echter niet andersom: derecente/ijke waarnemingen (met recente/ijk
alsbijvoeglijk naamwoord) is niet
juist.
Overigens werd recente/ijk in het
verleden afgekeurd als anglicisme:
het zoueen te letterlijke vertaling zijn
van het Engelse recently. Het woord is
echter volledig ingeburgerd. Wei kan
het vaakeenvoudig wordenvervangen (afhankelijk vande context) door
bijvoorbeeld on/angs, zojuist of kortge-

/eden.

__
Tekenaresftekenaarster
7De grote Van Dale noemt bij het
• woord tekenaartwee vrouwelijke vormen: tekenares en tekenaorster. Zijn die woorden inderdaad allebei goed?
,De vrouwelijke vorm van persoons• aanduidingen die op -aar eindigen,
wordt meestalgevormd met -ares: /e-

rares, winnares, bede/ares, marte/ares.
Aisde lettergreep voor de uitgang
echter eentoonloze e bevat, is vaa k
ook de vorm -aarster mogelijk: bede-

/aarster, marte/aarster, tekenaarster.

Opgaandefopkomende zon
7Soms schrik ik van het taalge• bruik in OnzeTaal. Riemer Reinsrna denkt tot tweemaal toe dat de
zon opqaat (juli/augustus, pagina
186). De zon k6mt op en gaat
onder.

Er is dan wei eenbetekenisverschil,
dat verwoord wordt in onder andere
het Morf% gisch handboek van het Neder/ands (1993) van Wim de Haas en
Mieke Trommelen: tekenaarster betekent niets meer dan 'iemand die tekent', terwijl tekenares eengespecialiseerde betekenis heeft - in dit geval
'het beroepvan tekenaar' . Hoe meer
de gedachteaan een beroepof een
vaste eigenschap zich opdringt, hoe
minder goed de variant op -aarster
mogelijk is: daarom is het kunstenares
(beroep)en marte/ares (onontkoombareeigenschap) in plaats van kunstenaarster en marte/aarster. En omgekeerd zijn wande/ares en kwebbe/ares
niet mogelijk; dejuiste vormen zijn
wande/aarster en kwebbe/aarster.

,Het werkwoord opgaan kan heel
• goed gebruikt worden in combinatie met hemellichamen; ailewoordenboeken vermelden dit gebruik. AI in
1910 schreefhet Woordenboek der Nederlandsche Taa/ (WNT) dat opgaan in
dit verband betekent: "Rijzen. Eigenlijk: (schijnbaa r) eene opwaartsche
beweging langs het uitspansel maken,
doch doorgaans bepaaldelijk in den
zin van:zich bovenden horizonbeginnente vertoonen, opkomen, of aileen: zichtbaa r worden."
Het is het gewoonstom opkomen
Masochisme
te gebruiken, zekerin de algemene
7Waar komt het woord masochisbetekenis 'te voorschijn komen' ('Kijk, • me vandaan?
de zon komt al op'), maar opgaan is
ook mogelijk als het am het 'om,Masochisme is een eponiem:het is
• afgeleid vaneen persoonsnaam, in
hooggaan' van de zan in het algemeengaat ('De zon gaat ' 5 zomers al
dit geval die vande Oostenrijkse
vroeg op').
schrijver Leopold von Sacher-Masoch
Wie opgaan gebruikt, is overigens
(1836-1895). Masochisme houdt in dat
iemandplezierof zelfs seksueel genot
in goed gezelschap. Zo dichtte Hendrik Tollens in de negentiendeeeuw:
beleeft aan het ondervindenvan pijn
"Zoo gaat zij [= de zon] iedren ochof vernederingen . Von Sacher-Masoch
was eenvan de eersten die dit vertend op I En elken avond onder." En
ook in de Statenvertaling van de bijbel schijnsel beschreven, onder meer in
wordt consequent voor opgaan geko- zijn erotische roman Venus im Pe/z
zen , bijvoorbeeldin MattheOs 13:6:
(1870). Op basis van diensnaam
"Maar als de zon opgegaan was, zo is
vormde de Duitse psychiater Richard
von Krafft-Ebing daarom in 1889 het
het [zaad] verbrand geworden; en
omdat het geenwort el had,is het ver- woord Masochismus om het verschijndord. "
sel aan te duiden - volgens de Grote
Opvallend isverderdat wat het bij- Winkler Prinsoverigens"tot grote
behorende zelfstandig naamwoord
ergernisvan de auteur".
•
betreft, zonsopgang - ook in de woordenboeken - veelgebruikelijkeris dan

zonsopkomst.
o
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iMERKEN WORDEN WOORDEN
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Brintageneratie, bountyeiland, barbiefiguur: er zijn merken die zo'n
grote invloed hebben gekregen dat ze in het dagelijks taalgebruik zijn
terechtgekomen. Sommige staan zelfs op het punt een plaatsje in het

"Geen cent te veel hoor". Beide
zinnetjes gingen al snel een eigen
leven leiden in de omgangstaal.

woordenboek te bemachtigen.

Ton den Boon hoofdredacteu r
grate Van Dale

III

E

ind 1894 werd er een nieuwe margarine geintroduceerd onder de merknaam
Zeeuws meisje. De kunstboter werd
op de verpakking aangeprezen
door een blozend meisje met een
gulle lach , beter gezegd: een in
klederdracht uitgedoste Zeeuwse
boerendeerne. Een handige marketingtruc was dat, want als zelfs
een van nature met echte boter geassocieerd boerinnetje enthousiast
kon worden over deze margarine,
dan moest het met de kwaliteit
wei goed zitten. Later, in het
radio- en televisietijdperk, werd
niet zozeer de kwaliteit als wei de
gunstige prijsstelling van Zeeuws
meisje geaccentueerd. Dat gebeurde in het begin van de jaren zeventig aanvankelijk met het dialectische "Ons (Zeeuwen) bin zunig"
en later, vanaf 1974, met de slogan
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Kantje board
Het boerinnetje zou het merk
Zeeuws meisje ruim een eeuw lang
belichamen. In feite doet ze dat
nog steeds, al was het kantje
boord: in 2000 doken er namelijk
geruchten op dat de fabrikant een
einde wilde maken aan het merk.
Het publiek reageerde echter emo tioneel, zodat Zeeuws meisje anna
2004 nog steeds te koop is.
Ook al wordt er weinig reclame
meer voor het merk gemaakt, de
slogans komen nog steeds voor in
onze taal, in diverse toepassingen
en varianten. Zo schrijft dichteres
Marjolein Kool: '~a, ik krijg alimentatie, maar geen cent te veel
hoor." En de clubgenoten van een
zekere voetballer met de naam Jan
schrijven op internet: "Voetbalt als
een Zeeuws Meisje: Geen meter te
veel hoor! "
"Ons bin zunig" is nog gevleugelder geworden als uitdrukking.
Er zijn in kranten en
tijdschriften en op internet zo tien, vijftien
varianten te vinden,
van "ons is zunig" tot
"ons bin zunnig", en
van "uris bin zunig"
tot "ons Zeeuwen bin
zuunig". Het moet de
Zeeuwen inmiddels
de strot uit hangen,
zo vaak staat (quasi)dialectisch in de krant
dat de Zeeuwen
"zunig bin", "zunig
ben" of "zunig bun" .
Want die zunigheid
mag dan een deugd
zijn, ze wordt ook geassocieerd met klein geestigheid en bekrompenheid, en zo
wil je als bevolkingsgroep natuurlijk niet
getypeerd worden.
Deugd of ondeugd,
"Ons bin zunig" is in
het Algemeen Nederlands inmiddels wei
de meest aangehaalde
dialectische uitspraak.
Dankzij de pay-off

van Zeeuws meisje is Zeeuws in
combinatie met zuinigheid zelfs
een epitheton geworden, oftewel
een vaste combinatie van een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. Het past zo
in het rijtje Brabantse gezelligheid,
Friese koppigheid en Duitse degelijkheid. En het heeft zich losgezongen
van het oorspronkelijke margarinemerk, want steeds vaker wordt het
gep resenteerd zonder verw ijzing
daarnaar, als was het een oeroude
uitdrukking. De laatste jaren overigens vooral in verband met de hui dige premier van Nederland, in
zinsneden als 'de Zeeuwse zuinigheid van Jan Peter'.

Zeeuws-meisje-festival
Ten slotte is ook de merknaam
zeIf, Zeeuws meisje, een eigen leven
gaan leiden in onze taal. Regelmatig figureert het margarinemeisje
in samenstellingen als Zeeuwsmeisje-strategie ('bezuinigingsstrategie'), Zeeuws-meisje-variant (een
economische variant die gekenmerkt wordt door het wegvallen
van vraag, waardoor een bedrijf
moet bezuinigen), Zeeuws-meisjeeffect ('bezuinigingseffect') en
Zeeuws-tneisje-type ('zu inige
vrouw') . Toespelingen op de met
Zeeuws meisje geassocieerde zuinigh eid zijn er te over en ze hebben niet eens alleen betrekking
op mensen. Zo werd het festival
Dance Valley in 2003 op internet
door een criticus getypeerd als
"een Zeeuws meisje-festival",
omdat er "geen cent te veel " is
uitgegeven door de organisatie.
Behalve in samenstellingen
waart Zeeuws meisje ook als associatiebron rond in onze taal als de
'verpersoonlijkte zuinigheid'. Dat
blijkt uit contexten als "de geest
van Zeeuws meisje waait over het
internet" en "GroenLinks heeft in
het diepst van haar ziel iets aartsconservatiefs en kneuterigs, vergelijkbaar met de geest van het
Zeeuws meisje " (een uitspraak die
te lezen is op de site van D66
Haarlemmermeer) . De conclusie
ligt dan ook voor de hand: als cultureel begrip leeft het merk dankzij de reclame die er in het verleden voor gemaakt is onverminderd
voor t.
•

KLOKWljS
Frank Drop - Leiden

N

a aIle gejeremieer over de fnuikende invloed van het
Engels op onze taal is het tijd voor een pleidooi om juist
twee handige Engelse termen met huid en haar over te
nemen. Bij richtingaanwijzingen wordt er in Nederland onnodig
veel verwarring gezaaid met de dubbelzinnige termen rechtsom en
linksom . De Zoetermeer Stadslijn van de Nederlandse Spoorwegen
bijvoorbeeld slaagt er steeds weer in om mij op het verkeerde been
te zetten. Want wat is rechtsom? Neem nu een rotonde: ga je
rechtsom als je eerst naar rechts gaat en je vervolgens het middelpunt van de rotonde aan je linkerhand houdt? Of ga je eerst naar
links en houd je daarna het midden van de rotonde aan je rechterhand?
De Engelsen hebben dit dilemma handig opgelost door de beweging van de wijzers van de klok te gebruiken om hun bewegingsrichting duidelijk te maken. Ze kennen twee richtingen: 'clockwise'
voor het met de wijzers meebewegen en 'anticlockwise' - 'counterclockwise' in de Verenigde Staten - voor de omgekeerde richting.
Buiten het Angelsaksische cultuurgebied schijnen deze termen al
gemeengoed te zijn in de danswereld. Ik stel daarom voor om
vanaf heden ook in Belgie en Nederland te spreken over 'klokwijs'
en 'antiklokwijs' als het om richtingaanwijzingen gaat.
•

De Zoetermeer Stadslijn: wat isIinksom enwat rechtsom?

OPROEP: GOED FOUl
IreneKuipers- Haarlem

V

orig jaar oktober meld de het Haarlems weekblad opgelucht
dat de plaa tselijke Waarderbrug weer volledig in gebruik
kon worde n genomen. Daarmee was een einde gekomen
aan een periode vol problemen: "De Waarderbrug was afgelopen
zomer een bron van ellende door een veelfout van oplopende storingen", meldde het bericht. Mijn oog bleef meteen haken aan dat
"veelfout", een weergave die natuurlijk een volkomen verkeerd
begrip van het woord blootlegde, maar die tegelijk eigenlijk veel
beter aansloot bij de haperingen, defecten en storingen waar in dat
krantenstukje over werd bericht.
lets vergelijkbaars is de manier waarop mijn kinderen jarenlang
slowmotion spelden: als "sloommotion", Ook hier geldt dat de
foute schrijfwijze de betekenis misschien wel meer benadert dan de
correcte vorm .
Zonder twijfel zijn er meer voorbeelden van zulke 'goed fout ' gespelde woorden. Ik zou ze graag ontvangen, tegelijk met suggesties
voor een naam voor dit fenomeen . Reacties graag via de redactie
van Onze Taal, Raamweg la, 2596 HL Den Haag , e-mail:
redactie@onzetaal.nl.
•

SPAAN
'~i'

STANDAARD
HenkSpaan

A

an de oever van de rivier de Dordogne
wachtten drie Nederlandse gymnasiummeisjes op een kano . Voor hun 15 jaar
waren ze aardig zelfbewust. De tijd dat
gymnasiummeisjes tutjes waren, mijn tijd, ligt achter
ons. Dat komt door Daniel de Ridder, de Ajax-voetballer
die er op het Vossius in Amsterdam in slaagde zijn diploma te halen zander een keer te blijven zitten. Wat de
Beatles deden voor Liverpool, doet De Ridder voor het
gymnasium.
De sociale emancipatie van de gymnasiumleerling
danken we ook aan veertig jaar rooms -rode onderwijspolitiek, die ervoor heeft gezargd dat, goedbeschouwd,
het gymnasium het enige schooltype is waar aan de
leerlingen nog zekere eisen worden gesteld. De socialisten hebben er nooit voet aan de grond gekregen. Daarom zagen ze het gymnasium het liefst verdwijnen. En
daarom zegt de vera ntwoordelijke Amsterdamse wethouder 'nee' tegen een nieuw gymnasium in de hoofdstad, nu de bestaande niet meer aa n de vraag kunnen
voldoen. De lezer die een gebrek aa n nuance meent
waar te nemen, zou ik willen vrage n: waar dan?
"Waar blijft die kano? Weetje hoe lang?" , vroeg een
van de meisjes.
"What de fuck denkt die jongen dat hij doet?", zei
het tweede meisje . Intussen sloeg in de genadeloze
stroomversnelling aan de overkant een compleet gezin
om. De meisjes gilden van het lachen.
"Standaard doen wij dat straks ook", zei het derde
meisje.
De toehoorder constateert drie voorbeelden van eigentijds taalgebruik.
"Weet je hoelang?" Hier wordt bijna een hele bijziri
weggelaten. Spreekster acht het niet nodig de zin af te
maken met: 'we al staan te wachten?' Ook de luiste raars kunnen zander. Dit is geen incident, maar gangbaar. 'Weet je hoe moeilijk?' , zeggen ze over een net
gemaakt proefwerk.
Van "what de fuck" kijkt niemand op in de preacademische context, waar het woordje kut er even gemakkelijk uit komt als 'bellum - belli - bello'.
Het gebruik van "standaard" is opmerkelijk. Het
heeft niets met de normale betekenis te maken. Over
een schaatsende klasgenoot zeggen de meisjes: 'Standaard gaat- ie op zijn bek.' Over een rivale aan de vooravond van een feest : 'Standaard gaat ze met hem .' Of
hier bij de rivier: 'Standaard slaan we om.' Het is een
bezweringsformule. Je zal zien dat we omslaan, maar
we zagen het liever anders.
"Doen jullie je zwemvest aan? En draai de deksel van
het tonnetje er goed op", zegt de verantwoordelijke
ouder.
"Boeiuhh", mompelt een meisje dat daarmee te kennen geeft dat zwemvest noch ton haar belangstelling inboezemt.
Ze varen weg. De stroomversnelling komt naderbij.
Ze slaan om.
"Weetje hoe koud? ", gillen de meisjes.
•
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DE INVLOEDRIJKSTE TAALGEBRUIKER
Breng nu uw stem uit

Redactie Onze Tool

A

an wie heeft het Nederlands het meest te
danken? In het vorige nummer maakten we
melding van ons plan om, in het kielzog van
de KRO-verkiezing van "de grootste Nederlander", u
te vragen welke Nederlander ofVlaming in de loop
der eeuwen het meest zijn of haar stempel heeft gedrukt op onze taal. De uitslag willen we bekendmaken in Onze Taal van november, de maand waarin
ook de winnaar van de KRO-verkiezing uit de bus
roIt.
U kunt uw stem uitbrengen op een kandid aat die
voorkomt op een door de redactie samengestelde lijst.
De eerste versie van die lijst publiceerden we vorige
maand, met het verzoek aan u om ons te wijzen op
namen die ten onrechte ontbraken. Daarop zijn enkeIe tientallen reacties binnengekomen, die soms vergezeld gingen van kritische kanttekeningen. Of we ons
weI hadden gerealiseerd dat kiezen tussen bijvoorbeeld Joost van den Vondel en Peter Koelewijn zoveel
is als appels met peren vergelijken. En of we ervan
doordrongen waren dat niet iedereen even goed op
Kees van Kooten enWim de Bieverrijkten het Nederlandsmet talloze
woordenen uitdrukkingen.
Foto: NederlandsInstituut voor Beeld enGeluid . collectie Bazen

(advertentie)

Narmale prijs: € 14,50

Actieprijs: € 12,-

Onze uitgaven zijn verkrijgbaar
in de boekhandel.
Haal nu als lezer van Onze
Taal de Onze Taa! Taalka/ender
2005 bij de boekhandel met
€ 2,50 korting met de kortingsbon op de achterkant van de
adresdrager van dit nummer.

Uit talloze keukens, toiletten
enachterkamers is hi]niet
meer wegte denken: de Onze
Taal Taa!kalender. Elkjaar
slaagt het auteursteam onder
de bezielende leiding van het
Genootschap OnzeTaal er
weer in voor aile dagen van
het jaareen vraag te bedenken dieop de achterkant van
het kalenderblaadje gevolgd
wordt door een helder,
onverwacht, wonderlijk of
vermakelijk, maar in ieder
geval altijd interessant
antwoord.

de hoogte is van leven en werk van aIle genomineerden. En of we weI snapten dat het daardoor allem aa l
misschien een beetje nattevingerwerk is. Het antwoord op deze vragen is 'ja', maa r we voegen er
graag aan toe dat de verkiezing geen enkele wetenschappelijke pretentie heeft, en vooral een aardige gelegenheid is om een s stil te staan bij al diegenen die
onze taal meer dan gemiddeld hebben vormgegeven.
De slagen om de arm die nu eenmaal bij zo'n wed strijd horen, nem en we dan graag op de koop toe.
Terug naar de lijst. Een grote meerderheid wees
ons er - zeer terecht - op dat we de samenstellers van
de Statenvertaling van de bijbel over het hoofd hadden gezien. Zij zijn er meteen aan toegevoegd, net als
enkele anderen die meerdere male n werden genoemd: Drs. P, Willem EIsschot , Toon Hermans, Hildebrand, Nescio, Jan Frans Willems en Ivo de Wijs.
Hiermee is de definitieve kan didatenlijst gereed, en
kan de stemming beginnen.

.

HOESTEMTU?
. .

...
Meer informatie overonze
uitgaven vindt u op www.sdu.nl

: ..
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De kandidaten
Taalvirtuozen
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Hendrik van Veldeke (1128-1190) de eerste
Nederlandstalige dichter.
Johannes Brugman (ca. 1400-1473) legendarische prediker(praten als Brugman).
JacobCats(1577-1660) populairschrijvervan
opvoedkundige dichtwerken, veelgeciteerd.
Pieter CorneliszoonHooft (1581-1647) taalzuiveraar, bedachtveelvertalingen voor Latijnsetermen, organiseerde de Muiderkring.
Joostvan den Vondel (1587-1679) prinsder
Nederlandse dichters, eeuwenlang de norm
vande belangrijkste Nederlandse spraakkunsten.
Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken
(1741-1804) introduceerden de briefroman.
Hieronymus van Alphen (1746-1803) auteur
vande veelgeciteerde Kleinegedichten voor

kinderen .
8. Willem Bilderdijk (1756-1831) schreef behalve
literatuur ook eeneigenzinnige grammatica.
9. Hendrik Conscience (1812-1883) schreef historische romans, "Ieerde zijn volk lezen".
10. NicolaasBeets(Hildebrand, 1814-1903)
schrijver van het populaire en veel geciteerde

Camera obscura.
EduardDouwes Dekker (Multatuli, 18201887)schrijver, brakeenlans voor de 'Ievende
taal' in de Iiteratuur.
12 . Guido Gezelle (1830-1899) dichter,zette zich
in voor de herwaardering vanzijn moedertaal,
het West-Vlaams.
13. Willem Eisschot(1882-1960) veelgeroemd
schrijver en dichter; bezigde nuchterNederlands.
14. Nescio(1882-1961) schrijver vaneenklein
maarveelgeprezen eninvloedrijk oeuvre.
15. Annie M.G.Schmidt (1911-1995) in haarkinderboeken, liedjes enversjes "vierdeook de
taal anarchie" (Kees Fens).
16. Marten Toonder (1912) geestelijk vader van
menigegevleugelde uitdrukking.
17. Simon Carmiggelt (1913-1987) met zijn 'cursiefjes'de peetvader vande column.
18. Toon Hermans (1916-2000) veelgeprezen
cabaretier enveelgelezen dichter.
19. Drs. P(1919) Iight-versedichter; droeg bij aan
het populariseren vande poezie,
20 . GerardReve (1923) zijn kenmerkende stijl
werddoor velen nagevolgd.
21. Kees van Kooten (1941) en Wim de Bie
(1939) tv-cabaretiers,verzonn entallozewoordenen uitdrukkingen.
22 . Wim T.Schippers(1942)scheppervan vernieuwende taal op radio en tv.
23. Iva de Wijs (1945)als cabaretier, tekstschrijver, dichter en radiomakercreatief met taal.
24. [ohan Cruijff (1947) eigenzinnig taalgebruiker.
11.

Taalgeleerden

Taalvoorvechters

e. Kiliaan (1528-1607)schreef het eerste
Nederlandse wetenschappelijke woordenboek, dat eeuwenlang als de standaard gold.
26. Hendrik Laurenszoon Spiegel (1549-1612)
auteurvande Twe-spraack derNederduitse letterkunst, de eerstegedrukte Nederlandse
grammatica.
27. Christiaen van Heule (?-1655) bedachthet
verschil tussen hen en hun.
28. Lambert ten Kate (1674-1731) Amsterdamse
graankoopman die grondleggerwerdvande
vergelijkende taalwetenschap.
29. M. de Vries (1820-1892) en L.A.te Winkel
(1809-1868)grondleggers van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de offlclele
spelling.
30. J.H. van Dale(1828-1872) grondleggervan
het hedendaagse woordenboekimperium.
31. e.H. den Hertog (1846-1902) grammaticus;
op zijn schoolgrammatica zijnzowatailetwintigste-eeuwse grammatica's gebaseerd.
32. R.A. Kollewijn (1857-1942) taalgeleerde die
pleitte voor eenheid tussen schrijftaal enbeschaafde spreektaal, envooraldoor zijn alternatieve spelling de aandacht trok.
33. P.e.Paardekooper(1920)eigenzinnig grammaticus met invloedrijke schoolgrammatica
en spraakkunst.
34. Samenstellersvan de Aigemene NederlandseSpraakkunst (ANS, 1984), de eerste naar
volledigheid strevende grammatica voor het
grote publiek.

25 .

35. Degene(m/v) die " hebban olla vogala"
schreef (ca.1100) terwijl anderen aileen het
Latijn gebruikten.
36. Hadewijch (?-1248) Nederlandse mystica die
in het Nederlands dichtte.
37. Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)
schreef al zijn werk (onder andere zijn bekende Zedekunst) in het Nederlands, enpleitte
voor het gebruikvanzuiverNederlands; vertaaldealseerste Europeaan Homerus in de
volkstaal.
38. Simon Stevin (1548-1620) publiceerde als
eenvan de eersten natuurwetenschappelijke
werken in het Nederlands.
39. Samenstellersvan de Statenvertaling van
de bijbel (1637) leverden eenessentiele bijdrageaan het ontstaan vanonzestandaardtaal.
40. Justusvan Effen(1684-1735) hoofdredacteur
enenigeauteurvan De HoJlandsche Spectator,
eenvande eerste Nederlandstalige tijdschriften.
41 . JanFrans Willems (1793-1846) spilvande
Vlaamse Beweging, die streefdenaarversterking van het Nederlands in Vlaanderen.
42. G.J. Noist 'Irenite (Charivarius.1870-1946)
invloedrijketaaladviseur uit de eerstehelft
vande twintigsteeeuw.
43. e.K. Elout (1870-1947) oprichtervan het
Genootschap OnzeTaal.
44. P. Gerlach Royen (1880-1955) taalkundige
veelschrijvervanpopulariserende columns.
45. J.L. Heldring (1917) betoondezichin zijn column 'Dezer dagen' in NRC Handelsblad een
st rengtaaIcriticus.
46. Jan Veering (1921-1977) veelschrijvende
hoofdredacteur vanhet tijdschrift Onze Taal.
47. Pierre Kartner (VaderAbraham, 1935)
schreef Nederlandstalig repertoiretegende
heersende trend in.
48. Hugo Brandt Corstius (Battus, 1935)uitvindervandeOpperlandse taal- &letterkunde.
49. Peter Koelewijn (1940)grondleggervande
Nederlandstalige rockmuziek.
50. JanRenkema (1948)auteurvan de veelverkochteSchrijfwijzer.
51 . Jan Kuitenbrouwer (1955) taalwatcher die
met zijn Turbotaal aileverkooprecords brak.
52 . Normaal (1976)!Achterhoekse rockbanddie
de trend zettevoor popmuziek in het dialect.
53. Doe Maar (1979-1983) Nederlandstallqe
banddie het Nederlands teruqbracht in de
popmuziek.

Jan FransWillemsijverde in denegentiende eeuw als
spil van deVlaamse Beweging voorversterking van
hetNederlandsin Vlaanderen.
Willemsfonds, Gent
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GAAT VLAANDEREN EEN EIGEN
WEG?
De emancipatie van hetBelgisch Nederlands

Harry Cohen- Tervuren, Belgie

Lang was het Noord -Nederlands de norm voor het Nederlands in Belgie.
Maar sinds kort zijn ook vormen als zekeren vast,omzendbrief, c1ienteel en

zichherpakken 'officieel' aanvaardbaar Belgisch. Over de stem van een
nieuwe generatie Vlaamse taaladviseurs en over de vraag wie beslist wat
goed en fout is.

e leukste Vlaamse uitdru kking die ik
ken, is ter plaatse trappelen. Eigen lijk
is dat een militair commando - overeenkomend met het Nederlandse pas
op de plaats- maar het wordt vooral
figuurlijk gebruikt, in de zin van 'treuzelen' of'stagneren', Wat er zo leuk aan is, weet ik eigenlijk niet,
Waarschijnlijk kan ik me niet losmaken van de letterlijke betekenis. Telkens wanneer ik de uitdrukking te genkom, zie ik eventjes een troepje ijverig stampvoetende kereltjes voor me.
Overigens hoort men hier in Vlaanderen niet graag
dat een buitenstaander een typisch Vlaams woord of
gezegde als 'leuk' aanduidt. Ook kwalificaties als origineel of vertederend en vooral sappig kun je beter
voo r je ho uden. Ze worden al gauw als arrogant opgevat, Misschien lijkt dat wat overgevoelig, maar nie-

mand is er nu eenmaal blij mee wanneer de taal
waarin hij is grootgebracht door anderen niet helemaal serieus wordt genomen.

Rechtlijnig
Oat betekent niet dat Vlamingen hun eigen taalgebruik ideaal vinden. Integendeel, het valt telkens
weer op hoeveel er hun aan gelegen is om aan bepaalde normen te voldoen. Velen weren zich tegen
het gebruik van dialect en streektaal, althans in het
openbaar. Oat geldt vooral voor woorden en uitdrukkingen, maar daarnaast ook voor gra mmatica en zinsbouw, en soms ook voor de uitspraak. Als toeschouwe r ga je beseffen dat de onbezorgde (en vaak ook
zorgeloze!) manier waarop Nede rla nders hun moedertaal hanteren, berust op een zelfverzekerdheid die
ze in hun jeugd hebben opgedaan - een verworvenheid waar Vlamingen hun hele leven voor moe ten
knokken.
Tot voor kort waren de meeste Vlaamse taaladviseurs uiterst rechtlijnig in deze materie. Hun ideaal
was - om het met enige overdrijving te zeggen - dat
je aan iemands taalgebruik niet kunt merken dat hij
geen Nederlander is. Een uitzondering werd aileen
gernaakt voor zogenoemde institutionele termen,
zeals schepen ('wethouder') en vluchtmisdrijf ('het
doorrijden na het veroorzaken van een ongeval') . De
voors tanders van deze richting waren in de regel verschrikkelijk goed van aile finesses in de naslagwerken
op de hoogte en lieten geen enkele regionale afwijking passeren. Het hout waar 10 voor taal-winnaars
uit gesne den zijn .
Triestige conclusie
Een bekende voorma n van deze pre ciezen was Willy
Pen nin ckx. Een jaar of tien geleden kwam ik hem
weer ee ns tegen op een bijeenkom st die de plaatselijke com puterwinkel had georganiseerd om een nieuw
Microsoft-product aan de man te brengen. Vier jo nge mannen gaven technische uiteenzettingen en be antwoordden vragen uit het publiek. Toen we na afloop
samen naar de parkeerplaats liepen, luchtte hij zijn
hart. Zijn levenswerk was eigenlijk overbodig geworde n; dat was hem weer eens gebleken door die vier
jo nge Vlamingen. Hun manier van spreken was spontaan en daardoor verre van orthodox, maar het publiek was er heel tevreden mee. De communicatie
was per fect. "Ze hebben me niet meer no dig", was
zijn triestige conclusie.
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Belgisch Nederlands
ineen Brussels warenhuis. InVlaanderenheet een uitverkoop 'selden', vandaar "gesoldeerd".
Foto: Gijsbert de Keizer

Inderdaad, er was iets aan het veranderen. Tegenwoordig horen we steeds vaker de stem van een nieuwe generatie Vlaamse taaladviseurs, die vinden dat
honderd procent uniformiteit nergens voor nodig is.
Ook binnen andere taalgebieden heb je tenslotte gewestelijke verschillen. Zuid-Italiaans is anders dan
Noord-Italiaans en hetzelfde geldt voor het Frans,
Duits en Engels, dus waarom geen formeel onderscheid tussen Zuid-Nederlands en Noord-Nederlands
(of, zoals sommigen liever zeggen, Belgisch Nederlands en Nederlands Nederlands)?
Misschien een gezond idee, maar voor de goedwillende leek wordt de zaak er zo niet eenvoudiger op.
Van de vele typisch Belgische woorden en uitdrukkingen die in omloop zijn, wordt nu een deel goedgekeurd, maar andere blijven ongewenst, bijvoorbeeld
autostrade ('auto(snel)weg') . Die laatste zijn dus
'fout', Op die manier krijg je drie soorten taal: Standaardnederlands, aanvaardbare Belgische varianten
en afraders. Hoe komt de taalgebruiker nu te weten
tot welke categorie een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking behoort? Vorigjaar is er een boekje
verschenen dat in de meest voorkomende gevallen de
weg wil wijzen. Het heet Stijlboek VRT en is geschreyen door Ruud Hendrickx, taaladviseur bij de VRT
(Vlaamse Radio- en Televisieomroep, het orgaan dat
in Belgie de Nederlandstalige openbare omroep beheert). We vinden hierin bijvoorbeeld dat zeker en
vast 'bruikbaar Belgisch Nederlands' is voor vast en
zeker, dat de voormiddag in Nederland om twaalf uur
begint en in Belgie op dat tijdstip eindigt, dat rondpunt voor 'verkeersplein' echt niet kan (maar rotonde
weer wel), enzovoort. Zo worden de contouren van
de drie nieuwe categorieen zichtbaar.
Taalpaus
Een waarschuwing. Het boek is niet opgezet als een
naslagwerk voor het grote publiek, maar als een verzameling huisstijladviezen voor het VRT-personeel.
Dat verklaart waarom er honderden trefwoorden in
staan die voor andere taalgebruikers van weinig betekenis zijn, zoals alle gemeenten in Belgie en Nederland (bij de Friese gemeenten dient de Friese naam-

variant als trefwoord!), alle bekende filmsterren , de
uitspraak van de letters in het Tsjechisch, enzovoort.
Vandaar ook de ongewone lengte van lemma's als

aanspreking (u ofjij), intonatie, nieuws, ondertiteling,
stijltips en weerbericht. Verder vinden we aan het eind
het Taalcharter, een soort beginselverklaring waarin
de nieuwe opvattingen over taalgebruik in Vlaanderen worden uiteengezet (zie het kader op de volgende
bladzijde). Ook hier weer tal van voorbeelden van
woorden en uitdrukkingen die binnen de VRT-norm
vallen: praline ('bonbon') , kwakkel ('vals bericht'),
onrechtstreeks ('indirect'), ergens mee verveeld zijn
('ergens mee in zijn maag zitten'), resem ('reeks').
Niet aanvaardbaar zijn daarentegen: goesting ('zin',
'trek'), klak (pet'), brieventas ('portefeuille'), uurwerk
('horloge ') , de duimen leggen ('het onderspit delven').
VRT-medewerkers zijn verplicht de in het boek opgenomen 'adviezen' toe te passen; in twijfelgevallen beslist de VRT-taaladviseur (door sarcasten ook wel 'de
!l'taalpaus' genoemd) .

Bruikbaar Belgisch Nederlands

Afgekeurde vlamismen

Azurenkust: Cote d'Azur
cllentee l (de -): clientele
dossier, uitspraak van - : rijmt op papier
gelijkaardig : gelijksoortig
her-woorden, zoals herbeginnen. herdoen, zich herpakken, herwerken
komaf, ergens - mee maken: ergens een
einde aan maken
Iidgeld: contributie
omzendbrief: circulaire/rondzendbrief
onevenwicht: wanverhouding
panikeren : in paniekraken
pap ierklemmetje: paperclip
proefbuisbaby: reageerbuisbaby
roofing: asfaltpapier
watergladheid: aquaplaning
werf: bouwterrein
zakencijfer: omzet

aprilvis: aprilgrap
baxter: infuus
betoelaging: subsidierinq
bluts: deuk
van dienst: dienstdoende
gekwetst: verwond
geweten zijn: bekend zijn
labo: lab
materniteit: kraamkliniek
mutualiteit: ziekenfonds
nakend: naderend
ontdubbelen: verdubbelen
rondpunt: verkeersplein
solden: opruiming/koopjes
stoffe lijke schade: rnater lele schade
verhuis: verhuizi ng
wachtzaal : wachtkamer
ijsroom: roomijs
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Een rijtje dienstvoorschriften dus. Blijft de vraag
waarom de auteur van zo'n verzameling interne instructies zich via een boek tot het publiek wendt. Kan
een deskundige voor al zijn landgenoten beslissen
wat goed en wat fout is? En welke criteria worden er
toegepast bij de toewijzing van een woord aan een
van die drie categorieen? Natuurlijk kunje zulke vragen ook stellen bij de grote Van Dale, bij de Algemene
Nederlandse Spraakkunst, de Schrijjwijzer, enzovoort.
Het antwoord is dan dat deze naslagwerken de usances van de 'spraakmakende gemeente' beschrijven.
Wat daarmee precies bedoeld wordt, heb ik, eerlijk
gezegd, nooit begrepen. In elk geval schijnen de
led en van die gemeente het onderling niet altijd eens
te zijn; anders hadden we immers aan een taaladviseur genoeg, zoals we ook aan een spoorboekje en
een weerbericht per land voldoende hebben. Maar dit
alles is nu niet aan de orde. Waar het hier om gaat, is
dat volg ens Hendrickx de standaardtaal in Belgie niet
of nauwelijks door een spraakmakende gemeente gedragen wordt, zodat Vlaamse taaladviseurs vaak zelf
de knoop moeten doorhakken. Zullen zij voldoende
gezag hebben om hun conclusies ingang te doen vinden? In Penninckx' da gen leek de situatie toch een
stuk eenvoudiger ...

e:

HET TAAlCHARTER
In het Stijlboek VRTstaan de opvattingen van de Vlaamse omroep over het taalgebruik
op een rijtje in het Taalcharter. Enkele citaten:
"Aileen wi! de VRTer meer dan in het verleden rekening mee houden dat de Neder landse standaardtaal zeals ze in Belqie gebruikt wordt, op een beperkt aantal punten
kan verschillen van de in Nederland gebruikelijke variant van de Nederlandse standaardtaa l."
"We hebben al gezegd dat de VRT de norm voor de Belgische variant van het Nederlands wi! zijn en blijven . Hij hanteert daarom een correcte taal op het gebied van
woordkeus, grammatica, uitspraak en stijlregister. Perfect afgelijnde normen voor die
correcte taa l zijn moei lijk te geven (...)."
"Daarom ook hebben wij het bij voorkeur over de Belgische variant vandeNederlandse
standaardtaal, een variant van het Nederlands die naast de Nederlandse variant staat,
en niet over het in taa lkundige zin te beperkte Vlaams of over het te zwaar beladen
Zuid-Nedetlands, dat te vaak met taa lfouten wordt geassocieerd ."
"Als norm geldt de taa l die door taa lgevoelige Vlamingen wordt gehanteerd wanneer
zij hun taal bewust verzorgen. Die norm sluit grotendeels aan bij de algemene Nederlandse standaardtaa l, maar laat ruimte voor Belgisch-Nederlandse inbreng op het gebied van uitspraak, woordkeus, zegswijzen en beeldspraak."
"Uiteraa rd hoort elke luisteraar of kijker of iemand uit Nederland of Belgie komt, maar
hij mag niet ho ren of iemand in Gent, Brugge. Antwerpen of Hasselt is opgegroeid."

Meer det ails over de VRT-norm?Surf naar
www .taaldat abanken.com. verzorgd door Ruud Hendrkkx, Ook
deze bron is bestemd voor VRT-medewerkers, maar buitenstaanders kunnen meelezen.

LA NDEREN

RI TAllG

NEDERlA,ND
Ludo Perment ier

e officiele taal in Vlaanderen is het Standaardnederlands. Maar dat wil
niet zeggen dat iedere Vlaming in
aIle omstandigheden Standaardnederlands spreekt. Net als in Nederland is het taalgebied verdeeld in
dialecten: de Vlaamse dialecten (in
de provincies West- en Oost-Vlaanderen), de Brabantse (in Antwerpen en Vlaams-Brabant) en de
Limburgse (in Limburg).
Tot ver in de twintigste eeuw
spraken de meeste Vlamingen aIleen hun dialect. Vanaf de jaren
vijftig is in Vlaanderen campagne
gevoerd voor de standaardisatie
van de taal, een proces dat in Nederland al veel verder gevorderd
was. Oat standaardisatieproces is
inmiddels ingehaald door de groeiende mobiliteit van de Vlaming in
de jaren zeventig. Overal in Vlaanderen werden rond steden en grotere gemeenten nieuwbouwwijken
('verkavelingen') aangelegd, waar
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mensen uit verschillende dialectgebieden elkaars buren werden.
Daar ontstond het zogeheten Verkavelingsvlaams, ook ironisch
Schoon Vlaams genoemd. Oat is
een informele omgangstaal die het
midden houdt tussen de (voornamelijk Brabantse) dialecten en de
standaardtaal. Ze wordt niet aIleen
gekenmerkt door een zekere slordigheid in de uitspraak, maar ook
door eigen woorden en grammaticale eigenaardigheden.
De meeste taalkundigen, taaladviseurs en taalleerkrachten kijken
neer op het Verkavelingsvlaams,
dat ze een schraal tussentaaltje
noemen. Maar ze kunnen het niet
uitroeien. Het groeiende gevoel
van eigenwaarde van de Vlaming
en de informalisering van de samenleving hebben deze tussentaal
populair gemaakt. Het is de omgangstaal van de meeste Vlamingen geworden, die je ook hoe lan-

ger hoe meer op het publieke
forum hoort, en op radio en tv.
Oat heeft invloed gehad op de
positie van het Standaardnederlands in Vlaanderen. De slogan
van taaladviseurs dat de norm in
het Noorden lag, is niet langer
houdbaar, want de gemiddelde
Vlaming voIgt deze norm niet langer. Onder meer de VRT hanteert
nu officieel een Belgische versie
van het Nederlands (zie ook het
artikel hiervoor: 'Gaat Vlaanderen
een eigen weg? ', van Harry
Cohen) .
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is Vlaanderen dus
drietalig Nederlands. De dialecten
bestaan nog , maar verkeren in
doodsstrijd en het Standaardnederlands slaagt er maar niet in
door te breken - ondanks versoepeling van de norm. Intussen tiert
het Verkavelingsvlaams in welighcid.
•

' ZEDDE ZOT! ~
Vlaamse inburgeringscursisten struikelen over tussentaal
Vlaamse nieuwkomers hebben het lastig. Het keurige
Nederlands dat ze op de inburgeringscursus leren,
wijkt namelijk nogal af vanwat ze op straatallemaal
horen: dialect envooral 'tussentaal'. Isdat heel erg?
Iser wat aante doen?

Afra Bolten freelance
journaliste

Scene uitAny Woy
theWind Blows, een
vorigjaar uitgebrachte film van Tom
Barman, waarinveel
Antwerps wordt gesproken.

D eAntwerpse

nieuwkomer
Latifa, van oorsprong Marokkaanse, volgt de basis klas Nederlands als tweede taal
(NT2) aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Site in Antwerpen. Ze vindt het leuk om Nederlands te leren, maar ook moeilijk.
"Soms is het of ik het fout leer",
zegt ze, en ze vertelt hoe ze op
straat iedereen constant 'oe iest'
hoorde roepen en er maar niet
achter kwam wat het betekende.
"Ik heb het de juf gevraagd. Die
zei dat het betekent: 'Hoe gaat het
metjou?' Maar dat zeggen ze
nooit. "
Docente Lutgart Kalingart krijgt
geregeld studenten in de les met
vergelijkbare moeilijkheden. Bekend in Vlaanderen is bijvoorbeeld
het veelvuldige gebruik van ge en

gij in plaats van je en jij. "In mijn
lessen moe ten ze netjes j e en jij
leren, maar hier in Antwerpen zullen ze dat niet horen ."
Domper
Site is de grootste aanbieder van
cursussen Nederlands voor anderstaligen in Antwerpen. Er studeren
zo'n drieduizend cursisten, van
wie nationaliteit, achtergrond en

schoolniveau zeer uiteenlopen.
Naast asielzoekers lopen er ook
Europese immigranten en Walen
door de gangen . Ze leren hoe ze
met Vlamingen kunnen spreken,
formeel aan de loketten en informeel met de buren. Beide situaties
kunnen in de praktijk voor veel
communicatieproblemen zorgen.
Het in Vlaanderen nog actief aanwezige dialect wijkt nogal af van
het keurige Nederlands dat de cursisten op de inburgeringscursus
moeten leren.
Kalingart erkent dat het voor
haar studenten vaak een behoorlijke domper betekent als ze het geleerde in de praktijk gaan oefenen
- al is volgens ha ar strikt genomen
niet het plaatselijke dialect de
boosdoener. "Antwerpenaren die
alleen dialect spreken, komen nog
amper voor. De woordenschat van
het dialect is in de spreektaal met
het Nederlands vermengd geraakt.
Maar ook op die manier hoort een
buitenstaander die de taal net leert
woorden die voor hem niet te be grijpen zijn. De Antwerpenaren
zijn zich er vaak helemaal niet van
bewust dat ze dialectwoorden gebruiken en zullen zich daarom in
hun woordgebruik niet aanpassen."
"Bovendien hebben veel mens en
aan wie ik lesgeef geen of weinig
scholing gehad in hun eerste taal.
Voor hen zijn de problemen extra
groot. Europeanen zijn zich doo r
hun schoolcarriere veel meer bewust van hun eerste taal, en ze
zijn meer vertrouwd met het feno meen dialect."
Tussentaal
Johan Taeldeman, als hoogleraar
taalkunde verbonden aan de Universiteit Gent, benadrukt ook dat
het in feite niet de dialecten zijn
die voor problemen zorgen, want
die sterven uit, net als in Nederland. "In Nederland is de plaats
van de dialecten ingenomen door
het Standaardnederlands, dat in
het hele land wo rdt gebruikt, in de
media en in zowel form ele als informele situaties. Uiteraard hoor je
soms een meer Haagse of Twentse
tongval, maar de woorden zijn in
O N ZE
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principe gelijk. In Vlaanderen ligt
dat wezenlijk anders. Het dialect
vervaagt naar een soort tussentaal,
een mengeling van het Standaardnederlands en het plaatselijke dia lect, met behoud van de specifieke
woordenschat van het dialect. De
plaatselijke varianten blijven
groot. " (Zie hiervoor ook 'Vlaanderen drietalig Nederlands', op de
vorige bladzijde.)
Kris van de Poel, directrice van
het Centrum voor Taal en Spraak
aan de Universiteit Antwerpen, onderschrijft Taeldemans zienswijze.
"In Nederland is al veellanger een
interne migratie gaande. Doordat
mensen bijvoorbeeld studeren of
werken in een andere stad en daar
gaan wonen, blijven woorden van
een plaatselijk dialect niet hangen.
Belgen zijn altijd veel honkvaster
geweest. Pas in de laatste twintig
jaar is hier langzaam een interne
migratie op gang gekomen."
Chauvinistisch
De cursisten treffen het niet, want
vooral de Antwerpse tussentaal
floreert. De Belgische schrijver
Geert van Istendael, oud-hoofdredacteur van het Vlaamse tv-journaal, constateert in zijn boek Het
Belgisch labyrin: (1989) dat Antwerpenaren hun woordenschat
niet aanpassen. '1\ntwerpenaars
zijn dialectsprekers zonder complexen. Zonder een seconde na te
denken, nemen ze aan dat iedereen die ze tegenkomen hen ook
mete en begrijpt. Nu klopt dar niet,
West-Vlamingen en Limburgers
hebben er soms de grootste moe ite
mee . Het zal de Antwerpenaars
een rotzorg zijn. Ik heb geen bezwaren tegen tongvallen en dialecten, integendeel, maar dan wel
met gelijke rechten voor iedereen,
niet alleen voor Antwerpenaars."
Antwerpenaren hebben dus iets
chauvinistisch. Taeldeman stelt
vast dat deze houding deels door
de med ia in stand gehouden
wordt. "Veel populaire televisieseries , zoals FC De Kampioenen,
zijn van Antwerpse makelij. In de
dialogen wo rdt voortdurend in de
Antwe rpse tussentaal gesproken.
Programma's met een ander dia- ~
200 4 - 9
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lect dan het Antwerps worden dan
ook vaak ondertiteld."

Europese richtlijnen

Als de curs isten zo'n moeite hebben met die tussentaal, waarom
wordt er tijdens de lessen dan niet
gewoon wat meer aandacht aan
besteed? Over die vraag wordt
door de docenten van Site geregeld gediscussieerd. Kalingart: "Er
zijn docenten die dat misschien
wel willen, maar ze moe ten zich
houden aan de Europese richtlijnen voor inburgeringscursussen.
Volgens die richtlijnen moet in het
eerste jaar niet te diep op het dialect worden ingegaan. Dat is trouwens vaak ook niet zo nuttig voor
de studenten, omdat velen van
hen vluchteling zijn, en later misschien ergens anders gaan wonen,
waar weer een ander dialect of een
andere tussentaal wordt gesproken. "
In het vijfde leerjaar aan Site
staat er wel dialectles op het programma. De leerlingen op dit niveau beheersen de Nederlandse

taal nagenoeg vloeiend . Met volzinnen worden teksten geanalyseerd en de leerlingen krijgen les
in de hoe- , wie-, wat-, waar- en
waarom-vragen, zodat ze een samenvatting van een tekst kunnen
maken. Bij een van de eerste opdrachten die docente Petra Hen drickx uitdeelt, blijkt het probleem
echter ook op dit niveau nog te bestaan. "Het is toch 'Van waar', niet
'Waar?' '', vraagt de Waalse Fabienne. "Van waar zedde?", gaat de
vraag va n de cursiste verder. "Ho,
ho ," roept de juffrouw, "nu spreek
je echt Antwerps." Hendrickx legt
het haar leerlingen uit: "Je hebt in
Vlaanderen drie dingen: het
Vlaams, het dialect en het Standaardnederlands. Het laatste is
hier in Antwerpen misschien het
minst belangrijk, maar jullie moe ten het toch goed leren, voor als je
de stad verlaat. Je kunt dus zeggen
'Van waar ben jij? ' of 'Waar kom je
vandaan?'"
Hendrickx kijkt af en toe met haar
studenten naar de Vlaamse televi-

(advertentie)

Met het handbeek veer schriftelijk taalgebruik
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sie. De studenten moeten dan de
Vlaamse dialoog kunnen verta len
in het Standaardnederlands. Op
die manier komen veelvoorkornende uitdrukkingen als zijt ge aan
bod . En zo worden de studenten er
ook op geattendeerd dat in het
Standaardnederlands de beleefdheidsvorm u is, terwijl in Vlaanderen hiervoor vaak juist je gekozen
wordt. "Daarbij vertel ik altijd dat
in Antwerpen - en sommige andere plaatsen - deze Vlaamse woorden nog eens worden samengetrokken: zedde (zijt ge), meugde
(moogt ge), kunde (kunt ge) en

wilde (wilt ge)."
Er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
problemen van NTz- studenten in
Vlaanderen. Volgens Johan Taeldeman is dat ook heel moeilijk, omdat het probleem zich over heel
Vlaanderen uitstrekt en er grate
verschillen bestaan tussen de tussentalen. "De tussentaal in WestVlaanderen is een totaal andere
dan die in Antwerpen."
•
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Plofpaling
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Jan Kuitenbrouwer
fge'Open voorjaar, op 5 rnaart, kwam ikop teletekst het merkwaardige woord plofpaling tegen: "DeConsumentenbond heeft inzeven merken gerookte palingfilet DNA
van runderenaangetroffen. Volgens de bond kandit erop wijzen dat de filets zijn ingespoten met water en eiwit. (...)Volgens de Consumentenbond krijgt de klantminderpaling en meer watervoorzijn geld. Debond rept indit verband van'plofpallnq'...
In 2003 was al het woordplofkip in het nieuws. Hetgingtoen om nog levende dieren die
ingespotenwerden met het mengsel vanwater en eiwit. Plofverwees naarde explosieve
gewichtstoenamevan het dier.

A

Ten gebore brengen
M.J.van Rossen - Harderwijk
et isalweerevenqeleden, maarwat Paul Witteman 7 december 200 3 in het tv-programma Buitenhofzel, is me bijgebleven alseen fraai staaltjetaalverrijking: "Prins
Willem-Alexander en prinses Maxima zijn naarhet ziekenhuis Bronovo vertrokken.
Daar zal prinses Maxima waarschijnlijk vandaaghaar babyten gebore brengen."
•

H

A. Test uw spellingkennis
1.

a. apartement
b. appartement
c. appertement

2.

a. entracte
b. entr'acte
c. entreacte

3. a. kaphalsrompbaerderij
b. kop-ha ls-rompbaerderij
c. kop-, hals-, rampbaerderij

3. fuselage
a. stappenkast
b. vliegtuigromp
c. warbael
4. dinafobie

a. angst voorduizeligheid
b. angst vaor grote dieren
c. angst voorwarmeten
C. Zoek de fouten
1.

Hetbedrijf KK & Co.. dat groatgeworden wasmet de c1andestiene
export van cosmetische producten en rectalecatheters naar
Madagascar, kan haarfinanciele
nood nauwelijks meer ledigen.

2.

Opeen geheimelacatieverzacht
de recentgerecruteerdedirecteur
daarom vanachter het catheder
de aandeelhaudersam radicaal
am te schakelen ap de productie
vanceramische c1avecimbels.

4. a. managementbuyaut
b. managementbuy-aut
c. management-buy-aut
5. a. panarabisme
b. pan-arabisme
c. pan-Arabisme
d. Pan-Arabisme
6. a. schmieren
b. sjmieren
c. smieren

Nee.

Toch kennen wij het onderscheid
ook, tussen de echte vriend (wat dat
ook precies is) en de bondgenoot, de
niet-vijand. We markeren het zelfs, misschien omdat het ons toch niet helemaallekker zit, deze verstrengeling van
belang en sentiment.
Wij maken van vriendvriendje.
Kennelijkvinden we het toch iets
minder dan een echte vriend, gezien die
verkleiningsuitgang. Een vriend is een
echte vriend, en iemand met wie je een
bilaterale overeenkomst hebt gesloten,
een bondgenootschap , of misschien
slechts een niet-aanvalsverdrag, al zal
dat waarschijnlijk niet op papier staan ,
dat is een vriendje.
Vandaar ook de term vriendjespolitiek.
Zo kwam ik erop, om precies te zijn.
Achjoh, allemaal vriendjespolitiek',
zei de een.
'Tja,' zuchtte de ander, jammer voor
mij. Ik heb geen vrienden.'
'Ho ho,' zei de een, 'dat is niet waar.
Vriendjes, zei ik, niet vrienden. Belangrijk verschil.'
•

D. Extra
B. Vergroot uw woordenschat
1.

injurieus
a. beledigend
b. meinedig
c. verwandingen taebrengend

2.

croquis
a. blaem
b. knapperig taartje
c. schets

I

n het boek Primary Colors van
Anonymous (een schuilnaam
waarachter Newsweek-redacteur
Joe Klein zich verbargen hield als
een alifant achter een parkeermeter)
vallen de termen "FOB" en "FOH". Het
boek verslaat van binnenuit de verkiezingscampagne die Bill Clinton uiteindelijk in het Witte Huis bracht, en iedereen in het Clinton-kamp wist waar die
afkortingen voor stonden. Een FOB was
een 'friend of Bill' en een FOH was een
'friend of Hillary'. Kennelijkmaakte het
verschil van wie van de twee iemand
een 'vriend' was. Vergelijk het met van
die bandhanddoeken met 'His' en 'Hers'
- een kwestie van hygiene. Vriend dient
hier ruim te worden opgevat, eerder als
'relatie' of 'goede bekende'. Of 'bondgenoot' zelfs, 'niet-vijand'.
Een beschieting door het eigen kamp
heet in het Engels 'friendly fire'. Soldaten bij een wachtpost zeggen: 'Stop!
Who goes there? Friend or foe?' (Zou
iemand daar weleens 'Foe' op hebben
geantwoord?)
Wij gebruiken de term niet op die
manier.
'Hij werd getroffen door vriendelijk
vuur.'

Welk waard isniet aarspronkelijk
Nederlands?
a. bui (zoa Is inregenbui)
b. lui ('zonderwerklust')
c. mui('watergeul tussen zandbanken aan de kust')
d. pui('bordes', 'qevel')
e. tui ('kabel')
Antwaarden op pagina 245.

•
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Vogelnamen

Welsprekendheid

Etymo/ogisch standaardwerk

Klassieker eindelijk in het Nederlands

n zijn monumentale Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen gaat Klaas J. Eigenhuis in op alle Nederlandse en Friese namen (en op een
groot aantal gewestelijke en plaatselijke benamingen) voor
vogels die in de Lage Landen in het wild voorkomen. Ook
veel uitheemse soorten passeren de
revue. De herkomst wordt verklaard in
2200 lemma's, waarin zo'n 8000 vogelnamen aan bod komen. Waarom heet
de Panuris biarmicus in het Nederlands
'baardmannetje'? En heeft de naamfitis
soms te maken met het geluid dat dit
boszangertje produceert? Deze verkla rende informatie, met vaak eigenaardige en amusante details , vult Eigenhuis
aan met uitgebreide etymologieen van
de vogelnamen, plus de varianten en buitenlandse equivalenten ervan. Het boek is gei1lustreerd met etsen en veldschetsen . In vogelaarskringen geldt het nu al als standaardwerk.

e Griekse denker Aristoteles (384-322 v.Chr.) verdiepte
zich als eerste in de psychologische en sociologische
aspecten van het pleidooi en de redevoering. Hij zag in
dat een oordeel zich niet alleen laat vormen op basis van argumenten ('logos') , maar ook wordt beinvloed door factoren
als de persoonlijkheid van de redenaar ('ethos ') en de gemoedstoestand van zijn publiek ('pathos') . In zijn Retorica beschrijft
Aristoteles de logische, psychologische en ethische aspecten
die de spreker (of schrijver) in
overweging moet nemen.
Aristoteles' befaamde standaardwerk is nu voor het eerst in
het Nederlands vertaald. De tekst
is voor niet-gespecialiseerde lezers toegankelijk gemaakt met
noten, een register, aanhangsels
en een literatuurlijst.
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€ 5,- kortingvoor lezers van Onze Taal
€ 4,75 kortingvoor lezers van Onze Taal
Verklarend en etymologisch woordenboek vande Nederlandse vogelnamen
(Stichting Dutch Birding Association, gebonden, 672 bladzijden) kost

Retorica (Historische Uitgeverij, gebonden, 320 bladzijden) kost in de

in de boekhandel € 39,95 . Het boek wordt u zonder verdere kosten

boekhandel € 38,75. Het boek wordt u zonder verdere kosten to ege-

t oegestuurd als u € 34,95 overmaakt op rekening 4265902 van het

stuurd als u € 34,- overmaakt op rekening 4265902 van het Genoot-

Genootschap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Vogelnamen' en uw Iidnum-

schap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Ret orica' en uw Iidnummer of adres.

mer of adres. Voor Belqie: € 37,45 op postrekening 000-1635566 -49.

Voor Belqie: € 36,25 op postrekening 000-1635566-49.

De herkomst van woorden
s het woord bril afgeleid van Briels
glas, de mineraalnaam beril of het
Franse brillant? Waar is ijsco een verkorting van? Uit welke taal komt piere' ',
waaien? Het antwoord vindt u in Piereweet u ewer
Jrh rrkum.-.t
waaien, een boek met 350 meerkeuzevragen over de herkomst van allerlei woorden en uitdrukkingen, gemaakt door het
Genootschap Onze Taal. Bij elke vraag
.
- t aa l
krijgt u drie uitgewerkte antwoordmogelijkheden. Aan u de taak het juiste antwoord te achterhalen.
Zo leert u spelenderwijs meer over de vaak onverwachte achtergronden van alledaagse Nederlandse termen.
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Voor € 6,50 toegestuurd.A(haalprijs € 4,50

Opbergmap Onze Tool
kunt bij het genootschap een
opbergmap bestellen waarin u
twee jaargangen van het tijdschrift Onze Taal (totaal ruim 700
bladzijden) kunt opbergen. De map
heeft een stevig omslag met een
groene linnen buitenkant. De rug en
de voorkant zijn voorzien van het
logo van het genootschap. De tijdschriften worden aan de binnenzijde
van de map bevestigd met behulp
van bijgeleverde spelden.

U

fen map: € 11,- inclusiefverzendkosten; iedere
volgendemap € 6,- / a(haalprijs € 6,-

Pierewaaien (168 pagina's , winkelwaarde € 12,-) kost bij Onze Taal nu
€ 6,50 inclusief verzendkosten . Maak dit bed rag over op rekening
4265902 t .n.v, Genootschap Onze Taalte Den Haag, ondervermelding

gende map) over te maken op girorekening 4265902 van het Genoot-

van 'Pierewaaien'. Vergeet niet uw Iidnummer of adres te vermelden.

schap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'opbergmap' en uw adres of lidnum-

Bestellingen vanuit Belgie: € 8,- op postrekening 000-1635566-49.

mer. Vanuit Belqie: € 11,- (plus € 6,- voor iedere volgende map) op

U kunt de opbe rgmap bestellen door € 11,- (plus € 6,- voor iedere vol-

postrekening 000-1635566-49.
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Ruggespraak gebundeld

Woorden uit Nederlands-Indie

De grappigste taalkronkels uit de media

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 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, en dit boek is nu opnieuw uitgegeven. De tekst is her taald door Nicoline van der Sijs.

"

D

inosaurus-eieren onder de hamer", "Criminelen
opereren in ziekenhuis", "Agent schiet man met
nepgeweer dood". AI meer dan tien jaar lang
selecteert de redactie van Onze Taal maandelijks tientallen
taalkronkels uit de media. De grapDoor rood en
pigste publiceren we in 'Ruggespook gereden spraak', achter op het tijdschrift, en
De grapplllS1elaalknJolels
de allergrappigste uit die rubriek zo'n zeshonderd knipsels - zijn nu
gebundeld in Door rood en spook
gereden. Omdat niet altijd meteen
duidelijk is wat er nu precies mis is
met zo'n uitglijder, wordt de taalVerzameld door
kundige
achtergrond van veelvoorhetGeooolSchap DlUe Taal
komende misgrepen in korte, luch.."
tige kaderteksten toegelicht.

dU;,.
~.

............

Toegestuurd voor € 7,95

A

€ 4,- korting voorlezersvan Onze Taal

Door roodenspookgereden (Sdu Uitgevers. ingenaaid. 96 bladzijden)
kost € 7.95. Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als
u dit bed rag overmaakt op rekening 4265902 van het Genootschap
Onze Taal in Den Haag onder vermelding

van 'Rood en spook' en uw

lidnummer of adres. Bestelling en beta ling vanuit Belqie: € 8.95 op
postrekening 000-1635566-49.

UitDosten West. Verklaring van1000 woorden uitNederlands-Indii! (paperback. 288 biz.. uitgeverij Contact) kost in de boekhandel € 22.50. bij
Onze Taal € 18.50. Maak dit bedrag

overop rekening 4265902 van Onze

Taalte Den Haag o.v.v. 'Veth', en u ontvangt het boek zonder verdere
kosten thuis . Vermeld bij de overboeking uw Iidnummer of adres.
Voor Belqie: € 21.- op postrekening 000-1635566-49.

Het ontstaan van het ABN

Bekende citaten

Het Nederlands als mensenwerk

De herkomstvan gevleugelde woorden

inderen leren al eeuwenlang op school dat het groter
dan is en niet groterals, dat er een verschil bestaat tussen kennen en kunnen en dat dubbele ontkenningen als
nooit geen oorlog uit den boze zijn. Kortom: ze leren wat Standaardnederlands
wordt genoemd. Maar wie bepaalde de
norm? Etymologe Nicoline van der Sijs,
die jarenlang intensief oude bronnen onderzocht om deze vraag te beantwoorden,
beschrijft in dit uitvoerige naslagwerk aan
de hand van veel concrete gevallen hoe en
tegen welke achtergrond de uitspraak, de
spelling, de woordenschat en de grammatica beregeld werden door taalkundigen, en hoe bijbelvertalers, wetenschappers en literaire schrijvers als Hooft en Vondel er hun stempel op hebben gedrukt. Bovendien weerlegt
ze in haar boek de algemeen geaccepteerde theorie over de
oorsprong van het ABN en belicht ze recente ontwikkelingen
in de taal. Een standaardwerk voor iedereen die wil weten
waarom het Nederlands is zoals het is.

evleugelde woorden zijn uitingen die zo treffend bleken
te zijn dat ze tot het dagelijkse taalgebruik zijn doorgedrongen. Het Nederlands kent er honderden, zoals alles
van waarde is weerloos en meedoen is belangrijker dan winnen.
Men weet meestal weI wie de bedenker
was, maar wanneer en waarom deze
woorden gesproken werden voordat ze
zo'n hoge vlucht namen, is vaak in de vergetelheid geraakt. Vertaler Jaap Engelsman is iemand die graag het naadje van
de kous weet over dit soort citaten. In zijn
boek Bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik gaat hij uitvoerig in op de herkomst en de achtergronden van 250 uitspraken, afkomstig uit binnen- en buitenland, en vertelt hij
het verhaal achter bijvoorbeeld dan liever de lucht in, alles
zoop en naaide en proletariers aller landen, verenigt u! Daarbij
komt hij soms tot verrassende conclusies, want er zijn ook
citaten die een andere oorsprong hebben dan doorgaans
gedacht wordt. Het boek bevat een uitgebreid register.

K

€ 6,- korting voorlezersvan Onze Taal
Taal alsmensenwerk. Hetontstaan vanhetABN (Sdu Uitgevers. gebonden. 600 bladzijden) kost in de boekhandel € 54.50. Het boek wordt u
zonder verdere kosten toegestuurd als u € 48.50 overmaakt op rekening 4265902

van het Genootschap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'ABN'

en uw lidnummer of adres. Voor Belqie: € 50.75 op postrekening

000-1635566-49 .

G

€ 5,- korting voorlezers van Onze Taal
Bekende citaten uithet dagelijks taalgebruik (Sdu Uitgevers. gebonden,
500 bladzijden) kost in de boekhandel € 39.90 . Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als u € 34.90 overmaakt op rekening

4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Engelsman'
en uw Iidnummer of adres. Bestelling en beta ling vanuit Belqle: € 37.15
op postrekening 000-1635566-49.
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"SOMS IS HET FIJN OAT IK GEEN
NEERLANDICUS BEN"
Nicoline van der 5ijs over de geschiedenis van hetABN

MarcvanOostendorp

In haarboek Tool alsmensenwerk werpt Nicoline vander Sijs eenverrassend nieuwlichtop de geschiedenis vanonze taal. Volgens haarisde
standaardtaal veel meer door het Duits be"invloed danveelmensen
denken, en veelminderdoor de Vlaamse dialecten. Waar komen onze
naamvallen bijvoorbeeld vandaan? En hoemaakbaar istaal?

e is doctor in de taalwetenschap en
heeft een lijst publicaties op haar naam
staan waar veel hoogleraren jaloers op
zouden zijn, maar Nicoline van der Sijs
is niet verbonden aan een universiteit.
Ze is zelfstandig taalkundige: ze huurteen kantoor in
een voormalig fabriekspand, waarin ze haar omvangrijke bibliotheek heeft opgeslagen. Zo heeft ze de volledige vrijheid om haar eigen boeken te schrijven.
Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de taal,
waarnaar Van der Sijs' belangstelling uitgaat, is de
laatste jaren steeds minder ruimte op de universiteiten. Ze leeft van redactiewerk, van haar werk voor
het Etymologisch woordenboek van Van Dale en van
wat haar boeken opbrengen.
Op het bureau van Van der Sijs ligt een enorme
stapel drukproeven van haar boek Taal als mensenwerk, dat eind deze maand verschijnt. Drie jaar na
het Chronologisch woordenboek, waarin ze de komst
van enkele tienduizenden woorden in onze taal dateerde, is er weer een vuistdikke studie. En daarin
valt veel te ontdekken voor iedereen die gemteresseerd is in de geschiedenis van het Nederlands. "Ik
doe dit werk vooralvoor mezelf", zegt Van der Sijs.
"Ik wilde graag op een rijtje zien hoe het ABN is ontstaan, en toen ben ik zelf maar begonnen."
Verrassende conclusies

Taal als mensenwerk beschrijft volgens de ondertitel
"het ontstaan van het ABN". Waar komt onze standaardtaal vandaan? Wie heeft de regeltjes bedacht
waar veel scholieren nog mee worstelen? En waarom
zijn onze taalnormen zoals ze zijn? Om dat alles te
ontdekken ging Van der Sijs terug naar de bronnen.
Ze las het werk van taalgeleerden, dichters en taalijveraars uit de zestiende tot en met de negentiende
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eeuw, en noteerde welke kwesties zij belangrijk vonden. Ook onderzocht ze de overtuigingen van de eerste bijbelvertalers, hoe de makers van de eerste spellinggidsen te werk gingen, en nog veel meer.
Van der Sijs' conclusies zullen veel mensen verrassen. Zo wordt algemeen aangenomen dat de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende eeuween grote invloed hebben gehad op de vorming van onze standaardtaal. Toen grote aantallen rijke protestanten uit
Antwerpen en andere Vlaamse steden vluchtten omdat
ze in het door Spanje overheerste gebied om hun
geloof vervolgd werden, namen ze hun taal mee, en
bemvloedden zo het bovengewestelijke Nederlands.
Het Duits en de oostelijke dialecten van het Nederlands zouden juist veel minder invloed gehad hebben.
Nadat in eerder, Amerikaans onderzoek al was gebleken dat in de zeventiende eeuw de invloed vanhet
Zuid-Nederlands maar kortstondig was, heeft Van der
Sijs gemventariseerd welke blijvende rol de verschillende dialecten hebben gehad. Zij yond in de huidige
standaardtaal nauwelijks Zuid-Nederlandse verschijnselen die terug te voeren zijn op de immigratie uit die
tijd. "Er kwamen in die tijd juist ook veel immigranten
uit het oosten naar de Hollandse steden. Veel bijbelvertalers waren bijvoorbeeld geboren in Duitsland. Ze
zijn pas op volwassen leeftijd hiernaartoe gekomen,
dus het Nederlands was echt niet hun moedertaaL"
Bovendien was men in Duitsland al eerder begonnen
met de vorming van een standaardtaal.De Nederlandse taalbouwers spiekten bij hun collega's in her oosten, ook al omdat detwee talen als loten van dezelfde
starn werden gezien. Grammaticaschrijversuitdie tijd
verwezen ook regelmatig naarhet Duits, maar niet
naar de zuidelijke dialecten.
Echtetaal

Een voorbeeld is het woordgeslacht.Nog steeds
maken naslagwerken als het Groene Boekje onderscheid tussen mannelijke, vrouwelijkeen onzijdige
zelfstandige naamwoorden. VolgensVan der Sijs isdat
onderscheid in hetABN kunstmatig, anders dan in het
Duits."De dialecten in het no orden rnaaktenook In de
zeventiende eeuw, toende standaardtaal gevormd
werd, aIleen verschil tussen de--woordenen het-woorden (behalve bij persoonsnamen zoalsmoeder en
melkman).Nederlandersmoesten daarom uithun
hoofd leren welke woorden vrouwelijkwaren en welke
mannelijk.De dialecten beneden de grote rivierenverschilden bovendien onderling sterk van elkaar, zodat

ook sprekers van de zuidelijke dialecten in veel gevallen weinig hou vast hadden om te bepalen hoe het in
de standaardtaal zat. "
Voor naamvallen ('het voorrecht des mans', 'ik zie
den man') geldt dat nog sterker. Geen enkel Nederlands dialect in de zeventiende eeuw had ze nog.
Toch vonden taalkundigen in die tijd dat ze er we i
zouden moeten zijn. Onze taal moest een 'cultuurtaal'
worden, die geschikt was om er gedichten en we te nschappelijke traktaten in te schrijven. Het Latijn had
eeuwenlang die functie gehad, en het Latijn kende
naamvallen. Dus moest het Nederlands ze ook hebben. In haar boek laat Van der Sijs zien dat bij het
opstellen van de naamvalsuitgangen goed naar het
Hoogduitse voorbeeld gekeken is. Ook het naamvalssysteem van die laatste taal is overigens op de tekentafel ontworpen. "Men vroeg zich niet af of het Nederlands in de praktijk wei naamvallen had. De enige
vraag was hoe de rijtjes moesten worden ingevuld."
In de achttiende eeuw kwam er een nieuwe reden
bij om naamvallen te willen hebben. Men herontdekte het Nederlands van de Middeleeuwen, het Middelnederlands. Taalgeleerden gaven teksten uit die tijd
uit en bestudeerden ze, en het idee vatte post dat de
oude taalvormen een veel zuiverder tijdperk in onze
taalgeschiedenis vertegenwoordigden. Omdat men in
de eigen tijd overal taalverloedering en -verval meende te zien , wilde men teruggrijpen op de vergane glorie. En het Middelnederlands had nog echte naamvallen gehad.

Onbevanqener
Ook voor de verrijking van de woordenschat werd
lange tijd naar het Middelnederlands en het Duits gekeken. De Romaanse talen, zoals het Frans en het Italiaans, stonden onder de scheppers van de standaardtaal in relatief laag aanzien. "Ze zagen die talen als
verbasteringen van het Latijn ." Die talen hadden bijvoorbeeld anders dan hun moedertaal geen naamvallen meer. Sommige in die tijd uit het Duits geleende
woorden zijn voor wie goed oplet nu nog wei te herkennen. "Her woord heiland heeft bijvoorbeeld nog
de Duitse ei, terwijl wij heel zeggen." Etymologisch
zijn heiland en heel aan elkaar verwant.
De Duitse invloed is kennelijk groot geweest. Hoe
komt het verhaal dan in de wereld dat het ABN behalve door de Hollandse dialecten vooral door het
Vlaams bemvloed is? Volgens Van der Sijs is die gedachte ontstaan aan het eind van de negentiende
eeuw. Belgie had zich in 1830 afgescheiden. Dat de
noordelijke standaardtaal sterk door Vlaamse dia lecten beinvloed was, maakte het voor de negentiendeeeuwse Vlamingen makkelijker om die standaard te
aanvaarden als iets eigens. Omgekeerd was men in
Nederland en Belgie enigszins afkerig geworden van
de taal van Duitsland, dat door velen als te dominant
werd gezien. Zo wordt ons beeld van onze taal nu
nog voor een belangrijk deel bepaald door de negentiende-eeuwse politiek.
Hoe komt het dat dit misverstand zo lang heeft
kunnen bestaan? "Het is veel werk om alle bronnen
door te nemen", zegt Van der Sijs laconiek. "Daarbij
heb ik geen Nederlands gestudeerd, maar Slavische
talen. Ik heb daardoor een heleboel dingen niet in
mijn studie meegekregen, waardoor ik ze onbevangener kon bekijken. Soms is het fijn dat ik geen neerlandicus ben!"

Reqionaal accent
Nicoline van der Sijs
Er zijn meer punten waarop volgens Van der Sijs ons
ontdekte dat de
beeld van de geschiedenis moet worden bijgesteld. Zo Duitse invloed op
menen veel taalkundigen dat het onmogelijk is om
het ontstaan van het
iets te doen tegen taalverandering: de taal kun je '101- Standaardnedergens hen niet sturen. "Wie de loop van de geschiedelandsveel grater is
nis bestudeert," schreef een van hen onlangs, "komt
dan tot nu toe werd
al snel tot de conclusie dat bewust ingrijpen in taal
aangenomen.
niet lukt." Volgens Van der Sijs is dit "apert onjuist".
Foro: Marcvan Oostendorp
In de zeventiende en de achttiende eeuw lukte het
sommige vooraanstaande schrijvers wei degelijk om
de standaardtaal diepgaand te beinvloeden. "Zij bepaalden bijvoorbeeld dat we nu grater dan zeggen,
hoewel de meeste dialecten grater als hadden. En ze
bedachten het verschil tussen hen en hun dat nu nog
steeds op school onderwezen wordt."
Toch kent de maakbaarheid van taal ook volgens
Van der Sijs grenzen: "Tegenwoordig is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om echt invloed uit te
oefenen op de taal. Die heeft zich al te veel gevormd.
In de zeventiende eeuw konden schrijvers als Pieter
Corneliszoon Hooft en Joost van den Vondel nog onderling afspreken: 'Doe jij dat zo? Dan doe ik dat
voortaan ook zo!" Ook leenwoorden waren in die tijd
zonder moeilijkheden te weren. Geleerden als Simon
Stevin konden nog makkelijk Nederlandse alternatie'len introduceren voor een begrip als 'wiskunde'. "Er
bestond nog geen woord voor - alleen een Latijns
woord dat niemand verstond. Tegenwoordig kent iedereen het Engelse woord al voordat je er een Nederlands begrip voor kunt bedenken."
Sommige Nederlandstaligen vrezen dat het ABN
nu weer gaat verdwijnen, bijvoorbeeld doordat de
taalnormen steeds losser worden. Wat denkt Van der
Sijs? Ze wi! zich niet graag aan een voorspelling
!fi>.
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wagen - "Ik ben meer gemteresseerd in hoe het is
ontstaan dan in een blik in de toekomst" - maar kan
er toch wel lets over zeggen. "Ik vermoed dat de regels nog wel wat losser zullen worden dan ze nu al
zijn. Hoewel ze na verloop van tijd ook wel weer
strakker zouden kunnen worden. Daar zijn ook wel
voorbeelden van uit de geschiedenis. In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren de uitspraaknormen

ONZE

veellosser dan ze tegenwoordig zijn. Hoogleraren als
de historicus Johan Huizinga spraken met een sterk
regionaal accent. Dat zou nu minder geaccepteerd
worden."
Taal alsmensenwerk. Het ontstaan van hetABN van Nicolinevan der
Sijs verschijntdezemaandbij Sdu Uitgevers in DenHaag. Zie ook
de lezersaanbieding op biz. 241.

taal

een g voor een e of een i werd uitzijn Nederduitse orthographie de jgesproken als [j] of [zj]. Als men
uitspraak voor de g, en hij pleit erhet Standaardnederlands aanzijn huidige vorm kwam. de g-klank wilde weergeven, dan
voor de spelling gh af te schaffen.
spelde men gh (bijvoorbeeld
Volgens hem kon er gewoon gij (en
jaghen).
Ze onderzocht bijvoorbeeld het woordjejij.
gapen, geven, giften, etc.) geschreDe uitspraak [jie] zou in de
yen worden, want - en nu komt
Renaissance veranderen. Vanaf
het! - "niemand zegt-ij, japen,
toen werden bijna alle lange i's
jeven, jiften". Hij ontkende dus
Nicoline van der Sijs
iddeleeuwers zeiden in namelijk als [ei] uitgesproken (zie
glashard het bestaan van de uithet Nederlands geen
'Etymologica' van mei 2003): swine spraakjij (door hem gespeld als
jij, maar duo Als ze bij- werd zwijn, bliven werd blijven, ghi ij). En hij is niet de enige: in 1612
voorbeeld wilden vertellen dat )e'
werd gij, en zo werd [jie] ookjij.
sluit Jacob van der Schuere zich in
iets had misdaan, dan werd dat du
de Nederduydsche Spellinge bij deze
heves mesdaen. Maar dat du had
mening aan. Volgens Van der
ONZE
niet het eeuwige leven. Het kreeg
Het andere kamp vermoedt dat jij
Schuere klinkt de g voor een e, i en
vanaf de dertiende eeuw concurvan -(d)i komt, de onbeklemtoony hetzelfde als voor een a, 0, u, I
rentie van het woordje ghi, dat
de vorm van ghi die aan het woord en r, en daarvan geeft hij als vooraanvankelijk nog 'jullie' betekende ervoor werd vast geschreven:
beeld de uitspraak van gy (!),
brenghdy ('brengt ge' - de y werd
en in de loop van de tijd steeds
waarvan de beginklank volgens
meer ging dienen als een soort be- uitgesproken als [ie]), hebdi ('hebt hem net zo klinkt als die van gaef,
ge'), suldy ('zult ge'), zydy ('zijt
leefd jij. De afstand tussen du en
god en gunst.
ge').
ghi werd almaar groter. Du werd
Het woordjij wordt voornameop een gegeven moment zelfs zo
Dankzij de i zou de d die ervoor lijk vanaf 1615 in kluchten en derinformeel dat het alleen nog maar
stond, zijn verzacht en meer voor
gelijke gevonden; in de periode
gebruikt werd in scheldkanonnain de mond zijn uitgesproken. Zo
waarin de spellinggidsen van De
des als du bloed-tyran, du hontswerd di via dji, dzji, zji tot ji, waar- Heuiter en Van der Schuere vervoth en du stomme ende dove geest. na de i werd gereduceerd tot een e, schenen, is het nauwelijks genoDaarna verdween het helemaal,
zodatji veranderde inje. Die verteerd. Hun opmerkingen bewijzen
behalve in oostelijke dialecten.
andering yond niet plaats wanneer dat op dat moment g(h)i niet werd
ji met nadruk werd uitgesproken,
uitgesproken als [jie], en dat beteOok ghi ontbreekt in het huidige Standaardnederlands. Dat komt bijvoorbeeld wanneer het niet na
kent dat jij in ieder geval niet dimaar voor het werkwoord stond;
doordat het in de zeventiende
rect van [jieJ komt. Daarmee is de
eeuw plaats moest maken voor jij.
in die gevallen veranderde het in
eerste theorie definitief van de
jij.
Over hoe dat gegaan is, wordt nu
baan. Jij en je zijn dus niet altijd
al precies tachtig jaar gediscusde Hollandse uitspraak voor gi
sieerd. Er zijn twee theorieen, ONZE
geweest, maar ze zijn pas in de
Renaissance ontstaan uit de onbeVolgens de eerste theorie zou het
klemtoonde vorm van ghi.
verschil tussen ghVgij enjVjij niet
ONZE
meer zijn dan een spellingkwestie.
De.eerste theorie gaat ervan uit
Wat gebeurde er intussen met
In dat gevalligt het voor de hand
die beleefdheidsvorm ghi? Die
dat ghi in het Hollandse dialect,
dat het probleem genoemd wordt
werd in de standaardtaal geleidedat later de norm werd voor het
in de toenmalige spellinggidsen.
lijk aan vervangen door u, oorStandaardnederlands, altijd al is
spronkelijk alleen een derde- en
Terug naar de bron, zou Erasmus
uitgesproken als [jie], terwijl de
zeggen. En inderdaad: de kwestie
vierdenaamvalsvorm. Maar dat is
overige dialecten een g-klank geweer een heel ander verhaal.
bruikten. Niemand schreef destijds wordt in twee spellinggidsen verji, omdat niet duidelijk was hoe
meld. In 1581 is de regel dat de g
men die spelling moest uitspreken: voor e en i als [j] wordt uitgesproOit stuk is eenbewerkingvan eenpassage
als [jie], [ie], [ij] of [jij]? Daarom
ken (zie theorie I) kennelijk niet
uit Vande Sijs' Taal alsmensenwerk. Het
spelde men ghi of gi: in de Middel- meer van toepassing, want in dat
ontstaan van hetABN.
Nicoline vander Sijs gaat in haarnieuweboekna hoe

taal

taal

taal

eeuwenwas het gebruikelijk dat
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Frank Jansen
Erzijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt maandelijks zo'n kwestie.
Hijsteekt daarbij zijn eigen mening nlet onder stoelen of banken,
en eindigt telkens met een stelling, waarop u kunt reageren.
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n zakelijke teksten (folders,
advertenties, handleidingen,
etc.) is het gebruikelijk om de
lezer aan te spreken, en weI
met u: 'U lacht en er ontstaan rimpels.' Aanspreken met je of jij is
voorbehouden aan teksten voor
jongeren, in de Tina bijvoorbeeld,
en andere meidenbladen. De teksten van H<EA ("Haal hier je gratis
catalogus") komen bij een deel van
het oudere publiek dan ook vrijpostig over.
Is die tijd voorbij? Het lijkt er
weI op. Hanny Vermaas geeft in
haar recent verschenen populaire
werkje Mag ik u tutoyeren? reeksen
voorbeelden van teksten waarin de
lezer getutoyeerd wordt. Ook blijkt
uit experimenten dat het voor de
waardering van een tekst, de bron
ervan en de inhoud niets uitmaakt
of de lezer met je dan weI u wordt

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 239)
A. Spelling
1.
2.

b. appartement
b. entr'acte

3. b. kop-hals-rornp-

2.

gerekruteerde, katheder
(dekatheder isgewoner dan het katheder) ,
keramische mag ook
(ceramische past bij de
uitspraak met een s),
klavecimbels

boerderij
4. b. managementbuy-out
(c. mag oak)
5. c. pan-Arabisme
6. a. schmieren
D. Extra
d. Pui isinde MiddelB. Woordenschat
eeuwen ontleend aan
1. a. beledigend
het Frans. HetOud2. c. schets
franse poie(,verhoging') isafkomstig van
3. b. vliegtuigromp
het Latijnse woord
4. a. angst voorduizeligpodium. Datkomt
heid
weervan het Griekse
C. Zoek de fouten
podion, een afleiding
1. groatgeworden, kathevan podos (genitief van
tets, Madagaskar, zijn,
pous, 'voet '),
lenigen

i'1::1:===~j;~==q)lUt;e
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Sinds jaar en dag spreekt IKEA zijn klanten consequent aan metje enjij. Een deel
van hetoudere publiek vindt dattevrijpostig.
aangesproken. Oat geldt voor jongeren net zo goed als voor ouderen.
Hier past een ander fenomeen
bij dat mogelijk van de laatste tijd
is: in teksten worden u enje door
elkaar heen gebruikt. Vooral komt
het voor dat er een verschil in aanspreekvorm bestaat tussen de kop
en de rest van de tekst:
- Wie, wat en waar was u in een
vorig leven? (... ) Om daarop
een antwoord te krijgen vul je
hieronder uw huidige geboortedatum in.
- Benjij de zwakste schakel? (.. .)
Laten we eens kijken wat uw intellectueel niveau is.
- lets voor jou? (... ) Heeft u de
nieuwe website van de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties
al gezien?
Mij valt zoiets (nog) op. Ik geef
ook de voorkeur aan teksten waarin ik met u aangesproken word,

maar ja, ik ben de vijftig gepasseerd. Mijn vraag is dan ook: wat
vindt u van de volgende stelling?
(Mocht u per post reageren of
uw stem toelichten op www.onzetaal.nllhomofkuit, wilt u dan uw
leeftijd erbij vermelden?)

In teksten voor een
algemeen publiek
. ...... hoort de lezer aangesproken te worden met u.

III

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 20 september uw stem uit op onze
website: www.onzetaal.nll
homofkuit. U kunt ook per post
reageren; stuur een briefkaart
met 'Je/jij mag in algemene
tekst' of 'Geenje/jij in algemene
tekst' naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg ra, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering
de uitslag van de stemming. •

UITSLAG VORIGE STEMMING
Verloedert hetNederlands doordat zo veel mensen sms'en? Ik dacht datdatwei meeviel, maar daar blijkt uanders over te denken. Een afgetekende meerderheid van 623
inzenders (66,6%) meent dathetuitwisselen van die korte berichtjes via detelefoon
onze taal schade toebrengt, 313 (33,4%) stemmers zijnhetdaar niet mee eens. Blijkens
de bijdragen aan hetforum is demeerderheid vooral bang dattaalgebruikers meteen
zwak spellingbeeld te Iijden zullen hebben van afwijkend gespelde woorden, zoals
fonetische spellingen, inkortingen enrebusachtige combinaties van letters encijfers.
Of die angst reeel is, zal uitonderzoek moeten blijken.
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Lang niet aile interessante onderzoeken monden uit in een dissertatie.
De rubriek 'Proefschrift' heet daarom voortaan anders. In' Het onderzoek' gaat Marc van Oostendorp op zoek naar belangwekkende taalkundige onderzoeken en - vaak minstens net zo interessant - het gezicht achter de resultaten.

Marc van Oostendorp

H

oe laat is het als er

'8.20' op de klok

staat? De meeste Nederlanders zuIlen zeggen: 'tien voor halfnegen'. Dat is
opvallend, omdat het veel makkelijker is om 'aeht uur twintig' te
zeggen, zoals Fransen en Engelsen
dat bijvoorbeeld doen. Voor de Nederlandse manier moet je rekenen:
er staat '8', maar je spreekt 'negen'
uit, en er staat '20', maar je zegt
'tien voor half' . Wie de cijfers opsehrijft en aan wat mens en voorlegt, merkt al snel: we hebben een
vreemde voorkeur voor omslaehtigheid .
Taalpsyehologe Marjolein
Meeuwissen zoeht uit wat er in het
hoofd van mensen gebeurt tussen
het moment dat ze op hun klok kijken en het moment dat ze zeggen
hoe laat het is. Voor haar onderzoek gebruikte ze tot op de duizendste seeonde nauwkeurige
meetapparatuur om te bekijken
hoelang mens en deden over het
lezen van versehillende tijden van
digitale klokken en klokken met
wijzers. De opzet van het onderzoek was eenvoudig: op een eomputerseherm liet de onderzoekster
haar proefpersonen een klok zien,
met de opdraeht te zeggen hoe
laat het was. Met behulp van
onder andere een microfoon en
haar tijdregistratieapparatuur stelde ze vervolgens vast hoelang het
duurde voor ze de juiste tijd onder
woorden braehten. Deze zomer
promoveerde ze aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen op een
proefsehrift over haar bevindingen.
':Ie kunt verbazingwekkend veel
te weten komen over wat er in iemands hoofd gebeurt als je meet
hoelang mensen over zo'n taakje
doen", zegt Meeuwissen. "Dat had
ik niet verwaeht toen ik vier jaar
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geleden aan mijn onderzoek
begon ." Ze stelde bijvoorbeeld vast .
dat mensen de tijd '8 .00' sneller
uitspreken dan '8.25'. Dat versehil
bedraagt enkele honderdsten van
een seeonde. Dat lijkt niet veel,
maar is groot genoeg om te kunnen duiden op een aanzienlijk versehil in hersenaetiviteit.
Tachtigduizend metingen
De oorzaak is waarsehijnlijk dat
'8.25' ingewikkelder is om uit te
rekenen - al speelt ook een rol dat
de woordgroep 'vijf voor halfnegen' meer woorden en lettergrepen
bevat dan 'acht uur', zodat er meer
tijd nodig is om tong en lippen aan
te sturen. Maar als Meeuwissen de
tijden aan haar proefpersonen
voorlegde terwijl ze waren uitgesehreven in letters, yond ze een
veel minder groot versehil. Dan
hoefde er niet gerekend te worden.
Aileen door nauwkeurig te
meten kun je dit soort dingen te
weten komen , stelt de jonge doctor. "Mijn begeleider heeft uitgerekend dat ik in de afgelopen vier
jaar tachtigduizend metingen heb
gedaan." Maar ligt het resultaat
dat de ene tijd ingewikkelder is
dan de andere niet ook een beetje
voor de hand? "Nee", zegt Meeuwissen. "Omdat we een tijd als
'8.25' vaak zien, had er in ons geheugen best een vaste koppeling
kunnen ontstaan tussen dat beeld
en de manier om die tijd te zeggen, zodat we de juiste uitspraak
rechtstreeks uit ons geheugen kunnen opdiepen. Kennelijk werkt het
menselijk brein niet zoo Dat is verrassend."

Meeuwissen yond nag meer :
terwijl mensen al bezig zijn de
minuten te zeggen, kijken ze nog
naar de klok om het ju iste uur te
bepalen. Dat gold zowel voor digitale klokken als voor klokken met
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wijzers: "Kennelijk bekijken we de
tijd niet in een keer, maar pluizen
we hem stukje bij beetje uit. En
veel mensen zijn zieh er niet van
bewust dat ze nog aan het nadenken zijn over wat ze gaan zeggen
terwijl ze al praten."
In je hoofd gebeurt van alles tijdens het praten: je moet bedenken
wat je gaat zeggen, de woorden
die daarvoor nodig zijn uit het geheugen opdiepen, ze in de ju iste
volgorde zetten en er daarna voor
zorgen dat aIle spraakorganen de
benodigde bewegingen maken. AI
die aetiviteit gebeurt onderbewust:
niemand weet dat hij al die dingen
aan het doen is terwijl hij praat.
Eenvoudige opdrachtjes als de tijd
voorlezen zijn heel gesehikt voor
onderzoek naar het voortbrengen
van taal. De proefpersonen weten
precies wat ze moeten zeggen en
ze kunnen weinig onverwachte
dingen doen. In de paar milliseconden dat ze bezig zijn, gaan er
waarsehijnlijk weinig andere dingen in hun hoofd om.
Getal en taal
Meeuwissen heeft iets met tijd:
niet aIleen onderzoeht ze hoe

Marjolein Meeuwissen: "Kennelijk bekijkenwe de tijd niet in
eenkeer, maarpluizenwe hem stukje
bij beetjeult.'
Foto: Marcvan Oostendorp

mensen hem benoemden, zelf kan
ze er kennelijk ook goed mee omgaan , want ze had haar proefschrift klaar op een leeftijd waarop
veel anderen er nog aan moeten
beginnen. Vijfentwintig was ze,
de jongste promove ndus die haar
hoogleraar ooit begeleid heeft . Nu
gaat ze haar onderzoek een jaar
lang voortzetten aan een Amerikaanse universiteit. "Ik wil bekijken of het gegeven dat Nederlands- en Engelstaligen de tijd ver-

schillend benoemen ook betekent
dat ze er een verschillend idee van
hebben." Bijvoorbeeld of de Engelsen, die '8.20' uitspreken als 'eight
twenty', meer een verband leggen
met acht uur dan Nederlanders,
die misschien eerder aan negen
uur denken.
Ook voor de langere termijn
heeft Meeuwissen plannen: "Over
tien jaar wil ik een groot boek
schrijven over de manier waarop
allerlei soorten getallen in taal

worden omgezet. We wisselen
steeds meer informatie uit in de
vorm van getallen en cijfercombinaties . Maar vooral over hoe we
langere combinaties uitspreken telefoonnummers bijvoorbeeld - is
nog weinig bekend."
•
Marjolein Meeuwissen, Producing Complex
Spoken Numeralsfor Time andSpace.

Nijmegen. MPI Seriesin Psych olinguistics.

2004 . ISBN 9076203164

IG-ESCH lED EN ISO PST RA AT
GLOP
Riemer Reinsma

Albert Kikkertglop
Fato: ReinildisvanDitzhuyzen

edereen die weleens op Vlieland is geweest, heeft zich
ooit afgevraagd: wat betekent
dat geheimz innige woord
glop , en waar komt het vandaan?
Overal zie je het op de straatnaambordjes: Jonge Keesglop, Waterhalersglop, Jan Cupidoglop, enzovoort. Een deel van het antwoord
is al te vinden als je goed rondkijkt, want het valt op dat de gloppen altijd smalle stegen zijn. Het
woord glop is verwant met gluipen,
een niet meer zo gangbaar woord
voor 'loeren met samengeknepen
ogen'. De overeenkomst tussen
glop en gluipen zit dus in het bete keniselement 'smalle opening'.
Glop is een woord dat aileen in
het Noord-Holland s en het Fries
voorkomt , en daamaast heel dui-

delijk 'familieleden' heeft in het
Noors. Toch schijnt het in oorsprong geen Germaans woord te
zijn. In de pas verschenen Gloppengids van Vlieland (2004) meldt Reinildis van Ditzhuyzen, op gezag
van de Kiliaanstichting (uitgever
van het Etymologisch woordenboek
van het Nederlands), dat glop afkomstig is uit een taal die in onze
streken gesproken werd voordat de
Kelten en Germanen hier kwamen.
Het is dus een van de alleroudste
woorden van de taal, en betekent
hetzelfde als het bijna gelijkluidende woord slop. Er bestaan (of bestonden) in het Noors niet minder
dan drie woorden die in vorm en
betekenis nauw met ons woord
glop verwant zijn, maar geen van
aile 'steeg' betekenen: een onzijdig
woord glop ('gat'), een mannelijk,
wat verouderd woord gloop of glup
('gaping, kloof') en een dialectwoord gloppe ('kloof tussen bergen', maar ook 'inham van een
fjord ') .

M.A. de Ruyterglop) , zonder rekening te houden met de namen die
de bevolking zelf voor de stegen
gebruikte. Zo heette het Comelis
Trompglop in de volksmond het
Glop van Meilom Rab: naar degene die aan de westkant van het
glop woonde. Inmiddels is de
straatnamenstorm geluwd en heeft
iedereen de 'nieuwe' namen geaccepteerd.
De andere Waddeneilanden
hebben veel minder gloppen. Terschelling heeft er twee, Schiermonnikoog en Texel hebben er elk
een (het Tjebbeglop respectievelijk
het Mienterglop). In de kop van
Noord-Holland zijn er vijf, waarvan drie in Alkmaar en twee in
Hoorn. Friesland heeft een Glopweg in Buren en een Gloppe in
Woudsend. Schijnbaar ver afgedwaald ligt er ook een Boerenglop
in het Drentse Klazienaveen . Maar
dat Drentse glop is bij nader inzien
toch geen echte verrassing. Het

Woordenboek der Nederlandsche
Taal meldt dat glop "inzonderheid
Met zijn zeventien gloppen is Vlie- eigen [is] aan Friesche en Saksische tongvallen", en we moeten
land duidelijk het gloprijkste gebied in Nederland. Dat is, naar Van ons er dus eerder over verbazen
dat er geen andere gloppen meer
Ditzhuyzen schrijft, vooral te dan zijn in het Saksische gebied (onder
ken aan een gemeenteambtenaar
die in 1975 voorstelde de Vlieland- andere Groningen en Drenthe).
se gloppen officiele namen te
De rechtgeaarde Vlielandganger
geven. Tot dan toe hadden ze alwil nu nog maar een ding weten:
leen een naam in de volksmond .
is het 'de glop' of 'het glop', want
De ambtenaar kreeg van zijn supe- in de praktijk komen ze beide voor.
rieuren toestemming en toog aan
Op Vlieland zeg je 'het glop'. Maar
het werk. Maar toen hij eenmaal
in Friesland is glop, net als gloppe,
een de-woord.
•
klaar was, brak er op het lieflijke
eiland een flinke reI uit : de man
had namen bedacht die naar de
G/oppengidsvan Vlie/and (2004) van Reinilgeschiedenis van het eiland verwedisvan Ditzhuyzen kost€ 15.95 en kan bezen (zoals Cornelis Trompglop en
steld worden via www.akribeia.nl.
o
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Nieuwe Duitse spelling in het nauw
et als Nederland heeft ook Duitsland al enkele jaren te maken met een nieuwe spelling.
En net als hier leidde die daar tot wagonladingen kritiek. Maar er is ook een belangrijk
N
verschil. Waar de Nederlanders zich mokkend hebben neergelegd bij omstreden nieuwe

noeg om er een eenvoudig gesprek in
te kunnen voeren. (Sky.com)

vormen als pannenkoek en zielenrust, ging in Duitsland het verzet door. Nadat gerenommeerde schrijvers als Martin Walser, Gunter Grass en Hans Magnus Enzensberger de nieuwe regels al meteen bij de intraductie, in 1998, negeerden, zetten ook verschillende deelstaten de hakken in het zand. En in 2000 besloot de FrankfurterAllgemeine Zeitung om
terug te keren naar de oude spelling. Dat voorbeeld werd begin vorige maand, een jaar
voordat de 'Rechtschreibreform' definitief wordt ingevoerd op de scholen, gevolgd door de
Siiddeutsche Zeitung, het weekblad DerSpiegel en het Springer-concern (uitgever van o.a.
het boulevardblad Bild en de kwaliteitskrant Die Welt).
"Het is allemaal onzin", zegt hoofdredacteur Stefan Aust van Der Spiegel over de nieuwe
regels. Die voorzien onder meer in een verregaande vereenvoudiging van het kommagebruik, het verminderen van het aantal hoofdletters en een aanpassing van de schrijfwijze
van vreemde woorden - wat leidt tot bijvoorbeeld Majoniise (voorheen: Mayonnaise). Een
steen des aanstoots is bijvoorbeeld ook Flussschifffahrt ('binnenscheepvaart'). De 'ringel-s'
van Flufl is verdwenen, en omdat Schiff met twee f'en is, krijgt Schifffahrt er drie; in de
oude spelling verviel er dan een f. Stefan Aust noemt de nieuwe spelling een "dwangneuratische bureaucratenoplossing".
De koerswijziging lijkt grate gevolgen te zullen hebben. Als zulke veelgelezen bladen de
nieuwe regels al ter zijde schuiven, dan valt er ook weinig meegaandheid meer te verwachten van hun lezers - die trauwens toch al in meerderheid tegen waren. Terwijl de Nederlandse nieuwe spelling inmiddels alweer toe is aan een tweede, bijgepunte editie (achter de
schermen wordt daar door de Nederlandse Taalunie hard aan gewerkt), lijkt er in Duitsland
eigenlijk nog maar een weg te zijn: de weg terug. Bestuursvoorzitter Mathias Dopfner van
Springer: "De spellinghervorming had al eerder schipbreuk geleden. Door ons besluit wordt
het alleen wat sneller zichtbaar."

Gronings.Debelangstelling voorcursussen Gronings is zo groot dat het
Huis voor de Groninger Cultuur en het
Bu reauTaal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen naarstig op
zoekzijn naarnieuwe cursusleiders.
(Dagblad van hetNoorden)

Bekroond. DeNederlandse taalkundigeSjef Barbiers van het Meertens
Instituut heeft voorzijn dialectonderzoek een European Young Investigators Award gewonnen. Oathoudt in
dat hij wordt gezienals"potentiele
wereldleider" op zijn vakgebied.
(NWO)

Bronnen: Oer Spiegel; NRC Handelsblad; Trouw

Engelsop basisschool. DeNederlandseregering komt binnenkort met
voorstellen om basisschoolleerlingen
al ingroep 5 en 6 vertrouwd te maken
met het Engels. Engels isaleen verplicht yakin het basisonderwijs, maar
scholen bieden de taallessen pasaan
in groep7 en 8. (Dagblad van het Nootden)

Gedichten met een strak metrum
lezen is goed voorde gezondheid. Uit
Duits onderzoek blijkt dat het regelmatigeritme vande in hexameters
geschreven Odyssee van Homerus een
heilzame uitwerking heeft op hartslag
en ademhaling.(persbericht Universitar Witten/Herdecke)
Mooiste woorden. Volgens een onderzoekvanTNS NIPO vinden Nederlanders Iiefde, vakantie, geluk en vrijheid de mooistewoorden vanhun
taal. Kennelijk iser vooral gelet op de
betekenis van het woord, en minder
op de klank. (Nu.n/)
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Engelsop Schiphol.Opde website
Debatplaats.nl wordt gediscussieerd
overde Engelstalige wegwijzers op
Schiphol. Demeerderheid istegen.
(Debatplaats. vara.n/)

Dovenkunnen straksmisschien wei
gewoon bellen met horenden. Onderzoekers uitverschillende landen
(waaronder Nederland) boekten
hoopvolie resultaten met software
dietijdens het spreken een beeld
geeft vaniemands gezicht, met lipbewegingen en al. (New Scientist)
Stotteren. Taal zit anders inhet hoofd
bij mensendie stotteren dan bij mensen die dat niet doen, zo blijkt uit
nieuw Amerikaans onderzoek. Totnu
toe werd er altijd vanuitgegaan dat
stotteren aileen met spreken te
maken heeft. (Medical News Today)
Britten en vreemde talen. Minder
dan een opde tien Britsewerknemers
beheersteen vreemdetaal goed ge-

Taalkundige SjefBarbiers,winnaarvan een
European Young Investigators Award.
Foto: Marcvan Oostendorp

Denken gaat voor taal. Leren we
denken voordat we leren spreken of is
het andersorn, en vormt de taal onze
gedachten?Uit nieuw onderzoek
komen veel aanwijzingen naarvoren
voor het eerste:dat het denkverrnogen ontstaat v66r het taalvermogen.
(Harvard University Gazette)

•

Koppelingen naarde origineleberichten
staanop de internetpaginawww.onzetaal.nl/tamtam; let wei: internet koppelingenverouderensnel. Op onzewebsite
staatiederedag vers taalnieuws.

JAARVERGADERING ONZE TAAl
PeterSmuldersdirecteur OnzeTaal

P 3 juni jongstleden had een dertigtal
led en de weg gevonden naar Societeit
De Witte in Den Haag, waar de algemene ledenvergadering van Onze Taal
werd gehouden. Op de agenda stonden de vaste onderdelen die op een jaarvergadering aan bod moe ten
komen: de notulen van de vorige jaarvergadering, het
jaarverslag over 2003, de financiele verantwoording
over 2003, het verslag van de kascommissie en de
benoeming van die commissie voor 2005 . Ook de
(her)benoeming van bestuursleden is een terugkerend onderdeel; van de vier nieuwe bestuursleden die
op 3 juni bij Onze Taal zijn aangetreden, vindt u hieronder een kort curriculum vitae.

genoeg conform de begroting: de stijging met 15%
was in 2002 voorzien na de beslissing om met ingang
van 2003 het tijdschrift in kleur te laten drukken.
De tegenvallers werden deels gecompenseerd door
opbrengsten uit het aanbieden van boeken aan led en,
en door een goede dekking van de kosten van het
tweejaarlijkse congres uit bijdragen van diverse fondsen . AIle ontwikkelingen tezamen resulteerden in een
nadelig saldo van € 29.527,- over het jaar 2003. Het
bestuur zag in de loop van het jaar het tekort aankomen en heeft daarom in het najaar van 2003 moeten
besluiten de contributie per I januari 2004 met € 2,naar € 21,- te verhogen. De hogere contributie-inkomsten moeten in 2004 weer een sluitende exploitatie mogelijk maken.

Hnancien

Op3juni werden vier
nieuwe bestuursledenvan Onze Taal
benoemd. V.l.n.r.
mr. Ernst J. Nurnann.
GeertF. Raateland
RA enJan Luif. Op de
foto ontbreekt
Henny Stoel.

In 2003 vielen een aantal ontwikkelingen samen
waardoor het jaar werd afgesloten met een negatief
financieel resultaat. Allereerst ging de in 1999 ingezette daling van het led ental ook in 2003 door, hoe wel de snelheid van de terugloop daalt: op 31 december had Onze TaaI39.633Ieden, dat is 2,7% minder
dan de 40.750 leden eind 2002. De contributie-inkomsten verminderden daardoor navenant. Verder liet de
slechte economische situatie zich in 2003 ook heel
duidelijk bij het genootschap gelden: de opbrengst uit
advertenties en bijsluiters lag het hele jaar lager dan
in 2002, het betaalde werk van de Taaladviesdienst
liep een aantal maanden sterk terug, en door de lage
rentestand daalden de rente-inkomsten sterk. Aan de
kostenkant waren er onvoorziene hogere sociale lasten op de personeelskosten. De drukkosten waren na-

jaa rve rslaq
Voor het eerst is het jaarverslag van Onze Taal ook integraal op de website van het genootschap te vinden
(www.onzetaal.nl). Daarin komen onder meer de inhoud en het aantrekkelijker uiterlijk van het tijdschrift aan bod, het in aIle opzichten geslaagde con gres 'Zin en onzin van jargon' op 8 november 2003,
de hooggewaardeerde activiteiten van Onze Taal op
internet, en de grote belangstelling voor de elektronische nieuwsbrief Taalpost, die het genootschap samen
met Van Dale verzorgt. Tot slot is in het jaarverslag in
cijfers te vinden hoe de belangstelling voor taaladvies
verder blijft toenemen. Zo steeg in 2003 het aantal
vragen aan de Taaladviesdienst van het genootschap
met ruim 10% tot 14.981.
~

en van1987-1992 voorzitter van de Stichting
Montessori Onderwijs Amsterdam.

CURRICULA VITAE
Jan Luif (1937) studeerde Nederlandsetaal- en
letterkunde aande Universiteit van Amsterdam,
waar hij later ook als docent moderne Nederlandsetaalkunde werkzaarnwas. Hij schreef
vooral over de grammatica van het Nederlands,
met alsmeest omvattende publicatie In verband
met dezin. Inleiding indeNederlandse spraakkunst
uit 1986. Samenrnet twee collega's publiceerde
hij Je weetnietwatje weet, een taalmethode voor
de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.
Hij vervulde diverse bestuursfuncties, waaronder
het voorzitterschap van zijn vakgroep: verder
was hij plaatsvervangend directeurvan het
onderwijsinstituut Neerlandistiek, lid van het
bestuurvan de Faculteitder Letteren van de UvA,

Mr. Ernst]. Numann (1950)studeerde Nederlands recht aande Universiteit van Amsterdam,
waar hij in 1975cum laude afstudeerde. Hij was
werkzaam aandie universiteit, advocaatin Den
Haagen is (sinds1983)verbonden aande rechtbank aldaar, achtereenvolgens alsrechter en
vice-president. Van1988tot1992 was hij lid van
het Hof van[ustltie van de NederlandseAntillen
en Aruba. In 2000 werd hij benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
In het verlengde van zijn juridische werk is hij
onder meer lid van de CommissieAuteursrecht,
voorzitter van het Curatorium Beroepsopleiding
Advocatuur, redacteurvan het tijdschrift Intellectuele eigendom & reclamerecht, en lid van de
Raad van Toezicht Verzekeringen. Buiten de juridischewereld is hij lid van de academische commissievan de opleiding voor rabbijnen (Levisson
Instituut) en lid van de Raad van AdviesStichting
Herinneringskamp Westerbork.
Geert F. Raateland RA(1952) is sinds1974werkzaam bij Deloitte Accountants, momenteel op
zowel het kantoor in Voorburg als het kantoor in

ONZ E

's-Gravenzande, Hij is in 1982afgestudeerd als
registeraccountant en is sinds1988partner bij
Deloitte Accountants. Zijn specialisatieis de
directeur-grootaandeelhouder en zijn bedrijf.
Buiten zijn directe werkkring is de heer
Raateland onder meer voorzitter en secretaris
van de Oranjevereniging Nederland in 's-Gravenzande, secretarisen penningmeester van Industrieel Bedrijfsleven 's-Gravenzande, en lid van de
Haagse Ondernemers Socleteit.
Henny Stoel-Hes (1945) werkte van1961 tot
2003 in diversefuncties bij radio en televlsie,
voornamelijk bij actualiteiten- en nieuwsprogramma's. Van1988-2003presenteerdezij het
NOS Journaal. Daarmaakte zij deel ult van een
taalcommissie. die zich ten doel stelde fouten te
signalerenen goed taalgebruik en een goede
uitspraak te bevorderen. Van1995-1998 presenteerde zij voor de NPS het radioprogramma Wat

eentaal!
Zij is lid van de jury van de Philip Bloemendalprijs, een tweejaarlijkse prijs voor eenjong
radio- of televisietalent dat zich onderscheidt
door goede presentatie en goed taalgebruik, bestuurslid van de Stichting Let Op Uw Taal en jurylid voor de Groenman-taalprijs.
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II NZICHT
Raymond Noe
'InZicht'licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en Belgie. 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.

belangrijkste werkinstr ument vande
overheid. Oatbesefleeft in Belqie nog
niet zo lang, en de overheidscommunicatie laat er danook nog te wensen
over. In zijn boek laat Coninckx 26 auteurs aan het woord. Ze besch rijven
hoe de versch illende Belgische overhedencommuniceren, zowel onderling als met de burger, en hoe daar
binneneen aantaltakken vanwetenschap (politicologie, taalkunde, rechten, communicatiekunde, bestuurskunde en economie) tegen aangekeken wordt. En ten slotte wordt ook de
aanpak van de Nederlandseen Duitse
overheid belicht.
Overheidscommunicatiein Belgie. Een overzicht is een uitgave vanGarant en kost
€ 27.50 (ingenaaid. 259biz.).
ISBN 9044116347

Esperanto
e door Lejzer Zamenhof(18591917) ontwikkelde kunsttaal
Esperanto werd in de eerste
decennia van de vorige eeuwgezien
als het idealemiddel om communicatie tussen de volkeren mogelijk te
maken. Immers, het Esperanto is een
voor iedereen neutraletaal, die bovendien vrij makkelijk te lerenis. Maar
na het aanvankelijke succes ervan
heeft het de verwachtin gen nooit
kunnen inlossen, en nam het aantal
esperantisten af. Hoe dat allemaal
heeft kunnen gebeuren, maakt Marc
van Oostendorp, in 1997 de eerste Nederlandse hoogleraarEsperanto, duidelijk in zijn boek fen wereldtaal. Hij
gaat uitvoerig in op leven en werk van
Zamenhof,en op de personen en factoren die van het Esperanto aanvankelijk een succesverhaal maakten.
Daarnaast staat hij stil bij de kunsttalen die naast(en voor) het Esperanto
ontstonden, en besch rijft hij hoe het
Esperanto er vandaag de dag voor
staat. (Zievoor een lezersaanbieding
van dit boek www.onzetaal.nl/aanbiedingen.)

D

Een wereldtaal. Degeschiedenisvan hetEsperanto iseenuitgavevan Athenaeum Polak &Van Gennep en kost € 17.50 (geIijmd, 214biz.). ISBN 90 2533682 5

Overheidscommunicatie
n het voorwoord van Overheidscommunicatiein Belgie stelt samensteller Daniel Coninckx dat politiek grotendeelscommunicatie is, en t aal het

I
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Herkomst van sportwoorden
n het minipocketboekjeSportymologie beschrijft Jonah Kahn de oorsprongen historie van eenaantal
sporten, zoals schaken, voetbal, hockey.lacrosse, turnen, cricket en curling. In die stukjesgaat hij ook in op
de herkomstvan bekende sporttermen als marathon,schwalbe, ausputzer, hooligan, frisbee, birdie en vele andere.

I

Sportymologieiseenuitgavevan Het

Daarnaast gaan zein op onderwerpen
als de houding van de Drentenaren
ten opzichte van hun taal, en op hun
literatuur. Het boekwordt afgesloten
met een Iijst van Drentse woorden
Drents is een uitgavevan Sdu Uitgeversen
kost € 12.50 (ingenaaid, 124 biz.).
ISBN 90120901 8

°

Jongerentaal
et! van schrijver en taalkundige
Wim Daniels gaat over dejongerentaalvande laatstehonderd jaar. Na een inleiding overde algemenere aspecten vande taal van
jongeren volgen eengroot aantal
korte hoofdstukkenovervooral woorden die in een bepaalde (vaak korte)
periode populair waren. Samen geven
zeeenfragmentarisch overzicht van
hoejongerent aal zich ontwikkeld
heeft. Aan bod komen onder meer
studentenjargon(in verschillende stadia), de taal van schrijversals Cissy
van Marxveldt, G.K. van het Reve en
J.D. Salinger, het "hipplsch", en de
diverse ontwikkelingen die sinds de
jarentachtig overelkaar heenbuitelen (sms-en msn-taal, Murks, straattaal en pop- en funsportjargon).

V

Vet! }ongerentaal nu en vroeger iseenuitgave van Het Spect rum en kost € 9,95
(gelijmd, 128 blz.). ISBN 90 274 9200 X

Spectrum en kost € 5.95. (gelijmd. 82
biz.). ISBN90 274 9382

°

Werkwoorden
et fonds van uitgeverij Intertaal
is geheel gericht op het vreemdetalenonderwijs voor Nederlandstalige volwassenen en het onderwijs in het Nederlands voor anderstaligen. Onlangs is de uitgever
eennieuwe reeks begonnen onder de
titel 'Werkwoorden in vorm', waarin
delenzijn verschenen over Nederlands voor anderstaligen, Engels,
Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Russisch . De boeken geven informatie over de spelling, uitspraaken
vervoeging vanwerkwoorden, maar
de hoofdmoot ervan bestaatuit een
overzichtvande volledige vervoeging
van de belangrijkste sterkeen zwakke
werkwoorden. De deeltj eskosten
€ 7,95 per stuk. Meerinformatie:
www.intert aal.nl; telefoon
03 6 - 547 16 4 0 .

H

Drents
et zeventiendedeel in de reeks
'Taal in stad en land' gaat over
het Drents, eenvan de Nedersaksische dialecten die in Nederland
gesprokenworden. De auteurs, Henk
Bloemhoff en HenkNijkeuter, geven
hierin in vlot leesbare hoofdstukken
een kort overzicht van de historie van
het Drents, en beschrijven de kenmerkende eigenschappen van de ultspraak, woordvorming en zinsbouw.

H

Apenstaartje
ind vorige eeuw, toen e-mail nog
relatief nieuw was, was er in de
mediageregeld aandacht voor
de herkomst van het @-teken, het
apenstaartje. In 2000 versch een er

E

hun personaliawerden vastgelegd.
Die gegevens zijn nu ondergebracht
in een databank,die op zijn beurt in
boekvorm is uitgegeven onder de titel
Familienaam & verwantschap van
geemancipeerde slaven in Suriname.
De publicatie isvooral belangrijkvoor
demografischen genealogisch onderzoek, maaris ook vanuit naamkundig
oogpunt interessant. In de tweetalig e
inleiding (Nederlands en Engels) worden de geschiedenisvan de databank
en de totstandkom ing van het boek
uitvo erig toegelicht.
Familienaam & verwantschapvan geemancipeerde slaven inSuriname van prof. dr.

actualiseerd. In aile woordenboeken
zijn honderden nieuwe lemma's opgenomen, en in hetwoordenboek Nederlandszijn de klemtoonaanduiding
en de uitspraakinformatie herzien. De
reeks omvat tot nu toe de tweedelige
vertaalwoordenboekenSpaans, Frans,
Duits en Engels, en het eendelige
woordenboek Nederlands. Aile delen
zijn verkrijgbaar met cd-rom (€ 9,50)
of zander (€ 8,50) .
ook een boek over, van Hans van
Keken, waarin de herkomst, historie
en allerlei hedendaagse wetenswaardigheden werden uitgeplozen. Een
herziene, uitgebreide en opnieuw
vormgegeven versievan dit boek is nu
verschenen bij het Tilburgsemuseum
voor communicatie Scryption, naar
aanleiding van de tentoonstelling
over het apenstaartje die daartot 19
septemberte zien is.
Het apenstaartje iseen uitgavevan Uitge-

Etymologisch woordenboek
nlangs verscheen de zj ste

O

druk van het befaamde Etymologisch woordenboekvan J. de
Vries en F. de Tollenaere. Wederom
zijn er trefwoorden toegevoegd, en
een deel van de bestaande artikelen is
herzien.
Etymologisch woardenboek. Onzewoorden,
hunoorsprong en ontwikkeling iseenuitga-

H.E. Lamur iseenuitgave van KITPublishersen kost € 175,- (gebonden, t wee
delen met twee losse kaarten in cassette,
1520 biz.). ISBN 90 6832 190 0

Nederlands in de grondwet?
et Aigemeen-NederiandsVerbond (ANV)houdt eind oktober eenconferentie over de
nieuwe situatie waarin de Europese
talen - en dan met name het Nederlands- zijn terechtgekomen nu de
Europese Uniesteeds groter wordt.
Vraagt de dreiging van een steeds
uniformer wordend Europa niet om
de bescherming van de eigen identiteit van de Nederlandsetaal en cultu ur? En zoja, wat moet daarvoor allemaal gebeuren?Wie daarover wil
rneedlscussleren iswelkom op zaterdag 30 oktober in de Statenzaal van
Het Hof in Dordrecht. Meerinformatie bij het ANV: telefoon 070 - 32455
14: e-mail anv-nl@concepts-ict.nl:
website www.algemeennederlandsverbond.org.
•

vevan Het Spectrum en kost € 32,50 (ge-

verij Scryption en kost € 11 ,- (ingenaaid,

bonden, met stofomslag, 464 biz.).

60 biz.). Het isook te bestellen bij het

ISBN 90 274 9199 2

H

museum: e-mail hetapenstaartje@
scryption.nl; telefoon 013 - 580 08 21.

Veeltalig Europa

ISBN90 75159 26 9

er gelegenheid van het twintig jarig bestaan (in 2003) van de
studierichting Europese Studies
van de Universiteit van Amsterdam
verscheen onlangseendoor (oud-)studenten en -docenten geschreven
bundel opstellen over 'het veeltalige
Europa'. Det aalkundige diversiteit
wordt in EU-verbandvaak alseen belemmering gezien , maar in dezebundel wordt juist benadrukt hoe bepalend die veeltaligheid isvoor de Eu ropese cultuur. De qua onderwerp en invalshoek zeeruiteenlopende bijdragen (over onder meer Goethestaalopvattingen, de oorsprong van het
Hongaars en "Het Gemeenschapsrecht en de weg naar een Europese
taal") laten zich grofweg in drie groepen onderverdelen: 'taalgeschiedenis', 'meert aligheid', en een restgroep
waarin "veelt aligheid beschouwd
wordt vanuit het perspectiefvan de
politiek, het recht en de literatuur ".
Het BabylonischeEuropa. Opstellen over
veeltaligheid, onder redactie van A. van

Schrijfhulp
e Communicatiewijzervan Ton
de Vriesis eenzeeruitgebreide
schrijfhulp. Het lijvige boek is
sterk gericht op zakelijke teksten, en
een fors deel ervan gaat dan ook over
de inhoudelijke kenmerken , de stijl en
de opmaak van allerhande kantoorteksten (brieven, e-mails, rapporten,
persberichten, artikelen, enzovoort).
Pertekstsoort - zo'n veertig in totaal
- zijn de hoofdpunten in een controlelijstje opgenomen. De problemen
die een schrijver bij het opstellenvan
zijn teksten kan tegenkomen,worden
behandeld in de rest van het boek;
hierin wordt zeerveel aandachtgegeyen aan de spelling, en in wat mindere
mate aan het formuleren (grammatica) en de opmaak.
Communicatiewijzer. Handbaek vaorschriftelijk taalgebruik is eenuitgave van Het

D

Spectrum en kost € 34,50 (gebonden,
556 biz.). ISBN 90 274 9575 0

T

Heerikhuizen e.a., is eenuitgave vanAm-

Prisma-woordenboeken
itgeverij Het Spectrum heeft
zijn veelverkochte Prisms-poeket woordenboeken eenfacelift
gegeven. Deomslagen zijn vernieuwd
en er isveelaan gedaan om het gebruiksgemak te vergroten, onder
meer door het toepassen van t weekleurenopmaak. Ook de inhoud is ge-

U

sterdamUniversity Press en Salome en

(advertentie)

'I]: wil gelezen w orden!'
Mu ltatuli

EIGEN BEHEER
Vo or uw uitga ve in eigen be heer

gelegenheidsuitgave
pro efschrift
dichtbundel
roman
etc.

kost € 22,50 (ingenaaid, 332 biz.).
ISBN 90 5356 661 9

Surinaamse slavennamen
p 1juli 1863 werd in Su riname
de slavernij afgeschaft, bij
welke gelegenheidaile vrijverklaarden eenfamilienaam kregen en

O

Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam

Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@euronel.nl
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer
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vs: familie doden bij aankomst
Het Amer ikaanse ministerie van Defensie zal voortaan de familieleden van gesneuvelde Amerikaanse militairen toelaten bij aankomst van de dodentransporten op Dover
Air Force Base.

taal

Hap Snap Menu
U vertelt ons waarvan u niet houdt en wij

maken er zes mooie kleine gangen van
Menu restaurant Tante Kee

NRC Handelsblad

Nieuwe verpakking, nu nog lekkerder
Verpakking plndasatesaus Suzi-Wan

Rut ger is sinds 1999 zelfstandige aan de Havendijk. Vader [os
en oom Gerard zijn ook nog
actief in de slagerij aan de Kerkst raat . Rutger : "We helpen elkaar daar waar nodig is. Vleeswaren maken doen we zelf met

WI LV'S

U CH LINE

TBIJTBEZORGSERVICE

als specialiteit de ouderwets

-699 9 79
2 -699 6 92

gebraden rosbief."
Daar heeft hij recentelijk nog
een verbrande pols aan te dan-

www.wlllylunch.nl

ken. Maar ook de hamsoorten

In een woning aan de Rooijseweg in
Dreumel is in de nacht van dinsdag
op woensdag ingebroken. De bewoner werd rond half vier wakker en
ging poolshoogte nemen. Beneden
trofhij een inbreker aan, die er meteen vandoor ging. Het bleek dat de
achterdeur was opengebroken en
dat een deel van de benedenverdieping was doorzocht. Het is nog niet
bekend wat er precies bekend is. De
politie stelt een buurtonderzoek in.

en de zult komen van eigen
DeGelder/ander

hand .
BN/DeStem

Verpleegkundigen geboeid bij symposium
CombiCare NieuW5

Wij zoeken voor ons bedrijf
een enthousiaste actieve

Nederlandstalige muziek kenmerkt zich tegenwoordig
door gezelligheid. Dit proqrarnrna is samengesteld
voor een qeernailleerd publiek.

MEDEWERKER
De functie bevat o.a. de volgende
werkzaamheden:
het laden en lossen van klanten en
leveranciers, magazijnwerkzaamheden, onderhoud van het terrein
en de gebouwen.
Advertentie in deZakengids

Folder Corry Konings Producties

Riet van den Bergh begint
training slachtoffers peste
Noordhollands Dagblad

Na enkele maanden proefdraaien heeft Hare
Majesteit Koningin Beatrix de nieuwe schouwburg
Het Park in Hoorn op 25 juni geopend.
Locatieflash

Gedragsproblemen
Indien de eigenaar onvoldoende tegemoet
komt aan de behoefte van de Border Terrier,
kan het volgende probleemgedrag ontstaan:
• vernielen van huisraad
56%van de eigenaren heeft gedragsproblemen

Oochters Bush helpen vader
in een jurk van Calvin J<lein
Aigemeen Dagblad

of heeft ze gehad, van uiteenlopende aard,
zeals fel naar andere honden, vernielen bij alleen zijn en weglopen.
Sacha Gaus en Nicky Gootjes,

Karakterhonden, karakterbazen

Maandblad van het Genootschap Onze Taal
nste jaargang oktober 2004
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of zij? U of gij?
Hete hangijzers in de NBV

Bijbelse sporen in het Nederlands
Een herverteller leest de nieuwe vertaling
Bijbelse eponiemen
Vlamingen over de NBV

THEMA:
DE NIEUWE BUBELVERTALING
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Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

li nda den Braven

telefoon: 070 - 356 12 20

Pepijn Hendriks

fax: 070 - 392 49 08

Rutger Kiezebrink

e-mail: onzetaal@onzetaal.nl

Wouter van Wingerden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85 ,

Vaste adviseurs

van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur

Lexicografie en woordgeschiedenis: Ton den

(€ 0 ,60 per minuut).

Boon. Ewoud Sanders; taalverandering: joop van

Ook voor correctie- en herschrijf-

der Horst: etymologie: Marlies Philippa. Nicoline

opdrachten.

van der Sijs: woordenboeken en idioom: Riemer

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

Onze Taal op internet:

Het genootschap werkt samen met de univer-

www.onzetaal.nl

siteiten van Amsterdam. Delft. Eindhoven,

(webredacteur: Marc van Oostendorp)

Groningen. l.eiden, Nijmegen, Oldenburg

Taalp ost (i.s.rn, Van Dale lexicografie)

het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en

zie: www. taalpost. nl

het Meertens Instituut.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931)

Bestuur Genootschap Onze Taal

(BRD), Tilburg en Utrecht. de Fryske Akademy.

stelt zich ten doel het verantwoorde gebru ik

mr. E.j. Numa nn. voorzitter

van de Nederlandse taal te bevorderen en aan

mevr. mr. CM .le Clercq-Meijer, secreta ris

hen die haar gebr uiken meer beg rip en kennis

dr s. G.F. Raate land RA. penningm eester

daarvan bij te brengen. Het maandblad Onze

CN .F. van Dlts huizen, vice-voorzit te r

Tool (oplage 39.000) wil op prettig leesbare en

dr. j .A. Brandenbarg . drs. S. Gaaikema .

taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in

mev r. drs. V.M.E. Kerrernans, drs. j .H.j . Luif,

aile zaken die het taalgebruik betreffen.

lie. L. Permentier, mevr. H. Steel,

De bijdragen in het tijdschrift weerspiegelen

mevr. P.M. Veltman-laseur

niet noodzakelijk de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is toestem-

Onze Tool verschijnt tienmaal per jaar, met een
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THEMA: DE NIEUWE BIJBElVERTAllNG
'Het belangrijkste vertaalproject sinds de Statenvertaling' is

ten van deze nieuwe bijbel? In wat voor taal zal het woord

het al genoemd, en 'de Deltawerken onder de hedendaagse

Gods tot ons komen? Is de plechtigheid van de protestantse

vertaalarbeid'. De grote woorden worden niet geschuwd als

bijbel gehandhaafd? Of worden we toegesproken in de om-

het om de Nieuwe Bijbelvertaling gaat - en dat is ook wei

gangstaal? En hoe staat het met het

literaire gehalte?

In dit themanummer van Ooze Tool staan we hier uitvoerig

begrijpelijk. Maar liefst tien jaar is eraan gewerkt, door een
organisatie waarvoor een middelgrote divisie van een multi-

bij stil, en bij nog veel meer. Bij een paar heikele vertaalkwes-

national zich niet zou hoeven schamen. Onder de hoede van de

ties bijvoorbeeld, bij bijbelse gezegden in het Nederlands en

belangrijkste bijbelorganisaties waren een projectbureau, een

bij de Vlaamse kant van de zaak. We gaan na welke bijbelpas-

coordlnatletearn en 'zelfsturende teams' in de weer, en natuur-

sages het mooist gevonden worden, wat voor voorgangers de

Iijk de vertalers, die waren omringd door een begeleidings-

NBV zoal heeft en welke bijbelse personen in het Nederlands

team, een Vlaams lezerspanel, tientallen supervisoren uit de

zijn terechtgekomen. En natuurlijk vragen we ons af wat er is

verschillende kerkgenootschappen, Iiturgen, dichters, schrij-

geworden van allerlei vertrouwde wendingen als "woest en

vers en Iiteraire critici.

ledig" en "ijdelheid der ijdelheden". Want al gaat de vergelij-

Eind deze maand wordt het resultaat van al dat werk met

king met de Statenvertaling misschien een beetje mank, ook

veel vertoon gepresenteerd. Wat mogen we precies verwach-

de Nieuwe Bijbelvertaling zal onze taal niet onberoerd laten.

EIGENTIJDS, LITERAIR EN HOMOGEEN
fen nieuwe bijbelvertaling voor Vlaanderen en Nederland

~ "' '''''' '' '- ~ ''' ---:''

Paul Gillaerts -lid begeleidingscommissie NBV en voorzitter van het
Vlaamse NBV-Iezerspanel

De Nieuwe Bijbelvertaling zal eind oktober bij de presentatie niet aileen
tot veel media-aandacht leiden, maar ook tot allerlei vragen. Waarom
moest de NBV er eigenlijk komen? Voor wie is de NBV bedoeld? Wat is
het verschil met eerdere vertalingen? En wat hadden al die taal- en tekstwetenschappers en Iiteratoren ermee te maken? Paul Gillaerts, nauw
betrokken bij dit enorme vertaalproject, Iicht toe.

e Nieuwe Bijbelvertaling, die op 27
oktober in Rotterdam en op 29 oktober in Antwerpen plechtig zal worden
gepresenteerd, is niet alleen een heel
'groot, maar ook een opmerkelijk project. am te beginnen is er maar liefst tien jaar aan gewerkt, door honderden uiteenlopende deskundigen.
Bovendien is het een gezamenlijke inspanning van de
vier bijbelgenootschappen, die heeft geleid tot grofweg drie verschillende edities : voor protestanten,
voor katholieken en voor joden. Opmerkelijk is verder
dat de nieuwe vertaling niet alleen bestemd is voor
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gebruik in liturgie en gebed, maar ook een plaats wil
krijgen als cultuurbijbel in de bred ere, grotendeels
ontkerstende samenleving. De NBV is bedoeld als
standaardvertaling voor het he le Nederlandse taalgebied, ook voor niet - of andersgelovigen.
Achterhaald

Waarom moest er zo'n nieuwe standaardvertaling
komen? We hadden toch al de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, de NBG-vertaling uit
1951? En de Statenvertaling, uit 1637, voldoet toch
nog steeds in een aantal protestantse kerken? Dat
mag waar zijn, net zoals het waar is dat de Statenvertaling een rol speelde bij de ontwikkeling van de
geschreven standaardtaal (zie hiervoor ook het artikel
van Nicoline van der Sijs op bladzijde 264) en ook de
natievorming mede heeft bepaald. Maar tegelijk is de
Statenvertaling flink verouderd en zelfs niet helemaal
begrijpelijk meer, ondanks verschillende pogingen tot
modernisering. De NBG-vertaling, die in de meeste
protestantse kerken wordt gebruikt, leunt nog sterk
aan tegen de Statenvertaling en mag in feite ook als
verouderd worden beschouwd.
Bovendien is zowel de Statenvertaling als de NBGvertaling gebaseerd op inmiddels achterhaalde inzichten. Ze zijn gemaakt volgens de zogenoemde formeel-

Destandaardedit ie
vande NBV isdie van
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBC)
ende Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Eris er eenmet en
eenzonder de deuterocanonieke boeken.

-,

equivalente vertaalmethode, die de kenmerken van'
het Hebreeuws, Grieks en Aramees zo veel mogelijk
wil bewaren. Daarbij wordt ernaar gestreefd om elk
woord in de brontekst op dezelfde manier in het Nederlands te vertalen. Het resultaat is een vertaling die
geregeld erg exotisch overkomt - het heeft als het
ware net geen Nederlands kunnen worden. Neem nu
Prediker 3:IO, in de Statenvertaling: "Ik heb gezien de
bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven
heeft, om zichzelven daarmede te bekommeren."
Sommigen, vooral in literaire kringen, dwepen met
dit exotisme, en beschouwen de Statenvertaling daarom als 'literair'. Het archaisch-exotische karakter van
de protestantse bijbelvertaling, versterkt door de bijbelcultuur van de protestanten, heeft geleid tot een
aparte tale Kanaans, die nu nog de opvattingen over
de taal van de bijbel en over religieus-godsdienstige
taal in het algemeen bepaalt: die taal zou plechtig,
hooggestemd moeten zijn.

over een nog jongere, meer homo gene en bovendien
interconfessionele bijbelvertaling, die goede diensten
kan bewijzen naast de Willibrord.
Behalve de NBG- en de Willibrordvertaling is er
sinds 1983 nog een andere veelgebruikte hedendaagse Nederlandstalige bijbel: de Groot Nieuws Bijbel,
speciaal bestemd voor wie niet zo vertrouwd is met
de geloofstaal. Deze bijbel in de omgangstaallegt in
tegenstelling tot de NBG-vertaling veel nadruk op de
begrijpelijkheid, vandaar dat er ook betrekkelijk vee!
in wordt uitgelegd, en er minder dan in de Willibrordvertaling wordt gelet op taal- en tekstkenmerken. En
dat is ook meteen het nadeel van zo'n populariserende vertaling: het literaire karakter van veel bijbelboeken blijft op de achtergrond, wat een gemis is voor
kerkelijke en onkerkelijke lezers.
!\JieU\Me inzichten
De NBV is dus nadrukkelijk gericht op de hele taalgemeenschap. Ook daarom is er bij het vertalen niet in
de eerste plaats rekening gehouden met de diverse
kerktheologische overwegingen, maar vooral met inzichten op het gebied van de bijbeluitlegkunde ('exegese' geheten) en de taal-, tekst- en vertaalwetenschap. Die inzichten zijn de jongste decennia indrukwekkend toegenomen. Ze hebben geleid tot een beter
begrip van wat er in de grondtekst staat en hoe dat
het best in het Nederlands van nu kan worden weergegeven . En passant is er hierdoor ook een brug geslagen tussen de verschillende kerkgenootschappen.
Wat betekent dit alles nu precies in de praktijk? Ter
illustratie zijn in het kader hieronder zes verschillende versies afgedrukt van het vierde en vijfde vers uit
Psalm 8. De Statenvertaling, de NBG-vertaling en de

Statenvertaling

4

Willibrordvertaling

Ais ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer

(herziene versie 1995)

4 Als ik de hemelkoepel zie, door uw
vingers gevormd,

vingeren. de maan en de sterren, die
Gij bereid hebt;

5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,

als ik maan en sterren zie, door U daar

en de zoon des rnensen, dat Gij hem

aangebracht:

5 wat is de mens, dat U aan hem denkt,

bezoekt?

en het mensenkind, dat U voor hem

Re9isters
De overtuiging dat bijbeltaal per definitie plechtige
taal is, doet op geen enkele manier recht aan de
ruime verscheidenheid van registers die in de bijbel
worden gebruikt. Marcus bijvoorbeeld hanteert een
heel ander soort Grieks dan Lucas. Elk vergt een
eigen vertaling, met een eigen toonzetting: een soort
omgangstalig Nederlands voor Marcus en een gecultiveerde standaardtaal voor Lucas. Kortom, in protes tants Nederland is een nieuwe bijbelvertaling dringend nodig, maar daarom nog niet vanzelfsprekend.
In katholiek Nederland en in Vlaanderen is de situatie compleet anders. Daar beschikt men immers al
enkele decennia over een mod erne, verschillende
keren bijgestelde vertaling, de Willibrordvertaling.
Die is gemaakt volgens een ander principe: de zogeheten dynamisch-equivalente vertaalmethode, die
recht doet aan de taalverschillen binnen de bijbel en
het karakter van de doeltaal. De jongste complete
editie dateert van 1995. Toch hebben ook de roomskatholieken in Noord en Zuid voluit aan de nieuwe
vertaling meegewerkt, omdat ze daarmee beschikken

NBG-vertaling

zorgt?

4 Aanschouw ik uw herne l, het werk van
uwvingers,

Groot Nieuws Bijbel (1983.19982)

4 Als ik naar de hemel kijk,

de maan en de sterren, die Gij bereid

het werk van uw vingers.

hebt:

5 Wat is de mens , dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem

naar de maan en de sterren,
door u daar vastqezet,

5 dan denk ik:

omziet?

Wat is toch de mens dat u om hem
Willibrordvertaling (Gerhardt/Van

geeft,

derZeyde)

wat betekent hij dat u voor hem zorgt?

4 Als uw hemel ik zie - uwer vingeren
werk,

Nieuwe Bijbelvertaling

maan en sterren die gij daar stelde,

4 Zie ik de herne l, het werk van uw

5 wat is dim de mens dat gij acht op hem

vingers ,
de maan en de sterren door u daar

slaat,
het mensenkind dat gij hem aanziet?

bevestigd,

5 wat is dan de sterveling dat u aan hem
denkt,
het mensenkind dat u naar hem
omziet?

o
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vertaling van Gerhardt en Van der Zeyde in de Willibrord zijn meteen herkenbaar aan hun verouderde
taalvormen ("uwer vingeren werk", "zijner"), het bijzondere woordgebruik ("aanziet", "bereid") of aan
het gebruik van gij. De vertaling van Gerhardt en Van
der Zeyde is in de jongste Willibrordeditie vervangen
door een meer toegankelijke, maar academische vertaling waarin de slaafs weergegeven parallellismen
("wat is de mens .. . / het mensenkind ... ") hun literaire werking helemaal verloren hebben. Ook de
Groot Nieuws Bijbel verliest aan zeggingskracht door
de vervlakkende explicitering ("dan denk ik") en het
banaliserende woordgebruik ("dat u voor hem
zorgt"). In de NBV is aan het litera ire karakter van de
psalm wel recht gedaan zonder in alledaagsheid of
plechtstatigheid te vervallen.

Deliteraireeditieverschijnt bij jongbloed
enQuerido.

Hedendaagse poezle
Wat uit die twee psalmverzen niet af te leiden valt, is
de consequent volgehouden tekstgerichte benadering
van de Nieuwe Bijbelvertaling. Zo is Psalm 8 net als
de andere psalmen in strofen vertaald, omdat de hedendaagse lezer daardoor meteen ziet dat het om een
literaire tekst gaat. Een dergelijke strofering van de

Samen metdeVlaamse Bijbelstichting
(VBS) geeftdeKatholieke Bijbelstichting
(KBS) ookde katholiekeeditieuit.

Niet aileen de brontekst is goed in de
goten gehouden, maar ook de doe/tool.
Of beter: de cu/tuur woorin de doe/tao/
tegenwoordig functioneert.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) verschijnt in maar Iiefst acht edit ies. Teneerste is er
de standaardeditie van het NederlandsBijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke
Bijbelstichting (KBS). Vandezegemeenschappelijkeuitgave bestaantwee versies:
zander en met de deuterocanonieke boeken. Dit zijn ook de goedkoopste uitgaven
(respectievelijk € 29.50 en € 33.50).
Uitgeverij Importantia Publishingbrengt de editie met deuterocanonieke boeken
alscd-rom op de markt. Samen met de VlaamseBijbelstichting (VBS) geeft de KBS ook
nog de katholieke editie uit . Deze bevat de bijbelboeken in de omvang en de volgorde
van de rooms-katholieke canon. Vervolgens is er de tenach, de joodse bijbel, maar die
verschijnt pasin het voorjaar van 2005.
De uitgeverijen jongbloed en Querido verzorgen de zagenoemde Iiteraire editie:
een eenkolomsuitgave zonder boek- en versaanduidingen binnen de lopende tekst.
jongb loed geeft daarnaastnog de 'paralleleditie' uit , waarin de tekst van de NBVen
die van de Statenvertaling naast elkaar staan afgedrukt. Enten slotte is er de uitgave in
de 'Gouden reeks' van Athenaeum - Polak& VanGennep: een luxe. driedelige uitgave
in cassette, met de beroemde prenten van GustaveDore,
• NBG/KBS: € 29.50. ISBN 90 6126 8613
• NBG/KBS met deuterocanoniekeboeken: € 33,50, ISBN 90 6126 8591
• Importantia (cd-rom): € 34.95, ISBN 90 5719 074 5
•
•
•
•

°

KBS/VBS: € 37.50, ISBN 90 6173 849
Querido/jongbloed: € 39.50. ISBN 90 90180168
Paralleleditie: € 57.50. ISBN 90 6539 248 3
Editie 'Gouden reeks': € 84,95 (tot 1januari 2005, daarna€ 89.95).
ISBN90 2530204 1
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psalmen is uiteraard niet willekeurig aangebracht,
maar berust op een zorgvuldige analyse van de structuur van de grondtekst. Bij verhalende tekst en is speciaal gelet op motiefwoorden die de samenhang en de
thematiek van het verhaal bepalen. In betogende teksten, bijvoorbeeld in Paulus' brieven , is een ingewikkelde zinsbouw niet uit de weg gegaan, maar is er
wel gelet op de voorleesbaarheid van de tekst , want
die is bepalend voor de overtuigingskracht ervan.
Niet alleen de brontekst is goed in de gaten gehouden, maar ook de doeltaal. Of beter: de cultuur waarin de doeltaal tegenwoordig functioneert. Dat betekent dat archaismen en gekunstelde constructies niet
bij voorbaat zijn uitgesloten, maar in de poezie van
de Psalmen bijvoorbeeld hebben moeten wijken voor
een hedendaagse, parlando-achtige en sobere dicht wijze. De vertaling van Gerhardt en Van der Zeyde,
die alom terecht als een liter air hoogstaande vertaling
is geroemd, is nog gema akt volgens inmiddels geda teerde opvattingen over wat poezie is of lOU moeten
zijn. De NBV-vertalers van de psalm en (de dichter
T. van Deel en de Groot Nieuws-vertaler Fons Jaakke)
zorgden voor modernere poezie, die wel iets weg
heeft van het werk van Martinus Nijhoff en Rutger
Kopland. Daarmee zijn de Psalmen in de hedendaagse
poezie opgenomen en als literaire teksten cultureel
acceptabel gemaakt.
Een ander voorbeeld van de nauwkeurige orientatie op zowel de brontekst als de doeltaal is te vinden
in de vertaling van het Evangeli e van Marcus. Daarin

komt het nevenschikkende voegwoord kai ('en') erg
vaak voor. Het is een kenmerk van het omgangsGrieks dat Marcus hanteert en moet dus niet worden
vertaald. Maar het is ook een kenmerk van Marcus '
verhalende stijl : je kunt het als vertaler niet gewoon
negeren. Een letterlijke vertaling van elk kai door en
maakt de tekst vandaag onleesbaar en vervelend. In
de NBV wordt en geregeld weggelaten, maar evengoed ook gecompenseerd door andere voegwoorden,
en zelfs door witruimte, waardoor nieuwe alinea's
ontstaan en de verhaallijn beter te volgen is.
Supervisor-en
Het spreekt vanzelf dat een vertaling van een dergelijke omvang en complexiteit geen zaak kan zijn van
een persoon, zelfs niet van een handvol gedrevenen.
Er is gewoon niemand die en de grondtalen en het
Nederlands grondig genoeg beheerst en ook nog op
de hoogte is van exegese en mod erne taal-, tekst- en
vertaalwetenschap. Daarom is er gewerkt met een
hele ploeg, niet aileen van vertalers, maar ook van
supervisoren, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen.
Elke vertaling is gemaakt door een vertaalkoppel,
telkens bestaande uit een grondtekstkenner (exegeet)
en een doeltaalkenner (neerlandicus of vertaalwetenschapper) . Door die betrokkenheid van de doeltaalspecialist is de NBV vergeleken met de meeste andere
vertalingen opvallend eigentijds. Oat betekent niet
dat modieus taalgebruik het kenmerk is van de nieuwe vertaling, want niets is zo snel verouderd als de
mode . Ook werd niet een eenvoudig Nederlands beoogd. Veeleer is er gezocht na ar een natuurlijk Nederlands: het precieze woord, de juiste wending - en
daarbij is de hele rijkdom van het hedendaagse Nederlands in het geding.
Er werd meegelezen door supervisoren, afkomstig
uit de verschillende kerken, en door het Vlaams
lezerspanel, dat aile proefvertalingen heeft becommentarieerd vanuit een neerlandistieke invalshoek.
Daarnaast hebben Nederlandse en Vlaamse literatoren en Iiteratuurcritici de stilistische kwaliteit van de
vertaling beoordeeld.
Bij het reageren op en verwerken van aI het commentaar was het nodig dat er voldoende duidelijkheid was over de werkwijze en de veronderstellingen
van waaruit er wa s vert aald. Daartoe is in de loop
van het vertaaltraject een handboek tot stand gekomen waarin niet aileen de vertaalprincipes, maar ook
de vertaalregels en -afspraken zijn vastgelegd. Jaarlijkse bijeenkomsten en een uitgebreide briefwisseling
en rapportage hielden het gesprek met de supervisoren gaande. Ook intern werd de interactie voortdurend gestimuleerd: in een veertigtal seminaries,
vaak van verschillende dagen, hebben vertalers gediscussieerd en gerapporteerd over specifieke vertaalproblemen. Het kan niet anders of dit alles heeft bijgedragen aan de consistentie van de vertaling.
Diverse edities
De he Ie organisatie was in handen van lekenorganisaties . Het zenuwcentrum vormde Haarlem, de werkplek van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat het
he Ie project, geraamd op twaalf miljoen euro, heeft
voorgefinancierd. Het NBG heeft in samenwerking
met de Katholieke Bijbelstichting en hun Vlaamse tegenhangers het hele traject begeleid en ondersteund.
De Nieuwe Bijbelvertaling is dus niet het initiatief of

Een luxe. driedelige
uitgave incassette,
met de beroemde
prentenvan Gustave
Dore, verschijntbij
Athenaeum - Polak &
Van Gennep.
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het werk van de verschillende kerken, en ook daarom
was de inbreng van de supervisoren van belang.
Zoals gezegd zal de NBV in diverse ed ities verschijnen, bij verschillende uitgeverijen. (Zie voor een
overzicht hiervan het kader op de vorige bladzijde.)
Daarmee hoopt de Nieuwe Bijbelvertaling aansluiting
te vinden bij de uiteenlopende verwachtingen en tradities, en zeker ook nieuwe, geseculariseerde lezers
aan te spreken.

e

Meerinformatie: www.denieuwebijbelvertaling.nl
en www.lessius-ho.befnbv.
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tel je voor, een bijbelvertaler die in het hie rnamaals zijn Schepper ontmoet.
'Ezel! Dat bedoe Ide ik helemaal
niet! '
Die van vandaag slapen vast
rustiger. Die kunnen er een slag
naar slaan zonder dat er in gans
Zijn Wereldrijk meteen brandstapels oplaaien en guillotines neersuizen.
Erasmus geeft er in LoJder zotheid een mooi voorbeeld van. Op
een "theologische disputatie" (hij
beschrijft de bijeenkomst als een
middeleeuws avondje Balie) ,
spreekt een "onweerspreekbare
autoriteit": ''' Luistert, dit zijn de
feiten. Er staat geschreven: 'gij zult
de booswicht niet laten leven', aile
ketters zijn booswichten, dus et cetera.' Bewondering alom voor het
genie van die man, en men stemde
met de voeten, met de klompen
beter gezegd. Niemand besefte dat
dit voorschrift slaat op waarzeggers , tovenaars en magiers, die
in het Hebreeuws mekashephim
heten, booswichten. Op deze ma O N Z E
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nier zou ook op echtbreuk en
dronkenschap de doodstraf staan ."
De Balie-disputaties van van daag gaan niet over de bijbel,
maar over de koran. En het peil is
vaak niet veel beter. Neem de commotie rond De weg van de moslim,
het islamitische leerboek dat in
sommige Nederlandse moskeeen
te koop is en waarin staat dat homo's, volgens een zekere moslimtheoloog althans, met het hoofd
naar beneden van het dak dienen
te worden gegooid. Maar z6 formuleerden de media het niet, nee,
ze spraken van een boek "waarin
wordt opgeroepen tot". Kranten,
radio, tv, overal die 'oproep tot'.
Worden wij in het Wetboek van
Strafrecht opgeroepen tot het opsluiten van moordenaars? Roept
de Verkeerswet ons op iemands
auto in beslag te nemen als hij te
hard rijdt? Nee, dat zijn sancties
waartoe je ver66rdeeld kunt worden, doo r een rechtbank, na een
eerlijk proces . Zoals er in de tijd
van Erasmus gedisputeerd werd
over de bijbel, doen wij dat nu
over de koran. Sorry Desiderius. •
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HI] OF ZI]? U OF GI]?
EN HOE HEEl GOD EIGENLIJK?
Hete hangijzers in de NBV
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Clazien Verheul- neerland icusbij het Nederlands Bijbelgenootschap

Tijdens de voorbereiding van de Nieuwe Bijbelvertaling iser overeen aantal kwesties openlijken soms heftig gediscussieerd. Vooral de vertaling
vande godsnaam deedflink wat stofopwaaien. Maar ook rees de vraag
hoeveel er in de bijbel getutoyeerd mag worden. En of het niet wat achterhaald isom met ze en haarte verwijzen naarvrouwelijkewoorden als ark.
Driegevallen waarin de knoopzich niet zo makkelijkliet doorhakken.

De reeks Werk in uitvoering, met voor-

lopige versies van de
NBV, lokte veel discussie uit over heikele
bijbelvertaalkwesties.

ij het vertalen van de bijbel komt het
erop aan precies te achterhalen wat er
nu eigenlijk staat, in de brontekst, en
vervolgens om dat zo goed mogelijk
weer te geven in de doeltaal, het Nederlands. Ook over dat laatste blijkt nogal wat discussie
mogelijk te zijn. Moet naar vrouwelijke woorden telkens verwezen worden met haar en ze? Is dat niet
overdreven netjes, ouderwets bijna? En welke aanspreekvormen komen het meest in aanmerking: u,
jij of toch maar het aloude, eerbiedwaardige gij? En
hoe moet de godsnaam worden weergegeven? Heer?
Heere? Wezer? JHWH? Het waren lastige vragen voor
de makers van de Nieuwe Bijbelvertaling, die immers
bedoeld is voor kerkelijk en literair gebruik, die beoogt een breed publiek aan te spreken, en daarom de hedendaagse ontwikkelingen in taal en taalgebruik wil
volgen. Hieronder bij elk van deze
drie kwesties de overwegingen, en de
uitkomsten.
Woordgeslacht

"Iedere rank aan mij die geen vrucht
draagt snijdt hij weg, en iedere rank
die wel vrucht draagt snoeit hij bij,
.opdat hij meer vruchten draagt." Bij
het vertalen van Johannes 15:2 zou
de vraag kunnen rijzen of dat laatste
"hij" wel juist was: moest het niet
zijn 'opdat zij meer vruchten draagt'?
"Rank" wordt niet meer vanzelf als
mannelijk of vrouwelijk ervaren, net
zomin als "wind" in Johannes 3 of
"graankorrel" in hoofdstuk 12 - ze zijn
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voor veel mensen allemaal 'hij'. Maar voor sommige
vertalers in het project was het woordgeslacht nog
wel een levend taalgegeven. Zij schreven automatisch
'zij' als het om een bron, een deur of een ster ging.
Anderen moesten opzoeken of een woord mannelijk
of vrouwelijk is. Zij vonden correct vrouwelijk verwijzen gekunsteld en struikelden over het in I Samuel 5
en 6 wel acht keer herhaalde zij of haar om mee naar
"de ark" te verwijzen. Ook in enkele reacties op de
uitgave Werk in uitvoering, waarin een voorlopige
versie van diverse bijbelboeken gepubliceerd werd ,
kwam de kwestie van het woordgeslacht aan de orde.
Het correcte gebruik van vrouwelijke verwijswoorden
werd "hypercorrect" en "boekentaalachtig" genoemd.
De neerlandici in het vertaalproject volgden aanvankelijk voor het woordgeslacht, net als voor spelling- en meervoudsvormen, de aanwijzingen van het
Groene Boekje. Voor woorden als rank, die in het
Groene Boekje geen aanduiding 'mannelijk' of 'vrou welijk' meer krijgen, werd de vorige versie van het
boekje geraadpleegd, de woordenlijst van 1954. Toen
het onbehagen over deze afspraak groeide, is advies
gevraagd aan de supervisoren en literatoren in Nederland en Vlaanderen die commentaar gaven op voorlopige versies van de vertaling.
Vooroplopen

Allereerst werd het Vlaams lezerspanel geraadpleegd,
dat antwoordde dat in dit soort kwesties de richtlijnen van de Nederlandse Taalunie gevolgd zouden
moeten worden - en dus het nieuwe Groene Boekje.
Deze mening werd gedeeld door de meeste supervisoren. Een meelezer uit Vlaanderen was niet bang dat
het negeren van het woordgeslacht vooral in Vlaanderen vervreemdend zou werken: "als veertigjarige Vlaming ervaar ik het woord ark of stad niet meer als
specifiek vrouwelijk". Teruggrijpen op het oude Groene Boekje zou volgens hem veroudering van de vertaling in de hand werken. Een enkele keer klonk een
ander geluid. ''Als er nou een plek is waar de geschreyen taal toch echt niet voorop hoeft te lopen , dan is
het een bijbelvertaling, ook al is het een nieuwe" ,
schrijft een literator, en natuurlijk werd ook even het
argument van taalverarming genoemd.
Er werd een nieuwe afspraak gemaakt: voor dewoorden waarbij het Groene Boekje geen onderscheid
maakt tussen mannelijk en vrouwelijk zal in de Nieuwe Bijbelvertaling in principe een mannelijk verwijswoord worden gebruikt. Voor een aantal woorden

waarbij vertalers of meelezers sterk het gevoel hadden dat vrouwelijk verwijzen natuurlijker was, werd
een uitzondering gemaakt. Dat bleken vooral 'aardrijkskundige' woorden te zijn, zoals aarde, wereld, zee,
rivier, zon en maan, en woorden voor begrippen als
zonde, genade, deugd en kerk. Maar de vruchtendragende rank in Johannes is 'hij', net als de hand, de .
tong en de deur, waarover Openbaring 3:8 dus zegt
dat niemand "hem kan sluiten". Met dit beleid volgt
de NBV de trend dat in het Nederlands het verschil
tussen mannelijk en vrouwelijkwoordgeslacht aan
het vervagen is.
Aanspreekvormen
Ook in een andere kwestie die zich bij het vertalen
voordeed, sluit de NBV aan bij de taalontwikkeling:
de vraag of er moet worden aangesproken met u, jij
of gij. De talen waarin de bijbelboeken geschreven
zijn, het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks,
maken geen onderscheid tussen een vertrouwelijke
vorm en een beleefdheidsvorm in het persoonlijk
voomaamwoord van de tweede persoon. In het Nederlands is dat onderscheid er wel en moet er dus altijd gekozen worden. Voordeze keuzes is er geen

Onbekenden spreken elkaar
in de NBV nu aan met IU ' ,
vrienden en beketuiet: zeggen
'je ' tegen elkoor, tegen hogergeplaatsten wordt IU' gezegd
en tegen lagergeplaotsten 'je'.
groen boekje met richtlijnen. Thtoyerenof vousvoyeren is meer een kwestie van cultuur dan van taal;
aanspreekvormen veranderen steeds en er zijn regionale verschi11en.
Afgesproken is dat de NBV zowel de verhouding
tussen mensen a1s de situatie waarin ze met elkaar
spreken meeweegt om te bepalen of er getutoyeerd of
gevousvoyeerd wordt. Ook deze afspraken zijn in de
loop van het vertaalprojeet veranderd, onder meer
omdat er herhaaldelijk commentaar van meelezers
was op een te veelvuldig gebruik vanje,jij enjullie.
Onbekenden spreken elkaar in de NBV nu aan met 'u',
vrienden en bekenden zeggen 'je' tegen elkaar, tegen
hogergeplaatsten wordt 'u' gezegd en tegen lagergeplaatsten 'je'. Gij, dat in oudere bijbelvertalingen ook
frequent als beleefdheidsvorm gebruikt wordt, bleef
in deze afspraken buiten beschouwing a1s archaisch
of regionaal, in ieder geval niet Algemeen Nederlands.
Gijkwaamt7

Het intermenselijk verkeer bleek met deze afspraken
aardig beregeld te zijn. Maar de vraag was nog hoe
mensen God zouden aanspreken in de nieuwe vertaling. Nu kwam gij toch weer op tafel, Immers, niet alleen in oudere bijbelvertalingen wordt tegen God 'gij'
gezegd, het gebeurt ook nog steeds in gebeden, psalmen en liederen - al wordt God in dergelijke teksten,
zowel in de eredienst a1s in het persoonlijk leven van

gelovigen, ook met u of jij aangesproken. Bij discussies onder vertalers en meelezers uit Nederland en
Vlaanderen bleek dat de gevoelswaarde van gij sterk
wisselt: in Vlaanderen en het zuiden van Nederland
drukt het vertrouwdheid uit, ten noorden van de
grote rivieren wordt het juist a1s zeer formeel en archaisch ervaren. Aanvankelijk werd besloten het gebruik van gij niet uit te sluiten; mogelijk zou het juist
passen in sommige gebedsteksten. Maar in de praktijk rezen toch vragen naar toon en register van de
tekst waarin gij gebruikt zou worden. Met name de
werkwoordsvormen die het met zich meebrengt,
vormden een probleem: gij zijt, maar vooral verledentijdsvormen als gij waart en gij kwaamt maakten de
teksten plechtig en archaisch. In aile teksten wordt
God nu aangesproken met u, zoals bijvoorbeeld in
Psalm 22: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij
verlaten?"
Godsnaam
Een kwestie die veel al dan niet gelovigebijbellezers
nog nader aan het hart ligt dan de vraag of God 'u',
'jij' of 'gij' is, is de vertaling van Gods naam. Dit probleem raakt nog maar zijdelings aan het terrein van
taalkunde of taalgebruik. De belangrijkste naam van
het Opperwezen in de Hebreeuwse bijbel, het Oude
Testament, is JHWH. In bijbelvertalingen is JHWH
door de eeuwen heen meestal weergegeven met een
woord dat 'Heer' betekent, te beginnen bij de Septuaginta, de Grieksevertaling van de Hebreeuwse bijbel
uit de derde eeuw voor Christus, waarin naar JHWH
wordt verwezen met kurios. De Statenvertaling heeft
" HEERE", en buitenlandse vertalingen volgen dezelfde
weg met "Lord", "Seigneur" en "Herr".
Ook in de NBV is voor deze oplossing gekozen: de
vierletterige godsnaam wordt er weergegeven met
(de) HEER, in kleinkapitaal om het bijzondere karakter
van de naam aan te duiden. Tot deze weergave is besloten door de besturen van de bijbelgenootschappen
die verantwoordelijk zijn voor de vertaling, na een
lange en brede discussie, die gevoerd werd op discus- ~
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Toen HEER als een voorlopige
keuze werd gepresenteerd,
kwam er een actie op gong
die bekend werd als 'De Heer
- dat kan niet meet'.

~
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siebijeenkomsten, in de media en in ingezonden brieYen. Na de verschijning van het deel van Werk in uitveering waarin HEER als een voorlopige keuze werd
gepresenteerd, kwam er een actie op gang die bekend
werd als 'De Heer - dat kan niet meer', In zo'n zevenhonderd brieven aan het secretariaat van het vertaalproject werd op heroverweging van de vertaling van
de godsnaam aangedrongen. Als belangrijkste bezwaar werd genoemd dat HEER een exclusief mannelijke aanduiding is, die niet past bij het godsbeeld in
de huidige tijd. Incidenteel werd ook een vertaalkundig bezwaar naar voren gebracht: JHWH is een eigen-

Inde Hebreeuwse
bijbel wordt naar
God verwezen metde
Hebreeuwse letters
]HWH. Na veel discussiewerd besloten dit
inde NBVweerte
geven met HEER.

,
naam en die zou niet vertaald moeten worden, zeker
niet met een soortnaam, zoals heer.

Wezer
Er werden veel alternatieven genoemd, in totaal meer
dan honderd: Eeuwige, Aanwezige, Levende, Ene, maar
ook G., Ik ben, Wezer en OSWIAD ('0 Schitterend
Wonder In AlIe Dingen'). Geen van deze alternatieven
. is werkelijk in brede kring geaccepteerd, al worden
sommige, zoals Eeuwige en Aanwezige, her en der in
de liturgie gebruikt. Een voor de hand liggend en vertaalkundig zuiver alternatief voor HEER leek het onvertaald laten van de naam. Toch is deze oplossing al
snel van de hand gewezen: JHWH is niet hardop te
lezen zonder klinkers. Vermoedelijk is de naam ooit
uitgesproken als :Jahweh', maar het is in het jodendom al meer dan tweeduizend jaar traditie om uit
respect voor de heiligheid van de naam deze niet
te noemen, maar te vervangen door de aanduiding
hasjeem, 'de Naam', of adonai, 'Heer'.
Uiteindelijk heeft ook de NBV zich bij deze oude
vertaaltraditie aangesloten: bij gebrek aan een breed
gedragen goed alternatief zal de vierletterige godsnaam weergegeven worden als 'HEER'. De vertaling
zal overigens vergezeld gaan van een leeswijzer waarin de mogelijkheid wordt genoemd om HEER bij voorlezing weer te vervangen door een andere aanduiding, zoals Eeuwige, Aanwezige of HEERE.

Op deze manier heeft de NBV ook in deze drie lastige
kwesties gekozen voor de subtiele middenweg tussen
brontaalbewustzijn en doeltaalgerichtheid, tussen
hedendaagsheid en gevoel voor traditie.
•
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ijbel is meer een protestants dan een katholiek
woord. Een 'school met de bijbel' is nooit een
katholieke school. Dat maakt het onderwerp
voor mij wat moeilijker. Sinds een oudere
buurjongen me een keer heel hard heeft uitgelachen
toen ik tegen de op een brommer passerende man in zijn
zwarte leren jas "Dag, Breeder!" riep (zo noemden wij
onze onderwijzer), heb ik een neusje gekregen voor de
hilarische kanten van welke godsdienst dan ook. Ik keek
zo tegen die jongen op (hij was de eerste honkman van
het Nederlands negental) dat zijn schaterlach het gif
was dat mijn diepe gelovigheid, als kind, om zeep heeft
gebracht.
Op de vraag van de redactie me aan dit onderwerp te
wijden, was mijn eerste reactie een sprong op de fiets.
Ik zou een oude catechismus kopen van waaruit ik me
grappige formuleringen kon herinneren. Helaas was in
heel Amsterdam geen oude catechismus meer te koop.
Dit teken aan de wand deed me op het internet belanden.
Ik yond er de Tien Geboden, zowel uit de katholieke
catechismus - Belgisch en Nederlands - als uit de protestantse bijbel.
Nederlandse katholieken zeggen: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij aIleen aanbidden en boven alles
beminnen."
De Belgische God is compacter: "Bovenal bemin een
God." Hier is Hij tenminste niet zelf aan het woord, wat
me logischer lijkt.
Ook het tweede gebod komt er in de Belgische versie
beter uit: "Zweer niet ijdel, vloek noch spot." Dit is in
stilistisch opzicht oneindig veel mooier dan: "Gij zult de
naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken ." Ik laat de protestantse versie buiten beschouwing:
te wijdlopig allemaal met woorden als sabbat, die geen
mens meer gebruikt.
Pas bij het vierde gebod wint het Noord-Nederlands.
"Eer uw vader en uw moeder," Hier komen de Belgen
met: "Vader, moeder zult gij eren", wat in taalkundig opzieht ook als een aansporing voor de vader gelezen kan
worden. Foutl Ronduit lachwekkend zijn de Belgen bij
het vijfde gebod. Wij zeggen gewoon: "Gij zult niet
doden." Zij maken ervan: "Dood niet, geef geen ergernis." Alsof een moord slechts verwerpelijk is door de geluidsoverlast die hij doorgaans veroorzaakt. Enfin, over
het doen van onkuisheid zijn we het eens: dat mag niet,
in vrijwel gelijkluidende bewoordingen. 'Iussen het zevende en achtste gebod valt opeens op dat de Belgen
aan het dichten zijn: "Vlucht het stelen en bedriegen /
ook de achterklap en het liegen." Het lidwoord voor
"liegen" had men, gezien het metrum, beter achterwege
kunnen laten. Nederlanders doen gewoon: "Gij zult niet
stelen."
Ruimtegebrek noopt me nog slechts het negende
gebod te vermelden: "Gij zult geen onkuisheid begeren."
De Belgen maken ervan: "Wees steeds kuis in uw gemoed." Dat moeten zij weten, maar de protestanten blijken in dit verb and over een zeer vieze geest te beschikken. "Gij zult niet begeren uws naasten vrouw C...) noch
zijn rund, noch zijn ezel".Ronduit: gedverderrie!
•
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AS OVER ZIJN HOOFD STROOIEN

W

at wil het zeggen als iemand 'as over
zijn hoofd strooit'? Hij betuigt zijn spijt.
De uitdrukking gaat terug op een oudtestamentisch gebruik. In het bijbelboek 2 Samuel
13:19 lezen we : "Toen strooide Tamar as op haar
hoofd , scheurde het pronkgewaad dat zij droeg, legde
haar hand op haar hoo fd en ging al jammerend
heen." As is het symbool van vergankelijkheid en nie tigheid; volgens de bijbel is de mens zelfs in wezen
niets anders dan as en stof.
Toen onlangs bleek dat de prijzen flink gestegen
waren, schreef NRC Handelsblad verwijtend: "Zalm en
Wellink mogen (...) as over hun hoofden strooien."

lAAT DEZE BEKER AANMIJ VOORBIJGAAN

O

ok de zegswijze Laat deze beker (of drinkbeker) (maar) aan mij voorbijgaan is overduidelijk aan de bijbel ontleend. In Matteus
26:39 wordt verhaald dat Jezus met zijn discipelen bij
de Olijfhof aankomt. Hij wi! daar gaan bidd en. "En
Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het
aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader,
indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan Coo) ". Met die "beker" doe Ide Jezus op de lijdensweg die spoedig voor hem zou aanbreken, maar
in het dagelijks spraakgebruik is de beker een symbool voor iets onaangenaams of onwenselijks. Op een
internetsite lezen we: "Zij [bepaalde mensen] willen
(...) niet dat deze uitgeprocedeerden weggestuurd
worden, maar ook niet dat ze hier blijven, zeker niet
als het om hun won ingwetwoning zou gaan, dan roepen ze om het hardst laat deze beker aan mij voorbij
gaan."

HEDEN IK, MORGEN GIJ

H

et bestaan van de zegswijze heden ik, morgen gij is hoogst wisselvallig. In plaats van
het woord heden wordt soms ook weI vandaag gebruikt. De spreuk komt uit het Latijn: hodie
mihi, eras tibi. Als we op de Nederlandse pagina's van
internet mogen afgaan, komt heden ik; morgen gij
bijna viermaal zo vaak voor (712 keer) als de Latijnse
versie (183 keer) .
Het spreekwoord gaat niet volgens iedereen op de
bijbel terug. Althans, het hangt er maar van af welke
geschriften je precies tot de bijbel rekent. De spreuk
komt namelijk uit het - volgens protestanten en joden
apocriefe - bijbelboek Ecclesiasticus (ook weI 'Wijsheid' en Jezus Sirach' genoemd), dat uit de tweede
eeuw voor Christus dateert. In hoofdstuk 38 vers 22
staat: "Memor esto judicii mei, sic enim erit et tuum:
mihi heri , et tibi hodie" ('bedenk dat het oordeel over
hem ook het uwe zal zijn: gisteren ik en vandaag gij') .
Het spreekwoord heeft dus een voorwaartse bewe-

......- -----.

ging in de tijd doorgemaakt: gisteren werd vandaag, -.:'_--'
vandaag werd morgen. Wanneer die verschuiving precies heeft plaatsgehad, is lastig vast te stellen. In
ieder geval vinden we de oude versie , met gisteren,
nog op een grafsteen uit 1585 in het Duitse Husum
(Noord-Friesland) .
Maar wat is het precies dat "ik" vandaag onderga
en "gij" morgen? Volgens Van Dale is dat "bijvoorbeeld" de dood . Maar het woord bijvoorbeeld lijkt
overbodig, want het spreekwoord heeft altijd al betrekking gehad
op de dood. Dat
Mihi her;, f5 libi hodie: Eccli. cap; J8.
bleek al uit het
genoemde grafschrift, maar ook
kunnen we in het

Compleet Nederduitseh en
Franseh woordetiboek van P. Marin
(1717) lezen: "Het
spreekwoord
zegt, heden myn,
morgen dyn om
te sterven." En
ook in de oorspronkelijke tekst
sloeg het al op de
dood. In de vertaling van A. Drubbel (1957) staat:
Non[aUir imago. Ovid. i.metam,
"Kind, stort tranen over een
dode (...). Vergiet
"Mihi heri, & tib i
hete tranen, bedrijf innige rouw en neem de rouw in
hodie" ('gisteren ik en
acht overeenkomstig zijn waardigheid, een of twee
vandaag gij') . Prent in
dagen om opspraak te voorkomen, en wees dan verHenricus Engelgrave,
troost in uw verdriet." En daarna moet het echt afgelopen zijn met het verdriet: "Vergeet dit niet , want
Caelum empyreum in
er is geen weg terug, hem doet ge geen nut en ge
festa et gesta sanctarum ... (Keulen, 1668schaadt uzelf. Bedenk dat het oordeel over hem ook
het uwe zal zijn: gisteren ik en vandaag gij."
1670 ).
Het gezegde zelf is 66k een aardig voorbeeld van
wisselvalligheid. Niet aileen heeft het in de loop van
de tijd de genoemde tijdsverandering ondergaan,
maar ook de grammaticale 'personen' zijn niet steeds
hetzelfde geweest. Tegenwoordig gebruiken we weliswaar nog steeds de eerste en de tweede persoon, net
als in Ecclesiasticus, maar dat is weleens anders
geweest. In een referein (ca. 1516) van de rederijker
J. van den Dale staat:
Heden si, morghen wi, dus broeders waect
Ons wre [= uur] sal comen wi worden verheert
[ = verdelgd] .
In 1973 maakte de schrijver Hans Vervoort een heel
andere variant. Hij vulde de van haringkramen bekende kreet Heden mosse/en aan tot : "Heden mosselen, morgen gij."
•
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BIJBELSE SPOREN
IN HET NEDERLANDS
De invloed van de Statenvertaling en haar voorgangers

Nicoline vander Sijs

Aigemeen wordt verondersteld dat bijbelvertalingen, en danmet name

hiervoor ook het inleidende artikel van Paul Gillaerts
op biz. 256 van dit nummer) .

de Statenvertaling uit1637,een grote invloed hebben uitgeoefend op het
Standaardnederlands. DeStatenvertaling isimmerseeuwenlang dagelijks
gelezen. Maar isdie rol vanbijbelvertalingen wei zo groot7

oen de Dordtse synode in 1618 besloot tot
het vervaardigen van de Statenvertaling,
bestond er al een groot aantal Nederlandse bijbelvertalingen. Het woord Gods
diende immers zo ruim mogelijk verbreid
te worden. Het is dan ook geen toeval dat het eerste
Nederlandstalige gedrukte boek een bijbel was: de
zogenoemde Delftse bijbel van 1477. Dit was een vertaling van de Latijnse Vulgaatbijbel. Toen begin zestiende eeuw de Duitse hervormde bijbelvertaling van
Maarten Luther verscheen, werd deze vrijwel onmiddellijk in het Nederlands vertaald. De volledige vertaling ervan verscheen in 1535 bij de Antwerpse uitgever Jacob van Liesvelt - ze wordt dan ook de Liesveltbijbel genoemd. In de zestiende eeuw zag een groot
aantal Nederlandse bijbelvertalingen het licht, waarvan de bekendste en meest gebruikte de Deux-Aesbijbel uit 1561-1562 was.
Zuivere taal

Maar verreweg de bekendste bijbelvertaling is toch de
Statenvertaling, die in 1637 verscheen, en werd gefinancierd en geautoriseerd door de Staten-Generaal vandaar de naam, die overigens pas in de achttiende
eeuw is ingeburgerd . De Dordtse synode hechtte bijzondere waarde aan het taalgebruik, en formuleerde
dan ook enkele algemene richtlijnen: de vertaling
moest de Hebreeuwse en Griekse grondtekst getrouw
volgen, de tekst moest gesteld zijn in een algemene,
heldere taal, en die taal diende zuiver te zijn, dus zo
min mogelijk leenwoorden te bevatten. Tot slot moest
alles van de bestaande vertalingen (met name van de
Deux-Aesbijbel) behouden blijven, behalve als het in
strijd was met de waarheid of de zuiverheid en het
eigen karakter van het Nederlands - op die manier
wilde men een breuk met het verleden vermijden. De
parallellen met de organisatie en de uitgangspunten
('brontekstgetrouw en doeltaalgericht') van de Nieuwe Bijbelvertaling liggen voor het opscheppen (zie
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De mantel der liefde
Welke bijbelse sporen zijn er in het hedendaagse Nederlands te vinden? Ik vertel niets nieuws wanneer ik
constateer dat een zeer groot aantal bijbelse uitdrukkingen en woordverbindingen dankzij het veelvuldige
bijbellezen onderdeel is geworden van her Nederlands - iedereen kent en gebruikt ze weI. Al vanaf de
zeventiende eeuw zijn hiervan inventarisaties aangelegd, het meest recent in Spreekwoorden en zegswijzen
uit de bijbel van J. van Delden uit 1990 en het Bijbels
lexicon van K. van Dalen-Oskam en M. Mooijaart uit
2000. Daarbij gaat het soms om letterlijke stukken
bijbeltekst die spreekwoordelijk zijn geworden (zoals

in goede aarde vallen, de dag des oordeels, een doom in
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het oog), maar vaak ook om door de bijbeltekst gemspireerde uitdrukkingen die niet woordelijk zo in de
bijbel voorkomen, zoals ietsmet de mantelderliefde

DUITS IN NEDERLANDSE BIJBElS

bedekken, een ongelovige Thomas, een verboden vrucht
en de zondebok zijn. Een steekproef levert op dat on-

Voorbeelden van Duitse leenwoorden in de Statenvertaling. overgenomen uit de Liesveltbijbe l: afvallig, beroemd, burgerrecht, dankzegging. dieroaar, diensthuis. eersteling.

geveer de helft van de uitdrukkingen letterlijk in een
bijbelvertaling voorkomt (vaak in de Statenvertaling,
maar dikwijls ook al in een eerdere vertaling), en dat
de rest eerder is geinspireerd door de inhoud van de
bijbeltekst dan door de precieze formulering - in die
gevallen is dus geen sprake van invloed van de bijbelvertaling op het Nederlands.

godzalig . hooglied, klaaglied, krijgsknecht, krijgsman.krijgsvolk.lusthof, nieuweling, richtsneer,schriftgeleerde. slachtoffer.vreemdeling. vrijstad, zilver/ing, zuigeling

De tochtder tochten

Voorbeeldenvan Duitse leenwoorden in de Statenvertaling. overgenomen uit de
Deux-Aesbijbel: bondgenoot, bestendig. bezoedeien. boetvaardigheid. bouwvallig. dog-

loner, dankoffer. dieistal, dienstbaar, ectitbreker,evenbeeld, gelukzalig. halsstarrig. handelaat, heftig.Heiland. huicbeloar, ijver.kleingelovig. loofhut. nederig, onderrichten, oponthoud. overheid, overreden, overweldigen. profetisch. schandvlek. toevallig, trots, tuchtigen. voorhuid, vuurwerk, wonderbaar/ijk

Niet iedereen zal zich realiseren dat veelgebruikte en
populaire omschrijvingen als de tochtdertochten
(voor de Elfstedentocht) teruggaan op een bijbelse
constructie. Indachtig de opdracht van de Dordtse synode hebben de vertalers de Hebreeuwse en Griekse
grondtekst van de bijbel namelijk nauwgezet gevolgd.
Het gevolg was een letterlijke vertaling met veel
vreemde (Hebreeuwse of Griekse) constructies, wat
bepaald niet leidde tot 'natuurlijk' Nederlands. In
moderne terminologie zouden we kunnen zeggen
dat de Statenvertaling meer brontekstgetrouw dan
doeltaalgericht was . Zo staan in de (moderne en oorspronkelijke) Statenvertaling hebraismen te lezen als
"den berg Uwer heiligheid" (Psalm 43:3) in plaats van
'uw heilige berg', en "wegen der duisternis" (Spreuken 2:13) voor 'duistere wegen'. De meeste Hebreeuwse en Griekse constructies zijn niet overgenomen in
het Standaardnederlands, met een zeer belangrijke
uitzondering: de zogenoemde bijbelse of Hebreeuwse
genitief, die we vinden in bijvoorbeeld de God der

en het lied derliederen. Schrijvers en journalisten gebruiken deze graag; behalve in de tochtdertochten
ook in bijvoorbeeld de. tekst derteksten of de ramp der

rampen.

goden, het heilige derheiligen, ijdelheid derijdelheden
DeStatenvertaling
van 1637: initiator
van hetStandaardnederlands?

Weinig bekend is ook dat via bijbelvertalingen een
groot aantal Duitse leenwoorden is toegetreden tot
het Nederlands: het gaat om woorden die we dagelijks gebruiken en die door bijna niemand meer als
leenwoord worden herkend. De sterke Duitse invloed
was te danken aan het feit dat de meeste zestiendeeeuwse bijbelvertalingen gebaseerd waren op de Duitse Lutherbijbel, en er geleidelijk een speciale bijbeltaal ontstaan was die duidelijk Duits gekleurd was.
De woorden werden vaak van bijbelvertaling tot
bijbelvertaling doorgegeven. Voor voorbeelden zie
het kader hierboven. Het belangrijkste Duitse leenwoord was wellicht het wederkerend voornaamWOOrd zich. In de volkstaal gebruikte men toen en
nu hem/haar(zelve) of zijn eigen: 'Hij wast 'm' of 'Hij
wast z'n eigen.' Begin zeventiende eeuw verkozen
vooraanstaande taalgebruikers, schrijvers en wetenschappers zich, omdat hem e.d . voor meer dan een
uitleg vatbaar was, en bij deze keuze sloten de bijbelvertalers zich aan.

Archiefdienst Nederiaodse
Hervormde Ked<

Kunstmatige spellingonderscheidingen
Op de spelling hebben bijbelvertalingen geen bijzondere invloed uitgeoefend. Hoewel de Statenvertalers
veel aandachtbesteedden aan de vraag hoe woorden
gespeld dienden te worden, vinden we daarvan in het
moderne Nederlands niets terug. Een belangrijk uitgangspunt van de Statenvertalers was dat betekenisverschillen dienden te worden uitgedrukt in de spelling. Als gevolg daarvan maakten ze allerlei kunstmatige spellingonderscheidingen, zoals tussen het bezittelijk voornaamwoord sijn en het werkwoord zijn, of
tussen het bijvoeglijk naamwoord doodt en het zelfstandig naamwoord doot. Deze fijne onderscheidingen zijn evenwel verdwenen uit het taalgebruik - en
zelfs uit de moderne versie van de Statenvertaling.
In de negentiende eeuw werd de spelling tweemaal van overheidswege officieel vastgelegd, en
beide keren had ditomspelling van de Statenvertaling
tot gevolg. Geen van beide regelingen hield rekening
met de ouderwetse bijbelspelling. WeI maken we nog
steeds consequent verschil tussen liggen en leggen,
kunnen en kennen en denken en dunken. In de spreektaal bestond en bestaat dat verschil niet - denk aan
bijvoorbeeld 'Leg niet te zeuren', 'Hij ken dat niet',
'Hij kon mij' en 'Ik heb het boek weggelegen.' In de
zeventiende eeuw achtte men het beschaafd om de •
o
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woordparen van elkaar te onderscheiden, en aIle
grote schrijvers namen dit verschil in acht - de Statenvertalers volgden hen hierin.

taling het gebruik van enkele vormen gesteund, maar
niet gemitieerd, zoals het verschil tussen liggen en leggen. Op de spelling en grammatica heeft de Statenvertaling geen invloed gehad, omdat ze van begin af
Archaisrnen
aan archaisch was en afweekvan wat toen gebruike"Gij zuIt niet stelen", "de HEERE", "in den Naam des
lijkwas, en omdat ze bovendien niet meegroeide met
de veranderende standaardtaal: nadat de vertaling in
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes",
"vreze", "Kindeke", "kuddeke", "beddeke" - zo staat
1657 grondig was herzien, werd de tekst gefixeerd, en
het nog steeds in de twintigste-eeuwse Statenverdat ging zelfs zo ver dat er maar liefst zestienjaar
taling. Opvallend zijn het voornaamwoord gij, het
overleg nodig was voordat de Staten-Generaal in
gebruik van naamvallen (des, den), de slot-e in vreze,
1686 toestemminggaf om een ontbrekend woord in
HEERE en de verkleiningsuitgang -ke in plaats van -je.
Jozua 13:2 toe te voegen. In de vele volgende drukken
Dit alles zijn ouderwetse vormen die uit het Stanbleef de tekst in principe ongewijzigd (hierop zagen
daardnederlands zijn verdwenen, ondanks het feit
door de kerkenraad aangewezen correctoren toe),
dat zij in de Statenvertaling volop aanwezig zijn en
zodat het taalgebruik steeds verder af ging staan van
waren. Kennelijk heeft de bijbelvertaling deze gramde levende taa!. Pas na de scheidingvan kerk en staat
maticale vormen niet voor het Nederlands kunnen be- in 1796 stopte de overheidsbemoeienis.
houden. Archaische verkleinvormen als beddeken leidDe betekenis van de Statenvertaling voor het Nederlands is niet te vergelijken met die van de Lutherden in de negentiende eeuw bij de kerkgangers tot
grote misverstanden. Zo lazen catechisanten "Neem
vertaling voor het Duits. Terwijl de Luthervertaling
uw beddeken op" als 'Neem uw bed-deken op.'
het begin van de standaardisering van het Duits
vormde en als voorbeeld gold in kwestiesvan taalgeDe balans
bruik, spelling en stijl, verscheen de Statenvertaling
op een moment dat er al vele toonaangevende werAls we de balans opmaken, kunnen we stellen dat
de Statenvertaling eigenlijk slechts op twee terreinen ken aan de standaardisering waren gewijd, waardoor
de Statenvertaling de rol van navolgerkreeg en niet
substantieel invloed 9P het Nederlands heeft uitgeoefend: aan de vertaling danken we een groot aantal die van initiator.
•
Duitse leenwoordenen een groot aantal uitdrukkingen - waarvan slechts ongeveer de helft teruggaat op
Meer overdit onderwerp is tevinden in het onlangs verde bijbelvertaling zelf, en dan nog niet eens speciaal
schenen boek Tool als mensenwerk. Hetontstaan van hetABN
van Nicoline van der Sijs (Den Haag. Sdu Uitgevers).
op de Statenvertaling. Daarnaast heeft de Statenver-

"IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD"
Mooie en duistere bijbeltaal
Debijbel isnietin delaatste plaats eenIiterairwerk. Erisdus veel mooie
taal in te vinden. Maartegelijkkomtde boodschap soms tot ons in
behoorlijk ondoorgrondelijke bewoordingen. Welkepassages springen
er in beide opzichten uit? Deze zomervroegen wij u om voorbeelden van
mooie envanduistere bijbeltaal. Het leverde een boeiend moza'iek op.

"G

Redactie Onze Tool

elijkeen hinde die naar waterbeken
smacht, / zo smacht mijn ziel naar U, 0
God." Deze regels uit Psalm 42 gelden als
een typischvoorbeeldvan de mooie, literaire taal die te vinden is in de bijbe!. Het zijn ook
glasheldere regels - iets wat niet van iedere bijbelpassage gezegd kan worden. Neem nu het volgende advies van Prediker: "Werp uw brood uit op het water,
want gij zult het vinden na vele dagen." Niet iedereen
zal het meteen doorgronden.
Het wemeIt in de bijbelvan zulke fraaie en van
zulke raadselachtige taa!. We wilden weleens weten
welke voorbeelden van beide categorieen u meteen te
binnen schieten. Daaromvroegen wij u ons voorbeel-
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den te sturen van opvallend mooie en van opvallend
duistere bijbelpassages.
In totaal reageerden I03 lezers, die bij elkaar goed
waren voor in totaal 133 mooie bijbelcitaten. Lang
niet iedereen kwam ook met een duistere passage; in
totaal ontvingen we er daarvan 51.
In onze oproep vroegen we ook te vermelden uit
welke bijbelvertaling het ingezonden citaat afkomstig
was. Niet iedereen gaf antwoord op die vraag, maar
onder hen die dat wei deden, bleek de Statenvertaling het meest gelezen, op afstand gevolgd door
de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Anderevertalingen, zoals de Willibrordbijbel, werden
nauwelijks genoemd. En ten slotte bleken sommigen
de bijbel ook in een andere taal dan het Nederlands
te Iezen, en wei in het Frans, Engels, Afrikaans of
Twents.
Vorm eninhoud

Dan nu de inzendingen. Opvallend was dat veel van
de in de categorie 'mooiste' ingestuurde passages
handelden over geloof, hoop, liefde en vertrouwen,
en we konden ons in veel gevallen niet aan de indruk
onttrekken dat het niet aIleen om de formulering
ging, maar vooral ook om de inhoud. Uit de motiveringen die de keuzes begeleidden, was dat vaak ook

Mooi enduiste r
wel op te maken. De talige redenen die gegeven werVijf passages werden voor zowel de categorie 'mooiden om een citaat te nomineren, waren een vreemde
ste' als de categorie 'duisterste' ingestuurd. In twee
woordkeus ("En de Heer verscheen aan hem bij de
gevallen door een lezer, maar de andere zes door verterebinten van Mamre", Genesis 18:1) en een wat
schillende personen. Die passages waren het Hoogmysterieuze of archaische omschrijving ("Het ging
lied, Johannes 1:1 (zie hierboven), dat in beide cateSara niet meer naar de wijze der vrouwen", Genesis
gorieen hoog scoorde, Prediker 12, over de gebreken
18:n, en ':Jacob zag ook het aangezicht van Laban
van de oude dag, Lucas 12:2 ("Er is niets bedekt, of
aan, en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en
het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal
eergisteren", Genesis 31:2). Maar natuurlijk waren er
bekend worden"), Hebreeen rr.r ("Het geloof nu is
ook inzendingen van passages waarin het louter om
een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een
het lyrische taalgebruik ging, zoals in "De dreven
der steppen druipen, de heuvelen omgorden zich met bewijs der zaken, die men niet ziet"), Matteiis 5:3
("Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het
gejuich" (psalm 65:13).
Het leeuwendeel van de inzendingen wekte de
Koninkrijk der hemelen"), Deuteronomium 6:4
.indruk gekozen te zijn om de formulering en de in("Hoor, Israel: de HERE is onze God, de HERE is eenl")
en ten slotte Genesis 6:4 ("In die dagen waren er reuhoud. Er waren kort-maar-krachtige spreuken als
"Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad" (Matzen op aarde, en ook
teiis 6:34), en "Waar overleg ontbreekt komt een yolk daama, als Gods zonen
ten val" (Spreuken n:14), maar ook langere passages, tot de dochteren der
mensen ingegaan wawaarin een mooie beeldspraak wordt uitgewerkt,
uirde Nicuwc
getuige een fragment als Psalm 103:15-16: "De dagen
ren, en zich kinderen
des menschen zijn als het gras, gelijk eene bloem des gewonnen hadden;
velds bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zoo
deze zijn de gewelis zij niet meer, en hare plaats kent haar niet meer."
digen, die van ouds
Andere argumenten die wel genoemd werden, waren geweest zijn, mannen
vanname.")
ritme ("De HERE zegene u en behoede u; De HERE
doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u
Paulus
vrede", Numeri 6:24-26), eenvoud ("Laat van alles
De moeilijkst te begrijpen passages uit de bijwat u doet de liefde het fundament zijn", I Korintiers
16:14) en beeldend en poetisch taalgebruik, zoals in
bel kwamen vooral uit
de boeken Johannes (8
het veelgenoemde Hooglied, waarin bijvoorbeeld als
stuks), Openbaring (6),
volgt de verliefdheid wordt omschreven: "Ik sliep,
Jesaja (4), Romeinen
maar mijn hart was wakker" (Hooglied 5:2).
(4), Lucas (4) en het
Meest ingestuurd
eerste boek Korintiers
Er werden een kleine honderd verschillende fragmen- (3). Johannes blijkt dus
de schrijver die bijbelten ingestuurd, waarvan het overgrote deel slechts
lezers het vaakst voor
een keer genomineerd werd. De variatie was dus
groot, maar desondanks tekenden zich ook duidelijke raadselen stelt (zowel
zijn evangelie als de
voorkeuren af. De Psalmen bleken het populairst
(twintig keer genoemd), gevolgd door de boeken JoOpenbaring werd ook
hannes (16), Genesis (12), Jesaja (n), I Korintiers (9), integraal genomineerd), maar een aantallezers wees
Hooglied (9), Lucas (8), Prediker (8), Matteiis (7) en
erop dat ook de brieven van Paulus vaak moeilijk te
Spreuken (5). 22 boeken werdeneen of twee keer ge- volgen zijn - en inderdaad bleken zijn brieven (onciteerd - en 35 helemaal niet, De favoriete passage
dergebracht in meerdere bijbelboeken) samen goed
(zeven keer genoemd) bleek het gehele hoofdstuk I
voor tien inzendingen.
Korintiers 13, dat over de liefde gaat en dat z6 begint:
In totaal waren er 51 inzendingen in de categorie
'1\1 ware het, dat ik met de tongen der mensen en der 'duisterste', en 40 daarvan noemden elk een andere
engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schal- passage. Er werden in grote lijnen twee redenen
lend koper of een rinkelend cimbaal." '!'wee passages
genoemd om die keuzes te motiveren: men yond
uit het boek Johannes werden elk vijfmaal ingezonde in de passages verwoorde boodschap ofwel te abden: "In den beginne was het Woord en het Woord
stract (bijvoorbeeld "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef
was bij God en het Woord was God" (1:1) en "Want
Ik u; niet gelijk de wereld dien geeft, geef Ik hem u",
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig- Johannes 14:27), ofwel te cryptisch (zoals in Lucas
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
23:31: "Want indien zij dit doen aan het groene hout,
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
wat zal met het dorre geschieden?").
hebbe" (3:16). Ook het gehele Hooglied werd vijf
De passages die twee keer werden genoemd zijn:
keer genomineerd, terwijl de eerste regels van GeneExodus 4:24-26, over de besnijdenis van Mozes, en
sis vier keer werden genoemd - "In den beginne
Openbaring 13:18, over het getal van het beest. Drie
schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was
inzenders citeerden I Korintiers n.ro: "Daarom moet
woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de
de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege
Geest Gods zweefde over de wateren." Onder de
de engelen." Maar de meest geciteerde duistere pasPsalmen bleek vooral Psalm 103 ("Loof de HERE,
sage (vier keer ingezonden) was Johannes 1:1, dat,
mijn ziel") populair. Er werd zesmaal uit geciteerd,
zoals gezegd, ook bij de mooiste passages hoog scoormaar opvallend genoeg waren dat vrijwel steeds
de: "In den beginne was het Woord en het Woord was
verschillende regels.
bij God en het Woord was God."
•
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DePsalmen leverden
meervoorbeelden
vanmooietaaldande
anderebijbelboeken.
Tehillem.TwintJgpsalmenuit de
N_ SljbeMrtDHng.Haarlem,
NBG,200;z.

"VLAMINGEN HANGEN NIET ZO STERK
AAN DE LETTER VAN DE TEKST"
Interview metPaul Gillaerts van
hetVlaamse NBV-Iezerspanel
-~-----,
~---..",.,

Jan Erik Grezel

Paul Gillaerts. hoogleraarNederlands aan de tolken-en vertalersopleiding
van de Antwerpse Lessius Hoqeschool, heeft tien jaar lang meegewerkt
aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Ais lid vande begeleidingscommissie.
maarvooral ook alsvoorzittervan het Vlaams lezerspanel, heeft hij de
vertalersop de vingersgekeken. Welke hollandismen heeft hijbuitende
bijbel weten te houden?En wat vondende Vlamingen verderzoal?

oofdschuddend opent Paul Gillaerts
een kolossale archiefkast in de koele
catacomb en van de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Honderden
rapporten staan in gelid bijeenge drongen. "Dit is wat wij over de Nieuwe Bijbelvertaling hebben verzameld." Het klinkt alsof hij het zelf
nog niet kan geloven.
Het 'project' - de Deltawerken onder de hedendaagse vertaalarbeid - is volbracht. Gillaerts was lid
van de begeleidingscommissie en voorzitter van het
Vlaams lezerspanel. "Dat panel had als opdracht de
geleverde vertalingen na te vlooien op hollandismen,
woorden en zinswendingen die Vlamingen als te Hol-

lands zouden ervaren. Het moest een vertaling worden voor het hele Nederlandse taalgebied. Daar hoort
Vlaanderen, met zijn zes miljoen Vlamingen, ook bij.
We wilden hun een bijbelvertaling geven die niet nodeloos 'regionaal' lOU aandoen, en met regionaal bedoel ik dan 'westelijk Nederlands'. Daarbij gaat het
niet alleen om verkeerde woorden, maar ook om de
associaties die woorden in Vlaanderen kunnen oproepen. Bij 'tijdens het lopen' (Lucas 24:17) bijvoorbeeld
denken Vlamingen aan joggen, want lopen betekent
bij ons vooral 'hardlopen'. In de eindvertaling is die
associatie weggewerkt; het werd : 'Waar loopt u toch
over te praten?'"
"Overigens hebben niet al onze aanmerkingen tot
wijzigingen geleid. We hebben het eens nageteld:
ongeveer 40 procent van onze opmerkingen is in de
eindversie terug te vinden. Dat vind ik een goede
score."

Druiventreder
"Gemeente is ook een woord dat in Vlaanderen een
andere lading heeft. We kennen het hier alleen in administratieve zin en niet in de betekenis 'kerkelijke
eenheid'. Verder is een bokaal in Vlaanderen een
voorwerp om vruchten in te doen en niet om uit te
drinken . En een uitdrukking als 'daar komt niets van
in' (Handelingen 16:37) ervaren wij als Hollands. Hier
zeggen we liever 'daar komt niets van' of 'geen sprake
van'. Uiteindelijk is het in de NBV geworden: 'Geen
sprake van!'"

GIJ

Hoe ver reikte de Vlaamse inbreng precies?

Degij-vormisin de Nieuwe Bijbelvertaling gesneuveld. Hebben
deVlamingen, voorwiegeen gij nogspringlevende vormen
zijnin de gesproken taal,daar geen moeitemee? Gillaerts: "Wij
hebben in eerste instantie voorgesteld om hetgij-gebruik niet
uit te sluiten. InVlaanderen kunnen we metgeen gij beleefdheidenvertrouwelijkheid uitdrukken endat komt onsbijvoorbeeld in een gebedscontext goedvan pas: God istegelijknabij
enveraf. Anderzijds moeten we constateren dat degij-vorm
ookin Vlaanderen, ondanks het frequente gebruikervan in de
omgangstaal, al enigszins een gedateerde vorm aan het wordenis.Kijkeens in dejeugdliteratuur, daar komje geen gij
helemaal niet meertegen. Hetisvan groot belang dat devertaling met detaalontwikkeling meegaat, dusrekening houdt
met wat dejeugdals taalmeekrijgt. Je vertaalttochvoorde
toekomst? Daarom hebben wehet uitsluiten vandeze vormen
aanvaard. Daarvaltvoorons meete leven."

"We hebben onze opdracht ruimer opgevat dan
louter hollandismen aanwijzen. Ik heb mij omringd
met mensen die veel verstand van teksten hebben.
En die kijken niet alleen of de vertaling op woordniveau goed is, maar ook of de vertaling als geheel
goed overkomt. Een bijbelboek dat poezie is, zeals
de Psalmen, moet in de vertaling ook als poezie
werken."
"Over stijl en beeldspraak hebben we ook oprnerkingen gemaakt. Vlamingen zijn gevoeliger voor
beeldspraak. Dat heeft te maken met de rol van het
beeld in onze cultuur. Neem nu het woord druiventreder, 'iemand die met de voeten de druiven perst'.
Daar hadden de vertalers in Amos 9:13 'druivenplukker' van gemaakt, omdat de mensen niet meer lOUden weten wat druiventreder betekent. Voor Vlamingen hoef je de tekst in vertaling niet zo te veranderen, want wij kennen dat beeld nog wel omdat we
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- aan het eind daarvan een komma, maar dat gebruik
wordt in Nederland steeds meer losgelaten. In de
eindversie is het kommagebruik hier en daar anders
dan wij zouden doen, en ook de hikstijl is niet overal
verdwenen,'
"Meer op het terrein van stilistiek liggen onze opmerkingen over verkeerde samentrekkingen, verwijswoorden en woordkeus. Een voorbeeld van dat laatste is de vertaling van Zacharia 11:1: 'vuur zalje ceders verzwelgen'. Daar hebben wij met succes gepleit
voor verteren. En in Judit 1:14 stond 'de straten prijsgeven aan plundering'. Daarvan vroegen wij ons af:
Kan dat weI? Steden of huizen worden geplunderd,
maar straten ... ? Uiteindelijk is het toch geworden:
'waar hij C..) de straten plunderde'.'
Maar die laatste opmerkingen en voorstel1en tot
verbetering zouden Nederlandse correctoren toch
ook maken? Wat is daar typisch Vlaams aan?
"Het is niet typisch Vlaams, maar Vlamingen zijn er
meer op gericht. Dat heeft met onze taalgeschiedenis
te maken. Wij hebben de invoering van het Nederlands als voertaal moeten bevechten. Het Nederlands
is hier als formele variant pas in de jaren zestig van
de vorige eeuw doorgedrongen, taalhistorisch is dat
heel recent. We zittennu in de fase waarin het Nederlands meer schakeringen krijgt, er is ook sprake van
regionalisering en informalisering. Maar ook van die

"Sorns schoot de vertoJing door noor

te modieus, zools in 1 Koningen 5:6,
Paul Gillaerts, voorzittervanhetVlaams
lezerspanel: "Vlarningenzijngevoeliger
voorbeeldspraak."
Foto:ErikDams

druiventreders kennen van de voorstellingen in onze
kerken. Gelukkig heeft druiventreder het gered, in de
eindtekst."

woor in de voorlopige versie het
woord wagenpark voorkwom ."

Hollandsehikstijl
ontwikkeling zijn we ons erg bewust. Juist dat taalbewustzijn betekende voor het commentaar op de bij"Overigens bemoeiden wij ons zo weinig mogelijk
met de eigenlijke vertaling - dat was ons werk niet.
belvertaling dat wij heel uitdrukkelijk onze suggesties
zo veel mogelijk hebben beargumenteerd. En niet alWe wilden de vertaalde teksten beoordelen op de
leen op woordniveau, maar ook als het ging om
kwaliteit.van het Nederlands. We beperkten ons dus
vooral tot een neerlandistieke ondersteuning vanuit
beeldspraak, ritme, woordvolgorde of register."
Vlaanderen op het terrein van taal en tekst."
Wat moeten we ons voorstellen bij registeropmerkingen?
Ook op het niveau van de zinsbouw?
':1a, een voorbeeld op zinsniveau is het vermijden van "Soms schoot de vertaling door naar te modieus,
zogenoemde tangconstructies. Van 'Mijn tong kleeft
zoals in 1 Koningen 5:6, waar in de voorlopige versie
aan mijn gehemelte vast' (Psalm 22:16) maken wij lie- het woord wagenpark voorkwam. Niets veroudert in
ver 'Mijn tong kleeft vast aan mijn gehemelte.' In getaal zo snel als juist dat modieuze taalgebruik, dus
woon taalgebruik is er wat meer bandbreedte, maar
daar hebben wij ook op gelet. Uiteindelijk werd het:
in poezie moet je vaak de tang wat verkorten. Het
'Voor zijn wagens beschikte Salomon over veertigduiheeft niet alleen met de uitspreekbaarheid en het
zend paarden in zijn stallen C..).' In Matteiis 23:15
ritme van de zin te maken, maar ook met de manier
stond 'een hellekind in het kwadraat'; daarvoor hebwaarop poezie werkt: het gaat om de spanning tussen ben wij voorgesteld 'twee keer zo erg als jullie'. Dat
versregel en zinsbouw; met een tang is die spanning
voorstel heeft het overigens niet gehaald.'
te groot en wordt het proza. Uiteindelijk is in de NBV
dat 'vast' weggelaten.'
Boven-Moerdijks
"Ook komt in Vlaanderen een constructie als op
"De vertalers kozen naar ons idee ook weleens een te
komt dagen (in plaats van komt opdagen) of om te
hoog, te deftig register, bijvoorbeeld door het gebruik
laten roepen (in plaats van te laten omroepen) vreemd van de zogenoemde optativus (wensende wijs) in
over; we hebben daar zelfs een aparte term voor: de
'God geveje dauw uit de heme!' (Genesis 27:28). De
'Hollandse hikstijl'. Verder zijn we wat conservatiever optativus in het onzevader ('Uw koninkrijk kome, Uw
in de interpunctie, vooral als het gaat om de komma
wil geschiede') is overigens zeer uitvoerig besproken.
tussen bijzin en hoofdzin. Als je met de bijzin begint,
Dat moest in gewonere taal omgezet worden. Die opplaatsen wij - ook weer vanwege de voorleesbaarheid tativus laat zich niet gemakkelijk omschrijven, dat
oNZ
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Het Vlaams lezerspanelvlooidede vertalingennaop hollandismen.
Foto:Nederlands
Bljbelgenootsehap Il'tlotess

wordt te omslachtig. Daar heeft men 'Laat uw naam
geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen' van gemaakt. Ons commentaar daarbij was dat zo'n woord
niet steeds herhaald moet worden, je kunt met samentrekkingen werken. Dan krijg je een sterkere tekst
en dat is bij een poetische gebedstekst als het onzevader natuurlijk belangrijk. In beide gevallen zijn
onze suggesties uiteindelijk niet gehonoreerd."
Stuit het veranderen van zo'n tekst, die hele generaties uit hun hoofd kennen, in Vlaanderen niet op
feI verzet? In Nederland gaf Piet Grijs in 1993 de
vertalers at een schot voor de boeg door te schrijyen: "Blijf met je poten van mijn brandend braambas aft" Hoe Idjkt men daar in Belgie tegen aan?
"Dat verzet is boven-Moerdijks, een protestantse aan-

toch in kleine kring besloten. Je kunt daar toch geen
referendum over houden? Bovendien was het probleem al behandeld bij de Willibrordv:ertaling, de katholieke bijbelvertaling uit 1975 en 1995. We hebben
nu ook weer afgesproken dat we in de traditie blijven
en voor de HEER kiezen."
Maar aan de vertaling de HEER zit nag een ander
aspect: je kiest daarmee voor een mannelijke aanduiding.
"Dat bezwaar past bij een feministische benadering.
De gevoeligheid op dat punt vind ik ook weI iets voor
Nederland; het lijkt soms weI of het feminisme in
Nederland is uitgevonden. Zo'n bezwaar is meer een
syrnptoom van het gebrek aan emancipatie van Nederlandse vrouwen dan een uiting van progressiviteit
van de Nederlandse samenleving. Maar goed, de
vraag is in hoeverre je seksespecifiek of sekseneutraal
moet en kan vertalen. Neem de vorm broeders en zusters. In het Grieks staat er 'adelphoi'. Dat betekent
'broeders', dat is de mannelijke vorm. Er bestaat ook
een vrouwelijke vorm, maar die staat er niet in het
Grieks. Toch is het meestal vertaald met 'broeders en
zusters'. Die zusters werden eraan toegevoegd om
aan te geven dat die er ook bij hoorden. Maar is dat
weI de strekking van de tekst? Verliest men dan niet

DE ILAA SE lIJST E
Het Vlaams lezerspanel heeft duizenden suggest ies gedaan om
de vertal ing beter aan te lat en sluiten bij de taa lwerkelijkheid in
Vlaanderen. Het ging daarbij onder meer om de volgende cateqorieen :
ongewenst e associ aties: 'meiden' (Ruth 2:8); voorge steld is:
'werkst ers'; is geworden: "de vrouwen die voor mij werken" ;

"[e hebt toch niet de iJIusie dot
je met een bepoolde noom greep
lOU kunnen krijgen op God?"
gelegenheid. Vlamingen hangen niet zo sterk aan de
letter van de tekst. Wij zijn niet behept met het idee
dat de tekst, bijvoorbeeld het onzevader, aIleen maar
in die specifieke formulering kan. Ook wij zijn aan
het onzevader gehecht, maar we beseffen heel goed
dat het een vertaling is. De taal maakt nu eenmaal
een ontwikkeling door en vraagt telkens weer om
nieuwe vertalingen. In theologische zin is voor ons de
bijbel weliswaar de basis maar niet de enige inspiratiebron voor ons geloof. Wij relativeren de vertaalde
bijbeltekst en waken voor de verstening ervan. Die
verstening leidt niet tot een diepere geloofsbeleving."

h ollandism en : 'rechtsomkeert' (Rechters 3:19) is blijven staan;
voorgesteld was 'rechtsomkeer' ;
te ho og of te laag regi ster: 'zo nder mo ppe ren' (1 Petrus 4 :9);
werd te laag gevonden; is geworden: "zonder klagen";
bee ld sp raa k en idioom: 'bi] het krieken van de dag' (1 Samuel

9:26); is blijven staan; het Vlaams lezerspanel yond dat 'st riptaal':
'zijn armen zij n voor eeuwig onder u' (Deuteronomium 33:27)
werd vanwege de meerduidigheid als kom isch ervaren (is
geworden : "zij n armen dragen u voor eeuwig ");
ritme en w oordvolgorde: 'lk ben de stem van een die in de
woestijn roept. Maak de weg van de Heer recht' (johannes

1:23); voorgesteld is iets aan de 'tangconstructie' te doen: dat
"roe pt" en " recht " staat te verva n waar het bij hoort; het gaat
niet om het roe pen of over een kromme weg, maar om de
woestijnervaring en de weg van de Heer; is geworden: " lk ben
de stem die roept in de woestijn : 'Maak recht de weg van de

Heer'":
syntactische f outen: verkeerde samentrekking : ' Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwarszetten en een kwaad hart

Politiek correct

toed ragen ' (Galaten 5:26) is geworden: "Lat en we elkaar niet

"Die relativering zag je ook in de discussie over de
vertaling van de godsnaam. Wat moet je met dat
Hebreeuwse JHWH? De Onuitspreekbare? De Heer?
De Koning? De Almachtige? Die kwestie heeft net als
in Nederland ook in Vlaanderen gespeeld, maar wij
gaan niet zolang door met de discussie. Je hebt toch
niet de illusie dat je met een bepaalde naam greep
zou kunnen krijgen op God? Op een zeker moment
hakje de knoop door. Maar in Nederland moet iedereen daar z'n zegje over doen en uiteindelijk wordt het
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uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart
toedragen ";
tekstuele opmerkingen: 'Ook Tit us nam ik mee . Het was mij
in een openba ring op gedrage n' (Galate n 2:1-2); in deze verta ling verwijst "het " naar het meenemen van Titus, maar het
gaat om de opd racht om naar Jeruzalem te gaan; is geworden:
"Na ver loop van veertien jaar ging ik opnieuw naar [eruzalern,
samen me t Barnabas en Titus . Dat was mij in een op enbaring
opgedragen."

uit een of andere neiging tot politiek correct denken
uit het oog dat de verhoudingen tussen mannen en
vrouwen tweeduizend jaar geleden anders lagen?"
U noemde net de katholieke Willibrordvertaling.
Bestaat er in Nederlandssprekend Belgie, dat toch
voor bet overgrote deel katholiek is, wei behoefte
aan een nieuwe, interconfessionele vertaling?
"Er zijn drie redenen waarom er in Vlaanderen minder reikhalzend naar die bijbelvertaling wordt uitgekeken dan in Nederland - en waarom de presentatie
ervan in oktober ook wat minder groots opgezet zal
zijn. In de eerste plaats is dat wat ik al noemde: de
waarde die er aan de letter van de tekst wordt gehecht. Die is in Vlaanderen wat minder sterk. In de
tweede plaats hebben we hier te maken met een ontkerkelijking die later op gang gekomen is dan in Nederland maar nu zo snel gaat dat ieder bijbels-christelijk besef bij voorbaat als reactionair wordt afgedaan.
En de derde factor is inderdaad het bestaan van een
hedendaagse kerkbijbel, de Willibrordvertaling."
Maar hoe verbouden die vertalingen zich tot elkaar?
"De nieuwe vertaling is niet zozeer een vervanging
van de Willibrordvertaling. Beide vertalingen kunnen
goed naast elkaar bestaan. In verband met die ontkerkelijking is bij de Nieuwe Bijbelvertaling het uitgangspunt geweest om ook een cultuurbijbel te maken die
heel toegankelijk is voor het niet-kerkelijke volksdeel.
Verder is de nieuwe vertaling in vergelijking met de
Willibrord consistenter. Er is ook meer recht gedaan
aan het literaire aspect van bepaalde bijbelboeken.
Dat zeg ik ook als iemand die thuis is in de poezie en
die weet hoe poezie functioneert. In de Psalmen is
niet alleen de betekenis vertaald, de vertalers hebben
ook het poetische tot uitdrukking proberen te brengen, bijvoorbeeld door met strofen te werken. Ook
Prediker is met grote literaire vakkennis vertaald."
"Lucht en leegte"
Wat is er van bet overbekende "ijdelheid der ijdelheden" van Prediker geworden?
"'Lucht en leegte', Dat is concreet en beeldrijk, het is
allitererend, en er zit ook nog iets van 'absurditeit' in,
wat uitdrukking geeft aan een eigentijds levensgevoel. Die vertaling verenigt zo alles wat er ook in het
Hebreeuws staat, heb ik me laten vertellen - ik ken
de brontaal niet, Maar 'ijdelheid der ijdelheden' staat
er in elk geval niet; dat is een vertaling, ook al is het
een gevleugelde zegswijze geworden."
"In het gevleugelde woord schuilt trouwens ook
een gevaar: doordat men ijdel niet meer kent in de
betekenis 'leeg' - zoals uit die verzen van Prediker
spreekt - begrijpt men de uitdrukking niet meer. Dat
zie je vaker gebeuren: de taalgebruiker gaat aan de
loop met een los zinnetje uit de bijbel, het dringt in
de standaardtaal door, maar men kent de oorspronkelijke betekenis niet meer."
Maar met die nieuwe vertaling verdwijnt de betekenis van ijdel in de zin van Prediker juist helemaal uit de taal, want oak de bijbellezers van de
toekomst zullen die betekenis niet meer kennen.
"Is dat dan jammer? De bijbel is tach niet voor eens
en altijd vastgelegd in een vertaling? En er verdwijnen misschien woorden en betekenissen, maar de
nieuwe vertaling zorgt ook weer voor taalvernieuwing. Het zal nog even duren voordat we daar meer
zicht op hebben."
•
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en onderwerp dat mij al
vroeg boeide, was de
oorsprong van de taal, of
beter, van de talen. De
naam Babylonie grifte zich in mijn
hoofd. Een naam geladen met
drama. Ik herinner me een schoolplaat in bonte kleuren waarop het
precieze moment van de spraakverwarring overtuigend was vastgelegd. Babylonische bouwvakkers
in fladderende gewaden reppen
zich op die plaat in paniek langs
de transen en trappen van de reusachtige - maar onvoltooide - toren
naar de begane grond: ze verstaan
elkaar niet meer.
Geen woord is zo met misverstand en tumult verbonden als
Babylonie. Het herinnert in al zijn
welluidendheid aan een van de
ergste catastrofes die ooit voorgevallen zijn: Babylonie was het rijk
van de spraakverwarring. Aan dit
land hebben we te wijten dat er op
onze planeet meer dan zesduizend
talen gesproken worden. In het bijbelboek Genesis lezen we hoe het
gegaan is: God wilde de mensheid
straffen. Hij was vertoornd geraakt
omdat de koning van Babylon opdracht had gegeven een toren te
bouwen die tot de hemel reikte. Zo
veel overmoed moest bestraft worden.
Fascinerend aan bet verhaal van
de Babylonische spraakverwarring
is dat dit zelf ook weer op een
(mini)spraakverwarring berust.
Een geval van volksetymologie. De
toren heette in het Babylonisch

Bab-ilim 'poort van de goden',
maar de joden brachten dit in verband met hun eigen Hebreeuwse
woord balal 'verwarren'. In de
woorden van Genesis n:9: "Daarom noemde men haren naam [=
de naam van de stad] Babel; want
aldaar verwarde de HBBRE de
spraak der ganse aarde, en van
daar verstrooide hen de HBBRE
over de ganse aarde."
Het toppunt van verwarring is misschien weI dat het de laatste jaren
niet meer duidelijk is 6f het weI zo
erg is dat de wereld zo veel talen
heeft. Velen vinden iedere uitstervende taal er een te veel en vergelijken zo'n taal graag met een
bedreigde diersoort. En in de Europese Unie is geld beschikbaar om
minderheidstalen van de ondergang te redden. Zou het kunnen
zijn dat God de spraakverwarring
helemaal niet als straf heeft bedoeld?
Duidelijk is weI dat Babylonie
langzamerhand iets van zijn onheilspellende klank aan het verliezen is. Het woord geeft nu zelfs al
aanleiding tot montere woordspelingen. In 1981 begon er op de televisie een spelletjesprogramma met
de naam Babbelonie, en in 1988
verscheen er een stripverhaal met
als ondertitel Met Knudde naar

Babbelonia.
Het maakt niet uit. Voor mij
blijft Babylonie een onheilspellend
en vooral prachtig woord, geladen
met drama.
•

DetorenvanBabel
volgens Pieter Bruegel
(15 63).
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"WAT IS DIT AllEMAAl?"
fen herverteller leest denieuwe vertaling

---...:_-"",.,

Nico ter Linden

Er isvooraf al vee I gejuicht overde Nieuwe Bijbelvertaling. OokNico ter
linden, predikant, bekend van zijnveelverkochte hervertelling Het verhaal

goat..., keek ernaar uit. Maartoenhij dezestien bijbelboeken las dieal
beschikbaar zijn,raakte hijal snel ontgoocheld. "Erligt een schat aan vertalingen opde plank, waarom daarniet dankbaar gebruik vangemaakt?
Waarom iets wat beterisdooriets wat minder isvervangen?"

k zat mij er al jaren op te verheugen: er was
een nieuwe bijbelvertaling in aantocht. Zondag
aan zondag moest ik vanaf de kansel vertellen:
'Gemeente, er staat dat en dat, maar eigenlijk
staat er dat en dat, en dat is natuurlijk veel
mooier want ...' Maar weldra zou dat niet meer hoeYen, nooit eerder lag er, her en der verspreid, in ons
taalgebied zo veel mooi vertaalwerk op tafel, nooit
eerder hadden wij zo veel inzicht in de beeldende
verhaaltaal van de bijbel, wat een voorrecht om al die
inzichten, al die schatten, bijeen te brengen in een
splinternieuw boek dat gedegen theologische en literaire inzichten zou paren aan poetische zeggingskracht. Het heeft de Here God nu eenmaal behaagd
zich in literatuur te openbaren (zoals Willem Barnard
het ooit formuleerde) - welnu, na het taalmonument
van de aloude Statenvertaling was er nu een nieuw
taalmonument in aantocht, wat een feest.
Onderschatting
Niet dus. Over het gehanteerde vertaalprincipe hoeyen wij geen ruzie te maken: brontekstgetrouw en
doeltaalgericht, precies zoals het hoort. Dus niet
vooral brontaalgericht, een vertaling in het Nederbreeuws die alleen voor ingewijden interessant is,
en ook niet vooral doeltaalgericht, iets plats in omgangstaal wat makkelijk weghapt, nee, een subtiel
evenwicht tussen het literaire meesterwerk van twee-,
drieduizend jaar geleden en de taal van nu . Zo heb
ook ik geprobeerd het te doen in mijn hervertelling
(met uitleg) van de bijbelse verhalen Het verhaal
gaat... Ik ben gevangenispredikant geweest en ik
stond jarenlang met mijn waar op de (Wester)markt,
en steeds heb ik voor ogen gehad dat ook iemand die
nauwelijks kan lezen en schrijven de tekst moet kunnen volgen. Maar de Nieuwe Bijbelvertaling onder-
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schat het yolk en zij onderschat haar eigen taalsturend vermogen.
Zeker, in de voorpublicatie van een aantal bijbelboeken vallen mooie taalvondsten te ontdekken, sommige psalmen zijn welluidend vertaald (al staan er
ook een stel onbegrijpelijke en lelijke missers in),
maar het algemeen oordeel moet toch zijn: dit deugt
niet.
Wat voorbeelden: Genesis 23:1, vertaling Huub
Oosterhuis en Alex van Heusden (HO): "Het leven
van Sara was [wat nu volgt is ongebruikelijk Hebreeuws en HO maakt er dan ook ongebruikelijk Nederlands van] honderd jaar en twintig jaar en zeven
jaren, de levensjaren van Sara." (HO drukt deze drie
verzen - en het hele bijbelboek - 'colometrisch' af, op
ademeenheden; het is immers poetisch proza . Jammer dat de NBV dat niet ook doet .)
In de NBV werd het: "Sara leefde honderdzevenentwintig jaar." Ze hebben het even voor ons opgeteld!
Prachtige gedragen tekst vers voor vers naar de knop pen.
Weggelaten
Genesis 23:2, HO: "En Sara stierf in Kirjat Arba, in het
land Kanaan."
NBV: "Ze stierf in Kirjat-Arba, het huidige Hebron, in
Kanaan." "Land" is weggelaten. Waarom? En denk
niet dat dat een kleinigheid is: het graf dat Abraham
zich nu gaat verwerven is het eerste stukje van het
beloofde land dat hij zijn eigendom mag noemen. En
waarom niet 'Sara stierf'? En waarom "ze" in plaats
van 'zij'? Ik leg op deze slak zout omdat de NBV
voortdurend voor het platte ze kiest, in plaats van dat
ze en zij subtiel worden afgewisseld , afhankelijk van
spreek- of schrijftaal en de melodie van de zin.
Genesis 23:3 (nadat Abraham zijn vrouw beweend
heeft) , HO: "En Abraham stond op van het aangezicht van zijn dode." (Hij gaat een graf kopen bij de
Hethieten) .
NBV: "Nadat Abraham bij haar gerouwd had en haar
had beweend, stond hij op, verliet de tent waarin zijn
overleden vrouw lag." Moet dat "aangezicht" nu echt
worden wegvertaald? Ik zou die klassieke woorden zo
in de gevangenis voorlezen, ook analfabeten hebben
het op hun netvlies zitten, het afscheid van het aangezicht van een van hun doden. En dan die tent! Helemaal zelf verzonnen!
Genesis 23:6 (de Hethieten bieden een graf aan),
HO: "Begraaf uw dode in ons mooiste graf."

In de vertaling van Martin Buber CI878-1965): "Im
erlesensten unsrer Graber begrab deinen 'Ioten."
NBV: "Begraaf uw vrouw [I] in het beste [I] graf dat
we [I] hebben," Je maag draait om. En dan te bedenken dat tientallen ogen die tekst hebben bekeken en
goed bevonden.
Genesis 38:16 (Juda ziet een hoer aan de kant van
de weg zitten, hij weet niet dat het zijn schoondochter Tamar is, die zich heeft vermomd). De Statenvertaling: ':Juda: 'Komtoch, laat mij tot u ingaan.'
Tamar: 'Wat zult gij mij geven, dat gij tot mij ingaat?'"
Buber: ':Juda: 'Lasz mich doch, bitte, zu dir eingehn.'
Tamar: 'Was gibst du mir, wenn du zu mir eingehn
darfst?'"
NBV: ':Juda: 'Ik wi! van je diensten gebruik maken.'
Tamar: 'Wat staat daar van uw kant tegenover?'"
Eigentijds, he? Het dialoogje is niet brontekstgetrouw,
maar weI doeltaalgericht - zo hoor ik het dagelijks op
de Wallen. En dat tutoyeren en vousvoyeren wordt
ook zo subtiel afgewisseld tussen de hoer en koning
klant. De misplaatste woordherhaling van de oude
verteller wordt door de NBV gelukkig even rechtgezet.

IAMTAM
De bijbelschrijvers willen ons meenemen in een theoFijnzinnig patroon

logische lijn die is opgehangen aan een grammaticale
structuur en aan een fijnzinnig patroon van grond- en
sleutelwoorden. Wi!je die vertellers recht doen en
hun lijn volgen, dan dienje waar mogelijk in de vertaling die structuur en dat patroon te respecteren en
recht te doen.
Voorbeeld: tweemaal komt in het boek Genesis op
twee bijzondere momenten de bijzondere uitdrukking
lekh lekhcf voor, die betekent: 'Ga jlj ...', met de nadruk op jij. Abram (later heet hij Abraham) moet
gaan, en niemand anders. De eerste maal (Genesis
12:1) moet Abram zijn land verlaten, de tweede maal
(Genesis 22:2) zijn zoon Isaak offeren. Twee cruciale
teksten zijn het, Huub Oosterhuis in 12: ':JHWH sprak
tot Abram: Ga,jij, uitje land C...)", en in 22: "En ga,
jij, naar C...)". Buber in 12:"Geh vor dich hin, aus deinem Land C.. .)" en in 22: "und geh vor dich bin in
C...)". De NBV negeert deze herhaling (en voegt ten
onrechte in 22 toe: "en ga met hem"). Hebben de vertalers dit verband niet gezien of hebben zij er geen
boodschap aan? Het laatste, want ik weet dat zij na
een voorpublicatie op deze passage gewezen zijn. Ik
vind dat onbegrijpelijk en hoogmoedig; het getuigt
van weinig respect voor de intentie van de schrijver
van weleer en vertaaltechnisch leverde deze significante woordherhaling geen enkel probleem op.
Hetdroge

Een ander voorbeeld: Jona, de weerspannige profeet,
in nood op zee, belijdt dat hij een dienaar is van de
God die de zee en het droge gemaakt heeft. Straks zal
hij door een grote vis worden opgeslokt en vervolgens
op het droge worden afgeleverd. Dat "het droge" is
cruciaal, want cruciaal in Israels geloof is de bevrijding uit Egypte, het uur dat Israel op het droge door
de Rietzee trok. In de NBV gaat dit volstrekt onnodig
verloren: tweemaal werd het "het land".
Nog een verwijzing naar het verhaal van de Rietzee verzuipt: Jona bidt in de buik van de grote vis, oftewel uit de schoot van het dodenrijk. CDe NBV: "uit
het rijk van de dood". Ik vind dat een onnodige verar-

ming.) Jona's gebed hangt van psalmcitaten aan elkaar, alleen de middelste drie verzen zijn van hemzelf. am die drie verzen draait het hele gebed, en in
het bijzonder om de middelste van die drie regels. Bij
een dichter die zo subtiel componeert (voor en na die
passage vind je in het Hebreeuws ook krek hetzelfde
aantal woorden!) is het dus opletten geblazen. Een
blik op de typografie van de tekst laat al zien dat de
vertellers zitten te rommelen. Maar goed, wat staat er
in de NBV: "zeewier om mijn hoofd verstikt mij". Fout
is dat niet, maar er staat 'riet'. Want weer speelt de
verteller met het verhaal dat Israel op het droge door
de Rietzee trok, achter Mozes aan, die als kind uit het
riet werd gered. Dat is immers het hart van Israels geloof, en daarom staat het zo in het hart van Jona's belijdenis. In mijn hervertelling maakte ik ervan: "met
wier was mijn hoofd omwonden, met het riet van de

zee".
Waarom neemt de NBV dat niet gewoon over?
Voor Ret verhaal gaat ... heb ik vrijelijk geput uit vele
vertalingen. Er ligt een schat aan vertalingen op de
plank, waarom daar niet dankbaar gebruik van gemaakt? Waarom iets wat beter is door iets wat minder is vervangen? Het gaat er toch om dat wij ('we',
om met de NBV te spreken) samen het mooiste van
het mooiste maken?
Omschrijving

Niet gehinderd door enige bescheidenheid heb ik nog
een vertaalvondst van mijzelf in de aanbieding. In
Hooglied 7 bezingt de jongen het meisje: zij heeft
prachtige ogen, prachtige borsten, mooi haar. De
NBG-vertaling uit 1951: ':Ie navel is een welgerond
bekken, waaraan geen gemengde wijn ontbreke." Wi!librordvertaling: ':Ie navel is een ronde kom, waarin
de gekruide wijn niet ontbreekt." Een navel met geurige wijn, wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Welnu, in deze vrijmoedige liefdespoezie wordt alles
genoemd, zij het niet direct maar omschreven. Voor ~
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de hoorders van toen was het duidelijk dat met de
navel het vrouwelijkgeslachtsdeel wordt aangeduid,
bij ons heeft de navel die associatie niet, dus dat
woord is ten onzent niet te gebruiken. Maar de NBV
doet het weI. Buber vertaalt: "Dein Schosz ist eine
Rundschale." Mimi Deckers-Dijs: ':Ievulva (is) een
ronde bokaal", maar dat is geen liefdespoezie, dat is
gynaecologentaal, en het is bovendien, anders dan
het origineel, geen omschrijving. Voor Hetverhaal
gaat ... bedacht ik: ':Ie lendenen omsluiten een ronde
kelk, een bron van geurige wijn." Dat is ook letterlijk
een 'omschrijving', maar als iemand iets beters weet,
neem ik het graag over.

In de zesdellge bestseller Hetverhaal
gaat... biedtNica ter
lindeneenhervertelling vande bijbel.

En het geschiedde ...
In de NBG-vertaling begint Lucas zijn geboorteverhaal van Jezus zo: "En het geschiedde in die dagen,
dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus
(...)". In de NBV is dat: "In die tijd kondigde keizer
Augustus een decreet af (...)". "En het geschiedde" is
gesneuveld. Is dat erg? Ik zou die klassiekewoorden
niet graag loslaten, ik heb ze in Het verhaal gaat ...
ook rustig laten staan, maar goed, als je ze te archaisch vindt, dan verzin je wat anders. Maar dan
moet je ook inderdaad wat anders verzinnen, want
Lucas heeft zijn geboorteverhaal zorgvuldig in drieen
ingedeeld, en hij laat die structuur zien door driemaal
"En het geschiedde" te
schrijven: in verband
met achtereenvolgens
Augustus, Jozef en
Maria, en de herders
die het gaan rondbazuinen. Maak er
voor mijn part driemaal 'En het gebeurde' van, als je die
drieslag van Lucas er
maar niet eigenmachtig uit knikkert.
"En het geschiedde, toen zij daar .
waren, dat de dagen
vervuld werden, dat
zij baren zou, en zij
baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en
legde Hem neer in een
kribbe,omdatvoor
hen geen plaats was
in de herberg." Houje
vast. NBV: ''Terwijl ze
[!l daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen nergens plaats was."
VoorLucas is de geboorte van Jezus de 'vervulling'
van de tijd, de thora en de profeten worden 'vervuld'.
Ik geef toe: dat is ingewikkeldvertalen, maar ik zou
als NBV de brontekst toch niet zo ver achter me laten
in een bijbel die een halve eeuw op de kansel en in
bijbelstudie gebruikt moet worden. Het welluidende
tweemaal "baren" wordt weggewerkt, het mooie
woord ''kribbe'' mag ineens niet meer (dat maakt veel
kerstliederen straks ontoegankelijk).En waar is de
herberg gebleven? Dat er nergens plaats was, staat er .
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niet, nondeju, er was geen plaats bij de mensen. Er
was weI plaats bij de dieren.
Vrouwonvriendelijk?
In Prediker staat het beroemde '~es heeft zijn tijd":

er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken,
een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, enzovoort. Prediker 3:2 in de NBV: "Er is een tijd om te
baren en een tijd om te sterven." Je kunt het Hebreeuws zo vertalen, maar omdat "baren' en "sterven" geen tegenstellingen zijn, is dit een betere mogelijkheid: 'Er is een tijd om geboren te worden en een
tijd om te sterven.'
Nu we het toch over Prediker hebben: in 7:23-29
staat een beruchte vrouwonvriendelijkepassage.
NBV: "En wat ik vind is altijd weer een vrouw die bitterder dan de dood is, die een valstrik is. Haar hart is
een klapnet en haar handen zijn ketenen. (...) Onder
duizend mensen vond ik er maar een die werkelijk
een mens was, maar het was geen vrouw. Alleswat ik
vond is dit: de mens is een eenvoudig schepseI."

En waar is de herberg gebleven?
Oat er nergens plaats was,
staat er niet, nondeju, er was
geen plaats bij de ttiensen.
Er was weI plaats bij de dieren.
Ja, zo kun je het vertalen, al blijft het vreemd dat
de wijze Prediker, die zich elders zo positief over de
vrouw uitlaat, hier ineens zulke vreemde praat uitslaat, Gelukkig Ieert een gedegen studie van de
Vlaamse oudtestamenticus Schoors dat Prediker hier
de traditionele kijk op vrouwen van zijn tijd noemt,
maar die juist kritisch op de korrel neemt. Omdat
Prediker nu eenmaal geen gebruik van aanhalirigstekens maakt, moeten wij zelf uitknobbelen waar hij
citeert en waar hij van het geciteerde afstand neemt.
In Hetverhaal gaat ... gaf ik een parafraserende vertaling: "Ze [niet: 'zij'!] zeggen dat de vrouw bitterder
is dan de dood, dat zij een valstrik is. Ze zeggen dat
haar hart een fuik is en dat haar handen boeien zijn.
(...) Ze zeggen ook dat je op duizend mensen hooguit
een betrouwbaar iemand vindt, maar dat dat nooit
een vrouw is. Ik heb al die beweringen grondig onderzocht, maar ik zag ze nergens bevestigd.'
Camera
Nog een voorbeeld, en dan houd ik op. Het begin van
het boek Jona Iuidt in de Statenvertaling: "Het woord
van de Heer geschiedde tot Jona: Sta op (.. .)". De
NBV houdt niet van dat "geschiedde", vooruit, dan
maken we er dit van: 'Het woord van de Heer kwam
tot Jona (...)'.Hoe geheirnzinnig her komen van het
woord van de Heer ook moge zijn, dit is heidere taal,
een kind kan het begrijpen,
De NBV maakt ervan: "Eens [I] richtte de Heer
zich tot Jona." Het verlammende is datje moet gaan
uitleggen dat dat ontaal is. Als tien vertalers en meeIezers dat niet voelen, wat zal jij dan nog? Mijnheer

de voorzitter, ik richt mij tot u ... En waarom eigenwijs en eigenm acht ig de camera boven geplaatst terwijl de verteller die beneden neerzet, bij de man die
een woord uit den hoge opvangt? Het voorbeeld
stemt mij daarom ook zo droevig, omdat velen na de
voorpublicatie van Jon a dit burgermansproza al aan
de kaak stelden, maar de NB\1, doof en blind voor wat
toch zo klaar als een klontje is, zo'n gruwelijke openingszin gewoon handhaafde. Het is dus niet uit te
leggen.
Marcus vertelt aan het begin van zijn evangelie (1:27)
welk een enorme indruk de woorden van Jezus maak-

ten op de mannen en vrouwen in de synagoge van
Kafarnaiim : "Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag!"
(NBG) . Om die oud e evangelist wat toegankelijke r te
maken , voegt de NBV twee woordjes toe. Moet kunnen , als de mode me mens en de doeltaal erom vragen: "Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot
gezag!"
Nee, onze taal en onze kerkelijke praxis wordt met
deze NBV geen dienst bewezen. Wij moeten hopen
dat de synode beseft dat dit allemaal niet kan en dat
deze NBV niet tot kanselbijbel mag worden gepromoveerd. En we moeten maar gauw iets mooiers maken.
Hebben we weer iets om ons op te verheugen.
•

SCHRIJVERS OVER
DE NIEUWE VERTAllNG

,

nen dan! Maar ja, wat moetje?
Naar bed gaan met? Copuleren?
Nieuwe Bijbelvertaling beoordeeld op zijn stilistische
Bezwangeren? Het bed delen met?
Zich verstrengelen met? Allemaal te
kwaliteiten. Tweevan hen, de schrijvers Rascha Peper
vaag, te deftig, net iets anders of,
erger nog : te poetisch ."
"De meest drastische wijziging
en Nicolaas Matsier,gingen na wat de mooistevertaalis het verschrikkelijke tutoyeren,
haast overal waar in de oude veroplossing was, wat de meestdrastische wijziging, en
taling u gebruikt werd - al schijnt
het in de uiteindelijke versie wel
wat het lastigste vertaalprobleem.
wat minder te zijn geworden. Ik
kan er niet aan wennen."
"Een aardige vertaaloplossing is
aSCha Peper: "Het vinden
Redact ie Onze Tool
te vinden in Exodus. De farao weivan een goed, modern
gert halsstarrig om de Israelieten
equivalent voor een armet hun vrouwen en kinderen de
chaisme als bekennen moet een
woestijn in te laten trekken . In
van de lastigste vertaalprobleem
zijn geweest . In het stuk dat ik
hoofdstuk 10, vers 10 zegt hij, in
onder ogen kreeg, was daarvan ge- de NBG-vertaling uit 1951: 'De
maakt: 'gemeenschap hebben met'. HERE moge met u zijn, -als ik van
Akelig netjes , neutraal en sfeerzins ben u met uw kinderen te
laten gaan!' De nieuwe vertalers
loos. Hoeveel inniger was bekenhebben hier iets geestigs van
weten te maken : 'Denk maar niet
dat ik jullie ooit met jullie kinderen laat gaan! Ik zou jullie nog eerder de hulp van de HEER toewensen.'"

........- -----.
.

.

Diverse literatoren hebbende concept-tekst van de
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RaschaPeper: "lk
kanniet wennen aan
het verschrikkelijke
tutoyeren."
Foto: Chrisvan Houts

icolaas Matsier: "Een
heellastig en vermoedelijk onoplosbaar vertaalprobleem is natuurlijk JHWH. Ik
denk dat ik de raadselnaam zou
hebben laten staan, en noch de
'HEER' van de traditie noch een feministische 'Aanwezige' dan wel
'Eeuwige' verkozen zou hebben."
"Van het nogal drastische 'broeders en zusters ' in plaats van 'broeders', in het Nieuwe Testament,
ben ik ook niet erg gecharmeerd.
Dat de wereld godlof een beetje
QNZE
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Nicolaas Matsier: "lk denkdat ik de raadselnaam
jHWH zou hebbenlaten staan."
Foto:ChrisvanHouts

minder macho is geworden , is nog
geen reden om oude teksten op dit
punt eens wa t gastvrijer te gaan
maken. Dat heeft niets met vertalen te maken ."
"Een mooie vondst, juist ook
in de context, is dat 'ijdelheid der
ijdelheden' nu 'lucht en leegte ' is
geworden. Lees het begin van Prediker er maar op na en zie hoezeer
'lucht en leegte' thuishoren bij de
elementen: de zon, de wind, de
rivieren."
•
Rascha Peper (1949) is schrijfsterva n
romans en verhalen, Haar jongste boek is
de roman Wie scheep gaat (2003),
Nicolaas Matsier (1945) is prozatst, vertaler en essayist. Vorig jaarverscheen zijn
essaybundel Debijbe/va/gensNic% os

Motsier.
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JUDAS, SARA, BENJAMIN
Bijbelse eponiemen
~:..

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

Ewoud Sanders

komt. Hij leest tegenwoordig dagelijks, aan het eind
van de dag, een bijbelhoofdstuk aan zijn kinderen
eeuwen heen zijner veel personen uit debijbel in het Nederlands terecht- voor. Niet meer uit de Statenvertaling, maar uit de
kinderbijbel, en mede op verzoek van zijn kinderen,
die oak op school veel over de bijbel horen.
gekomen. Veel van zulke eponiemen zijn ookallang weerverdwenen.
Als je de bijbelvan jongs af aan dagelijks opgelepeld hebt gekregen, is het vanzelfsprekend dat je
Wie gebruikt nog weleens Rebekka, voor 'vrouwdiegoed haar mond kan
op den duur goed bekend raakt met enkele markante
personen uit dit werk. Dat zal een van de redenen
roeren'?
zijnwaarom er relatiefveel eponiemen (dat zijn
ij mijn zwagerthuis lazen ze vroeger
woorden die gevormd zijn op basis van een eigennaam) en uitdrukkingen met een bijbelse eigennaam
drie keer per dag uit de bijbel. Mijn
bestaan. Bij een bijbels eponiem moetje denken aan
zwagerkomt uit een streng gereforBenjamin in de betekenis 'jongste kind, lievelingetje',
meerd boerengezin uit Ouderkerk aan
bij een bijbelse uitdrukking met een eigennaamaan
den IJssel. Na het ontbijt, na het midZD Dud alsMethusalem.
dageten en aan het eind van de avond las zijnvader
In totaal zijn er in de literatuur ruim zestig van dit
een bijbelhoofdstuk voor. Lange hoofdstukken wersoort woorden en uitdrukkingen gesignaleerd. Welke
den somsin tweeen gehakt, maar als het een kart
worden er tegenwoordig nag gebruikt, en welke niet
hoofdstuk was, las hij er een paar achter elkaar voor.
meer? Op welke onderwerpen hebben ze betrekking
Nooit werd er van dit ritueel afgeweken, al was het
en hoe zit het op dit punt met de verdeling tussen
- bijvoorbeeld in de hooitijd - nag zo druk op de
mannen en vrouwen?
boerderij. En nooit werd een tekst afgeraffeld.
Die laatste vraag is makkelijk te beantwoorden:
Bovendien werd er niks overgeslagen. In sommige
zoals zo vaak in de geschiedenis komende vrouwen
bijbelboeken staan lange, saaie opsommingen over
spijs- en drankwetten, over reinigingsvoorschriften en er bekaaid af. Van de ruim zestigwoorden en uitdrukkingen in deze categorie gaan er slechts tien over
over hoe de ark precies werd gebouwd - maar oak
vrouwen. Algemeen bekend is Sara. Oorspronkelijk
die werden woord voor woord voorgelezen. Oak het
Hooglied dus, dat volgens sommigen "heerlijke, erowerd hiermee een platte speculaaspop aangeduid die
tisch getinte liefdespoezie" bevat. "Maardat werd in- een vrouwvoor haar vijftigste verjaardag kreeg, maar
dertijd door ons kinderenniet onderkend", aldus mijn tegenwoordig kun je oak zeggen: 'Zij is vandaag de
zwager. "Mijn vader las op een uiterst monotone, lij- Sara', zoals je van een man kunt zeggen: 'Hij is vanzige toon voor. Oak zinnen als 'Uwtwee borsten zijn daag de Abraham' (naar Johannes 8:57).
als twee welpen, tweelingen van een ree', en 'Mijn
Huisbestierster
Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn
Watje oak nag weleens tegenkomt, is een bedrijvige
borsten vernacht' maakten daardoor bij ons geen
Martha voor 'een zorgvolle drukke huisbestierster'
wulpsegedachten los."
zoals het in de grote Van Dale heet. Martha is de zusOpmerkelijk is dat mijn zwagerals kind geen
enkele bijbeltekst kreeguitgelegd - vader las hardop, ter van Maria van Bethanie en Lazarus. Toen Jezus
hun huis bezocht, ging Maria rustig aan zijnvoeten
moeder en de kinderenluisterden stilzwijgend. Na
zitten luisteren, terwijl Martha druk bleef redderen en
ongeveereen jaar was Het Boek, vanzelfsprekend in
bedienen. "Zoo werd zij de type van aile bedrijvige
de Statenvertaling, uit en began vader opnieuw, van
voren af aan. .
vrouwen, van aile drukke en zcirgvuldige huismoeders", schreefdominee Zeeman in 1884. Zelden wordt
hier echter bij aangetekend dat Martha niet echt blij
Markante personen
Mijn zwageris van 1948, maar in Ouderkerk wordt in was met die taakverdeling. Zij beklaagde zich bij
Jezus dat Maria bleef zitten terwijl zij liep te draven,
sommige gezinnennag altijd een paar keer per dag
maar dit kwam haar op een standje van de Verlosser
uit de bijbel voorgelezen, net als op veel andere
plaatsen in Nederland. Mijn zwagerheeft er zijnbuik te staan: die vond dat Maria verstandigerwas door
naar hem te blijven luisteren (Lucas 10:40-42) .
niet van vol, hoewelhij nag maar zelden in de kerk

De wareJakob, een ongelovige Thomas, een bedrijvige Martha - doorde
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sukkels, sullen, bangeriken, gemeneriken, zonen die
zich tegen hun vader verzetten, zondaars, druktemakers, windbuilen, ongelikte beren, onnozelaars,
stijfkoppen,wreedaards, treiteraars, verraders en
norse, onverstandige of jaloerse kerels aan ons voorbij trekken. Met namen als Absalom, Achab, Achitofel,
Ezau, Goliath, Judas, Kain, Lamech, Lappidoth, Moab,
Mordechai, Nabal, Naboth, Nicodemus en Zebedeiis.
Dat vooral bijbelfiguren met een negatieve karaktertrek het in het Nederlands tot eponiem hebben geschopt, zal weI komen doordat priesters en dominees
hun gelovigen graag angst inboezemden - angst voor
God en angst voor de gevolgen van een leven in zonde. En misschien is het ook weI zo dat de Nathanaels
('eenvoudig en oprecht mens', naar Johannes 1:48) of
Salomo(n)s ('wijs iemand', naar 1 Koningen 3) onder
ons sterk in de Ininderheid zijn.
NicodeMus

Dekuise Suzanna volgens Gustave Dore

(1832-1883)

Ondertussen blijft de vraag hoe wijdverbreid dit soort
woorden en uitdrukkingen nu zijn geweest. Ze zijn
voomamelijk gedurende de negentiende eeuw opgetekend in tijdschriften en in specialistischeen algemene naslagwerken (de jongste collectie, samengesteld
door C.G.L.Apeldoom en T. Beijer, dateert van 1997
en is getiteld Van Achilleshiel tot Toom van Zeus. BijOok kuise Suzanna wordt af en toe nog gebruikt,
belse en mythologische eponiemen in de Nederlandse
taal).·Opname in een woordenboek wil echter niet alvoor 'kuise vrouw', hoewel kuisheid nu vaak wordt
tijd zeggen dat woorden en uitdrukkingen een druk
beschouwd als een ouderwetse en uitstervende
deugd. De uitdrukking verwijst naar de mooie, vrome leven leiden of hebben geleid in de spreek- of schrijfSuzanna die in het apocriefe Daniel 13:1-64 eerst door taal. Soms wordt daar ook iets over gezegd. Zo vermeldt de grote VanDale nog altijd zebedeus in de betwee geile grijsaards wordt bespied tijdens het baden
tekenis 'weerloze tobber, sur (waarschijnlijk naar
en die vervolgens door hen valselijkvan overspel
wordt beschuldigd.
Marcus 1:19-20), maar al in 1874 schreef de bekende
Amsterdamse dominee E. Laurillard in het boekje BijDaarmee zijn we echter door de bekende bijbelse
vrouweneponiemen heen. Of zijn er nog veel mensen bel en volkstaal: "Nimmer heb ik den naam Zebedeiis
hooren gebruiken in den zin van: een 'achterblijver'
die de volgende eponiemen gebruiken?
of een 'sukkelaar'."
- Abigai1 voor 'dienstmeisje' (naar 1 Samuel 25:24);
Bij mijn zwager thuis werd er in ieder geval weinig
- Delila voor 'valse vrouw,verraadster' (naar Richte- op deze manier naar de bijbel verwezen. Men yond
ren 16);
dit al snel te frivool en een vorm van spotten met de
- Dorcas voor 'liefdadige vrouw' (naar Handelingen
Heilige Schrift. Algemeenbekende uitdrukkingen als
9:36). Er is nog wel een actieve intemationale
de ware Jakob, een Judas of een Salomonsoordeel konhulporganisatie, opgezet door christelijkevrouwen, den weI door de beugel, maar toen Inijn zwager een
die Dorcas heet;
keer voor de grap zei dat je de naam Nicodemus
- Izebel of Jezebel voor 'hoer, slet, zedeloze vrouw'
moest uitspreken als 'Nico de Mus', kreeg hij meteen
(naar Openbaring 2:20);
een 'pets' voor zijn hoofd. Natuurlijk mocht hij geen
- Magdalena voor zowel 'boetvaardige zondares' als
~eetje' zeggen, want dat is een verbastering van
voor 'sullige vrouw' (onder andere, ten onrechte,
Jezus, maar ook iedere blijk van desinteresse tijdens
het driemaaldaagse bijbellezen kon worden bestraft.
naar Lucas 7:37-50);
- Rebekka voor 'vrouw die goed haar mond kan roe- In de woorden van mijn zwager: '2\lsik tijdens het
ren' (onder andere naar Genesis 24:57-58);
schriftlezen Inijn hoofd even op mijn armen op tafel
- Zuleika voor 'verleidelijke vrouw'. Zuleika is de
liet rusten, kon ik een klap verwachten."
vermoedelijke naam van de vrouw van Potifar;
zij probeerde Jozef te verleiden ("Lig bij Inij!") in
Het hoofd op de armen - dat lijkt op slapen. En slapen tijdens het lezen van Gods woord, dat kan nooit
Genesis 39:7-12.
goed aflopen. Ook daar is een eponiem voor, dat in
Negatief karakter
1899 is vastgelegd in het boek Woordenschat, van T.H.
Over naar .de mannen. Dat zijn er te veel om hier uit- de Beer en E. Laurillard. Volgens dit woordenboek
voerig te behandelen, maar er is een ding dat onmid- kun je iemand die tijdens een kerkdienst in slaap valt,
dellijk opvalt. Bij de vrouwen is het aantal eponiemen schertsend een 'Eutychus' noemen, naar Handelingen
met een negatieve en een positieve betekenis gelijk.
20:9, waar wij lezen: "En een zeker jongeling, met
Bij de mannen zijn de eponiemen met een negatieve
name Eutychus, zat in het venster en met een diepen
betekenis duidelijk in de meerderheid (60 procent,
slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen
tegen 25 procent eponiemen met een positieve betesprak, door den slaap nederstortende, viel van de
kenis; de rest is neutraal). We zien een stoet van onderde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenobetrouwbare raadgevers, zwakkelingen, goedzakken, men."
•
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EIGENNAMEN IN
BIJBELVERTALINGEN
Ook niet verta/en is soms /astig

------.
.
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HenkHeikens - neerlandicus, docentHebreeuws, Utrecht

Eigennamen worden vaak niet vertaald. Veel Hebreeuwsenamen in de
bijbelbereikten het Nederlands via het Grieks en het Latijn. Doorverschillen tussen talen kwamen ze vaak niet ongeschonden door de omzettingen
heen. HoeNoach veranderde in Noe, en Sjalomo in Salomo.

n de bijbel komen woorden voor die niet vertaald worden. Daar horen gewone woorden toe
als efa en kor (maatnamen), gofer (het hout
van de ark van Noach), en amen, halleluja en
hosanna. Maar de grootste groep vormen de
eigennamen: van personen, volken , plaatsen, bergen,
maanden, feesten, enzovoort. De Hebreeuwse bijbelboeken tellen er ruim drieduizend. Sommige daarvan
worden vertaald, zoals Heer, Rietzee en Loofhuttenfeest, maar de meeste niet.
Hoe geef je onvertaalde woorden weer? Ontleningen worden doorgaans geschreven zoals in de oorspronkelijke taal. Zo schrijven we shag en unit zonder
ons echt af te vragen of het niet sjek en joenit had
moeten zijn. Bij het Hebreeuws is dit overnemen niet
mogelijk, omdat de letters ervan afwijken en de taal

Samfon draagt de flepoorten van Gaza wech.

bovendien een medeklinkeralfabet heeft ([MirjamJ is
dus Mrjm). Het schrift van de bijbelboeken is wei
meer op het onze gaan lijken sinds joodse schriftgeleerden er in de Middeleeuwen klinkertekens bij
hebben gezet, maar overschrijven blijft onmogelijk.
Dan dienen zich twee mogelijkheden aan: klanken
weergeven (transcriptie) of letters omspellen (transliteratie). Bijbelvertalers zijn geletterden. Hun aandacht is bij de letters. Die spellen ze om. Daarbij blijkt
het een ideaal om een schriftteken uit de bijbel om te
zetten in een letter in het Nederlands.

Saba en Seba
Uiteraard verschillen het Hebreeuws en het Nederlands van elkaar, onder andere in hun klanken . Dat
zorgt bij het een op een omletteren voor puzzels. Zo
heeft het Hebreeuws de klanken [sJ, [sjJ en [tsJ, die
met verschillende letters worden geschreven. Deze
worden in het Nederlands allemaal weergegeven door
een s. Daardoor zouden de koningen van [Sjeba] en
[Seba] in Psalm 72 die van Seba en Seba worden.
Deze kwestie werd opgelost door verschil te creeren
tussen de klinkers: Saba en Seba.
Ook andere verschillen vallen door de omzetting
weg. Zo zijn de klinkertekens die in de Middeleeuwen
aan het medeklinkerschrift van de Hebreeuwse bijbel
werden toegevoegd, enkelvoudig. Daardoor hebben
ook de namen in onze bijbelvertalingen aileen maar
enkele klinkerletters . De aa, ee, ie en 00 ontbreken, en
ook de oe komt niet voor. Die dub bele klinkers heb ben we wei nodig , bijvoorbeeld om onderscheid te
maken tussen [me] en [mee]. Bij Getsemane hebben
we geleerd dat het niet rijmt op welgedane, maar
wei op iets als gaje mee; Age zal in onze uitspraak
rijmen op sage, terwijl het woord in het Hebreeuws
klinkt als [AgeeJ. En doordat ook de Hebreeuwse
oe-klank werd weergegeven door een enkele letter,
namelijk de u, rijmt Ruth bij ons op grut en niet op
groet, en zeggen we [halleluja] en niet [halleloeja] .

Lange vertaalhistorie

Em belt door liJI noch kracht te dwingen.
Zowel "Samson"als
"Simson" in eenprent
van Pieter H. Schut

(161 9-1660).

Terwyl men Samfon dreigt te Gaze, als in een' kerker
Benepen , flart de helt met poorte cn grendel voort

By nacht ten bergc op; en verbeclt ecn' helr, die flerker
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Onze Nederlandse bijbels weerspiegelen de uitkomst van een lange vertaalhistorie. De vraag hoe
Hebreeuws het best kon worden weergegeven, deed
zich al voor toen voor het begin van onze jaartelling
de Septuagint gemaakt werd, de vertaling van de
Hebreeuwse bijbel in het Grieks, destijds de algemene cultuurtaal van het oostelijke MiddellandseZeegebied . Hebreeuws en Grieks zijn geen verwante

talen. Ook het Griekswist niet goed raad met de
klanken s, sj en ts. [Sjalomo] werd daarom Salomo,
[sjabbat] sabbat, [Tsion] Sion, en [Tsabaot] Sabaot.
Ook moest er iets worden gevonden op de Semitische
keelklanken. Zo werd [Korach] Kore en [Noach] Noii.
En de Griekse oplossing voor een andere keelklank
aan het begin van het woord leverde ons Gaza en
Gomorra Ope Bovendien werden Hebreeuwse namen
vergriekst, onder andere door toevoeging van eel) s:
Elia+s, Jesaja+s, Jona+s, Juda+s, Zacharia+s en
Mos(j)e+s. OokJezus kwam zo aan zijn slot-so
Toenhet Latijn de algemene omgangstaal werd en
de Grieksebijbelboeken werden opgevolgd door de
LatijnseVulgaatvertaling, werden daarin Griekseversies van bijbelse eigennamen overgenomen. En wat
in de Vulgaatvan de katholieke kerk staat, klonk
een halve eeuw geleden ook in katholiek Nederland:
Abdias, Isaias, Jeremias, Noli en Samson, waar protestants Nederland het Hebreeuws weergaf: Obadja,
Jesaja, Jeremia, Noach en Simson. Protestantse vertalers gaven ook de Hebreeuwse namen in het Nieuwe Testament, die daarin een Grieksevorm hadden
gekregen, hun Hebreeuwse vorm terug. AIleende
belangrijkste auteur van het Oude Testament bleef
zijn Griekse naam houden: Mozes, met een slot-s dus.
Overigens laat de naam Simson zien dat het om
Hebreeuws gaat met de klinkertekens die in de Middeleeuwen waren toegevoegd. Het Grieksvan de Sep-

tuagint en het Nieuwe Testament geeft de Hebreeuwse klinkers weer van acht atien eeuwen eerder. Toen
was de i nog vaak een a, was daarom Simson nog
Samson, en Mirjam nog Marjam. Samson is dus ouder
dan Simson, net zoals ons nieuwtestamentische
Maria(m) een ouder Hebreeuws weerspiegelt dan ons
oudtestamentische Mirjam.

S(j)ibbolet
Zoals onze oosterburen moeite hebben met Scheveningen, zo konden de Efraimieten het woord sjibbolet
niet zeggen; dat werd bij hen [sibbolet]. De Grieken
konden met de sj ook niet overweg. In de Septuagintvertaling van Richteren 12:6 staat dan ook dat de
Efraimieten 'het wachtwoord' niet konden zeggen.
.Nederlandse bijbelvertalers maakten aIleen in Richteren 12:6 verschil tussen de sj van·sjibbolet en de s
van s.ibbolet, omdat het verschil er daar toe doet.
Maar verder gedragen ze zich als Grieken en hebben
ze het over Salomo, Simeon en sabbat. Daarentegen
geven joodse vertalers als Jitschak Dasberg in dat
soort woorden wel de sj-klank weer. Met die klank
kunnen wij Nederlanders verder trouwens uitstekend
overweg. Anders was het Hebreeuwse woord sjofel
immers sofel geworden, en zou Sjaron in onze kranten Saron hebben geheten. Maar de Statenvertaling
van Hooglied 2:1 blijft de roos uit de vlakte van Saron
bezingen.
e

WAAR ZIJN DE MENSEN VAN
GOEDE Wil GEBlEVEN1
Over de vertaling van een woord in Lucas 2:14
In deCanisiusbijbel eohetGloria vandekatholieke eredienst komtdelin-

Anderezin

Maar volgens de protestanten had die engelenzang
snede "demensen vangoede willivoor. Andere bijbelvertalingen kozen
anders geklonken. Toen de oorlog afgelopen was,
konden we weer de jaarlijkse kersttoespraken van de
koningin horen, en die was protestant. En ik weet nog
voorheel verschillende interpretaties van deGriekse bron. Wat lOU het
hoe verwonderd ik was toen ik koningin Juliana -. ik
meen dat zij het was, maar het moet weI in het begin
worden in de Nieuwe Bijbelvertaling1
van haar regeerperiode geweest zijn - hoorde citeren:
"C...) vrede op aarde, in de mensen een welbehagen".
Ik wist weI iets van de verschillen tussen katholiek en
[aapde Rooij - neerlandlcus, Nijmegen
protestants taalgebruik Cverrijzenis tegenover opstanding, leerling tegenover discipel, enz.), maar hier ging
het niet aIleen om een heel ander woord, maar om
udere katholieken zullen zich nog weI
een andere zinsconstructie.
herinneren dat de engelen in de kerstKoningin Juliana citeerde (toen nog) de Statennacht zongen: "Glorie aan God in den
hoge en vrede op aarde aan de mensen
vertaling. In de officiele opvolger daarvan, de vertavan goede wil". Dat hoorden die katholieken tenmin- ling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
ste in het gedeelte uit het tweede hoofdstuk van het
van 1951, is de engelenzang weer anders; daar staat:
Lucasevangelie dat met Kerstmis werd voorgelezen, en "(... ) vrede op aarde bij mensen des welbehagens".
dat konden ze het hele jaar door in hun missaallezen Hetzelfde woord welbehagen dus (zij het in een ouin de Nederlandse vertaling van het Gloria van de mise derwetse genitiefvorm), maar in een andere zinsconHet gaat mij hier om de woorden van goede wil. Ik structie en dus met een heel andere betekenis.
weet nog dat ik die in de Tweede Wereldoorlog, die ik
Vulgaat
als kind heb meegemaakt, heel zinvol vond. Er werd
Hoe is dit allemaal mogelijk? De oudere katholieken
toen uiteraard veel voor de vrede gebeden, maar die
van zojuist zullen, geconfronteerd met deze verschilwenste je niet zozeer Hitler en zijn trawanten toe ..
len, weI gezegd hebben: 'Het moet "mensen van
die waren niet 'van goede wil'.
o N Z ETA
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HugoMetsers alsThijs
Glorieus. in detv-serie
fen mensVCIn goede

wil. jarenzeventig.
naarde romanvan
Gerard Walschap.

goede wil" zijn, want
dat staat er in het
Latijn.' En inderdaad,
daar staat: "Et in terra
pax hominibus bonae
voluntatis" - en je
hoefde niet eens goed
Latijn te kennen om
dit te kunnen vertalen; met een beetje
Frans (dat je toen op
de lagere school al
leerde) kwam je een
heel eind.
Maar die Latijnse
evangelietekst is ook
maar een vertaling,
want de evangelies
zijn geschreven in het
Grieks. In het Grieks
staat op de plaats
waar het Latijn "bonae
voluntatis" heeft, een woord; in sommige handschriften in de nominatief Conderwerpsvorm), in andere in
de genitief (bezitsvorm), respectievelijk eudokia en
eudokias. Dit naamvalsverschil is de oorzaak van het
verschil in constructie tussen de Statenvertaling en
de vertaling van het NBG uit 1951. De Statenvertalers
hebben kennelijk een Grieks handschrlft gebruikt met
de vorm eudokia, de NBG'ers kozen voor eudokias. De
Latijnse vertaler - Hieronymus (ca. 347-419), zijn vertaling staat bekend als 'de Vulgaat' - gebruikte blijkbaar ook een handschrlft met een genitief, maar hij
vertaalde het woord eudokia anders.
Volgens mijn oude Griekse schoolwoordenboek betekent eudokia: "I. welbehagen. - 2. goede bedoeling.
- 3 besluit." Welbehagen staat dus voorop, en waarschijnlijk niet zonder reden. De in katholieke kringen

gezaghebbende Bible de Jerusalem (1955) zegt in een
voetnoot bij Lucas 2:14 (ik vertaal uit het Frans) : "De
gangbare vertaling: 'vrede aan de mensen van goede
wil', gebaseerd op de Vulgaat, geeft niet de gebruikelijke betekenis van de Griekse term weer."
Eenvoudiger
Of Hieronymus de gebruikelijke betekenis van eudokia niet kende of dat hij met opzet een minder gebruikelijke betekenis voor zijn vertaling koos, zullen
we weI nooit weten. WeI kunnen we vaststellen dat
de Nederlandse katholieke bijbelvertalers zich in de
tweede helft van de twintigste eeuw aangesloten hebben bij de protestantse vertaaltraditie. In de Canisiusbijbel (1948) lezen we nog: "C...) de mensen van
goede wil", maar in de Willibrordvertaling CI975):
"C...) de mensen in wie Hij welbehagen heeft" en in
de herziene Willibrordvertaling CI995): "C...) de mensen in wie Hij een welgevallen heeft". De mens en van
goede wil zijn dus verdwenen, maar in plaats van het
kale "van het welbehagen", zoals het in de bijbeltekst
staat, heeft men voor een expliciterende vertaling
gekozen. En met het wat ouderwetse welbehagen op
zichzelf was men kennelijk ook niet erg gelukkig.
De oecumenische Groot Nieuws Bijbel (de tekst
van het Nieuwe Testament is van 1972) gaat nog verder in de richting van het hedendaagse taalgebruik
dan de herziene Willibrordvertaling en heeft: "C...) de
mensen die in Gods gunst staan". Misschien nog eenvoudiger is de Nederlandse tekst van het Gloria in de
mis zoals die in de tegenwoordig meest gebruikte
tekstboekjes te vinden is: "C...) de mens en die hij liefheeft". Dat laatste heeft ook de Bible de Jerusalem als
vertaling gekozen C"qu'il aime").
Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik nog niet
hoe de Nieuwe Bijbelvertaling Lucas 2:14 zal weergeYen. Maar de mensen van goede wil zullen weI niet
terugkeren.
•
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et heeft altijd iets treurigs: een gedicht
in zijn eentje, op een verder witte bladzijde, in een gesloten boek, en er is geen
hond die er nog naar omkijkt. Ooit is
het met veel goede bedoelingen bedacht, geschreven,
herschreven, afgerond, ingestuurd, aangenomen en
afgedrukt, maar daama onbegrepen en ongelezen gebleven. Het geldt voor veel van de latere sonnetten
van Jan Kuijper. Ingewikkelde bouwsels zijn het,
met veel citaten en toespelingen, maar ook met rare
wendingen en omkeringen en vreemde grappen. Ze
beginnen met een regel uit de bijbel (in de bundel
Bijbelplaatsen, 1983), uit een gedicht van een Nederlandse dichter CTomben, 1989) of uit een vertaald
gedicht van een buitenlandse collega CBarbarismen,
1994). Daarop volgt dan een web van associaties,
waar zo her en der wel een aardig effect of nieuw
verrassend inzicht in aan te wijzen valt, maar de bedoeling van het geheel blijft vaak duister.
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"(Hiaat.) De warmte is gewoon de warmte op."
Dat is de curieuze beginregel van 'De tombe van Jan
Hanlo'. Het bleek na lang zoeken inderdaad een regel
uit een gedicht van Hanlo tezijn: 'Verdediging van
het iets', waarin hij zich hardop denkend en pratend,
met allerlei herhalingen en spreektaalslordigheden,
richt tot Hidde vall der Ploeg, die in een soortgelijk
gedicht enkele gedachten over iets en niets, begin en
eind, kou en hitte en het absolute nulpunt had losgelaten. Kennis van de gedichten van Hanlo en Van der
Ploeg verhoogt het begrip van het gedicht van Jan
Kuijper niet, zou ik zeggen - maar dat zegt niet alles.
Misschien ziet een betere lezer de verbanden weI.
Fantasiecontexten
Mij restte niet veel anders dan er met grote ogen naar
te kijken en hier en daar maar eens te grinniken. ''Als
schapewolken bij een weersomslag, / zo houden wij
elkaar aan de avondlucht", las ik. Ik weet niet wie die

"wij"zijn. Ik weet niet hoe twee mensen (of andere
wezens) elkaar aan de avondlucht kunnen houden, al
of niet als schapenwolken bij een weersomslag. Gelukkigvolgde daarop de mooie regel ''Tohoe en bohoe
voor- en achteruit", die mij in ieder geval in de lach
deed schieten en die mij in al zijn onbegrijpelijkheid
een vrijbriefleek om niet verder naar betekenissenen
zinvolle verbanden te speuren. Dat zou alleen maar
leiden tot eindeloos tohoeen en bohoeen voor-en
achteruit - en dan vooral achteruit.
De woordenboeken en naslagwerkenkenden tohoe
niet, en zijn buurwoord bohoe evenmin. Het zou nog
een toespeling kunnen zijn op het klankgedicht'Oote'
van Hanlo, waarin regelsvoorkomen als "Oote oote
oote boe" en "Hoeboe hoe boe", maar ook daarmee
kwam er nog niet veel begrijpelijke betekenis in de
tekst. Ik adopteerde de regel dan maar voor eigen gebruik, hardop te zeggen in allerlei onoverzichtelijke
situaties, zoals tijdens oploopjes, bij het kijken naar
exotische balsporten en in de polonaise. Ook erg geschiktvoor allerlei fantasiecontexten. Het vierde elftal van FC Knudde speelde een bekerwedstrijdtegen
het tweede van FC Tohoe en Bohoe Voor- en Achteruit. In de dierentuin waren wij tussen de hokken van
de opgewondenTimboektoe-oehoes en de woeste
boeroeboedoer-roerdompen opeens opgenomen in
een luidkeels tohoe en bohoe voor- en achteruit.

geleerden redetwistennog weI over de vraag of het
tohuwabohu het begin van de scheppingvertegenwoordigt of juist de chaos die aan de scheppingvoorafging. Begon God de scheppingmet het maken van
een vooralsnogwoeste en ledige aarde? Ofwas er
eerst woest-en-ledigheid waarover op een gegeven
moment de Geest Gods kwam aangezweefd, waama
het echte scheppen kon beginnen? Tohuwabohu:
begin of voorbegin?
" De horror van toen"

K. Michel kiest voor "het begin voor het begin", en
ziet daarbij "een toestand zo oer / dat mijn buitenwijkverbeelding slechts/ tekortschietendevergelijkingen voorhanden heeft." Hij is heel erg onder de indruk van die vijf"loeizware" lettergrepen met hun
niet veel goeds voorspellende woeste en droeve oeklanken. '~s je het hardop herhaalt / zieje land-

Begin ofvoorbegin?

Zo dacht ik erover totdat ik in 1997 een aflevering
van het tijdschriftRaster onder ogen kreeg, geheel
gewijd aan de bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling.
Daarin was een gedicht van K. Michel opgenomen,
'Vers twee', en daarin yond ik voor het eerst de tohoe
en de bohoe van Kuijper terug. Zobegint het:
Bij herlezing klinkt het als
een postcoitaal gevoelvan droefenis
tohoe wa bohoe, tohoe wa bohoe
Waargaat dit over?Verderop stonden wat regels die
een verklaringboden:
Vijfloeizwarelettergrepen
met meer gewicht dan alle elementen tezamen
tohoe wa bohoe, de aarde woest en ledig
in de hebreeuwse tekst van genesis een vers twee

schappen zich ontvouwen/ een novemberse zandplaat in de waddenzee / de desolate vlaktes ten zuidoosten van GlenCoe/ en ga je turf ruiken, leisteen/
twee adelende hazen in de schuur."En nog weI meer.
Grootse verbeeldingenvol oe-klanken, maar ze schieten allemaal tekort: "Ookhollywoodiaanse aardbevingen / vloedgolven, orkanen en vulkaanuitbarstingen
/ moeten peanuts zijnvergeleken met de horror van

In het eerste boek van Genesis, dus meteen in het

toen".

begin van de bijbel, moest de verklaring gezochtworden. Vers I, Statenvertaling: "In den beginne schiep
God den hemel en de aarde." Vers 2: "Deaarde nu
was woest en ledig, en duistemis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefdeop de wateren."
Tohoe bleek het Hebreeuwse woord voor 'woest',
en bohoe voor 'ledig' en wa voor 'en'. In plaats van
"woest en ledig" leest men ook weI "onherbergzaam
en verlaten" of "godvergeten en grimmig". De Nieuwe
Bijbelvertaling kiest voor ''woest en doods".
In sommigebijbelcommentaren duiken instantvertalingen op als "wirwar en wanorde" of "een barre,
bijsterewereld",waaruit al de neigingblijkt om de
toestand van tohoe en bohoe te verzelfstandigen, tot
een synoniemvoor zoiets als chaos of tumult of warboel, In het Duitsis das Tohuwabohu een tamelijk gewoon zelfstandignaamwoord voor een ongeordend
zootje, net zoals in het Frans (le tohu-bohu). Schrift-

Intussen wilde mij ook met al deze nieuwe achtergrondkennis nog steeds niet duidelijkworden wat de
"tohoe en bohoe voor- en achteruit' in het sonnet van
Jan Kuijper moeten. Toch een verwijzing naar 'Oote'
van Hanlo, het donkere en somber klinkende oerklankenvers? Het is weleens opgevat als de beschrijving
van een orgasme. K. Michel hoorde in tohoe wa bohoe
juist "een postcoitaal gevoelvan droefenis". Orgasme
of post-orgasme? En dat al in vers twee van de bijbel,
op een moment waarop de schepping nog maar net
begonnen is, of volgens anderen zelfsnog moet beginnen, te midden van alle woest-en-ledigheid. Hoe
nu?
Noterenwij daarom maar vlug in het Woordenboek
van de poezie: "to hoe wa bohoe : in ieder geval: een
heleboel gedoe; (subst.) tohoewabohoe: woestendroefgeloei, te weten voor, tijdens en/of na het scheppen,
inzonderheid in den beginne (Hebreeuws)."
•
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GreDubbeldam,
Deaarde waswoest

enledig, email.
E1gendom Chrtstell]keAgrart·

scheHogeschool Dranten

(advertent/e)

GEDICHT VOOR

IAMTAM
Maandelijks ruimen we een plaats in voor gedichten: speciaal
voor OnzeTool geschreven poezle over taal en alles wat daarmee

De Nieuwe
Bijbelvertaling

samenhangt.
Dit keer een gedicht van Rob Schouten (1954). In 2001 ontving hij de Herman Gorter-prijs voor zijn bundel/nfauste dienst prognose. De opvolger daarvan, Apenlier. verscheen begin dit jaar

bij De Arbeiderspers.

Standaardeditie

~

in De Nieuwe
Bijbelvertaling
met deuterocanonieke boeken.
Met bijbeltekst
in twee kleuren.

KANAANS

°mijn paplepel bijbel van Babel,
al sprak ik alle talen maar
die van Kanaan niet, ja ik ware,
nou niet overdrijven, maar niet
die hier nu, door ontferming bewogen
bij het zien op tv der heerscharen,
denkt 'maak hen als een werveldistel,

Formaat 12 x 18 em
ISBN 90-6126-859-1
Uitgeverij NBG/KBS
Prijs € 33,50

als kaf voor de wind.'
Werveldistel wablief? Behemoth?
De Gittiet? Goedertieren?
Ja, hoe snap ik het vrouwtje voor wie
de kerkgang al geslaagd was
als dominee 'Mesopotamie' zei.
0, het werk Zijner handen,
Volapuk van mijn jeugd,
toen taal nog vanzelf sprak. sela.

... Paralleleditie
Met de twee belangrijkste
vertalingen naast elkaar :
De klass ieke Statenvertaling
en De Nieuwe Bijbelvertaling
Formaat 16 x 24 em
ISBN 90-6539-248-3
Uitgeverij Jongbloed
Prijs ca. € 57,50

Rob Schouten

.,~
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Rlistijnen
7 Wieofwat zijn fi/istijnen inde
• uitdrukking naar defi/istijnen
('kapot')1
,Volgens het Idioomwoordenboek
• (1999) vanVan Dale is naar defilistijnen (gaanjhelpenjzijn) "eenzinspeling
op delangdurige strijdtussen de
lsraelleten ende Filistijnen" , diein
verschillende bijbelboeken wordt beschreven.
DeFilistijnen waren een niet-Semitischvolkdat zich zo'n duizend jaar
voor Christuslangs de kustvan Palestina had gevestigd (in de buurt van
Gaza) envaak strijd leverde met het
buurvolk, de lsraelleten, Mede vanwegede beschrijvingen in de bijbelhebbende Filistijnen een slechte naam
gekregen. Rlistijnen heeft zich daardoor langzaam maar zeker ontwikkeld
tot een soort scheldwoord met de betekenis 'belagers', 'niet-gelovigen' of
'verachtelijk volk'.
Denaam Palestina (en Palestijnen)
gaatoverigens terug op de oude
Latijnse naam Philistia voor 'land der
Filistijnen'.

Bijde spellingherziening van 1947
isechterbesloten decombinatie th in
leenwoorden niet te handhaven als ze
aan het eindvaneen woordstaat (/abyrint, chrysant), als zegevolgd wordt
dooreen medeklinker (antraciet, etnoloog, atleet), of als ereen f of ch aan
voorafgaat (difterie, allochtoon). Het
woord triatlon staatoverigens pas
sinds 1995 in het Groene Boekje.
DeNederlandse Triathlon Bond
heeft lange tijd de spelling triathlon
gepropageerd, omdat die beteraansluit bij deinternationale spelling
enbij de oorsprong van het woord
(zie de rubriek 'Tamtam' in Onze Taal
van oktobertqqz). DebondIietons
desgevraagd echterweten dat enige
tijd geleden isbesloten de h achterwege te laten, behalve in de eigen
naam.

de uitdrukkingtoch ookwel om het
begrip 'zoeven, daareven, daarnet' uit
te drukken. 'Oaarstraks' zeggen wij
dan bij voorkeur; daarstraks ben ik
hem nogtegengekomen."
Voorveel taalgebruikers kan straks
aileen naar detoekomstverwijzen,
maarvolgens ailewoordenboeken
kan het ookslaan op een tijdstip in
het verleden. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal neemtcitatenuit
dezestiende enzeventiende eeuwop
waarin ditstraksvoorkomt.
Aisstraks naar hetverieden verwijst, wordt hetvaak uitgebreid tot
daarstraks of zostraks, enin gesproken
taal ookweitot toe(n)straks. Maar
soms blijkt het al uit het zinsverband:
'Hij was straks noghier' kan niet naar
detoekomstverwijzen. Er zijnzinnen
denkbaarwaarin het niet duidelljkis,
zoals 'Ik had hetje straks willenvertellen'; meestal blijkt danuit decontext
weiwat er bedoeld is.

De reden waaram
715 dereden waarom correct
• Nederlands, of is het een contamlnatlevan dereden dat en waarom1 Bljvoorbeeld: 'Oit isde reden
waarom ik het nlet doe: Ikzou zeggen: 'Olt15 de reden dat Ikhet nlet
doe' of 'Olt iswaarom Ikhet niet
doe.'

IAMTAM
Alle(n)

7 Moetje aile of allen schrijven in
• de volgendezin:'Oevier kamers
beschikken alle(n) overeen kledlngkast'1
IJuist is aile: 'Devier kamers beschik• ken aileovereen kledinqkast,' De
vorm allen kan aileen gebruiktworden
als naar personen verwezen wordt:
'Devierjongens hadden allen hun
diplomagehaald: Bijzaken (zoals
kamers) blijft de n altijd achterwege.
Hetzelfde onderscheid geldtvoor
beide en beiden: 'Detwee kamers beschikken beide overeen kledingkast'
(zaken) versus 'Detwee jongens haddenbeiden hundiplomagehaald'
(personen).

Triatlon/triathlon
7Wordt hetwoord triat(h)lon met
• of zonder h geschreven1

Triatlon: driekamp,
bestaande uitzwemmen,fietsen en de
marathon.

I De offidele spelling is triatlon, zon• der h. Vergelijkbare woorden zijn

biatlon, triatleet, atleeten atletiek.

Straks
7 Voormijverwijst strob naar iets
• in de toekomst. Veel mensen gebruikenhet echter om naar het verledente verwijzen. Kan het allebei1
,AI in 1948 schreef de redactie van
.Onze Taa/: "De gewone betekenis
[van straks] is:overkortentijd, op een
naderend ogenblik; maarwij bezigen

__

Etymologisch gezien Iigt de spelling met th meervoorde hand. Het
woorddeel-atlon gaatnamelijk terug
op het Griekse woord athlon ('wedstrijd'), dat in dietaal met de letter
theta wordt geschreven. En detheta,
dieeen andere klank weergeeft dan
der, wordt in het Latijnse alfabettraditioneelweergegeven als th; vergeIijk thema en theater.
ON Z ETA A l

I Voorveel mensen klinkt dereden
.waaramdubbelop: waaram betekentimmers 'om welke reden'
('Waarom hebje dat gedaan7'), dus
reden en waaram hebben een gemeenschappelijk betekeniselement.
Waaram isechterniet aileen een
vraagwoord, maar ook een zogeheten
voornaamwoordelijk bijwoord,vergeIijkbaar met bijvoorbeeld waaraan en
waarin; denkaan constructies als 'de
reden waaraan ik twijfel' en'de reden
waarin ik qeloof',In ouderNederlands
zei menwei 'de reden aan welke ik
twijfel', 'de reden in welke ik geloof'.
'Dlt isde reden waarom [= om welke]
ik het niet doe', met waaram als voornaamwoordelijk bijwoord,sluit hier
naadloos bij aan. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt
dereden waaram al honderden jaren
gebruikt.
Aileen als dereden waaram zonder
verdere toevoeging voorkomt,kaner
bezwaar zijn:'Ik hebzomijn twijfels
overde reden waarom' (gevolgd door
een punt) iseen onvolledige zin. In
andere gevallen iser met dereden
waaram nietsmist
•
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177 ANDERE WOORDEN VOOR KOFFIEPAD
Taaladviesdienst

D

at Senseo-koffie ook bij
de lezers van Onze Taal
populair is, bleek wei na
onze oproep om een altematief te
bedenken voor koffiepad (Onze Taal
juli/augustus), 158 lezers bedachten samen maar liefst 177 woorden
voor het met koffie gevulde ronde
filtertje. Daartussen zaten allerlei
vermakelijke vondsten; neem bijvoorbeeld poffertje, de aanduiding
die de vijfjarige dochter van Toine
Otten uit Tilburg gebruikt voor
koffiepads ("Er zit al een poffertje
in"). Grappig vonden we ook inzendingen als jilterflik, leutzakje, pleurschijfje en troostbuiltje.
Verreweg de meeste inzendingen
beginnen met het woord koffie. De
volgende woorden werden zeven
keer of vaker voorgesteld :

koffierondje (44X)
koffiebuiltje (35X)
koffieschijfje (I5X)
koffiekussentje (9X)
koffiemaatje (7X)
koffiezakje (7X)
Daarnaast passeerden talrijke andere samenstellingen met koffie de
revue, zoals koffiebolletje, koffiediscus, koffiedot, koffiekompres en kofjiepatroon. Ook waren er lezers die
een samenstelling met inleg noemden: inlegkoffie en inlegrondje. Vanwege de associatie met inlegkruisje

hadden de meesten van hen echter
ook hun twijfels over deze woorden .
Zoals gevraagd onderbouwden
de meeste lezers hun voorkeur. Een
greep uit de vele overwegingen die
we ontvingen:
- Ik vind dat koffierondje goed
klinkt, het is puur Nederlands,
het doet recht aan de vorm die
het heeft en het leent zich goed
voor reclameslogans: 'Met koffierondjes hebt u in een handomdraai een rondje koffie.'
(Hillie Elzinga)
- Laten we het op koffierondje
houden. Een pad is rond en je
kunt er koffie van zetten. (. ..)
Bovendien is koffierondje lekker
kort. Dan hebben we meteen
een naam voor de koffie die
uit zo'n Senseo-apparaat komt:
rondjeskoffie. (Johan Bronsveld)
- Mijn voorkeur voor koffiebuiltje
boven koffiezakje zit hem in het
feit dat er ook nog andere koffiezakjes zijn: zakjes met oploskoffie. (Boudewijn Waijers)
- We hebben al het theebuiltje en
het kruidenbuiltje, daar kan nog
wei een koffiebuiltje bij. (Addie
Schrieken)
- Cottonpads worden in dit land
toch ook verkocht onder de naam
wattenschijfjes? (Adriana van
Dooijeweert)
- Koffiekussen is inderdaad een

goed Nederlands alternatief
en een beter alternatief dan
koffiezakje, omdat een zakje een
opening veronderstelt en een
kussen niet. (Menno Sypkens
Smit)
- Koffiemaatje verwijst naar de
afgepaste hoeveelheid in zo'n
koffiepad, maar heeft ook het
eenzame karakter in zich van
iemand die voor zichzelf - en
dus niet voor anderen - een
enkel kopje koffie zet. Want
daar is het Senseo-apparaat
voor bestemd: mens en die voor
zichzelf koffiezetten. Een maatje
dus, een vriend. (Victor Peters)
Uiteindelijk hebben we besloten
koffierondje tot geschiktste altematief uit te roepen. Het is het woord
dat het vaakst ingezonden werd en
net als veel inzenders vinden we
koffierondje erg duidelijk en welluidend . De eerste die koffierondje
voorstelde, was Monique Eggermont uit Haarlem. Zij koos voor
koffierondje "orndat het precies uitdrukt wat het is: het is rond en er
zit koffie in". Wat ons betreft is
daar geen speld tussen te krijgen.
Monique Eggermont onrvangt
daarom de boekenbon van € 25,van de Stichting LOUT (Let Op Uw
Taal).
We danken aile inzenders voor
hun enthousiaste reactie .
•

ANDER WOORD VOOR ... OUDERENPROOF

S

inds 2002 werken zes Nederlandse provincies samen
in het project 'Is uw gemeente ouderenproof? Ouderen in
dialoog met lokale overheden', dat
als doel heeft ouderen te laten
meedenken over het ouderenbeleid in hun gemeente. Op de website www.ouderenproof.nl wordt
de term ouderenproojals volgt
gemtroduceerd: "Weet u aan welke
criteria uw gemeente moet voldoen om op een prettige en gezonde manier oud te kunnen worden
[sic]? En weet u wat nodig is op
terreinen als wonen, zorg en welzijn om zo zelfstandig mogelijk in
uw gemeente te kunnen wonen,
nu en in de toekomst? Kortom: is
uw gemeente ouderenproof?"
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Ouderenprooj betekent dus 'geschikt voor ouderen'. Het achtervoegsel -prooj heeft hier niet helemaal dezelfde lading als in bijvoorbeeld waterprooj en shockprooj
('bestand tegen water' en 'bestand
tegen schokken'). Ouderenprooj
vertalen met 'bestand tegen ouderen' levert immers een wat vertekend beeld op; een gemeente die
ouderenproof is, weert ouderen
niet maar staat juist open voor
hen.
De heer H. Bours uit Oirschot betrokken bij bovengenoemd project - schakelde Onze Taal in om
een Nederlands equivalent voor
ouderenproojte bedenken. Het
voor de hand liggende altematief
ouderenvriendelijk heeft het binnen
T A A l
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het project niet
gered, aldus
r---~
de heer Bours,
vermoedelijk.
I ~~1Il-~
omdat het niet
.\
( \~.
55+
erg lekker bekt.
I -,! (
'-2!.~,."
W,e zijn bemeuwd of de le-, \1~, 1
55+
60
zers van Onze
Taal een welluidend en duideLogo van het
lijk altematief voor ouderenprooj
kunnen bedenken. Uw suggesties
project 'Is uw qemeente ouderenkunt u tot 25 oktober sturen naar
proof?'
de Taaladviesdienst, Raamweg
ra, 2596 HL Den Haag; e-mail:
taaladvies@onzetaal.nl. De Stichting LOUT stelt een boekenbon van
€ 25,- beschikbaar voor de inzender van het geschiktste woord. •
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met een bepaaljuist
om een verband
Stuur
tot reageren.
aan elke lezer de mogelijkheid
Taal biedt
Onze
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 (even-

de concrete koning of keizer te willen
leggen. De landstreek Basilicata, in de
Romeinse tijd Lucania geheten, is het
gedeelte van Zuid -Italië dat, met onderbrekingen, nog tot in de elfde of
twaalfde eeuw tot het Byzantijnse Rijk
behoorde en vanuit de rest van Italië
gezien dus de `keizerlijke ('basilikos')
provincie' was.

tueel) functie. De redactie kan buiten medeweten van de auteur
inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties,

Naschrift Riemer Reinsma

en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur.

De naam Basel is volgens de meeste bronnen (o.m. Albert Dauzat,
Les noms de lieux) pas in 374 gegeven. De precieze spelling van destijds is niet bekend: volgens sommigen was dat Basilia, volgens anderen Basilea. De keizer naar wie
de naam verwijst, was volgens de
meeste bronnen Valentianus I. Dat
de naam niet Latijns maar Grieks is,
verklaart Dauzat uit het feit dat er
indertijd een hellenistische mode
heerste, die zich bijvoorbeeld ook
uitte in de naam Gratianopolis (nu
Grenoble; uit het Griekse polis,
`stad', en Gratianus, de naam van
de zoon van Valentianus).

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.

Herkomst plaatsnamen [i]:
Basel e n Basilicata
J. Baars - Hostert, Luxemburg

iemer Reinsma schrijft in zijn artikel over de herkomst van geografische namen (`Van hier tot
Tokio', Onze Taal7/8) dat in de plaatsnaam Basel het Griekse woord basileus
(`koning, keizer') zit. Maar volgens A.
Demandt, in zijn Geschichte derSpátantike (1998), is de stad, die oorspronkelijk Augusta Raurica heette, door
keizer Julianus ('de Afvallige', keizer
van 36o-363) vernoemd naar zijn
moeder Basilina. Misschien houdt de
naam Basilina verband met basileus,
maar het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat Basel rechtstreeks van dit
Griekse woord is afgeleid.
Met betrekking tot de Italiaanse
streek Basilicata zegt Reinsma: "Hier
weten we zelfs niet bij benadering in
welke tijd de desbetreffende koning
moet hebben geleefd." Het is ook niet

Overblijfselen van de
Romeinse nederzetting Augusta Raurica
te Augst bij Basel
Foto: Rómerstadt Augusta

Raurica

Herkomst plaatsnamen
Brighton en Berkshire

[2]:

Theo Backer - Julianadorp

r, ij het interessante artikel `Van
I,"ç hier tot Tokio' (Onze Taal 7/8)

van Riemer Reinsma wil ik twee
kanttekeningen plaatsen. Ten eerste
schrijft Reinsma dat het woorddeel
-ton in de Engelse plaatsnaam Brighton
teruggaat op het Angelsaksische
woordje tun, dat `boerderij' betekende. Maar etymologen verschillen nog
weleens van mening over de herkomst van woorden, en zo vond ik in
het boek Words and Places van Isaac
Taylor een andere verklaring. Taylor
schrijft: "Angelsaksische achtervoegsels van haast gelijke klank werden
soms door elkaar gehaald. Dit is vaak
gebeurd met stone en ton. Zo is [de
naam] Briggestan veranderd in Brix
ton, en Brihtelmes-stan in Brighthelmstone, Brighthamptom, en [ten slotte]
Brighton." Kortom, de oorsprong van
ton in Brighton is niet tun, maar stan
('steen, burcht').
Mijn tweede opmerking betreft de
naam Berkshire, die Reinsma verklaart
als een verbastering van bare + oak +
shire, oftewel `graafschap van de kale
eik'. Over het woorddeel shire bestaan
geen misverstanden, maar de Online
-

Etymology Dictionary geeft: "Berkshire,
Old English Bearrocscir (893) from an
ancient Celtic name meaning `hilly
place'." Toch iets heel iets anders dan
die `kale eik'.

Naschrift Riemer Reinsma
Het mag dan zo zijn dat er op een
bepaald moment verwarring is ontstaan tussen stone en ton, maar dat
neemt niet weg dat de etymologie
van een naam wel degelijk kan worden vastgesteld als we de schriftelijke bronnen bekijken uit de tijd dat
die twee woorddelen nog niet in
klank waren samengevallen, en nog
stan en tun luidden. De oudst overgeleverde vorm van Brighton is volgens E. Ekwall, The Concise Oxford
Dictionary o f English Place-names
(ig6o) Bristelmestune, wat dus op
tun/ton (en niet op stan/stone)
wijst.

Herkomst plaatsnamen [3]:
Brighton
Paul J. Marcus - Amsterdam

n hetartikel'Van hier totTokio'
(Onze Taal7/8) voert Riemer
Reinsma als naamgever voorde
plaatsnaam Brighton ene Bartholomeus op. De Oudengelse naam
Beorhthelmes-tun (in modern Engels
zou dat Brighthelmston kunnen zijn),
wijst er echter op dat de naamgever
iemand was met een authentiek
Germaanse roepnaam die verwant is
met Brighthelm.
Naschrift Riemer Reinsma
De oudst gevonden spelling suggereert inderdaad eerder een verband
met een Germaanse naam Berchthelm dan met Bartholomeus. Ook
E. Ekwa 1 I, The Concise Oxford Dictionary o f English Place-names (ig6o),
denkt er zo over.

Herkomst plaatsnamen [4]:
Buffalo en Green Mountains
Dick Thoenes - Dwingeloo

n het artikel `Van hier tot Tokio'
(Onze Taal 7/8) wordt vermeld dat
de naam van de stad Buffalo (NY) te
maken zou hebben met buffels. Bij
mijn bezoek aan die stad werd mij verzekerd dat de naam afkomstig was van
Beau Fleuve, waarmee Franse ontdekkingsreizigers de Niagara-rivier aanduidden. Dit wordt bevestigd door ►
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Webster's New World Dictionary (1984).
De'buffalo' (eigenlijk bizons) leefden
ookveel westelijker. inde prairies.
Verder Iiggen de Green Mountains
nietinde staat New York maarinVermont.

Green Mountains.
Vermont

Naschrift Riemer Reinsma
Hetverhaal uitde Webster Iijkt mij
onwaarschijnlijk. In iedergeval
denken de meeste naamkundigen
er andersover. Volgens Adrian
Room. Place-names oftheWorld

(1974). isde stad 6f genoemd naar
de naburige Buffalo Creek, 6f naar
een indiaans stamhoofd. Volgens
G.R. Stewart, Names ontheLand
(1982). is Buffalo de Engelse vertaling vande naam van het stamhoofd vande Seneca-indianen, en
werdde Buffalo Creek eveneens
naarhet stamhoofd genoemd.
In beidegevallen suggereertde
naamgeving dat er daarbizons
hebben geleefd. Volgens Stewart
leefden erbizonsindriekwartvan
de Verenigde Staten.

Het nut van spelfouten
H.vanHulst- Nuenen

~~~
~&;;\~~~~ ,~> ~ :~~o._~=-~~;,,?:~~
...

n hetjuli/augustusnummer publiceerdede redactie het artikel'Ministers ineen mandje', over"taalkronkels inwinkels en de horeca", De
laatstealinea vandit artikelluidde:

I

"Maar het moet gezegdworden: de
tekstenop de voorgaande foto's
mogendan in taalkundig opzicht niet
feilloos zijn, zezijn iniedergeval wei
qezlen." Datdeed mij denken aan het
volgende voorval.
In het gebouwwaarmijn kantoor
huisde, hadeen schilder een muur
vaneen glanzende laklaag voorzien.
Opeen grootstukkarton had hij met
grote lettersgeschreven: "GEVERFT
NADr.Hij zagdat ikeromlachte. Zijn
uitleg wasverbluffend: "lkweet heel
goed dat geverfd met een d en nat
zonder d moetworden geschreven.
Maar met dezefoutetekst schieten de
mensen inde lach, zevinden mij een
grotestommeling en lopen door. Ik
hebde ervaring dat met de correct
gespelde tekst veel mensen zich
ervanwillen overtuigen ofde verfinderdaad nat is, en danzit mijn schilderwerk inkortetijdvol vingerafdruk~n:

•

LEREN ALS KAT EN HOND
De betekenis van het woordje te
Je leert lezen, maarje leert opstraatgoeduit te kijken.
Wat doetdat woordje te daar7 Wanneerishet leren en
wanneer leren te7 Grammatica op devierkante millimeter.
Peter-ArnoCoppen - Radboud Universiteit
Nijrnegen

I

k ben geen goede taaladviseur. A1s wetenschapper twijfel ik aan alle zekerheden die
je nodig hebt om een advies
met enige overt'uiging over het
voetlicht te brengen. Vooral dingen
die ik moet opzoeken, brengen mij
vaak tot radeloosheid.
Iemand belt mij op en vraagt: 'Ik
heb hier een zin uit een brochure
voor de opleiding Kunstgeschiedenis die begint met '1e leert kunstwerken beschouwen." Moet daar
geen te bij?' Eh. Tja, kan, maar
hoeft niet? Dat is me te subtiel voor
een snel oordeel, dus ik moet het
opzoeken. Wat zegt de Algemene
Nederlandse Spraakkunst CANS)?
Als de met leren verbonden in.finitief een activiteit aanduidt die
geacht kan worden tot een 'on-
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taalvermogen vormt. Ik vind onderderwijspakket' te behoren Cop
wijs erg belangrijk, maar dit lijkt
school of in een vergelijkbare
me een beetje te veel eer.
situatie), kan leren alleen maar
Er moet dus een andere eigengroepsvormend gebruikt worden.
schap in het geding zijn, die de
Je moet een beetje door de ANSANS gemist heeft of heeft vereenzelvigdmet dat gekke "onderwijsterminologie heen lezen om daar
pakket", Een eigenschap die bij
een taaladvies uit te halen, maar
voorkeur oak op andere plaatsen in
wat er staat is: als je leert in een
'onderwijspakket', dan is het zonde grammatica een rol speelt. En
der teo Dat is een makkelijkadvies, liefst ook nog in combinatie met
zou je zeggen. Weglatendat teo Het het woordje teo Wat kan dat zijn?
Er bestaat nog zo'n geval waar
gaat in de brochure toch om een
onderwijspakket? Lees de ANS-pas- het al dan niet gebruiken van te
sage voor, en je hebt een keiharde een betekenisverschil teweegautoriteit achter je staan. Geen pro- brengt. Het gaat om de zinnen 'Zij
bleem, dus.
kwam naast mij zitten' en 'Zij
kwam naast mij te zitten.' De ANS
heeft het hier over een "hogere beHetnoodlot
slissingsinstantie" (het toeval, het
Het punt is alleen dat ik hier als
taalkundige helemaal niets van
noodlot) die bij de tweede zin een
snap. Ik begrijp wel dat de beteke- rol speelt en bij de eerste niet. Is
nis van een zin van invloed kan zijn dat bij leren ook niet het geval?
op de woordkeuze. Als het gaat
Bestaan er twee soorten leren, net
over mensen gebruikje een vraag- zoals er twee soorten komen bestaan?
woord als wie of over wie, bij dingen zeg je wat of waarover. Maar
dat gaat altijd om een basaal beteDeperfecte leerling
kenisonderscheid (zoals mens Ik heb weleens gelezen hoe je een
ding). Ik heb echter nog nooit gekat kunstjes kunt leren. Dat gaat
hoord van een taalkundige beteke- heel anders dan bij een hond. Een
niseenheid 'onderwijspakket', die
hond heeft iets in zijn genen waardoor hij het van nature prettig
een essentieel onderdeel van ons

vindt om zich uit te sloven om het
baasje een plezier te doen. Het
dier is voorgeprogrammeerd am de
signalen op te vangen die aangeyen watjij wilt. De hand is de perfecte leerling.
Een kat zit heel anders in elkaar. Natuurlijk, het dier vindt het
prettig om aangehaald te worden,
en een kattensnoepje zal hij ook
niet versmaden, maar het hele
idee dat je daar iets voor lOU moeten doen is hem volkomen vreemd.
Wilje een kat leren am over een
stok te springen, dan zul je dat
heel geleidelijkmoeten doen. Leg
een stok voor hem op de grand. Iedere keer als de kat daar toevallig
overheen slentert, geef je hem een
snoepje. Na verloop van tijd hou je
de stok een eindje boven de grand.
Vermijd om te proberen aan te
geven dat je wilt dat hij eroverheen springt, want dan raakt hij
onmiddellijk ongeinteresseerd. Beledigd, zou je haast zeggen. Geef
hem weer een snoepje als hij toevallig over de stok stapt. Op deze
manier kun je een kat geleidelijk
conditioneren om over een stok te
springen. Het dier zal overigens aIleen maar over de stok springen
als hij zin heeft in een snoepje. Dat
hij jou daar een plezier mee zou
doen, speelt geen enkele rol - als
die gedachte al bij hem opkomt.

Een handleertheel
anders daneenkat.
Foto: Marlan 5ervaas

natuurlijk in praktijksituaties kunnen overlappen (je leert immers
ook op school gedeeltelijk door ervaring en gedeeltelijk door het onderwijzend personeel), kunje met
het gebruik van te wel degelijk andere accenten leggen. Zegje 'Ik

A. Test uw spellingkennis
1.

a. saire
b. sere
c. serre

2.

a. shawl
b. sjaal
c. sjawl

Ervaring als leermeester

Wat zijn de verschillen tussen leren
als een hond en leren als een kat?
De hand verwerft een bepaalde
vaardigheid door direct toedoen
van een leermeester. De hond leert
over een stok springen, zeg maar
'in een onderwijspakket'. De kat
daarentegen kan dezelfde vaardigheid verwerven, maar hij doet dat
op basis van ervaring, die wel veroorzaakt kan zijn door een leermeester, maar die speelt dan toch
slechts een indirecte rol. De kat
leert over een stok te springen.
Daarmee is het verschil tussen
leren als kat en leren als hand
terug te brengen tot de rol van de
verzwegen leermeester. Is die leermeester, net als bij komen te, een
'hogere macht' (die dus kan bestaan uit het toeval, maar ook uit
iemands ervaring), dan heb je
leren als een kat, en dus te ('de kat
leert te springen'). Is de leermeester identificeerbaar met een persoon, dan heb je leren als een
hond, en dus geen te ('de hond
leert springen').
Hoewel beide vormen van leren

3. a. een op een relatie
b. een-op-eenrelatie
c. een-op-eenrelatie
4. a. vita mine C
b. vitamine-C
c. Vitamine C

heb geleerd goed op te letten', dan
leg je de nadruk op het 'door schade en schande'-aspect. Zegje daarentegen 'Ik heb goed leren opletten', dan impliceert dat een menselijke leermeester. Wat de ANS een
"onderwijspakket' noemt.
•

3. verticuteermachine
a. tuingereedschap
b. slungel ige kettingroker
c. wegwerkersgereedschap

4. palts
a. blauwsel
b. burcht
c. voortplantingsgedrag
C. Zoek de fouten
De onlangs posthuum verschenen biografie van de bekende
Addis Abebiet bleek door de
goede vriend in zijn hoedanigheid als uitgever hals over kop t e
zijn gekuisd.

1.

5. a. geaudit

b. qeaudlt
c. ge-audit
6. a. Barbados
b. Barbedos

c. Barbedos

2.

Die man met die baco in z'n
borstzak is een van de arbeiders
die betrokken was bij de productie van deze chassissen; hij kan je
haarfijn uitleggen hoe weeldig de
corruptie bij de contr6le-instantie
tierde.

B. Vergroot uw woordenschat
1.

2.

tijk

D. Extra

a. houtsoo rt
b. grondsoort
c. matrashoes

Hoe heet de stijlfiguu r in de zin
'Deze voorstelling was en succesvol,
en vernieuwend , en radicaal'?
a. anakoloet
b. chiasme
c. polysyndeton

variola
a. groente
b. muziekinstrument
c. pokken
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Vogelnamen

Welsprekendheid

Etymologisch standaardwerk

l
B

n zijn monumentale Verklarend en etymoloQ
gisch woordenboek van de Nederlandse vogel.namen gaat Klaas J. Eigenhuis in op alle Nederlandse en
Friese namen (en op een groot aantal gewestelijke en plaatselijke benamingen) voor vogels die in de Lage Landen in het
wild voorkomen. Ook veel uitheemse soorten passeren de
revue. De herkomst wordt verklaard in 2200 lemma's, waarin
zo'n 8000 vogelnamen aan bod komen. Waarom heet de
Panuris biarmicus in het Nederlands 'baardmannetje'? En
heeft de naamfitis soms te maken met het geluid dat dit boszangertje produceert? Deze verklarende informatie, met vaak
eigenaardige en amusante details, vult Eigenhuis aan met uitgebreide etymologieen van de vogelnamen, plus de varianten
en buitenlandse equivalenten ervan. Het boek is geillustreerd
met etsen en veldschetsen. In vogelaarskringen geldt het nu
al als standaardwerk.

I

Klassieker eindelijk in het Nederlands
e Griekse denker Aristoteles (384322 v.Chr.) verdiepte zich als eerste
in de psychologische en sociologische aspecten van het pleidooi en de
redevoering. Hij zag in dat een oordeel
zich niet alleen laat vormen op basis van
argumenten ('logos') , maar ook wordt
beinvloed door factoren als de persoonlijkheid van de redenaar ('ethos') en de
gemoedstoestand van zijn publiek ('pathos'). In zijn Retorica beschrijft Aristoteles de logische, psychologische en ethische aspecten die de
spreker (of schrijver) in overweging moet nemen.
Aristoteles' befaamde standaardwerk is nu voor het eerst
in het Nederlands vertaald. De tekst is voor niet-gespecialiseerde lezers toegankelijk gemaakt met noten, een register,
aanhangsels en een literatuurlijst.

D

€ 5,- korting voorlezers van Onze Taal
€ 4,75 korting voorlezersvan Onze Taal
Verklarend en etymologisch woordenboek vande Nederlandse vogelnamen
(Stichting Dutch Birding Association, gebonden, 672 bladzijden) kost

Retorica (Historische Uitgeverij, gebonden, 320 bladzijden) kost in de

in de boekhandel € 39,95. Het boek wordt u zonder verdere kosten

boekhandel € 38,75. Het boek wordt u zonder verdere kosten toege-

t oegest uurd als u € 34,95 overmaakt op rekening 4265902 van het

stuurd als u € 34,- overmaakt op rekening 4265902 van het Genoot-

Genootschap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Vogelnamen' en uw Iidnum-

schap Onze Taal in Den Haag o.v.v. ' Ret orica' en uw lidnummer of adres.

mer of adres. Voor Belqie: € 37.45 op postrekening 000-1635566-49.

Voor Belqie: € 36,25 op postrekening 000-1635566-49 .

Idioomwoordenboek
10.000

uitdrukkingen verklaard

preekwoorden, uitdrukkingen, gezegden,
zegswijzen, spreuken
en vergelijkingen - kortom:
idioom - vormen een
smeermiddel van de communicatie. Door de vaste
vorm en het beeldende karakter ervan begrijpen taalgebruikers elkaar moeiteloos . Desondanks is niet altijd duidelijk waar een uitdrukking vandaan komt, of wat er nu precfes
mee bedoeld wordt. In dat geval biedt het Idioomwoordenboek
van Van Dale uitkomst. Het geeft van zo'n 10.000 uitdrukkingen de betekenis en de herkomst, plus informatie over varianten en synonieme uitdrukkingen, en over equivalenten in
andere Europese talen. Het gebruik van de uitdrukkingen
wordt verduidelijkt met citaten uit de hedendaagse media.
Het Idioomwoordenboek ziet er anders uit dan een gemiddeld
woordenboek: toegankelijker en minder wetenschappelijk.
De opmaak is speelser, en er zijn kaderteksten opgenomen.

S

Etymologisch woordenboek
De herkomstvan30.000 woorden
aast de zogenoemde erfwoorden, woorden die altijd al in
de taal van onze voorouders voorkwamen, bevat het Nederlands zeer veel woorden die zijn te herleiden tot een
veelheid aan andere talen . De historie - dat wil zeggen herkomst ,
ontwikkeling en datering - van al die woorden wordt beschreven
in het Van Dale etymologisch woordenboek. De 30.000 lemma's in
dit boek geven informatie over alle niet-samengestelde en niet-afgeleide woorden die voorkomen in de grote Van Dale - inclusief
recente leenwoorden, zoals black-out, creditcard, jeans en triatlon
- en daarmee is dit etymologisch woordenboek aanzienlijk groter
dan andere etymologische uitgaven. Een handig en compleet naslagwerk, maar ook een prettig blader- en leesboek.

N

Idioomwoordenboek (gebonden, 1049 bladzijden) en Etymologisch woordenboek (gebonden, 1067 bladzijden) van Van Dale Lexicografie kosten in de
boekhandel elk € 69,-. Het boek van uw keuze wordt u zonder verder e kosten toegestuurd als u € 55,- overmaakt op rekening 4265902 van Onze
Taal in Den Haag o.v.v. 'Idioom' of 'Etymologie' en uw lidnummer of adres.
Voor de twee boeken samen: € 98,- o.v.v. van 'Id ioom en etymologie'.
Voor Belgie resp. € 57,25 of € 100,25 op postrekening 000-1635566-49.

Korting voorlezersvan Onze Taal: € 14,- op de afzonderlijke titels;
€ 40,- korting op de twee boeken tezamen
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Beroepsnamenboek
Ambachtsnamen in kaart
gebracht

Poezlebljbel

Het ontstaan van
hetABN

Nieuwe, tweedelige
dikke Komrij

Het Nederlands als
mensenwerk

oen Gerrit
Komrij in
1979 met
zijn bloemlezing
De Nederlandse
poezie van de

T

inderen leren al eeuwenlang op
school dat het grater dan is en
niet grater als, dat er een verschi!
bestaat tussen kennen en kunnen en dat
dubbele ontkenningen als nooit geen
oorlog uit den boze zijn. Kortom: ze
leren wat Standaardnederlands wordt
genoemd. Maar wie bepaalde de norm?
Etymologe Nicoline van der Sijs, die jarenlang intensief oude bronnen onderzocht om deze vraag te beantwoorden,
beschrijft in dit uitvoerige naslagwerk
aan de hand van veel concrete gevallen
hoe en tegen welke achtergrond de uitspraak, de spelling, de woordenschat en
de grammatica beregeld werden door
taalkundigen, en hoe bijbelvertalers,
wetenschappers en literaire schrijvers
als Hooft en Vondel er hun stempel op
hebben gedrukt. Bovendien weerlegt ze
in haar boek de algemeen geaccepteerde theorie over de oorsprong van het
ABN en belicht ze recente ontwikkelingen in de taal. Een standaardwerk voor
iedereen die wi! weten waarom het Nederlands is zoals het is.

K

oonSChiPper, schouwschuiver, darinkdelver, meekrater, pannenpopper, jezusmaker, ravodeur - het lij-

P

ken scheldwoorden van kapitein Haddock, maar het zijn stuk voor stuk oude
Nederlandse en Belgische beroepsnamen. Historische bronnen bevatten veel
van dat soort onbekende ambachts- en
beroepsaanduidingen, die vaak in geen
enkel naslagwerk terug te vinden zijn.
Amateur-genealoog Joop Glasbergen
ging er gericht naar op zoek en vond er
tot nu toe zo'n 25.000 voor de periode
van 1300 tot 1900 - en die zijn nu samengebracht in zijn Beraepsnamenboek.
Het boek bevat een schat aan informatie, over de vindplaatsen en de ouderdom van beroepsnamen, maar ook over
wat het beroep of ambacht inhield. In
veel gevallen documenteerde Glasbergen die uitleg met citaten uit allerhande historische bronnen, die aanvullende
informatie verschaffen over de aard van
de beroepsbezigheden. Een bijzonder
naslagwerk.

negentiende en
twintigste eeuw
in duizend en
enige gedichten

...

.

kwam, zorgde
NEDERlANDSE POEZIE
die voor veel
In acoeen en'se gedkhten
deining. Komrij
sneed de koek
nu eens heel anders door. Hij koos
vooral "gedichten die het verstand
scherpen - zonder dat het verstand tot
religie wordt", wat in de praktijk bijvoorbeeld betekende dat de Vijftigers er
wat bekaaid af kwamen . Maar er was
vooral veellof voor deze verzameling.
Fris, eigenzinnig en uitnodigend tot onbevangen lezing - dat waren de meest
gehoorde kwalificaties. Herdruk op herdruk volgde en al gauw stond de dikke
Komrij bekend als 'de poeziebijbel',
Eerder dit jaar verscheen een sterk
herziene, geactualiseerde heruitgave
van de bIoemlezing. Er kwamen 800
pagina's bij (het is nu een tweedelige
uitgave), en er staan nu maar liefst
"2000 en enige gedichten" in. Aile dichters van enig belang zijn opgenomen,
van Staring (1767-1840) tot Quirien van
Haelen (1981) , en van Aafjes tot Zwagerman. Nu meer dan ooit onmisbaar.
"J!'ldel9de tfn,de ~lSte eeuw

€ 7,50 korting voorlezers van
OnzeTaal
Gerrit Komrij's Nederlandse poezievan de19de
tot en met de ziste eeuwin 2000 en enige gedichten (Uitgeverij Bert Bakker, gebonden,
2280 bladzijden) kost in de boekhandel
€ 49 ,95. Het boek wordt u zonder verdere
kosten toegestuurd als u € 42,45 overmaakt
op rekening 4265902 van Onze Taal in Den

€ 6,- korting voorlezers van

Haag o.v.v. 'Komrij' en uw lidnummer of

OnzeTaal

OnzeTaal

adres. Voor Belqie: € 44 ,70 op postrekening

Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor
1900inNederland en Belgie (Uitgeverij Veen,

Tool alsmensenwerk. Hetontstaan vanhetABN

gebonden , 575 bladzijden) kost in de boek-

kost in de boekhandel € 54,50. Het boek

handel € 45,-. Het boek wordt u zonder ver-

wordt u zonder verdere kosten toegestuurd

dere kosten toegestuurd als u € 40 ,- overmaakt op rekening 4265902 van Onze Taal in

als u € 48,50 overmaakt op rekening
4265902 van het Genootschap Onze Taal in

Den Haag o.v.v. 'Beroepsnamen' en uw lid-

Den Haag o.v.v. 'ABN' en uw lidnummer of

€ 5,- korting voorlezersvan

000- 1635566-49 .

..........................................

:

(Sdu Uitgevers, gebonden, 718 bladzijden)

nummer of adres. Voor Belqle: € 42,25 op

adres. Voor Belqle: € 50,75 op postrekening

postrekening 000-1635566-49.

000-1635566-49.

ONZE

: Met deze bon (of een kopie daarvan) kunt u
: ook in de erkende boekhandel terecht voor
: deze aanbieding: van 1 oktober tim 31 de-

: (ember 2004 krijgtu bijaankoop van Gerrit

: Komrij's Nederlandse poezie vande19de tot
: enmetdeziste eeuw in 2000 enenigegedich: ten € 7,50 korting (van € 49 ,95 voor

.. ........................................
: € 42,45). Actienummer: 501-501-201 85
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"MENEER, KUNT UNlET
VERTELLEN VAN HEN EN HUN?"
De moeilijke toepasbaarheid van een klassieke schoolregel
Hetverschil tussen hen en hun isbijna nletconsequent toete passen. Een

siers die vroeger op school perfect Nederlands geleerd
hadden en daarin bevestigd wilden worden.
Maar de hen/hun-regel is niet zo makkelijk. Wie
grammaticaal schemergebied verhindert deduldelijkheld, enInspreeknagaat wat er in grammatica's, taalgidsen, leerboeken
taal kiezen we doorgaans een andere vorm dan inschrljftaal. Hoe (on)zln- voor anderstaligen, enzovoort over gezegd wordt,
vindt meestal niet veel meer dan: 'gebruik hen als li}
dend voorwerp en na voorzetsels, en hun als meewernigisde henlhun-regel In deogen van een grammaticus7
kend voorwerp'; vaak met de toevoeging dat het onderscheid vooral of aIleen in geschreven taal gemaakt
wordt. Dat is in elk geval een onvolledige regel.
jaapde Rooij - redacteur Algemene Nederlandse Spraakkunst .
Want allereerst bestaan er meer 'voorwerpen' dan
het lijdend en het meewerkend voorwerp: grammatici
onderscheiden ook nog het belanghebbend voorwerp
n het januarinummer van Onze Taal noemde
('Ze had hun een maaltijd bereid'), het ondervindend
Nicoline van der Sijs hen in wat hen betreft "ten
voorwerp ('Het spijt hOO), het oorzakelijk voorwerp
onrechte (. ..) gebruikt". Daar was ik het niet
('Ze waren hen beu'), het bezittend voorwerp ('De
mee eens: het persoonlijk voomaamwoord lijkt
tranen sprongen hun in de ogen'), en misschien nog
hier voor mijn gevoel het meest op een lijdend voorweI meer (de grammaticale taalbeschrijving is voortwerp en dus moest het volgens de klassieke schoolregel hen zijn. Ik schreef hier een brief over, die in het durend in ontwikkeling en zal weI nooit af zijn). Helaas is er hier geen ruimte om nader op deze onderaprilnummer gepubliceerd werd . .
scheidingen in te gaan.
Uit het naschrift van de redactie bij mijn ingezonIn verband hiermee zouden taalgeleerden het over
den brief bleek dat het gebruik van hen of hun in wat
twee dingen eens moeten zijn. Ten eerste: welke con... betreft"onder taaladviseurs niet onomstreden is":
crete gebruiksgevallen behoren tot welke van de zoEn dit is niet het enige geval waarvoor dat geldt: in
juist genoemde categorieen; bijvoorbeeld: is het voorhet Taalboek Nederlands (1997) wordt het verbaast
werp in het verbaast ... lijdend of ondervindend voorhen/hun. een twijfelgeval genoemd (bIz. 162). Dat
laatste blijkt ook uit de Algemene Nederlandse Spraak- werp? Ten tweede: welk voorwerp vereist hen, welk
hun; is het dus het verbaast hen of het verbaast hun?
kunst (ANS). In de eerste druk (1984) komt als voorMaar ook al zouden ze het daarover eens zijn, dan
beeldzin voor: "Dat optreden verbaasde hen" (blz,
170), in de tweede druk (1997) bevat dezelfde zin hun zijn we er voor de praktijk nog niet. Want het taalgebruik werkt op zijn eigen manier.
(blz, 248). Dat komt doordat hethier om een zogeMoedertaalsprekers van het Hoogduits kunnen
noemd ondervindend voorwerp gaat, waarover bij
de herziening gedacht werd dat het beter tot de hun- bij de persoonlijke voomaamwoorden behalve tussen
de onderwerps- en de bezitsvorm ook onderscheid
categorie kon horen.
maken tussen de derde en de vierde naamval (bijIngebouwde grammatica
voorbeeld mir - mich, ihm - ihn, Ihnen - Sie): dat zit
Wie de henlhun-regel op school (goed) geleerd heeft, in hun ingebouwde grammatica. Moedertaalsprekers
is er vaak erg aan gehecht. Mijn collega-ANS-redacvan het Standaardnederlands hebben een andere ingebouwde grammatica. Zfj kunnen bij de persoonlijke
teur professor Van den Toom, die meermalen lezingen over de Nederlandse taal gehouden heeft in Indo- voomaamwoorden alleen verschil maken tussen onnesie, kreeg - als hij om onderwerpen vroeg - vaak te derwerps- en voorwerpsvormen: het is 'Hij heeft mij
geslagen' en niet 'Hem heeft ik geslagen', 'Zij heeft het
horen: "Meneer, kunt u niet vertellen van hen en
jou gegeven' en niet 'Haar heeft hetjij gegeven.' Ook
hun?" Dat werd dan gevraagd door oudere Indoneeen kind van zes, dat nog nooit van onderwerp en
voorwerp (laat staan lijdend of meewerkend voorwerp) gehoord heeft, doet dit feilloos. Maar om dan
binnen die categorie van de persoonlijke voomaamwoorden aIleen bij de derde persoon meervoud ineens het soort voorwerp te beoordelen en op grond
daarvan te kiezen tussen hen en hun - nee, daar voorDe hen/hun-kwestie
ziet onze ingebouwde grammatica niet in.
alsgrammaticaal

I

IAMTAMIAMTAM

schemergebied:
deTaaladviesdienst
.stelde een Iijst op
metten minste500
twijfelgevallen.

Demonlserlng
Het is dan ook nooit veel geworden met die hen/hunregel, die waarschijnlijk door de zeventiende-eeuwse
grammaticus Christiaen van Heule is.uitgevonden,
om het Nederlands wat meer op het Latijn (met zijn

WYt'W.onzetaal.n1
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zes naarnvallen) te laten lijken. Aile taalbeschrijvers
zijn het erover eens dat de regel zelfs in de geschreyen taal zelden consequent wordt toegepast. .
In gesproken taal werd voorzover we weten vroeger door de meesten in alle constructies hun gebruikt;
tegenwoordig steeds meer hen. Ik denk dat ik wel
weet hoe dat komt, namelijk door de demonisering
(om eens een modem woord te gebruiken) van hun
als onderwerp. De redenering is dan: 'Hun hebben
dat gedaan' is fout, dus zullen 'Ik heb het hun zien
doen' en 'Ik heb het hun gegeven' ook weI fout zijn.
Ik voor mij vind dit jammer. Bij het schrijven probeer ik me zo goed mogelijk aan de klassieke schoolregel te houden; je hebt tenslotte niet voor niets Nederlands gestudeerd. (Voor de keuze tussen hen en
hun baseer ik me - bij gebrek aan beter - op mijn
naarnvalsgevoel.) Maar in mijn gesproken taal gebruik ik altijd hun. Ik vind 'Nee, dat is van hen' of :la,
wij kennen hen goed' nog altijd gek klinken. Zoiets als
thans reeds in plaats van nu al: zo ontzettend schrijftalig. Maar ja, er zal weI niets aan te doen zijn. Ik
denk niet dat de ontwikkeling van de Nederlandse
spreektaal beinvloed wordt door wat ik gek of schrijftaligvind.
•

Normale prijs: € 14,50

Actieprijs: € 12,-

Onzeuitgaven zijn verkrijgbaar
in de boekhandel.
Uit talloze keukens, toiletten
en achterkamers is hij niet
meer wegte denken: de Onze
Taal Taa/kalender. Elkjaar
slaagt het auteursteam onder
de bezielende leiding van het
Genootschap OnzeTaal er
weer in voor ailedagen van
het jaar eenvraag te bedenkendie op de achterkant van
het kalenderblaadje gevolgd
wordt door een helder,
onverwacht, wonderlijk of
vermakelijk, maar in ieder
geval altijd interessant
antwoord.

PRODUKT
Roel van Dijk - Maarn

T

ot mijn stomme verbazing
worde n er nog steeds benzinepompen van Shell gebouwd waarbij het w oord producten op aile borden, verwij zingen
en pompen wordt gespeld met een
k, hoewel dit al sinds 1995 met een
c geschreven wordt. Van een ondememing als Shell zou je dit toch
niet verwach ten . Ik vroeg het bedrijf of er iets aan kon worden gedaan. De afd eling klantenservice
antwoordde:
In reactie op uw opmerking informe ren wij u dat u volkomen

gelijk heeft. Product dient met
een c geschreven te worden en
niet met een k zoals thans gemanifesteerd.
De huidige borden komen
uit een voorraad die in de oude
spe llingperiode zijn geproducee rd. Vanwege het feit dat
deze artikelen kostbaar zijn ,
heeft Shell besloten eerst deze
voorr aad op te maken voordat
men met nieuwe productie
begint.
Misschien dat de borden nog te
slijten zijn in Duitsland?
•

Redact ie Onze Taal

U I TeE V E R S

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 287)
A. Spelling
c. serre

voud wei uitgesproken),

welig, controle-instantie

1.

2.

a./b. shawljsjaal
D. Extra

3. b. een-op-eenrelatie
4. a. vita mine C
5. a. geaudit
6. a. Barbados
B. Woordenschat
c. matrashoes
2 . c. pokken
3. a. tuingereedschap
4. b. burcht
C. Zoek de fouten
1.

O

P 21 augustus vemamen wij het droevige bericht dat de
dag daarvoor op 88-jarige leeftijd m r. J. Jolles is overleden.
Jolle Jolles was van 1980 tot en met 1985 voorzitter van het
Genootschap Onze Taal , en maakte maar liefs t twintig jaar deel uit
van het algemeen bestuur. Onder zijn voorzitt erscha p is in 1983 de
professionali sering van Onze Taal ter hand genomen; er kwam na
vij ftig jaar voor het ee rst eigen huisvesting voor het secretariaat en er
kwam vast personeel in dienst.
Mr. Jolles was van 1959 tot 1980 directeur van het Algemeen Nederlands Per sbureau (ANP). Hij ontving diverse hoge binnenlandse en
buitenlandse onderscheidingen.
•

Meer informatie over onze
uitgaven vindt u op www.sdu.nl

coonaan gevend in raal •

1.

MR. J. JOllES 1916-2004

Haal nuals lezer vanOnze
Taal de Onze Taal Taalkalender
2005 bij de boekhandel met
€ 2,50 korting met de kortingsbon op de achterkant van de
adresdrager vandit nummer.

2.

postuum,inzijn hoedanigheid van (of inzijn
hoedanigheid achterwege laten), halsoverkop,
gekuist
bahco, betrokken waren
(het hoort bij dearbeiders), chassis (het rneervoud wordt op dezelfde
manier geschreven als
het enkelvoud , maar de
slot-s wordt in het rneer-

o
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De stijlfiguur van het
steeds met een voegwoord verbinden van
drie of meer woorden of
woordgroepen heet 'poIysyndeton' (antwoord c).
Daarin zitten de Griekse
woorden polus ('veel') en
sundetos ('samengebonden '). Een chiasme is een
stijlfiguur waarbij twee
paren van woorden of
woordgroepen - als je ze
onder elkaar zet - kruislings met elkaar verbonden zijn (bijvoorbeeld
' Dames en heren, jongens
en meisjes') . Een anako loet is een zin die grammaticaal ontspoort; bij
onopzettelijk gebruik is
zo'n zin meestal gewoon
fout .
•

[
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IAMTAM
IAMTAM
Nederlandse spelling toch
weer herzien?
orige maand was op deze plaats al sprake van de tweede, bijgepunte editie van de
V
nieuwe spelling uit
waar de NederlandseTaalunie achter de schermen hard aan
werkt. Overwat dat bijpunten precies inhoudt, is onlangs meer duidelijkheid gekomen.
1996,

Uit vertrouwelijke stukken van de Nederlandse Taalunie die zijn uitgelekt, zou bijvoorbeeld
blijken dat de omstreden paardebloem-regel op het punt staat te verdwijnen. Dat is de regel
die zegt dat er geen tussen-n geschreven wordt in samenstellingenwaarvan het eerste
deel een diernaam is en het tweede deel een plantkundige aanduiding. Met deze aanpassing zouden paardebloem, kattekruid en vliegezwam volgendjaar de tussen-n krijgen die
paardentram, kattenbak en vliegenmepper dan al bijna tien jaar hebben.
Dezevoorgenomen wijziging is opvallend, omdat het Comitevan Ministers, het hoogste
orgaan van de Nederlandse Taalunie, in het Spellingbesluit van 1994 heeft bepaald dat de
editie van 2005 geen wijziging van de spellingregels mocht bevatten.
Verder zouden volgens de Taalunie-stukken slordig geformuleerde regelsworden herschrevenen kleine fouten uit de oude woordenlijstworden weggepoetst. Hierbij valt te
denken aan streepjes die abusievelijk zijn weggelaten (zwartwitjoto wordt zwart-witjoto),
niet-bestaande enkelvoudsvormen (stoottroep verdwijnt) en fouten in de lidwoorden (het
zweetkuur wordt de zweetkuur). Het nieuwe Groene Boekje verschijntwaarschijnlijk op 15
oktober 2005.
Bran: Brabants Dagblad; Amersfoortse Courant

Een vande advertentiesuitde nieuwe
SIRE-campagne ter
bestrijding van
analfabetisme.

11\
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Schrijfgroep. DeStichting Nederlands heefteen elektronische schrijfgroepinhet leven geroepen. Deze
kiestiedere maand een bedrijf, instelling of persoon diehet "al te Engels
bont maakt", en bedelftdievervolgensondereen berg"e-berichten".
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Wie dit niet kan teeen is niet gek!

0 N Z ETA A l

Alfabetisering [1]. Op8 september,
de Internationale Dag van de Alfabetisering, reikte staatssecretaris Rutte
van Onderwijs de NationaleAlfabetlseringsprijzen uitaanzesorganisaties
en projecten diezich verdienstelijk
hebben gemaakt op het gebied van
alfabetisering. Een paardagen ervoor
lanceerde de Stichting ldeele Reclame
(SIRE) een landelijke alfabetiseringscampagne onderde titel'Wie dit niet
kan lezen is nietgekl'.
(SIRE. Actieplan Alfabetisering)
Alfabetisering [2]. De voorgenomen
aanscherping van de Vreemdelingenwet,waardoor een buitenlandse huwelijkspartner zich inde toekomstaf
in het moederland wat Nederlands
moeteigenmaken, gaatde meerderheid van deTweede Kamer eigenlijk
nietvergenoeg. De Kamerleden vindendat de toekomstige migranten
ookmoeten kunnen schrljven, in
iedergeval inhuneigen taal.Minister
Verdonk voorVreemdelingenzaken
en Integratie weeser ineen debatop
dat zo'neistot alfabetisering nietis
toegestaari volgens het internationale
recht. (Eindhovens Dagblad, Ministerie
van [ustitle)

1pW('..., . . . . . ~/UtlfhV

[292]

De schrijfgroep kentookmaandelijks
een 'Iofprijs' toe.
(Stichting Nederlands)

2 0 0

4-

1 0

Namen blijken vaninvloed op de
aantrekkelijkheid voorde andere
sekse. Dlt stelt de Amerikaanse taalwetenschapper Amy Perfors, die
steedsdezelfde foto'srnetverschlllende namen aanbood op de website
www.hotornot.com. waarmensen elkaars sex-appeal beoordelen. Hetbest
scoorden mannen met namen waarvan de klinkers voorinde mond gevormd worden (zoals de e of i), en
vrouwen met namen waarbij dat juist
achterinde mond gebeurt (0, a).
(De Telegraaf)

Namen [2]. Steeds meerBelgen laten
hunvoor- ofachternaam veranderen.
In een kwart van de gevallen gaat het
om nieuwkomers dieervan overtuigd
zijn dat zij makkelijker kunnen integreren met een Belgisch klinkende
naam. De Belgische minister van [ustltie, Laurette Onkelinx. wil het nu
moeilijker maken om van naam te veranderen. (Taalunieversum. Van Dale)

Mager. Hetwoord mager moet uitde
woordenboeken. Dat vindt de ADD
(Anonieme Dunne Darmen), de belangenvereniging voor dunnemensen. De ADD ziet mager alseen
scheldwoord dat gebruiktwordt
"doorde dikke overheersers". Van
Dale bestrijdt dat en zal hetwoord
danooknietvoorzien vanhet label
"beledigend", laatstaan het ulthet
woordenboek schrappen.
(ADD Nederland. Nu.nl)
Euro. De Europese ministers van Fi-

nanden hebben tijdens hunontrnoeting inScheveningen afgelopen septemberhunafspraken uit1997 er nog
eensop nagekeken, en daarstaat het
echt: EU-Ianden moeten inoffldele
stukken de spelling euro hanteren.
Griekenland vormtdaarop de enige
uitzondering omdatdat een afwijkend schrift heeft, maarde nieuwe
Iidstaten Slovenie, Letland en Hongarije zullen hun evto, eiio en euro
voortaan moeteninwisselen voorhet
Europese euro.
(de Volkskrant)

•

Koppelingen naarde originele berichten staan op de internetpagina
www.onzetaal.nl/tamtam; letwei: in-

ternetkoppelingen verouderen snel. Op
onzewebsite staat iederedagverstaalnieuws.
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BEPERK HET ONDERWIIS
IN DE FRIESE SCHRIJFTAAL
Frank Jansen

de Friese standaardtaal slokt veel
tijd en energie op. Dat geldt vooral
voor het lees- en schrijfonderwijs.
Het eindresultaat is niet om over
naar huis te schrijven. De hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, toch een onverdachte bron in
dit verband, beweerde in 2001 dat
het zelfmoord voor zijn krant zou
betekenen als deze over zou schakelen op het Fries, omdat maar de
helft van zijn abonnees hem dan
zou kunnen lezen . Belangrijker
vind ik dat de grate aandacht voor
het Fries de schoolcarriere van de
kinderen bedreigt, omdat ze die
tijd en energie nodig hebben voor
de gewone leerstof. Daar komt nog
bij dat voor de helft van de kinderen in Friesland het Fries niet de
moedertaal maar een tweede taal
is. En dan hebben we het nog niet
eens over allochtone kinderen.

listen' noemt met het Fries aan de
haal gegaan. Gevolg: wat eens een
middel was tot goed onderwijs, is
verworden tot een ideologisch
doel: statusverhoging van het
Fries, en daarvoor is aandacht
voor de schrijftaal in het onderwijs
nodig.
Nu mogen van rnij de taalsentimentalisten alles als dat maar niet
over de rug van kansarmen gebeurt, Daarom pleit ik ervoor dat
er zo veelles wordt gegeven over
de Friese spreektaal alswenselijk
is om die taal algemeen te kunnen inzetten als onderwijstaal.
De schrijftaal kan dan later in het
curriculum aangeboden worden,
bij voorkeur aan zeer taalvaardige
leerlingen, dus aan het einde van
hetvwo.

Afschaffen dat Fries dus maar? Dat
hoeft nu ook weer niet . WeI moeten we eerst de vraag stellen waarn Nederland is er een provin- om men oorspronkelijk zo veel
cie waar kinderen in het bavoelde voor invoering van de
memmetaal op de basisschool. Dat
sisonderwijs naast Nederzou voor de Friese jeugd juist nut.
lands ook een andere stantig zijn omdat die de taal ook al
daardtaalleren. Er is ook een prothuis en op straat sprak. Het idee
vincie waar autochtone kinderen
aan het einde van de basisschool
was dat die zo sneller en effectiever de lesstof zou begrijpen. Laten
een aanzienlijke achterstand hebben op gelijksoortige kinderen uit
we aannemen dat deze gedachte
andere provincies. Beide provincies juist is. Dan blijft de vraag of het
zijn Friesland.
voor dat doel 66k nodig is om bekwaam te zijn in de Friese schrijfToeval? Nee. Het onderwijs in
taal. Mensen die daar 'ja' op zeggen, moeten maar eens uitleggen
(advertentie)
hoe ze dat verband zien.
Natuurlijk is er in Friesland iets
anders gebeurd. Ook daar zijn wat
gelezen worden!'
Abram de Swaan 'taalsentimenta-

Bet onderwijs in
de Friese schrijftaal
~.-.~ moet worden

Erzijntaalkwestieswaaroverheelverschlllend kanworden gedacht.
Taalkundige FrankJansenbehandelt maandelljks zo'n kwestle.
Hij steekt daarbijzijneigen meningnlet onder stoelen of banken,
en elndigttelkensmet een stelling,waarop u kunt reageren.

Foto:ANP

I

'lk wil

Vandaar dus mijn stelling:

III

beperkt.

Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 25 oktober uw stem uit op onze website: www.onzetaal.n1/homofkuit. U kunt ook per post reageren; stuur een briefkaart met
'Onderwijs in de Friese schrijftaal moet worden beperkt' of
'Onderwijs in de Friese schrijftaal hoeft met te worden beperkt' naar de redactie van Onze
'Ibal, Raamweg la, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering
de uitslag van de stemming. •

Multatuli

EIGEN BEHEER
Yoor uw uitgave in eigen beheer

Nieuwpoortk ade 2a
1055 AX Amsterdam

ge1egenheidsuitgave
pro efschrift
dichtbu nd el
rom an
etc.

Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@e uronet.nl
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer
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II NZICHT
RaymondNoe
'InZicht'IIchtu Inovernleuweboeken,congressenen lezlngenIntaalnaartrends enverbanden in de naarnkundigNederland en Belgii!. Vermeldlng Indeze rubrlekbetekent nlet " geving in Nederland uit te voeren. De
dat de redactleze aanbeveelt.Vooreen zo volledlg mogellJk beeld
resultaten van dat onderzoek zijn nu
hebbenwlJook uw hulp nodlg.Weet u lets waarvanu denkt dat het in gepubliceerd in Overvoornamen. Het
deze rubriekthulsheort.Iaat het ons dan weten.
boekgeeft niet aileen informatieover
welke voornamen eraan pasgeboren
Verschijningsdata en prijzenonder voorbehouil.

GELETTERDE
LEVENS

baby's gegeven worden. maarook
door wie dat wordt gedaan. Metanderewoorden: welke voornamen zijn
populair onderbepaalde bevolkingsgroepen of in bepaalde delen van ons
land? Deauteurs gaan daarnaast in op
de redenen die ouders hebben om
eenkind een bepaalde naam meete
seven, zoals vernoeming enklank.
Over voomamen. Hoe Nederland aan z'n
voomamen komtiseenuitgavevanHet
Spectrum enkost€ 19.95(gelijmd, 364
biz.).ISBN 90 274 8444 9

Scripties
tudentenmoeten veel schrijven:
scripties, essays, papers, enten
slotte de masterthesis danwei
afstudeerscriptie. In Een leesbare scriptie geeftjournalist-wetenschapper
Warna Oosterbaan veel tips enaanwijzingen diede schrijvende student
op wegof overeen dood punt heen
kunnen helpen. Hij behandelt in kort
bestek de probleemstelling, de planning enallerlei aspecten van het
schrijfproces. engaatin apartehoofdstukken in op het schrijven van essays,
het behandelen van wetenschappelijketheorieen, ende bronnen- en Iiteratuurlijst.
fen leesbare scriptieis een uitgavevan

5

Prometheus/NRC Handelsblad en kost
€7.95(gelijmd, 72biz.).
ISBN 90 446 0475 9

Gevleugelde woorden
n Bekende citaten geeft vertaleren
citatenvorser [aapEngelsman aile
details overde historie enachtergronden van 250 zogenoemde gevleugelde woorden - uitspraken van
personendie deel uitmaken van het
hedendaagse Nederlandse idioom.
Voorbeelden daarvan zijn En toch

I

Historievan lezenen schrijven
indshet eindvan de Middeleeuwenzijn geschreven teksten een
steeds grotererol qaan spelen in
de Europese cultuur - mededoorde
uitvinding van de boekdrukkunst.
Maar welke plaats gingen geschriften
toen in de levens van mensen innemen? En hoeenwaarvoorwerden geschreven teksten gebruikt? Datzijn de
centrale vragen inJeroen Blaaks Geletterde levens. Blaak zochthet antwoord
in de dagboeken van vierNederlanders (drie mannen eneen vrouw)uit
de periode 1624-1770. Hij onderzocht
wat zelazen, wat zeschreven - en
waarom. Ookbekeek hij waarover ze
spraken enmet wie, enin hoeverre
die gesprekken hun lees- enschrljfqedrag beinvloedden. Zijnbevindingen
worden voorafgegaan door een ultvoerige inleiding overhet historisch
onderzoek naarlezen enschrijven.
Geletterde levens. Dagelijks lezen en
schrijven indevroegmodeme tijd in
Nederland 1624-177° is een uitgave van

5

Verloren en kost€ 32,- (ingenaaid.
368 blz.). ISBN 90 65508031

Voornamenin Nederland
n 2000 kregen GerritBloothooft,
Emma vanNifterickenDoreen Gerritzen de beschlkklnq overaileeerstevoornamen dievoorkomen in de
gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Diedatabank maakte het
mogelijk voor het eerstonderzoek

I

[294]

ONZE

"T A A L

200 4-TO

1I'i\~ Ni\ O OS T E ~ BA AN

Een leesbare
scriptie
---- _ ..
--......-_
:::::::.:=.:.--::t=It:::
- ... .. ....-...............
. . . . -_.,._
..
-__ -...-.-.--o._ . . _.
....

draait ze,Dispereert niet, Finest hour,
Goed gedaan,jochie•... gaat van au
en Dan lieverde lucht in. Het boekis

~.-

onzetaal.nljqenootjboekenpaqlnaz.
html
Bekende citaten uithetdagelijks taalgebruik iseenuitgave vanSdu Uitgevers

..

_ ~-

-.

--...~

"

::.--;::::::::.~::...~

q-w..- ....011.-:- ...... -

_-

_--..---- -.......-

•

~"'

__ --::

~ . _

ontsloten met een uitgebreid register.
Zieook de aanbieding op www.

_

,

_ . _ _ ._...

(fhAf ....
"1~\b.<.(.

~

~~'

~_

,

PL(OI-

j,

t--1 ';>t1l...t ......
t;V

--=~.....:::
r - - ~- - . . ~:;;~~'"

.... ...-""'..

ut.~ i?..:.:::"';::;3.~~

V'l-,t~(

.cY ',.."

'1

_

...._

-.. -c

...""_ ........... _

£u~"''''~<'P

en kost€ 39.90(gebonden. met stofomslag. 559 blz.). ISBN 9012105218

Taalvaardigheden voor het hbo
n de serie 'Een goede reeks' van uitgeverij ThiemeMeulenhoffverschijnen boeken die bedoeld zijnals
hulpmiddel voor hbo-studenten - en
danvooral voor hen die geen Nederlands meerkrijgen - bij het verwerven
vantaalvaa rdigheden als onderhandelen, vergaderen enrapporten
schrijven. Dereeksbiedtvooral praktijkgerichteinformatie: detheorieis
beperkttot het hoogstnodige, de
boeken bevatten handige checklists
ende studentkrijgt veel oefeningen "
te maken.

I

Detwee nieuwstedelen in de reeks zijn
fen goede zin vanYolanda Manteen
laura Vening (€ 16,9°. 72biz.•ISBN 90
06 950246) enfen goede mailing van
KlaasJan Huizing (€16.90, 68 biz.•ISBN
9006950211). Meerinformatie:
www.thiememeulenhoff.nl.

Grammatica
n Zinnen enwaanzinnen laatPyter
Wagenaar in kort bestek de Nederlandse grammatica de revue passereno Onderwerpen diebehandeld
worden, zijn ontleden, werkwoorden,
voornaamwoorden enfoutenop
(bij)zinsniveau.
Zinnen enwaanzinnen. De Nederlandse
grommatica ineen notendop iseenuit-

I

gave vanReed Business Informationen
kost€19,- (lnqenaald.roo blz.)
ISBN 90 5901 445 6

Taal bijAristoteles
ristote,esiseen denker die de
laatste tijd f1ink in de belangstelling staat, getuigede recente uitgave van veel van zijnwerken. Bij
uitgeverij Edita verscheen onlangs het
wetenschappelijke De ral van detaal in
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De rol van detool inhetempirisme van
Aristoteles (384-322 v.Chr.) is een uitgave
van EditaKNAWen kost € 19.- (ingenaald, 125blz.). ISBN go 6984 410g
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hetempirisme van Aristote/es van L.M.
de Rijk. waarin ondermeerde volgende onderwerpen aanbodkomen: de
wijsgerige controverse tussen Plato
enAristoteles, Aristoteles' ernplrisrne,
zijn wetenschapsleer en zijn leer omtrenttaaluitingen, en "Arlstoteles' ultbuiten van het instrument 'taal", Het
boek isookgratis te downloaden via
www.knaw.nl/edita.

Zeeuws
et achttiende deel inde reeks
.. 'Taal instad en land' gaatover
het Zeeuws, eenverzameling
dialecten diedoorde geisoleerde Iigging van de Zeeuwse eilanden minstensnetzoveel verschillen als overeenkomsten metelkaar vertonen. De
auteur, Lo van Oriel (die vorig jaareen
biografie van de Zeeuwse woordenboekmakerVan Dale publiceerde),
laatin zijn boek uiteraard vooral de
overeenkomsten aanbodkomen.
Hij geefteersteen korte beschrijving
van de negen dialectgroepen - van
het Zeeuws-Vlaams tot het GoereeOverflakkees - en gaatdaarna inop
de gemeenschappelijke kenmerkende
eigenschappen van de uitspraak,
woordvorming enzinsbouw. Bovendien vertelt hij hetverhaal achtereen
aantal typisch Zeeuwse woorden,
zoals peeneuken, keuteprie en ambras.
Ais extra isvan elk dialect eenvoorbeeldtekst opgenomen.

H

Zeeuws. De dialeden van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee is een uitgavevan SduUitgevers en kost € 12.50
(ingenaaid,117 blz.). ISBN go 12og0172

Bijbelencultuur.nl
e website bijbelencultuur.nlis
een initiatiefvan uitgeverij Amsterdam University Press. Het
doel is"deinvloed van de bijbel inde
Nederlandse cultuur aan te tonenen
te iIIustreren". De siteisbij lange na
nog nietaf, maar het belooft een indrukwekkend geheel te worden. Men
vindt er momenteel dertien bijbelboeken inde nieuwe vertaling, maar
het isde bedoeling datten slottede
gehele bijbel beschikbaar komt. [e
kuntde teksten gewoon lezen, maar
zeworden ookop allerlei manieren
verduidelijkt en toegelicht. Overal in
de tekststaanhyperlinks, dieverwijzen naarterzijdes: tekst-. beeld-, geluids- envideofragmenten dieeen bepaalde passage uitbeelden oftoelichten, en bij belangrijke woorden uitde
tekstverschijnt een korte uitleg zodra
mener metde muis over beweegt.
Verder kan de lezer via een navigatiebalk allerlei teksten en afbeeldingenoproepen die het bijbelboek een
theologische. historische en culturele

D

context geven. Zo iserinde afdeling
'bijbelse wereld' ondermeerinformatie te vinden over het dagelijks leven
ten tijde van de inhet bijbelboek beschreven gebeurtenissen, en over feesten en rituelen. Onder 'Ietteren' vindt
men Nederlandse poezle en proza- en
dramateksten diebetrekking hebben
op het desbetreffende boek, en bij
'kunsten' komen werken uitde Nederlandse beeldende kunst, architectuur
en muziek aande orde, Vanuit taalkundig oogpuntisde afdeling 'cultuur' interessant, met allerlei zegswijzen die
teruggaan op het bijbelboek inkwestie. En ten slottevindt men daarlnformatie over 'gewoonten en gebruiken',
een rubriek waarin zeeruiteenlopende
onderwerpen aan bod komen: bij het
bijbelboek Marcus verschijnt daarniet
aileen informatie over 'eucharistieen
avondmaal' en over de 'Utrechtse
doopbelofte', maar ookhet recept
voor vijgenbrood en artikeltjes over
hetz-eurornuntstuk, waarop nog
steedsde tekstGod zijmetons staat,
•
en het kledingmerk Gsus.

Schrijfgids voor archeologen
ffldele rapportages over archeologisch onderzoek moeten voldoen aande richtlijnen
van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA). De Pub/icatiewijzer
voor dearche%gle geefteenoverzicht van deze KNA-richtlijnen, plus
adviezen voor hetschrijven van Nederlands- en Engelstalige artikelen
over archeologische onderwerpen en
voor hetvervaardigen van afbeeldingenen kaarten.

O

Publicatiewijzervoordearcheo/ogie van
M. Diepeveen-Jansen enJ. Kaarsemaker
is eenuitgavevanAmsterdam University
P-ress en kost€ 17.50 (ingenaaid, met cdrom. 126blz.), ISBN go 53566937 •

OPlOSSING 'TAAlCRYPTO' JULI/AUGUSTUSNUMMER
Horizontaal: 2 me; 5 au;7 waardepunt; 13 platina;15 ulevel; 16kajuit; 19 opsluitpen; 21 Ben; 23map; 24 vocativus; 25 asgrauw; 29 zinnen;32 verzamelaarsobject; 34 glottis; 36 aak;37eer; 38 smurrie; 39 vlamkleur;
42 makke;44 tel; 45 bilnaad;48 ie; 49 sensatie; 53teak; 54 spotlust; 58 kenmerkend; 61 tune; 62 verstekwerk; 64 idioot; 66 vete; 67 panel; 68 neonletter; 70 er; 71 i1 ; 72 notaris;73V-dag;74 disciplinair; 78 Tsjaads;
81glace;82 ondogmatisch;83 herberg; 84 navraag; 85 Duits; 86 Deen;87 coda; 88 st
Verticaal: 1leunen; 2 mauve;3 taalmuziek; 4 deltazeilen; 6 wetsuit; 7 wip; 8 Ans;9 duim; 10peppil; 11 tl;
12rabarber;14tongvorm; 17Jet;18universiteitsstad; 20 dons; 22waagmeester; 24 verkleinwoord; 26 retraite;
27artikel; 28 was;30 naam;31 naakttekening;33je; 35 Lu;40 element; 41 pak; 43 essen; 46 lende; 47 nadir;
50 etre; 51 Aken;52erker; 55put; 56 onenig; 57 uva-licht; 59 erlangs; 60 boeddha; 63 sluitboom ; 65 tras;
67 pica; 69 t itan; 73 vacant;75 sleur; 76 pees; 77 aorta; 79 jive; 80 asrest
De boekenbon van € 25.- is gewonnen door Hilda van der Feen uit Kampen.
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IAMTAM
De wetenschappers zijn
verbaasd dat de piranha
zich in leven heeft kunnen houden in de wareren van het Pantano de
San Juan, dat vooral in
trek is bij naturisten.

IAMTAM

Buschauffeur zat
achter hetstuur
DeGooi-en fem/onder

Metro

De Zuiderduin Beachclub
is niet omgeven door
andere lelijke strandtenten
www.beachclub.nl

Ruime 5-kamer boevenwoninq, gel. aan rustige straat in het geliefde Nijmegen-Oost

Aantal planten in
Nederland groeit
BN/DeStem

Advertentie in DeGelder/onder

'Er is een groep van veertig. vijftig
personen met wie we niet door

Ii

een deur kunnen', aldus het LPF-

uito vre e
toe n oi

Kamerlid Nawijn.
de Volkskrant

DeStentor

Donner coordinator
terreur van kabinet
www.planet.nl

Zijlaard reed de 24 kilometer
in 31 minuten en 11.53 seconden.
De Amerikaanse Deirdre Demet
won het zilver in 31.35.62. de
Zwitserse Karin Thuerig het brons
in 31.54.89.
Zijlaard-Van Moorsel was kapot en
spakeloos na de rit.
Het Porool

U verblijft twee nachten in een luxe
kamer, krijgt elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet en een viergangendiner en u mag een keer gebruikmaken van de sauna

Aan de bewoner van
postbus 214
2250 AE Voorschoten

Advertentie in Jan Meulendijks. Cryptogrammen
Briefkaart TPG Post

De wachttijd kan tijdens de
zomer maanden oplopen
Bordje

bU ?e kapper
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Onze laal i^
IsIsde
despelling-1995
spelling-1995aan
aanverandering
veranderingtoe?
toe?

Invloedrijkste
Invloedrijkstetaalgebruiker:
taalgebruiker:de
deuitslag
uitslag
De
inleidingvan
vantoespraken
toespraken
Deinleiding
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2596 HL Den Haag

Linda den Braven

t elefoo n: 070 - 35612 20

Pepijn Hend riks

fax : 070 - 39 2 49 08

Rutger Kiezebrin k

e-ma il : on zetaal@onzetaal.nl

Wou te r van Wingerden
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Door zijn ingewikkeldheid
is het hele systeem voor
de zogeheten tussen-n
een institutionele uitlokking tot
het overtreden van de wet.
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AFSTANDELIJK EN AMBTELIJK
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303 Marcvan Oostendorp

"WIJ HOEVEN NIET ALTIJD EEN
MENING TE VERKONDIGEN"
De nieuwe algemeen secretaris overde Taalunie
En verder

304 Arjen van Veelen

"SURINAMERS BESEFFEN DAT
NEDERLANDS HUN TAAL IS"

311

Deskundigen overmogelijke
spellingaanpassing

Suriname in de Taalunie
306 Peter Hoefnagels

VRIENDSCHAP, GOEDE
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Verkiezing van de invloedrijkstetaalgebruiker
318 Bas Andewegen [aap de Jong
~

GEEN CLICHES, EXCUSES EN
MOPPENI

313 Vraagen antwoord: conservatorium;tee )veel; pleitbezorger
vanlvoot: te verschijnen; bij
deze(n)
314 Reacties: de/het Wieringermeer;
glop; initialen Charivarius; klokwijs;van dienst; verstaanbaarheid; Zeeuwsch Meisje Man
Spaan:
legacies
315
17
kwetsbaar
Iktionaire:
3
21
Over
boeken:
dr. Esperanto's
3
wereldtaal
322 Aanbiedingen voor lezers
325 Het onderzoek: dialectzinsbouw
326 Taaltest
327 Geschiedenisop straat: Leyweg
328 Tamtam: boeken en kranten
lezen neemt af,en ander taalnieuws
329 Hom of kuit: ze hoeft in
schrijftaal geen zij te worden
330 InZieht: overnieuwe boeken,
congressen en lezingen
2
33 Ruggespraak
De vignetten in dit nummer zijn van

Klassieke en moderne afraders voor de inleiding van toespraken

Frank Dam.

DE NEDERLANDSE TAALUNIE
Wie aande Nederlandse Taalunie denkt, denkt aan spelling en

algemeen secretaris Linde vanden Bosch alvast aande tand,

aanhet Groene Boekje. En verderwaarschijnlijk aanniet al te

en gaat Arjenvan Veelen wat dieperin op het jongste, onlangs

vee!. Wat doet dezeVlaams-Nederlandse overheidsorganisatie

toegetredenTaalunie-Iid Suriname. Ten slottehaalt Peter

verder allemaal? En wat niet?Berthold van Marisportretteert

Hoefnagels herinneringen op aan de tijd dat hij alsparlemen-

de Taalunie, in het openingsstuk vandit nummer.Daarna voelt

tarter betrokken was bij de Taalunie, en vooral bij de spelling-

Marc van Oostendorp de 1 november aangetredennieuwe

herziening van1995.

AFSTANDEllJK EN

AMBTElIJK ~

Portret van de Nederlandse Taalunie

Bertholdvan Maris

De Nederlandse Taalunie erkent ook zelf dat haar activiteiten zichtbaarder
zouden moeten zijn. Vanwaar dantoch die schimmigheid? En die afwezig-

binnen Europa, en de belangstelling voor het Nederlands in de Duitse en Franse grensgebieden. Hier rolt
van tijd tot tijd een rapport uit, met aanbevelingen
aan de verantwoordelijke ministers.

heidin het debat, bijvoorbeeld dat over taalbeleid bij inburgering?De
Geen debat
Taalunieonder de loep genomen.

odra er weer eens wordt gesleuteld aan
de Nederlandse spelling, komt de Nederlandse Taalunie breed in de publiciteit. Een tussen-n meer of minder, dat is
• • • voorpagina nieuws. Maar verder is het
beangstigend sti! random dit inte rgouverne mente le
instit uut, dat in 1980 door Nederlan d en Belgie werd
opgericht om het Nederlands op a llerlei manieren te
ondersteunen en te stimuleren.
De Taalunie steekt geld in woordenboeken en an dere naslagwerken, in wetenschappelijk onderzoek
ten behoeve van de taa l- en spraaktechnologie, en in
het Nederlands als studierichting in het buitenland om maar een paar dingen te noemen . Voor 1980
waren dergelijke subsidiestromen er natuurlijk ook ai,
maar toen deed elk land het voor zich. Nu gebeurt
het gezamenlijk, en naar verhouding: tweederde
wordt door Nederland betaald, eenderde door Vlaanderen.
Daarnaast zijn er binnen de Taalunie commissies
die zich buigen over zaken als - inderdaad! - de spelling, maar ook: de positie van de Nederlandse taa l
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Er gebeurt dus vee!. Toch hoort de gemiddelde Nederlander maar bar weinig van de Taalunie. "De Taalunie is geheel afwezig in het publieke debat", stelt
taaljournalist Ewoud Sanders, die een blauwe maandag bij de Taalunie gewerkt heeft. "Terwijl dat toch
ook een functie van die organisatie zou moeten zijn:
het debat initiere n, of er in ieder geval aan deelnemen. De Taalunie is het officiele orgaa n da t de belangen van het Nederland s in Nederla nd en Vlaand eren
behartigt. Dus wi! ik graag van hen horen hoe zij denken over zaken als het verplichten van Nederlands
als instrument van inburgering of, wa t we nu weer
horen: dat het aantal vwo-scholen met tweetalig Nederlands-Engels onderwijs dit jaar is gestegen naar
63, en dat er volgend jaar misschien ook vmbo-scholen gaan overschakelen op tweetalig onderwijs. Organiseer daar maar eens een flink debat over, zou ik
zeggen ."
De Taalunie zou controversiele discussies moeten
binnenhalen, vindt ook de Vlaamse taaljournalist
Ludo Permentier, die onder meer voor De Standaard
werkt. "Voor de gewone taalgebruiker, die zich zorgen maakt om de gezondheid van het Nederlands, betekent de Taalunie weinig. Ik vind persoonlijk dat de
Taalunie een goed standpunt huldigt: ze relativeren
de invloed van het Engels bijvoorbeeld. Maar ze dra-

gen dat standpunt nauwelijks uit. Ze slagen er niet in
om de ongerustheid onder de mensen weg te nemen.
Telkens als zo'n kwestie de kop opsteekt, op televisie
of in de krant, zou de Taalunie zich kunnen aanbieden als gesprekspartner, kunnen zeggen: dat is een
bekend probleem, wij weten daar meer van, wij hebben dat uitgezocht. Maar dat gebeurt niet. Als de
media niet nadrukkelijk een beroep doen op de Taalunie, dan beweegt de Taalunie niet,"
Oneens
Een belangrijk probleem van de Taalunie is dat Vlaanderen en Nederland het vaak helemaal niet met elkaar eens zijn. Zo yond Nederland het acht jaar geleden geen probleem om het Limburgs en het Nedersaksisch (de dialecten van Noordoost-Nederland) de
status te geven van 'regionale talen', wat vooral betekende dat er uit Europa geld beschikbaar kwam voor
publicaties en onderzoek. Maar Vlaanderen voelde
er niets voor om het Limburgs, dat aan beide zijden
van de grens gesproken wordt, die speciale status te
geven. Toen vervolgens bekeken werd of het Zeeuws
een dergelijke status verdiende, werd de Taalunie
erbij gehaald. Die gaf een negatief advies.
Beide landen beweren officieel dat ze veel belang
hechten aan het gebruik van het Nederlands binnen
de Europese instellingen. Maar in de praktijk schakelen Nederlandse politici gemakkelijk over op het Engels en hebben ze, als het erop aankomt, ook geen
bezwaar tegen Engelstalige documenten. Vlaanderen
stelt zich veel principieler op. De Vlaamse overheid
stuurde vorig jaar nog een aantal stukken terug naar
Brussel omdat de Nederlandse vertaling daarvan
onder de maat was . Vlamingen ergeren zich ook
nogal eens aan de in hun ogen onverschillige manier
waarop Nederland met het Nederlands omspringt.
Toon Hagen, emeritus hoogleraar dialectologie, zat
in diverse commissies van de Taalunie. Hij zag van
dichtbij hoe Nederland en Vlaanderen van elkaar verschillen. "Het is voor Vlamingen soms zo ongelofelijk
wat er in Nederland gebeurt", zegt hij. "Nu hebben
we in Rotterdam die zotte toestand dat daar op een
aantal basisscholen zelfs enkele lessen in het Engels
worden gegeven. Die scholen streven emaar om exclusief witte scholen te worden of te blijven, want an-

"Altijd die wat mistige verhoudingen: et moet een afstemming
plaatsvinden tussen beide landen,
en de politieke verhoudingen
Iiggen in Vlaanderen vaak
anders dan in Nederland. "
ders kunje je die luxe van Nederlands-Engelse tweetaligheid niet veroorloven. In Nederland gaat die ontwikkeling rustig voort, met steun van het Ministerie
van Onderwijs, en zonder dat daar enige taal- of cultuurpolitieke discussie in het parlement aan voorafge. gaan is. Dat is een grate ergernis. Wij hebben in ons
rapport over het taalbeleid in Europees perspectief

daarom de aanbeveling gedaan dat er onderzoek
moet komen naar de effecten van dat tweetalige onderwijs. Vervolgens hebben de ministers gezegd: nee,
daar gaat de Taalunie niet over, dat is een zaak van
de nationale overheden."
Immigranten
Het taalbeleid ten aanzien van immigranten maakt
officieel geen deel uit van het Taalunieverdrag, dat
in 1980 door Nederland en Vlaanderen werd ondertekend. In die tijd begon de gezinshereniging vanuit
Noord-Afrika en Thrkije maar net op gang te komen
en was de instroom van vluchtelingen nog overzichtelijk. De invloed van de immigratie op de positie van
het Nederlands was toen nog geen kwestie .
"Men zit vast aan dat Thalunieverdrag", zegt Rene
Appel, specialist op het gebied van Nederlands als
tweede taal. ')\1tijd die samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Die wat mistige verhoudingen:
er moet een afstemming plaatsvinden tussen beide
landen, en de politieke verhoudingen liggen in Vlaanderen vaak anders dan in Nederland. Dat kan een
verlammend effect hebben." Ook Appel maakt zich
zorgen over het oprukkende Engels. "Ik denk dat we
binnenkort misschien zelfs een tweetalige Engels-Nederlandse peuteropvang kunnen verwachten", zegt hij
spottend. "En dan niet voor Engelstalige kinderen.
Nee, voor Nederlandse kinderen. Die ontwikkeling
gaat harder dan veel mensen vermoeden. Ik vind het
zorgelijk dat de Taalunie niets van zich laat horen.
Een instituut dat in het leven is geroepen om het Nederlands te bevorderen en te bewaken, zou zich daarmee moeten bezighouden."
Bureaucratlserlng
De Taalunie heeft een ingewikkelde struetuur. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij vier ministers - de
bewindslieden van Onderwijs en Cultuur van Nederland en Vlaanderen. Daamaast is er een Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren, van "mensen uit het
veld". Wat opvalt is dat de academische wereld daarin
zeer goed is vertegenwoordigd: van de rz leden werken er 8 in het hoger onderwijs. Dan is er ook nog
een Interparlementaire Commissie, die uit 22 parlementsleden bestaat: uit elk parlement II. Op het kantoor van de Taalunie ten slotte, aan het Lange Voorhout in Den Haag, werken 25 mensen, voor een deel
parttimers, die de commissies en projecten begelei- •
o
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HetComlte van Ministers vandeNederlandse Taalunie:
v.l.n.r. BertAnciaux
(Cultuur. Vlaanderen). Frank Vandenbroucke (Onderwijs.
Vlaanderen). Maria
vanderHoeven (Onderwijs. Nederland)
enMedyvan der
laan (Cultuur. Nederland).
Foto:BartvanHattem

den. Aan het hoofd hiervan staat een
algemeen secretaris.
"Het Taalunieverdrag is een heel
mooie droom", vindt Luc Devoldere,
van de Vlaams-Nederlandse culturele
stichting Ons Erfdeel. "Het is uniek in
de wereld. Nergens anders hebben
twee staten de zorg voor de taal overgedragen aan een dergelijke organisatie. Maar wat ziet men vaak gebeuren
met instellingen die vanuit een mooi
idee tot stand zijn gekomen? Daar nestelt zich een zekere institutionalisering,
een zekere bureaucratisering, die de
droom dreigt te verstikken."
"Ministers komen en gaan", zegt
Ludo Permentier. "Hetzelfde ploegje
ministers zit er een of hooguit twee
jaar. Dat geeft niet veel continuiteit aan
het geheel. En die ministers doen dat
er een beetje bij. Ze hebben vaak geen
uitgesproken opvattingen over het Nederlands en laten erg veel over aan de
ambtenaren van de Taalunie. Waardoor
de benadering erg ambtelijk wordt, De
algemeen secretaris speelt daarin een
doorslaggevende rol."

Veel gepresteerd
Gilbert Vanleenhove, die als Vlaams parlementslid
tien jaar in de Interparlementaire Commissie van de
Taalunie heeft gezeten, zei bij zijn afscheid in april:
als de 'Iaalunie niet geregeld in de publiciteit komt,
dan zal de belangstelling van de politici steeds verder afnemen. ''Wij zijn politici," zegt Vanleenhove
er desgevraagd over, "en ja, een politicus doet er
alles aan om zijn werk in de belangstelling te krijgen. Welnu, de activiteiten van de Taalunie krijgen
niet veel publiciteit. Terwijl er natuurlijk schitterend
werk wordt gedaan. Al wat gedaan wordt voor leesondersteuning, voor het Nederlands in het buitenland en zoo Daar is in de jongste jaren toch enorm
veel gepresteerd. Maar dat haalt het publieke forum
niet," Hij heeft de indruk dat de parlementsleden
tien jaar geleden meer belangstelling toonden voor
de 'Iaalunie dan nu. "De vergaderingen van de Interparlementaire Commissie werden veel getrouwer
bijgewoond. In de laatste vier, vijf jaar heb ik dat
zien verwateren. Zeker van Vlaamse zijde was de
aanwezigheid soms beneden de maat,"
In de parlementen zelf speelt de Taalunie geen
rol van belang. Ludo Permentier: ')\}s daar beslissingen worden genomen over het Nederlands, dan
wordt de Taalunie daarzeer zelden bij betrokken.
Kijkmaar naar die discussie over de inburgering,
lessen Nederlands en zooBij mijn weten is er niemand die ooit gezegd heeft, in de Vlaamse regering
of in het Vlaams parlement: willen we daar de Taalunie eens bij halen? Terwijl bij de Taalunie een heleboel deskundigheid aanwezig is. Die mensen hebben daar een heleboel studies over laten maken. In
het parlement lijkt het vooral hierom te gaan: hoe
kunnen we die inburgering gebruiken om buitenlanders te weren? Maar over vragen als 'Op welke
manier pak je het didactisch aan? ' wordt maar weinig gesproken. De Taalunie zegt zelf: wij doen veel
werk achter de schermen, veel voorbereidend werk.
WeI, ik heb de indruk dat ze er niet in slagen dat
door te geven naar het echte beleid. Daar gaat iets
fundamenteel mis."

Crisis
De eerste algemeen secretaris van de
Taalunie was de Vlaming Oscar de Wandel. Een beroepsbestuurder, die niet
echt ingevoerd was in het onderwerp,
maar op dat ogenblik wel de juiste politieke Ideur had - in die tijd waren politieke benoemingen in Belgie nog aan de
orde van de dag. Deze De Wandel kon
nooit worden betrapt op een inhoudelijke uitspraak, maar wist weI op recepties
altijd de juiste kwinkslagen te maken en
kende alle procedures. Onder hem werd
de Taalunie een log, ambtelijk instituut.
Toen begin jaren negentig zowel de
Afstande/ljk
media als de politici zich begonnen af
Rene Appel: "De 'Iaalunie bemoeitzich weI met diste vragen wat de 'Iaalunie nu eigenlijk
deed, ontstond er een crisis, waarbij De cussies, maar altijd op een afstandelijke manier. Een
Wandel het veld ruimde en het instituut commissie, een rapport, en dat is het. Dan hebben
ze hun plicht gedaan. Ze zijn heus weI vol goede
gereorganiseerd werd.
bedoelingen, maar ze wekken ook de indruk eerder
Dedrievorige algeDaarna is er, onder de algemeen secretarissen
een bureaucratische dan een inhoudelijke instelling
Greetje van den Bergh (een Nederlandse bestuurder)
meensecretarissen
te zijn. Misschien moeten ze een beetje loskomen
en Koen Jaspaert (een Vlaamse hoogleraar) het een
vande Nederiandse
Taalunie: Oscar
en ander verbeterd. Toch blijft de benadering tamelijk van datVlaams-Nederlandse verdrag en zich meer
afstandelijk en ambtelijk. Luc Devoldere heeft hier de op de inhoud richten."
de Wandel (boven;
In een evaluatierapport dat begin dit jaar het
VOlgende verIdaring voor: "Koen Jaspaert is een aca1984-1992). Greetje
licht zag, constateert de Taalunie overigens zelf dat
vanden Bergh (1993- jdemicus, een sociolingulst. En het grate probleem
im et sociolinguisten is: die zijn er als de dood voor om ze te weinig naar buiten treedt. In evaluatierappor1998) en Koen
jaspaert(1998-2004). een waardeoordeel te geven. Alsof ze denken: als we- tentaal heet het "dat een gebrek aan bekendheid
van de Nederlandse Taalunie vaak wordt gesignatenschappers plegen wij zelfmoord als wij een waarleerd als minpunt". En: "Een communicatieplan
deoordeel uitspreken. Zodoende is er bij de Taalunie
sprake van een soort koudwatervrees om gewoon on- moet de activiteiten van de Nederlandse Taalunie
verkrampt op te komen voor het Nederlands. Terwijl
beter bekend en zichtbaarder maken."
ik vind dat je gerust mag opkomen voor de eigen taal,
"Voor hun eigen bestaan is het natuurlijk ook
als je tegelijk ook opkomt voor meertaligheid, bewust belangrijk dat ze zichtbaar zijn", zegt Rene Appel.
beleden meertaligheid. Dan ontsnap je aan beide val- I"Nu lopen ze het gevaar dat politici denken: Ja,
'wat doen ze daar eigenlijk? Niet zo veel waarkuilen: een vals kosmopolitisme, dat kritieIdoos het
schijnlijk. Nou, dan kunnen we die subsidie ook
Engels omarmt, en een provincialistische bekrompen
wel reduceren."
•
verdediging van de eigen taal."

I
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"WIJ HOEVEN NIET ALTIJD
EEN MENING TE VERKONDIGEN"
De nieuwe algemeen secretaris overde Taalunie

Begin november isLinde van den Bosch begonnen als
algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie.
Wat iszij van plan? En wat vindt ze van de kritiek op
de organisatie?

Marcvan
Oostendorp

Lindevan den Bosch.
de nieuwe algemeen
secretarisvan de
Taalunie: "Het succes
van anderenkan oak
ons succes zi]n."
Foto: Bart vanHattem

T

ot en met eind oktober
werkte Linde van den Bosch
(I962) bij de Citogroep, die
verantwoordelijk is voar bijna alle
schooltoetsen en schriftelijke eindexamens in Nederland. Ze was er
'manager' van een 'unit'. "Ik heb die
woorden niet zelf bedacht", verontschuldigt ze zich. Toch spreekt Van
den Bosch een modern Nederlands.
"We moe ten werken aan een stukje
taalbeleving", zegt ze bijvoorbeeld.
En: "Ik voel me thuis in de politiekbestuurlijke omgeving van de Nederlandse Taalunie." Bij die Taalunie is Van den Bosch I november
begonnen als algemeen secretaris,
waar ze Koen Jaspaert opvolgt, die
de functie zes jaar vervulde.
Van den Bosch studeerde taalen literatuurwetenschap in Tilburg
en onderwijskunde in Utrecht. "Die
combinatie is belangrijk", vindt ze.
"Iedereen heeft in zijn leven met
het onderwijs te maken, en zonder
aandacht voor de taal is er geen
goed onderwijs mogelijk." Uit die

overtuiging werkte ze eerst een
daarvan? "Er zijn in Nederland
aantal jaar bij de Citogroep, daar- r en Vlaanderen enkele duizenden
scholen", zegt ze. "Daartegen afgena, van I993 tot eind I997, bij de
Taalunie, vervolgens bij de onderzet is het aantal tweetalige scholen
wijsinspectie, daarna weer bij het
verwaarloosbaar. Maar zelfs als
Cito, en nu dus weer bij de Taaldat niet zo zou zijn, is het niet de
unie. 'Alle goede dingen komen in
eerste taak van de Taalunie om
tweeen", zegt ze laconiek.
hie rover een mening te verkondiHoewel haar belangstelling
gen. Het is belangrijker dat wij de
argumenten en de verschillende
voaral uitgaat naar het onderwijs,
benadrukt ze dat ze de andere bestandpunten verzamelen, zodat de
. leidsterreinen zeker niet wil verbeleidsmakers en de mensen in het
waarlozen. "Op het gebied van het onderwijs een beter beeld krijgen
Europese taalbeleid, het onderwijs [yan de voors en tegens."
Nederlands aan buitenlandse uniUithangbord
versiteiten en hogescholen, en de
ontwikkeling van het Nederlands
Nog een vraag waarover de Taalunie regelmatig benaderd wordt:
in de taal- en spraaktechnologie is
de afgelopen jaren veel belangrijk
gaat het Nederlands verloren
werk verzet."
onder druk van het Engels? "Nee,
al denk ik wel dat het goed is in
Marktonderzoek
zo'n debat aandacht te blijven vra gen voar het nut en het genoegen
Met de kritiek op de Taalunie is
van meertaligheid."
Van den Bosch het dan ook niet
Op de kritiek dat de Taalunie
eens. Zo menen sommigen dat de
organisatie meer naar buiten moet volgens sommigen te log en te butreden. Van den Bosch wijst erop
reaucratisch is, reageert Van den
dat veel activiteiten al gericht zijn
Bosch verbaasd. "Ik denk dat je
op een breder publiek, en dat de
daartegenover kunt stellen dat an website Taalunieversum.org inmid- deren zeer te spreken zijn over de
dels enkele duizenden bezoekers
toegankelijkheid van de Taalunieper dag trekt. "Bovendien hoeven
ambtenaren. Maar sommige onwij niet altijd in het middelpunt
derwerpen liggen nu eenmaal gevan de belangstelling te staan. Het voelig - neem de spelling - en
werk achter de schermen is minmoeten daarom met enige omzichstens zo belangrijk. Het succes van tigheid warden behandeld."
anderen kan ook ons succes zijn ."
Dat de Taalunie door kranten in
de eerste plaats met spellingherWeI meent de nieuwe algemeen
secretaris dat beter kan worden
vormingen en het Groene Boekje
ingespeeld op de behoeften van de wordt geassocieerd, vindt Van den
taalgebruikers. "De Taalunie subs i- Bosch ook niet zo erg. "Men zoekt
dieert bijvoorbeeld een website
nu eenmaal een uithangbord. Bij
met gratis elektronische edities van het Cito beginnen journalisten alklassieke Nederlandstalige literatijd over de Citotoets, en zo begint
tuur, de Digitale bibliotheek voor de men bij de Taalunie over het GroeNederlandse letteren. Ik kan me
ne Boekje. Bovendien zijn de dinvoorstellen dat we eens een markt- gen die misgaan nu eenmaal eerder nieuws dan wat wel goed gaat.
onderzoek laten doen onder leraren en andere gebruikers om die
De kranten berichten liever over
website nog effectiever te maken." de paar kinderen die zenuwachtig
Toch verwachten sommigen
warden van de Citotoets dan over
kennelijk dat de Taalunie vaker een de tienduizenden die hem elk jaar
standpunt inneemt, bijvoorbeeld
probleemloos afronden. Zo zal
over de basisscholen en middelbamen ook welliever over de ene
re scholen die tweetalig (Nedermisser in het Groene Boekje schrijlands-Engels) onderwijs aanbieyen dan over al het werk dat wel
den. Wat vindt Van den Bosch
goed gaat. Dat is dan maar zo." •
ONZE
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"SURINAMERS BESEFFEN OAT
NEDERLANDS HUN TAAL IS"
Suriname in de Taalunie

Arjen van Veelen

Vorigjaar decemberondertekende Suriname een associatieovereenkomst
met de Nederlandse Taalunie. Wat houdt dat in? Wat zijn de reacties in
Suriname? En hoestaat het er nu mee? "We moeten niet te hard van
stapellopen."

ktober 2002. Maryse Bolhuis, senior
projectleider van de Nederlandse
Taalunie, is in Paramaribo op werkbezoek. "Ik liep door de stad en zag
een podium met jonge, trendy rappers die een spelletje deden waarbij je je hoofd in het
water moest steken. Een van die rappers zei: 'Pas op,
als je te lang onder water blijft, dan is Leiden in last.'
Ik vond het heel frappant dat hij die uitdrukking gebruikte. Het Nederlands leeft daar."
Bolhuis bezocht Suriname als kwartiermaker voor
de Taalunie. Ze sprak met onder anderen de Surinaamse onderwijsminister over hoe Suriname te betrekken bij het uit 1980 daterende Taalunieverdrag
tussen Nederland en Belgie. Met een concept-tekst
voor de toekomstige samenwerking in haar laptop
vloog ze naar Nederland terug . Een jaar later, in december 2003, ondertekenden de onderwijsminister
van Suriname en zijn Europese coliega's de associatieovereenkomst.
Die ondertekening in Brussel was een historisch
moment. Wat ruim tien jaar was geprobeerd: Suriname betrekken bij de Taalunie, was uiteindelijk dus
gelukt. Overigens moet de overeenkomst nog goedgekeurd worden door het Surinaamse parlement formeel is Suriname dan ook nog geen onderdeel van
de unie.
logischepartner

Suriname was een logische partner voor de Taalunie.
Het is naast Nederland en Belgie het enige land met
Nederlands als -officiele taal. Anders dan in Indonesie ,
waar het Nederlands een stille dood stierf, en anders
dan op de Nederlandse Antillen, waar het 'eigen' Papiaments de boventoon voert , floreert het Nederlands
in Suriname. Wie er carriere wil maken , moet het
Nederlands beheersen. Kranten, politiek en scholen
gebruiken de taal. Daarnaast wordt Nederlands ook
thuis steeds meer gebruikt.
ONZ E
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Die stevige positie van het Nederlands in Suriname
komt deels door de verdringingspolitiek die de kolonisator voerde tegen het Sranantongo, het 'Negerengels'
van de slaven . AIvanaf 1876 is Nederlands de officiele
onderwijstaal. 'Ga je mond maar spoelen', werd jarenlang tegen Surinaamse kinderen gezegd als ze op
school Sranan spraken.
Daarnaast profiteert het Nederlands van de etnische diversiteit in Suriname: als enige van de ongeveer twintig talen van Suriname wordt het niet geassocieerd met een bepaalde bevolkingsgroep. De ande re lingua franca van Suriname, het populaire Sranan,
heeft dar voordeel niet : het wordt gezien als taal van
de creolen . Van de half miljoen Surinamers spreken
ongeveer tweehonderdduizend Nederlands als moedertaal; voor nog eens tweehonderdduizend is het de
tweede taal. Die aantallen lijken toe te nemen sinds
de onafhankelijkheid in 1975.
Flirt

Ondanks de bloei van het Nederlands duurde het
jaren voordat Suriname en de Taalunie elkaar in de
armen sloten. De eerste flirt tussen die twee kwam
van de kant van Suriname en was niet wederzijds . AI
in 1991 klopte Lila Gobardhan-Rambocus, werkzaam
bij de opleiding Nederlands van de lerarenopleiding,
aan bij de toenmalige algemeen secretaris, maar die
liet blijken dat de Taalunie niet bijzonder geinteres seerd was in samenwerking.
De jaren daarop werden gekenmerkt door moeizame besprekingen tussen Suriname en de Taalunie. Kort
na Gobardhans toenaderingspoging sprak toenmalig
onderwijsminister Ritzen zich uit voor samenwerking
met Suriname. De ambtelijke molen begon te draaien
maar stokte steeds weer. "Telkens als het ernaar uitzag
dat het zou lukken", zei Koen Jaspaert, tot 1 november
dit jaar algemeen secretaris, tegen Taalschrift, "gebeurde er weer iets waardoor de hele associatie weer een
tijdje in de ijskast werd gezet." Een kink in de kabel
waren wisselende onderwijsministers in Suriname en
bekoelde politieke relaties met Nederland.
"Het sleepte al een tijdje", zegt Bolhuis. "In 2002
hebben we daarom besloten: nu moeten we er echt
voor gaan. AIs er in Suriname niet genoeg behoefte
aan is, jammer, maar dan ketst het definitief af." Die
behoefte was er wei degelijk: het werkbezoek in 2002
resulteerde uiteindelijk in de ondertekening van de
overeenkomst december vorig jaar. Besloten werd dat
Suriname geassocieerd lid werd van de Taalunie.

•

Conferentie
In het kader van de overeenkomst werd beklonken

dat er grofweg vijfhonderd Surinaams-Nederlandse
woorden in het nieuwe Groene Boekje komen te
staan, dat eind 2005 verschijnt (zie het kader hieronder). Ook is het de bedoeling dat Surinamers in de
toekomst mee mogen dingen naar de Onderwijsprijs
en de Prijs der Nederlandse Letteren. De Surinaamse
minister van Onderwijs Sandriman kondigde aan dat
Suriname ook de spelling van 1995 gaat invoeren. In
januari 2005 houdt de Taalunie in Paramaribo een
conferentie over het onderwijs Nederlands in Suriname. Het doel van de conferentie is om samen met in
Suriname werkzame leraren en opleiders de basis te
leggen voor een meeIjarenwerkplan van de Taalunie
in Suriname. Minister Van der Hoeven en een Vlaamse ambtgenoot zullen de conferentie bijwonen.
Het succes van de operatie verraste het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken: besprekingen
tussen Nederland en Suriname lopen doorgaans niet
zo soepel. Bolhuis: "Ze waren verbaasd dat we zo ver
zijn gekomen."
Ismene Krishnadath, Surinaams schrijfster en lid
van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici, was
een van de mensen met wie de Taalunie gesprekken
voerde: "De toetreding is nu wel gelukt omdat een
aantal mensen, onder wie mevrouw Gobardhan, het
vlammetje steeds heeft aangehouden."
Voor Gobardhan komt met de toetreding een wens
uit. '~s winst zie ik de rol van de Taalunie bij de zorg
voor het onderwijs Nederlands. De ondersteuning bij
de ontwikkeling van lesmethoden lijkt me heel belangrijk." De hoge schooluitval in Suriname heeft
deels te maken met de slechte beheersing van de onderwijstaal.
Weinigtegenstanders
Niet aile Surinamers reageerden even enthousiast,
zegt Bolhuis: "Sommigen denken dat wij het Nederlands willen verkondigen. Maar die kritiek houdt
meestal op als we uitleggen wat onze doelstelling is:
de gebruiker van de Nederlandse taal wereldwijd ondersteunen. Dan zou het raar zijn als we Suriname
oversloegen."
Gobardhan verwacht niet dat de Taalunie als pleitbezorger van het Nederlands veel weerstand zal ondervinden. De groep die voor invoering van het Engels pleit (om zo het taalisolement in de Caribische
regio op te heffen) is volgens haar klein. "Nakomelingen van slaven en immigranten hebben zich veel
moeite getroost het Nederlands te leren en ze laten
zich dat niet afnemen door een toevailige regering of
beleidsmaker."
Ook Adiel Kallan, directeur Onderwijs van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, ziet weinig tegenstanders van het Nederlands.
"Surinamers beseffen steeds meer dat het Nederlands, het Surinaams Nederlands, hun taal is."

Maryse Bolhuis:
"Hetzou raarzijn
alswe Suriname
oversloegen:
folD: lisevanBlade/.

Nederlandse Taalunte

en logistiek niet aandoen om ze volwaardig lid te
maken. Dat willen ze zelf ook niet." Afgesproken is
dat Suriname jaarlijks vijftigduizend euro bijdraagt.
Deels in natura: Suriname regelt kantoorruimte en
het salaris van de lokale medewerker.
Over de goedkeuring van de associatieovereenkomst door het Surinaamse parlement heeft Bolhuis
nog geen bericht ontvangen. Ze hoopt dat het in november zover is, als zij in Suriname is voor een werkbezoek. "Maar het ligt niet in onze handen." Overigens dringt de tijd: in het vooIjaar van 2005 zijn er
weer verkiezingen in Suriname. Een nieuwe politieke
situatie zou het prille proceskunnen frustreren.
Zolang het Surinaamse parlement nog niet gesproken heeft, kan de formele kant van de overeenkomst
ook niet worden uitgevoerd. Dat betekent dat het
stoeltje van Suriname in het Comite van Ministers,
dat het beleid van de Taalunie bepaalt, nog even leeg
blijft. En ook het aanstellen van een Thalunie-medewerker in Paramaribo is niet eenvoudig voordat ailes
echt bekrachtigd is.
Een jaar na de ondertekening van de associatieovereenkomst is de Taalunie realistisch over wat op korte
termijn kan worden bereikt. Bolhuis: "We hebben besloten dat we ons voorlopig concentreren op de conferentie van begin 2005 en op het Surinaams Nederlands in het Groene Boekje. Het is voor ons heel belangrijk om daar een medewerker te hebben. E-mail
is een handig medium, maar je moet de mensen met
wie je zaken doet ook in de ogen kunnen kijken. Eerst
moeten we draagvlak creeren, niet zomaar projecten
uit de grond stampen. We moeten niet te hard van
stapellopen."
•

SURINAAMS NEDERLANDS IN HET GROENE BOEKJE
De Taalunie besteedt de productie van het Groene Boekje uit aan het Instituut voor

Geassocieerd lid
Dat Suriname geassocieerd lid is en blijft - in plaats
van volwaardig lid - stak sommige Surinamers. Maar
het heeft een praktische reden. Een volwaardig lidmaatschap zou een te grote financiele en logistieke
druk op Suriname leggen. Bolhuis: "Suriname hoeft
nu niet mee te betalen aan dingen die voor hen niet
interessant zijn. We kunnen het Suriname financieel

Nederlandse Lexicologie (INL). Jeannine Beeken van het INL is verantwoordelijk voor
de selectie van de Surinaamse woorden voor het Groene Boekje. Qua spelling voorziet ze vooral problemen met leenwoorden uit het Engels of Sranan in het Surinaams
Nederlands. Surinamers nemen bijvoorbeeld een ' plane' in plaats van een vliegtuig .
"lk kwam verschillende spellingwijzen tegen; pfeen was er een van." Grappig: een verouderd woord als zwamp 'kreek, moeras' , dat het in de nieuwe editie niet zou redden ,
maakt nu waarschijnlijk toch een kans. In Suriname is het woord wei courant.
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VRIENDSCHAP, GOEDE WIJNEN
EN WAT N'EN
.
Hoe de spelling van 1995 bek/onken werd

Hetisvoorjaar 1995. Peter Hoefnagels is lid van de
Interparlementaire Commissie, dietoeziet opde
Nederlandse Taalunie. HijwordtnaarBrussel geroepen

moesten Nederlandse en Belgische
parlementen hun onderdanen verplichten om dezelfde schrijfwijzen
te hanteren en dezelfde 'kippeeieren' uit dezelfde 'kippenhokken' te
eten?

voordeslotvergadering over despellingherziening en
neemtzich voordeaanwezigen eens f1ink dewaarheid
tezeggen.

Peter Hoefnagels emeritus hoogleraar Erasmus
Universiteit Rotterdamenoud-Iid
Eerste Kamer

T

oen ik in de Eerste Kamer
kwam, opteerde ik uit het
scala van commissies onmiddellijk voor de InterparlementaireCommissie van de Nederlandse Thalunie. Het ging over taal, en
dat leek me leuker dan landbouw
Als lid van de commissie toog ik in
het voorjaar van 1995 voor een
vergadering naar Brussel.
Op de agenda stond de spellingherziening. Ik kende de voorgeschiedenis, worstelde me door kippeeieren. en kippenhokken heen en
maakte tal van notities. Ik comgeerde de voorstellen van de taalgeleerden, meestal wegens inconsequenties. Mijn vertwijfelde vraag
voor de vergadering bleef: waar
heb dat nou voor nodig? Waarom

8december199S:
presentatie van
hetnieuwe
Groene Boekje
Fote: Fotobureau Thuring BY
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Vierkante cirkel
Toen de trein langs Dordrecht reed
en ik de stukken van de vergadering las, was het nog alsof ik naar
een leuke taalles ging, bij Wuustwezel voelde ik me verantwoordelijk, bij Antwerpen werd ik fanatiek en v66r Brussel had ik vlammende betogen over de vrije taal
van de vrije Vlaming die de vrije
taal van de vrije Nederlander kon
bevruchten. Nee, Vlaams en Nederlands verdragen geen gemeenschappelijke spelling of grammatica. Eenheid van taal in Vlaanderen
en Nederland zou een vergissing
zijn, eenbij wet besloten vierkante
cirkel.
Een ingebakken vooroordeel dat
ik nog v66r Brussel moest overwinnen, was dat ik het welletjes
yond, al die spellingveranderingen. Ik kwam op de lagere school
toen ik nog door het 'bosch' liep,
maar een jaar later kwam ik via de
spelling-Marchant het 'bos' weer
uit, Daarna leerde ik nog enkele

spellingveranderingen, waarna ik
bij het eerste Groene Boekje mijn
secretaresse gevraagd heb zo mogelijk daaraan mee te doen. Nu
echter was ik tot interparlementaire verantwoordelijkheden .geroepen; dus mocht ik mijn persoonlijke geschiedenis niet meer laten
gelden. Omwille van de objectiviteit en het algemeen belang diende
ik iedere persoonlijke variant in
mezelf te vernietigen.
Daar kwam in 1995 bij dat het
oude Groene Boekje nog allerlei
alternatieve spellingwijzen toeliet,
en ik houd er weI van als niet
iedereen in het uniform van monsieur Colbert loopt. Maar in Den
Haag en Brussel komen zulke
recepties niet voor; het burgerlijk
uniform heeft voorrang.
Anarchistisch
's Morgens was de voorvergadering, 's middags zouden de bewindslieden komen (Aad Nuis en
zijn Vlaamse collega). In de voorvergadering gaf ik mij op als spreker, de eenentwintigste, meen ik
me te herinneren. De Vlaamse parlementariers waren dolgelukkig
dat vandaag besloten zou worden
tot de spellingherziening. Zij spraken lyrisch over deze dag van glorie en waren verrukt over de eenheid die zou ontstaan. Tot mijn
verbazing waren ook de Nederlanders unaniem gelukkig dat het karwei waaraan jaren was gewerkt,
vandaag geklaard zou worden en
ik begon enkele retouches aan te
brengen in de aantekeningen voor
mijn speech 'Waar heb dat nou
voor nodig?' Het werd me trouwens duidelijk dat ik in dit gezelschap geen enkel doel zou dienen
als ik in Barend Servet-varianten
mijn boodschap op tafel zou leggen. De rijkdom van variatie zou
bier pas over enkele eeuwen, en
dan nog in de theorie van een
gezaghebbend persoon verpakt,
kunnen worden uitgestald. De taal
is niet gans een volksvertegenwoordiging.

Bij de zeventiend e spreker had
ik mijn vrije Vlamingen al uit mijn
speech geschrapt en het zalig anarchistisch perspectief van de taal die
gans een yolk is voor mezelf voorbehouden. De voorzitter had iedere spreker gemaand het kort te
houden ; bij de tiend e spreker wees
hij op de 'lunch', bij de vijftiende
spreker op 'het feestelijk ban ket'
dat op ons wa chtte.
Vlamin gen zijn enorme taalstrijders , maar voordat de revoluti e
bloed kan veroorzaken, moet er
goed gegeten worden. Iedere spreker had, gehe el in de trad itie van
het ond erw erp, geneu zeld over een
n meer en een n minder. Ik besloot
mijn anarchistisch per spectief niet
in het hongerig verla ngen naar een
banket te laten verdwijnen en geen
gekke Henkie te spelen. Ik hield
mijn kruit droo g voor de middagvergadering. Voorzichtig heb ik iets
gezegd over het openhouden van
meer alternatieven , hetgeen me
boze blikken bezorgde.

Eenheid

Het was een banket waa rvan een
vorst kan dromen - de kwaliteit
zou ik geheel kunnen beschrijven
aan de hand van de wijnen. Zo
werden de desserts besprenkeld
met Hautes Sauternes, een afronding die ik niet meer met koffie
heb bedorven. Ik moet bekennen
dat ik geen moment meer aan de
revoluti e heb gedacht.
Het werd in de middag een wat
plechtige vergadering. Enkele
leden zaten te knikkebollen. Bewindsman Nuis was blij dat hij
weer onder vrienden was, zei hij.
Hij nam een voorschot op de eenheid door ook de Vlaamse minister
te vert egenwoordigen. De voorzitter was eveneens blij dat we onder
vrienden waren en zei dat er serieus gewerkt was . Het oudste Nederlandse lid zei ook aardige dingen jegens de Vlaamse vrienden .
Er werden nog een paar n'en vastgesteld, ik geloof die van de ochtendvergadering, maar misschien

waren er ook nieuwe. Mijn n minder was er ook bij . Daarna werd er
gestemd. Iedereen was voor de
spellingherziening.
Ik weet wel dat ik dacht: het
kan toch niet goed gaan met de
spelling, al die incon sequenties, iedereen gaat toch doen wat hij wil,
enfin, ik suste mijn parl ementaire
geweten in slaap. Vriendschap is
ook een gewetenszaak. Na afIoop
hoorde ik van enkele Nederlandse
leden dat ze het eigenlijk "idioot"
vonden om zo'n spelling bij wet
vast te stellen.
Ik werd gerustgesteld toen Van
Dale op zijn eigen manier ging
spellen en een Vlaamse minister
nog eens zijn eigen voorkeuren
aanbracht. Niemand , beh alve een
enkele taalleraar, die nog weet hoe
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De inburgering van de tussen-n-regel

PietCreten

I'

Toen despelling van 1995werdingevoerd, ontstond er veel tumult,
vooral over deregels voordetussen-n. Diezouden te ingewlkkeld zljn,
enmoeilijk toepasbaar. Inmiddels Iijkt bijna iedereen wei te hebben
geprobeerd zich denieuwe spelling elgen te maken. Isdatgelukt, of zijn
deregels echtzoonuitvoerbaar als aanvankelijk werdgevreesd7

I

pelling is een onderwerp dat met de regelmaat van een klok komt bovendrijven
in de media. Deze zomer was het weer
zover. Uit een uitgelekt rapport bleek
dat de Nederlandse Taalunie (de organisatie die het taalbeleid van Nederland en Vlaanderen
bepaalt en uitvoert) overweegt de spellingregeling
van 1995 op een puntje bij te stellen, en ook doende
is de woordenlijst van het Groene Boekje te actualisereno Dat laatste was niet echt opzienbarend, want
het is overeenkomstig de afspraak: elke tien jaar zou
de woordenlijst kritisch bekeken worden. Maar over
die mogelijke regelaanpassing ontstond wat rumoer:
die zou indruisen tegen een eerder genomen besluit
(zie ook blz, 3II-3I2 van dit nummer).

tf)"'''~'?

Ishet hordeloper of
hordenloper7 SpelIingregels zijn niet
altijd foutloos toe te
passen.

Meevallen
Waar die aanpassingen allemaal toe leiden, weten
we over een jaar. Op IS oktober 2005 wordt de gereviseerde spelling-I995 van kracht. Maar hoe zit het
intussen met de oorspronkelijke nieuwe regels, uit
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I995? Bij de invoering ervan vloeide er vooral nogal
wat inkt over die tussen-n-regels (zie voor een overzicht van de oude en nieuwe regels het kader op de
bladzijde hiemaast). De verwachting was dat het
toepassen ervan weleens erg moeilijk zou kunnen
worden.
Is die verwachting uitgekomen? Of zijn we inmiddels toch vertrouwd geraakt met die nieuwe regels
voor de tussen-n in samenstellingen? am dat na te
gaan, voerde ik een onderzoek uit bij 269 Vlaamse
leerlingen en 27 leerkrachten van diverse vakgebieden, waaronder Nederlands.
Allereerst het goede nieuws: het hanteren van de
tussen-n-hoofdregel van de spelling-I995 is geen probleem zolang het eerste deel van de samenstelling
niet op een toonloze e eindigt (zoals gedachte en aangifte). De leerlingen maken dus weinig fouten bij samenstellingen als ballenjongen, stoelendans of boekenworm (op de resultaten van de leerkrachten kom ik
later terug) . Aangezien dat soort woorden toch de
grote meerderheid vormen van tussen-n-samenstellingen, zal het in de praktijk dus nogal meevallen
met het totale aantal spelfouten dat veroorzaakt
wordt door de tussen-n-regels,
Nletbekend
Daar staat echter tegenover dat de uitzonderingen
op de tussen-n-hoofdregel wel voor veel problemen
zorgen, bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg bekend
zijn. Een eerste uitzonderingsregel die zelden wordt
toegepast omdat de meesten hem niet kennen, is
die voor het schrijven van de zogenoemde dier-plantsamenstellingen (zie kader, regel zc), Volgens het
Groene Boekje mag je geen tussen-n schrijven in samenstellingen waarvan het eerste deel een diemaam
is en het tweede deel een plantnaam (ook de hele
samenstelling moet een plantnaam zijn, zo blijkt weliswaar niet uit de regels, maar weI uit de toepassing
ervan in de woordenlijst) . Meer dan de helft van de
leerlingen heeft problemen met de spelling van eendekroos, slangekruid, apenootje en vliegezwam. Bijna
een op de vier leerlingen schrijft - het vaak als voorbeeld aangehaalde - paardebloem met een tussen-n.
De altematieve beregeling van Van Dale (zie kader,
nummer 3) kent de uitzonderingscategorie niet en zit
daarmee wellicht dichter bij de spellingrealiteit. Zelfs
heel wat leraren Nederlands die de beheersingstest
aflegden, bleken moeite te hebben met de spelling
van dier-plantsamenstellingen.

Maar er is ook nog een toevoeging aan de hoofdregel die de leerlingen niet goed beheersen: die van
het assistentenrokje en de studentenzwangerschap. Veel
leerlingen laten de tussen-n daar achterwege omdat
ze nietweten dat de hoofdregel ook geldt als het eerste deel van een samenstelling een vrouwelijke persoonsnaam is (assistente, studente) met een manneli]ke nevenvorm (assistent, student). Hetmaakt daarbij
niet uit dat datvrouwelijke woord een meervoud op
-en heeft en op -soVoor degenen die wel van deze
regelgehoord hebben, geldt danweer dat ze geen onderscheid maken met samenstellingen waarvan het
eerste lid een vrouwelijke persoonsnaam is zonder direete mannelijke nevenvorm, zoals weduwefonds. Ook
in dit gevallijkthet erop dat de spelling vanVan Dale
gelukkiger is en in elk gevaleenvoudiger, omdat daar
alle samenstellingen met een persoonsnaam een tussen-n krijgen.
.Verder schrijven veelleerlingen tegen de regels in
een tussen-n in samenstellingen als spinnewiel, brekebeen of dwingeland, en dat terwijl deze woorden niet
onder de hoofdregel voorde tussen-n vallen. Heteerste lid is biertenslotte geen zelfstandig naamwoord
maar een werkwoord. Waarschijnlijk nemenze gewoon het hele werkwoord, dat een vertrouwd woordbeeld geeft, en voegen ze daar het tweede lid aan toe.

(zie kader, regel zb), Dergelijke samenstellingen krijgen volgens de regels geen tussen-n, tenzij dat eerste
lid naast 'versterkend' ook 'vergelijkend' is. Reuzengroot krijgt daardoor weIeen tussen-n, wanthet kan
omschreven worden als 'zo groot als een reus', maar
reuzeklein 'heelklein' dus niet. Die regelis niet aIleen
heel ingewikkeld, het bleekvoor onze proefpersonen
ookonmogelijk om uit te maken wanneer dat eerste
lid uitsluitend versterkend is of toch ookvergelijkend.
We vroegen hunvan tien samenstellingen de betekenis te geven. Hetgingom reuzengroot, reuzeleuk, beresterk, beretrots, mijlenver, huizenhoog, boordevol, f'!llenlang, eeuwenlang en dagenlang. AIleen over reuzeleuk, beretrots, eeuwenlang en dagenlang hadden de
leerlingen kennelijk dezelfde ideeen als het Groene
Boekje: reuze enbere zijn volgens beideversterkend
gebruikt en krijgen dus geen n, en eeuwen en dagen
juistwel.
.

~

DE TUSSEN-N IN SAMENSTELLINGEN
1. Oude spelling (Groene Boekje 1954)
Hoofdregel: Schrijf geen

n (boeke/egger, ganzeveer) . behalve als:

a. het eerste deel van de samenstelling noodzakelijk de gedachte aan een meer-

Nietwerkbaar

Danzijn er vierspellingregels die bijna niet op een
foutloze manier toe te passen zijn. Datbetekent dus
dat zelfs iemand met een perfeete kennis van de regels vaak niet tot de juiste spelling komt.
In de eersteplaats geldt datvoorwoorden als ladekast en hordeloper, die volgens de hoofdregel geen
tussen-n krijgen omdat het eerste lid, dat op een
toonloze e eindigt, niet uitsluitend een meervoud
heeft op -n (maar ook op -s), Hetprobleem daarmee
is dat de regelmakers ervan uitgaan dat iedereen het
eens is overde mogelijke meervouden van die woorden. Inde praktijk blijkt dat anders te zijn: mensen
verschillen daarover van mening en het is daarenboyen zo dat het meervoud na verloop van tijd kan veranderen. Zo stond in het Groene Boekje van 1954 alleen nog maar laden vermeld als meervoud van lade,
terwijl datvolgens de huidige woordenlijst ook lades
kan zijn. De manier waarop de leerlingen ladekast en
hordeloper spelden, wijst erop dat ze de meervouden
lades en hordes niet kennen. Wie samenstellingen met
die woorden correct wil spellen, dient te weten of ze
al danniet met een dubbel meervoud in de Woordenlijst staan vermeld.
Ook de uitzonderingsregel dat een samenstelling
geen tussen-n krijgt als het eerstelid enig is in zijn
soort (type zonnebril, Koninginnedag, zie ook kader,
regel za), is niet werkbaar. Hetbleekvooronze proefpersonen onmogelijk nit te maken wanneer het eerste
lid weIen wanneer het niet enig is in zijn soort. Veel
leerlingen schreven koninginnenrit dan ook ten onrechte zonder tussen-n, en hetzelfde geldtvoor ruggengraat: een mensheeft tenslotte maar een rug. Ook
overdeze uitzonderingsregel kunnen mensen kennelijk van mening verschillen.
Reuzengroot en reuzeklein

Eenander probleem vormen de samenstellingen
waarvan het eerstelid versterkend is en die in hun
geheel een bijvoeglijk naamwoord zijn, zoals beresterk

boekenmarkt. ganzenhoedster (maar in combinatie met boom of
pereboom, rozestruik);
b. het eerste woorddeel een persoon aanduidt: mensenwerk, weduwenpensioen
voud opwekt:

struik blijft de n achterwege:

(maar als een bepaalde vrouwelijke persoon - veelal met een titel- wordt aangeduid . blijft de n achterwege: Koninginnedag.

Regentesse/aan).

Beide uitzonderingen geld en niet als het eerste woorddeel geen (gangbaar) meervoud op een n heeft; vandaar hor/ogewinkel,

danseusejurk.

2. Nieuwe spelling (Groene Boekje 1995)

Hoofdregel: Schrijf een n als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig
naamwoord is dat uitsluitend een meervoud op

-en heeft (boeken/egger. ganzenveer;

geldt ook voor samenstellingen met een vrouwelijke persoonsnaam als assistente).
behalve als:
a. het eerste woorddeel enig in zijn soort is (Koninginnedag. zonneschijn);
b. het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk
naamwoord is (bere/euk.

stekeblind);

c. het eerste deel een dierennaam is en het tweede een plantkundige aanduiding

(kattekruid. paardeb/oem);
d. het eerste deel een Iichaamsdeel is en het geheel een versteende samenstelling
is (kinnebak,

ruggesproak) ;

e. een van de delen niet meer herkenbaar is als afzonderlijk woord in de
oorspronkelijke betekenis

(bol/eboos, k/erelijer) .

Het Groene Boekje kent dus niet uitzondering a van Van Dale.

3. Nieuwe spelling (Van Dale 1995)
Hoofdregel: Schrijf een n als het eerste woorddeel eindigt op -en (keukenstoe/, wagenwie/). of als het eerste woorddeel een meervoud op -en heeft (kattenmand, ruggengroat), behalve als:
a. het eerste woorddeel op een toonloze e eindigt: bagagedroger. uitgavepost (maar
schrijf weer wei een n als het eerste deel een persoon aanduidt en een meervoud
op -en heeft: bediendenkamer. weduwenpensioen);
b. het eerste woorddeel enig in zijn soort is (Koninginnedag. zonneschijn);

c. een van de delen niet meer herkenbaar is als afzonderlijk woord in de oorspronkelijke betekenis

(bol/eboos , k/ere/ijer);

d. het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk
naamwoord is (bere/euk,

stekeblind).

kattenkruid en
paardenb/oem. Van Dale vermeldt d uit het Groene Boekje weliswaar evenrnin, maar

Van Dale kent dus niet uitzondering evan het Groene Boekje en spelt

leeft die wei na. Deze regel valt bij Van Dale echter onder 'een samenstelling waarbij
een van de del en niet meer herkenbaar is' (punt c hierboven dus).
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ken; sommigen kwamen in hun wanhoop zelfs op de
proppen met woorden als keigoed en steendood. En
ook als de term bekend is, blijft de regel onwerkbaar:
een samenstelling die voor de ene persoon al versteend is, hoeft dat nog niet te zijn voor iemand
anders.
Inconsequente spelling
Een derde en laatste groep probleemgevallen zijn de
inconsequente spellingen. Mensen hebben moeite
met de spelling van woorden die (om diverse redenen) een uitzondering vormen op de hoofdregel. Dat
geldt bijvoorbeeld voor paardebloem (tegenover paardenvijg) en paddestoel (tegenover paddentrek). Daarnaast ontdekten we ook dat onze proefpersonen geneigd waren de spelling gelijk te trekken - dus of
tweemaal weI een n of tweemaal geen n - bij woordparen als koninginnedag - koninginnenrit, ruggespraak
- ruggengraat, reuzeleuk - reuzenstap (en reuzengroot),
beretrots - berenportie en hartelust - hartenkreet. Uniformiteit is voor veel mensen kennelijk belangrijker
dan spellingregels.

Over de goede omschrijving van reuzengroot en
beresterk bestond daarentegen grote onenigheid. Een
van beide lijkt in elk geval inconsequent te zijn, want
het is niet duidelijk waarom reuzengroot 'zo groot als
een reus' kan betekenen, maar beresterk niet 'zo sterk
als een beer'. De meningen van de leerlingen over de
omschrijvingen voor boordevol, mijlenver, ellenlang
en huizenhoog zijn zelfs volstrekt tegengesteld aan
die van het Groene Boekje, Waar het Groene Boekje
mijlenver en ellenlang gelijkstelt met eeuwenlang en
dagenlang, ervaren de leerlingen de voor hen onbekende woorden mijl en el als louter versterkend.
Het probleem is dat men een uitzonderingsregel
heeft gemaakt die steunt op een betekeniscriterium
waarover moedertaalsprekers blijkbaar een verschillende mening kunnen hebben. Wat voor de een al uitsluitend een versterkend eerste lid is, is voor de ander
ook of zelfs aileen vergelijkend. Ook deze uitzonderingsregel is dus onwerkbaar.

Niet alleen leerlingen hadden problemen met de spelling van samenstellingen, ook de leerkrachten bleken
er bijzonder veel moeite mee te hebben. Bij de leraren Nederlands viel het nog mee, maar die van andere vakken kenden in veel gevallen de regels niet eens.
Ze maakten dan ook gemiddeld meer fouten in onze
test dan hun leerlingen. En dat terwijl de overheid
verwacht dat alle leerkrachten de officiele spellingregels kennen en toepassen. Het lijkt dan ook duidelijk dat die overheid eerst moet zorgen voor een
bruikbare beregeling.

•

Dit artikel is gebaseerd op de Iicentiaatsverhandeling Muggenziften

of mierenneuken7 De tussenletter -n indeNederlandse spelling
(K.U. Leuven,2003). die Piet Creten onder leiding van prof. dr.
W. Smedts heeft geschreven.

TUSSEN-N LEIDT TOT NIEUWE WOORDBETEKENISSEN
Sinds 1995 is het niet meer hondehok, maar

hondenhok, met een tussen-n. Die n is

betekenisloos, maa r zou die in de praktijk toch niet worden aangezien voor de meervouds -n die hij in de oude spellin g was? Zouden mensen dus bij

hondenhok niet ge-

woon blijven denken aan een hok met meerdere honden? Het was een van de vragen
die rezen t oen de nieuwe spelling wer d ingevoerd. Sinds kort is er een antwoord op.
Recent onderzoek van een groep Nijm eegse taalwete nschappers heeft uitgewezen

Geen aanwijzingen
Een vierde onuitvoerbare uitzonderingsregel ten slotte is die van de versteende samenstellingen; die krijgen geen tussen-n (type kinnebak; zie kader, regel
zd), Het Groene Boekje biedt geen enkele aanwijzing
over wat er met dat "versteend" bedoeld wordt. We
lieten 2II leerlingen uit de derde graad van het algemeen secundair onderwijs een terminologietest afleggen, waarin we onder andere hun kennis testten van
begrippen die gebruikt worden in de leidraad van het
Groene Boekje. Slechts een leerling slaagde erin een
. goede definitie te geven van de term versteende samenstelling: samenstelling waarbij de twee (of meer)
woorden waaruit deze is opgebouwd de betekenis
van de samenstelling niet verklaren, of waarbij de betekenis van een van deze woorden verloren is gegaan.
Meer dan de helft van de leerlingen had er volstrekt
geen idee van in welke richting ze het moesten zoe-
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dat de me erv oudige betekeni s zich inderdaad ook nu nog m eer op d ringt bij same nstellingen met een tu ssen-n dan bij same nstelli ngen zonde r.
Het Nij meegse Center for Lang uage Studies liet proefperso nen allerle i samenstelIingen zien die soms met, soms zonder tussen-n waren geschreven. Ze kregen de opdracht niet op de spell ing te letten, maar aileen op de betekenis, en vervolgens moes ten ze op een schaal van 1 tot 7 aangeven hoe 'meervoudig' ze het eerste deel van een
samenstelling ervoeren. Samenstellingen werden als iets meer dan een halve punt op
de schaal 'meervoudiger' ervaren wanneer ze met tussen-n waren geschreven

(slan-

genbeet,wolkendek) dan wanneer die n was weggelaten (slangebeet, wolkedek).
Toch is dit verschillang niet m eer zo groot als toen de nieuwe spelling net was
ge"introduceerd. In 1996, toen iedereen nog aan de oude spelli ng gewend was, we rd
dezelfd e test uit gevoerd . Same nste llinge n m et een n (slangenbeet, wolkendek, etc. )
we rden destijd s maar Iiefst 1 t ot i.g pun t ' meervou di ger' ingeschat dan di e zonder

(slangebeet, wolkedek, etc.). Kennelijk went de nieuw e spelling toch ook we i weer snel
- al is het vooralsnog niet gelukt de oude mee rvoudsgedachte uit te bannen .
Bron: persbericht Radboud Universiteit Nijmegen

WEER VERANDERINGEN IN DE SPELLING?
Vier deskundigen over mogelijke aanpassingen

Dezezomer lekte uit dat we volgendjaar misschien
weer een spellingwijziging voor de kiezenkrijgen.Een
kleintjeweliswaar. maar toch. Isdat een goede zaak1
We vroeqen het aan vier mensen die er meer dan
gemiddeld bijbetrokken zijn.

Redactie
OnzeTaaJ

"5

pelling weer op de helling",
Onder die kop meldde het
Brabants Dagblad op 26 augustus dat de spellingvolgend jaar
weer aangepast gaat worden. HoeweI die wijziging waarschijnlijk alleen maar bestaat uit het schrappen van een uitzonderingsregel,
vormde het bericht de opening van
de krant. Dat zegt misschienweI
iets over hoe diep het nog zit, de
ergernis over die lastige nieuwe regels uit 1995, waar maar zo weinig
mensen aan kunnen wennen.
Hoe dan ook: het bericht was
gebaseerd op uitgelekte stukken
van de Nederlandse Taalunie, die
achter de schermen bezig is met
een nieuwe versie van het Groene
Boekje, die volgendjaar oktober
verschijnt. Dat er een nieuw Groen
Boekje komt, is op zichzelfniet opzienbarend. Tienjaar geleden is
immers afgesprokendat de woordenlijst eens in de tien jaar zal
worden geactualiseerd, Maar dat
er ook aan de regels gemorreld
wordt, is wel opmerkelijk; de afspraak was dat die ongemoeid
zouden worden gelaten.
Welke verandering staat ons
precies te wachten? Waarschijnlijk

wordt een uitzondering op de regels voor de tussen-n in samenstellingen geschrapt: de zogenoemde
paardebloem-uitzondering. Die
zegt dat er geen n komt in samenstellingen waarvan het eerste deel
een diernaam is en het tweede
deel een plantkundige aanduiding.
Wemoeten dus schrijven: kattekruid, duivekervel en paardebloem.
Het was een van de meer controversiele regels, destijds, die dan
ook niet de grote VanDale heeft
gehaald. Bij VanDale is het kattenkruid, duivenkervel en paardenbloem. En volgendjaar wordt dat
dus waarschijnlijk ook de officiele
spelling.
Watvinden deskundigen daarvan? Is het goed om telkens weer
aan de regels te sleutelen? En
moet de overheid zich hier eigenlijkweI mee bemoeien? Om daarachter te komen legden we vier
van hen de volgendevragen voor:

Woutervan Oorschot: "Afschaffing vande
paardebJoem-uitzondering isde logische con-

sequentie vaneeneerderingezet toegeven
aantaaldebilisering."

hand - in dit geval: voor het gevoel-liggen en gemakkelijk toepasbaar zijn, zeker een wet die
elke burger raakt. Het Groot Dictee .
bewijst dat nauwelijks nog iemand
de samenstellingenfoutloos kan
spellen,":
I. Wat vindt u ervan dat de over2 "DeTaalunie had natuurlijk nooit
moeten beloven dat er niet meer
heid(de Nederlandse Taalunie)
serieus de afschaffing overweegt aan de regels gesleuteld zou worden. Daarmee hebben ze zich in de
van de paardebloem-uitzondevoet geschoten, en nu doen ze het
ring (die dus zegt dat er geen
tussen-n komt als het eerste deel doodleuk t6ch."
3 "Nee, spellingis geen overheidsvan een samenstelling een diertaak. Laten de Nederlandstalige
naam is en het tweede deel een
plantkundige aanduiding)?
schrijvers, dichters en vertalers
maar uitmaken wathet beste is.
2. Vmdt u dat er achteraf iiberDe Nederlandse Spellingwetis een
haupt gesleuteld mag worden
aan eerder vastgestelde spelling- anachronistisch keurslijf: afschaffen die hap. De fictie dat de beteregels?
kenis van elk woord vaststaat, dat
3. Vmdt u dat het opstellen en
voorschrijven van spellingregels er maar een juiste uitspraak is en
dat maar een schrijfwijze de juiste
eigenlijk wel een overheidstaak
. ?
spelling zou zijn, moet snel de weIS.
reld uit. De overheid mag wel de
complete inhoud van het Groene
elix van de Laar, tekstschrijBoekje rechtenvrij, dus gratis, op
internet (laten) zetten en op dagever; publiceerde twee boeken
lijksebasis Oaten) aanvullen met
over (de totstandkoming van) de
nieuwe woorden. Dus in plaats van
spelling-1995:
dwang dienstverlening."
I "Het afschaffenvan de paardebloem-uitzondering is waarschijnlijkvoor het onderwijs een kleine
verbetering. Door zijn ingewikouter van Oorschot, uitgever; uitgesproken (en
keldheid is het hele systeemvoor
de zogeheten tussen-n (wat ik een praktiserend) tegenstander van'de
verzinsel vind) een institutionele
spellingwijziging uit 1995:
uitlokkingtot het overtreden van
I "Het hangt ervan af hoe men
de wet. Elkewet moet voor de
tegen de afschaffing van de paar- ~

F

Felixvande Laar:
"De Nederlandse
Spelllngwet is een
anachronistisch
keurslijf."
Foto: WHIrled Dabekaussen
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debloem-uitzondering belieft aan te
kijken. Bij een 'positieve grondhouding' (Lubbers) zou men kunnen
zeggen dat er, toen men voor de
nieuwe tussen-n-regel koos, toch al
geen zinnige reden was voor deze
uitzondering. Kijkt men er gemelijk tegenaan, dan ligt het voor de
hand om te zeggen dat afschaffing
van de regel de logische consequentie is van een eerder ingezet
toegeven aan taaldebilisering, die
op haar beurt een rechtstreeks gevolg is van decennialange verloedering van het Nederlandse taalen literatuuronderwijs door achtereenvolgende regeringen."
2 "Ik vind dat er zo snel mogelijk
JanRenkema: "Hetopstellen en voorschrijven
vanspellingregels is geen overheidstaak."
nieuwe spellingregels moeten
komen, dat de commissie die daarover gaat in meerderheid moet be'het Comite van Ministers van de
staan uit taalkunstenaars (schrijvers, dichters) in plaats van geleer- Nederlandse Taalunie besloten (zie
den en ambtenaren, dat over de
de sse Besluitenlijst, punt 3) dat
wijzigingen in de spelling geen innieuwe voorstellen een langdurig
houdelijke aspeeten mogen betrefopenbaar debat moet plaatsvinden, en dat de hieruit resulterende fen. Bovendien wordt door deze
nieuwe regels voor ten minste vijf- eventuele detailwijziging (uitgetig jaar moeten worden vastgelegd. vers van flora's zijn daar misschien
blij mee) de indruk gewekt dat de
Zeker: spelling is een afspraak,
rest van de tussen-n-regeling wel
maar die afspraak keer op keer
door de beugel kan, terwijl vriend
willen veranderen (zoals in de
en vijand het erover eens zijn dat
twintigste eeuw meen ik maar
op dit punt de spellingwijziging
liefst vier keer gebeurde) duidt
van 1994 is mislukt. Als gevolg
op een dwangneurose onder zelfdaarvan wordt nu per jaar aan duiingenomen taalgeleerden, en daar
zenden kinderen het plezier in taal
schiet zelfs het 'yolk' niets mee
ontnomen met tussen-n-oefeniriop."
gen, terwijldocenten die regels
ook nauwelijks beheersen. Achteraf heb ik er steeds meer spijt van
gekregen dat ik als redaeteur van
de Leidraad in die langehete
zomer van 1994 met harder aan de
bel heb getrokken, door bijvoorbeeld een open brief aan de staats1994
secretaris te schrijven."
"Indertijd heb ik niet willen
meewerken aan de inzichtgevende
publicatie van Daniels en Van de
Laar, Spellingchaos. Eenbuitenpar3 "Het is als met de rol van de
overheid ten opzichte van de Kun- lementair onderzoek naar de nieuwe
spelling. Ik wilde toen niet meesten: zij moet voorwaarden scheppen voor hun bloei, en de beoorde- doen aan wat ik zag als het buitenhangen van de wile was, omdat
ling ervan overlaten aan kenners/
gedane zaken mijns inziens geen
kunstenaars. Vervolgens approukeer meer konden nemen. Nu, na
veert het parlement het resultaat
tien jaar onderwijs en ergernis,
als hamerstuk en dat is dat, "
gaat het beeld van de vuile was
niet meer op. Laten politici nogmaals of alsnog kennisnemen van
an Renkema, tekstwetenschapdit onderzoek. Als ze werkelijk
per; auteur van onder meer de
machtiger zijn dan hun ambtenaSchrijfwijzer, en van de Leidraad
ren, zullen ze, hoop ik, hun ambtevan het Groene Boekje uit 1995:
naren terugfluiten."
I "Het schrappen van de paarde2 ':la, aanpassen mag, als dat maar
bloem-uitzondering vind ik
niet in ambtelijke achterkamers
vreemd. Op 8 oktober 2001 heeft

jan Renkema: "Achteraf heb ik
er steeds meer spijt van gekregen dat ik als redacteur van de
Leidraad in
niet harder
aan de bel heb getrokken."

gebeurt, waarbij alleen commercieel belanghebbenden, uitgevers
dus, zijn betrokken. Als je dan iets
wilt doen aan tussen-n of tussen-s,
dan krijg je 'ns'-debacles, zoals de
Betuwelijn. Als de overheid iets wil
veranderen, dan moeten diverse
groeperingen worden geraadpleegd: taalkundigen, docenten,
journalisten, enz. Ik zou het volgende adviseren: verbeter de regeling voor detussenklanken grondig, of, als dat niet lukt, houd de
regeling voorlopig zo."
3 "Nee, het opstellen en voorschrijyen van spellingregels is geen
overheidstaak (zie 1 en 2)."

R

ik Schutz, uitgever Van Dale :

I "Goed idee. Deze lastige
uitzondering op de tussen-n-regel
wordt niet toegepast door botanici,
en de Nederlandse woordenboeken hebben hem sinds 1995 evenmin toegepast. In het Groene
Boekje is deze regel bovendien
twijfelachtig geinterpreteerd doordat vliegezwam er ook onder valt,
terwijl paddestoelen geen planten
zijn."
2 'i\ls sleutelen aan een regel betekent dat er teruggekomen wordt
op evidente vergissingen, dan zie
ik geen bezwaar."
3 "De overheid schrijft de spelling
voor aan ambtenaren en onderwijs
en daar lijkt me niets op tegen. .
Ieder ander mag zelf weten hoe hij
of zij spelt en we kunnen dat maar
het beste allemaal zo veel mogelijk
op dezelfde manier doen. Er staan
geen straffen op afwijkend spellen,
maar uniforIniteit in communicatie
is handig en een overheidsvoorschrift als leidraad gebruiken ligt
daarbij nogal voor de hand."
•

J
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Conservatorium
71k vraag me aleen tijdjeafwaar
• het woord conservotorium ('muziekacademie') vandaan komt. Het
Iijkt een afleiding van conserveren,
maar wat heeft dat met muziek te
maken7
I Conservatorium heeftetymologisch
.gezien inderdaad te maken met
conserveren ('bewaren'); letterlijk betekenthet 'bewaarplaats'. HetNederlands heeft het woord overgenomen
uithet Italiaans (conservatorio), maar
verlatijnst tot conservatorium.
Uit het Etymo/ogisch woordenboek
van hetNederlands (deel A-E, 2003) is
opte maken dat het Italiaanse conser-

In de overige gevallen - inde praktijk bijna altijd - wordtte veel alstwee
woorden geschreven: 'Ikhebte veel
gegeten', '[e hebtte veel hooi opje
york genomen', 'Hette veel betaalde
wordtteruggestort.' Te veel isdan
een bijwoordelijke bepaling, vergelijkbaar met te weinig, te snel, te
zwaar, etc.
Erzijn twee manieren om eenvoudig te bepalen hoe tee )veel moetwordengeschreven: het zijn twee woorden als tee )veel indezelfde zin kan
worden vervangen doorte weinig, of
alshet inzijn geheel kan worden
weggelaten zonder dat de zin ongrammaticaal wordt.

Pleitbezorger van/voor
715 het voorzetsel vonjuist in de
• volgendezin:'Hij iseen warm
pleitbezorgervan geboortebeperking',of moet het veorzijn7
Ivolgens de Prisma Voorzetsels
• (1999) zijn van en voor beide juist
als pleitbezorgerin de betekenis 'voorstander'wordtgebruikt, zoals inde
zin hierboven.ln de praktijk ispleitbezorgervan veruit het gebruikelijkst.ln
de wat letterlijkere betekenis 'advocaat' isaileen voor mogelijk (gevolgd
doordegenediewordtverdedigd):
'Hij treedt op als pleitbezorgervoor
enkele asielzoekers.'

Hetconservatorium
in DenHaag.
Fota: OozeToal

vatorio vanaf de zestiende eeuwde
specifieke betekenis 'arrnenhuls,
weeshuis, verpleeginrichting' hadeen 'bewaarplaats vanmensen' dus.
Zo'n instelling fungeerde vaak ook
als opleidingsinstituut, inhet bijzonderop het gebied van traditionele
muziek, zangen dans(omdievoor
het nageslachttebewaren). Later .
ontwikkelde de betekenis van conservatorio zich exclusief tot 'muziekacademie'. In diebetekenis ishet
woord inandereEuropese talen
terechtgekomen.

Te verschijnen

700k in Onze Tool ben ikaleen
• paar keer de constructie'het
blnnenkortte verschljnen boek'
tegengekomen. Maardie15 toch .
elgenlijk fout?

I Voor taalgevoelige taalgebruikers is
• er ietsmis met dezeconstructie,
maarze hoeftniet(meer) te worden
afgekeurd.
De combinatie 'te + heel werkwoord (infinitief) + zelfstandig naamwoord' komtvaak voorin het NederTe( )veel
lands: een te beklimmen berg, te beantwoorden vragen, dete versieren kerst7Wanneer schrijfje tel )veel als
• een woord en wanneer alstwee7 boom. Een voorwaarde iswei dat het
werkwoord overgankelijk is, datwil
IVolgens aile taaladviesboeken is
zeggen dat het een Iijdend voorwerp
• teveel aileen een woord alshet een
(berg, vragen, kerstboom, etc.)bij zich
zelfstandig naamwoord is, met de be- kan hebben.
tekenis 'overschot': 'Er iseenteveel
Hoe weetje nu ofdat het geval is?
aan huizen', ~We moetenhetteveel
Daarvoor bestaateen ezelsbruggetje.
aan uitgaven terugdringen.'
De woordgroep moetals voigt kunoNZ
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nenworden omgezet: een te beklimmen berg - een berg die beklommen
moetworden; te beantwoorden vragen
- vragen die beantwoord moeten worden; etc. Lukt dat nlet, dan hebben we
met een onovergankelijk werkwoord
te maken. En dat ishet geval bij verschijnen: een boek datverschenen moet
worden isnietmogelijk.
Toch voorziet de woordgroep te
verschijnen kennelijk ineen behoefte,
wanthij komtinde praktijk ergvaak
voor. En hij bestaatallang: in1947 besteedde Onze Taal er alaandacht aan,
en in het Woordenboek der Nederlandsche Taal iseen citaatuit1686 te vindenwaarin dit te verschijnen voorkomt: "Aile de huur(...) 500 [= zowel]
verschenen alsnoch te verschijnen
moeten betaeltwerden (...): De
Aigemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) waarschuwt inde drukvan
1984 nogdat een te verschijnen boek
nietvooriedereen acceptabel Nederlands is, maarin 1997 isdaaraan toegevoegd: "Er hoeftechtergeen bezwaartegen gemaaktte worden."

Bij deze(n)
7 Wat isjuist:'Bij deze gaan we In
• op uw brief of 'Bij dezengaan
we inop uw brief?
I De offklele schrijfwijze is bij dezen.
• Die wordtvermeld inhet Groene
Boekje en isdooraile woordenboeken
enspellinggidsen overgenomen. De n
in dezen ishet restantvan een oude
naamval; dezen iseenverbogen vorm
van het aanwijzend voornaamwoord
dit/deze. Zo'n verbogen vorm werd in
ouderNederlands ondermeerna
voorzetsels gebruikt. Een aantal combinaties van eenvoorzetsel en dezen
zijn zovastgeworden - het zijn zogehetenstaandeuitdrukkingen - datze
ookin de nieuwste spelling met een n
worden geschreven; de meestvoorkomende zijn bij dezen, in dezen, te
dezen en voordezen.
Overigens kan bij dezen - op papier
- eenwatstijve indruk maken; een
vlotter alternatief is hierbij: 'Hierbij
gaanweinop uwbrief.'
•
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•
•
•
•

OnzeTaal bledt aan elkelezerde mogelljkheld tot reageren.Stuur
uw reactleIndienmogelijk per e-mailnaar:redactle@onzetaal.nl.
ofanders naar:Redactie Onze Taal, Raamweg 1a,2596HL DenHaag.
Voorbljdragenaan dezerubriekgeldende volgenderichtlijnen:
Formuleetuw reactle kort en bondlg(bljvoorkeurnlet meer dan
250woorden).
GeefInde tekst duldelijk aan op welkartlkelu reageert.
Steluw bljdragezodanlgop dat de lezerniet wordt verplichteen
vorignummererbljte halen.
Lever uw reactleInonder vermeldlng van naam,adresen (eventueel)functle.Deredactlekanbulten medewetenvande auteur
Inkortingen en stIlistische veranderingenaanbrengen Inreactles,
en raadpleegt bljbelangrijke wljzlglngen de auteur.
Reactles kunnendoorgaanspasworden geplaatst twee maanden
na het nummerwaarop u reageert. Nlet-geplaatste reactlesworden
doorgestuurdnaar de auteur van het desbetreffendeartlkel.

Initialen Charivarius
Mr.A.S. NolstTrenlte - Rotterdam

harivarius, een oudoom van .
mij, isinhet septembernummergenomineerd voor de titel
'Invloedrijkste taalgebruiker'. In de
kandidatenlijst staat ookzijn echte
naam, Noist Trenite, vermeld, aileen
heefthij ten onrechte devoorletters
G.}. meegekregen. Hij hader maar
een: de GvanGerard.
G.}. hoortbij een andere oudoom,
Gerards oudere broer Gijsbertus jan,
roepnaam Bert. Hij was hoofdambtenaar in Nederlands Oost-lndie en nadien hoogleraar inUtrecht. Die verwarring van de voorletters isterugte
voeren op eenfoute vermelding in
watoudere encydopedleen.

C

Delhet Wieringermeer
Harrie Scholtmeijer - Emmeloord
oopvan Diepen wijst inzijn ingezonden brief in het septembernummerop het verschijnsel dat een
meer, eenmaal ingepolderd, de als Iidwoord krijgt: deWieringermeer, integenstelling tot bijvoorbeeld hetljsselmeer. Die watvreemde wisseling van
Iidwoord laatzich als voigt verklaren.
Voor de inpoldering heette het
deel vande Zuiderzee ten zuiden van
Wieringen 'het Wieringermeer'. Toen
het ingepolderd werd, ging men spreken van'de Wieringermeerpolder'.
Datlaatste element, polder, verdween
alsnel uitde naam (netals bijvoorbeeld in deHaarlemmermeer het geval
is). Aileen het Iidwoord de herinnert
nogaan het verdwenen deel polder.
Overigens wordtde Wieringermeerindezelfde brief een "Ijsselrneerpolder" genoemd. Dat isniethelemaal juist. DeWieringermeer viel
droog veer de aanleg van de Afsluitdijk, en isduseenZuiderzeepolder.

J

vind ikwei dat noch kloksgewijs noch
wijzerzin en hun tegengestelden in
Van Dale voorkomen.

Vandienst
Drs. Hans Bouma - Bilthoven
arryCohen heeftinzijn artikel
over de emancipatie van het
Belgisch Nederlands een lijstje
opgenomen metvlamismen diedoor
hetStijlboek VRTworden afgekeurd
(Onze Tool september). Een ervan is
van dienst, datvervangen zou moeten
worden door dienstdoende.
Ais regelmatig kerk- envoorganger, ex-ouderling en echtgenoot van
een nogfungerend ouderling kan ik
uverzekeren dat iknooitietsanders
heb gehoord dan ouderling van dienst
voor degenedie '5 zondags bij de aanyang en afsluiting vaneen protestantse kerkdienst de voorganger namens
de kerkenraad een hand geeft. Dienst, doend ouderling en dienstdoend diaken
komen ookwelvoor, maarmeestal in
eenanderebetekenis: erworden
doorgaans aile ambtsdragers mee
aangeduid dienaast de ouderllnq van
dienstambtelijk aanwezig zijn.

H

Verstaanbaarheid
J.A. deLange -Barendrecht

van Woudenberg legtinzijn in. gezonden brief inhet septem• bernummer uithoe mensen
G. NolstTrenite (1870-1946), vooral bekend
als Charivarius.
zich tegenover slechthorenden beter
verstaanbaar kunnen maken; voor
Portret Annie deMeester. 1914
meertipsverwijst hij naarde website
www.nws.nI.Zowel inde briefvan
Van Woudenberg als op genoemde
Klolcwijs
website ontbreekteen belangrijke tip.
Henk Van Dycke -Asse, Belgie
Om je tegenover eenslechthorende
n hetseptembernummervan Onze verstaanbaar te maken zul je eerstzijn
aandacht moeten trekken,
Tool stelt Frank Drop voor omde
lk gebruik zelf digitale hoortoesteltermen linksom en rechtsom voor
len. Ais er niemand spreekt, hoorik
richtingaanwijzingen inbijvoorbeeld
Glop
de normale achtergrondgeluiden:
Ir. Willem Meinema -Lemmer
Zoetermeer stadslijn links-/rechtsom,
verkeer opstraat,de draaiende wasdieinderdaad tot verwarring aanleimachine, enzovoort. Zodra iemand
ding kunnen geven (links ofrechts
iemer Reinsma schrijft inde
ietszegt, stellen de hoortoestellen
ten opzichte waarvan?), voortaan te
septemberaflevering van zijn
zich automatisch lnop de menselijke
rubrlek 'Geschiedenis opstraat' vervangen doorde begrippen klokstem,maar dat duurteenfractie van
wijs en antiklokwijs, naarhet Engelse
dat glop 'srnalle steeg' aileen inhet
eenseconde -lang genoeg omde
dockw~eenanodockw~e.Debehoe~
Noord-Hollands en het Fries vooreerstetweewoorden niette horen.
te aandezeklakkeloze vertalingen
komt, maarop Urk wordthetwoord
ookgebruikt. In de Woordenlijst van
ontgaatme.Er bestaan altwee goede Als mijn vrouw vraaqt: 'Zal ikeven
koffiezetten?' versta ik daardoor aiUrk (onder redactie vanjo Daan, 1942; alternatieven inhet Nederlands, naleen maar 'koffiezetten', enze kan
heruitgave 1990) staat onderhettref- melijk kloksgewijs en antikloksgewijs
(oftegenkloksgewijs), en het inVlaan- dus netzogoedgevraagd hebben:
woord glop: "steeg,brederdaneen
ginkien", en bij dat laatste woord:
deren algemeen gebruikte inwijzerzin 'Wi! jij even koffiezetten?' Hetiseen
en integenwijzerzin. Merkwaardig
kleine moeite omeersteven iemands
"gangetje, smaller daneenglop".

R
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naam te noemen: 'Piet, zal ikeven
koffiezetten7'
Laatst hoorde ikiemand zeggen:
'Ikvoel me net een grammofoon, ik
moetalles twee keer zeggen.' Ik heb
haardezetip gegeven en het probleem isopqelost,

HenkSpaan

Zeeuwsch Meisje Man
Jan Bosmans - Antwerpen, Belgie

De'Zeeuwsch Meisje Man'.

oor de overmaat aaneigen
cornrnerdele zenders kijken
Vlamingen en Nederlanders
nietmeernaarelkaars televisie. Oat
moet ikconcluderen na het lezen van
Ton den Boons stukoverZeeuws meisje (Onze Taal september), waarin hij
eenfraai overzicht geeftvande evolutievandeze rnerknaarntot een hedendaaqs begrip.Jammer genoeg
schijnt hij de recentste optredens van
het boerenkind te hebbengemist.
Twee seizoenen lang konden kijkers in
de lateuurtjes op de Vlaamse zender
Canvas genieten van Spike, een satlrisch programma vanPatrick De

Witte. Een running gagdaarin was
'Zeeuwsch Meisje Man'.
NetalsBatman enSuperman
komtZeeuwsch Meisje Man mensen
innood ter hulp. Maar bij hem (haar7)
gaathet nietomde strijd tegen
gangsters ofnaderende rampen,
maarom het omwisselen van grote
bankbiljetten bij mensen dieom
wisselgeld verlegen zitten. De combinatie van dezenobele taak met
de forsgebouwde en ruig bebaarde
acteurWim Opbrouck in Zeeuwsmeisjeoutfit was briljant - en kenmerkend voor de absurde humor
vanhet programma.
•

D

(advertentie)

e hebt anglicismen en anglicismen. Toen de
Spaanse bondscoachAragones begin oktober zei te "schijtenop de moeder van die
schijtneger", waarmee hij de Fransevoetballer van ArsenalThierry Henry bedoelde, meldde
de website van Voetbal International een dag
erna: 'fuagones biedt een soort van excuses aan."
Dit zal zijn oorsprongvinden in het Engelse,
alledaagse, sortof. Sommige landgenoten, ik
denk voornamelijkjonge landgenotes,vertalen
het dan letterlijk. Vraagmeniet waarom meisjes
juist 'soort van'-zeggers zijn. Ze zeggen ook vaker
'best weI'.
.
Moeten letter1ijke taaltransplantaties ook als
barbarismen worden beschouwd? Vermoedelijk
niet. Devoorzitter van de raad van bestuurvan
een groot bedrijfheet, ook in Nederland, een
CEO: ChiefExecutive Officer. In het zakenleven
wordt deze term vrijwelexclusief gebruikt, zelfs
in Nederlandse zinnen. Een CIO is een ChiefInformation Officer. Voorzover ik weet bestaan daar
niet eens Nederlandse woorden voor. Informatief
zijn we gekoloniseerd door het Engels. In de informatietechnologie bestaat nauwelijks Nederlands jargon. Op een IT-congres hoorde ik de CIO
van KPN spreken. Wat ik er deed? Ik zat het voor.
Van IT hoefje niets te weten om het te kunnen
voorzitten. Een ironische benadering volstaat.
Twee veelgebruikte termen wi! ik eruit lichten:
het Engelse application moest het nog net afleggen tegen applicatie, dat als computerwoordeen
anglicisme is van heb ikjou daar. Waarom zou
men, zelfs in de IT, niet gewoon 'toepassing' zeggen?
Pieter Buijs, de informatiedirecteur van KPN,
had het voortdurend spijtigover 'legacy', of
'legacies',
In tegenstellingtot wat wij meestal doen als
we in een testament voorkomen, juichen, keek
meneer Buijs zeer zuinigbij zijn legacies. Het
waren applicaties die hij kon missen als kiespijn.
Zijnlegacies waren de schuld van het matige
imago van KPN als het over dienstverleningging.
Hij had zich heiligvoorgenomen de legacies, die .
soms zelfs wel anderhalf tot twee jaar oud waren,
te vervangen door hypermoderne en veel gemakkelijkerop elkaar af te stemmen applicaties. Hopelijkzou daardoor de kwaliteitvan de dienstverlening een grote sprongvoorwaarts maken.
Zelfkon ik ook een duit in het zakje doen. Ik
vertelde dat de KPN-monteur die een poging
waagde om mijn ingewikkelde telefooncentrale
nieuw leven in te blazen, tevreden had vastgesteld dat hij zojuisteen van mijn nummers had
'uitgepiept'.
Wathet betekende, wist ik niet. Zijnlichaamstaal zei dat het goed nieuws was.
•
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STATENVERTALERS VERSLAAN
KLISJEEMANNETJES
Verkiezing van deinvloedrijkste taalgebruiker

Aan wie heefthet Nederlands het meest te danken?
Zo'n 1200 lezers brachten hun stem uit. Hetleverde
eenafgetekende overwinning op.

RedactieOnze Taal

W

elke Nederlander
heeft volgens u de
meeste invloed
gehad op de taal die wij nu spreken? In het kielzog van de KROverkiezing van "de grootste Nederlander" stelden wij in het septembernummer.deze vraag aan onze
lezers. Bijna 1200 van hen stemden
op een van de 53 kandidaten op
onze groslijst, en de uitslag laat
aan duidelijkheid niets te wensen
over: 612 inzenders kozen voor de
samenstellers van de Statenvertaling van de bijbel uit 1637. Dat
waren nota bene kandidaten die
op de oorspronkelijke groslijst ontbraken en op aandringen van de
lezers waren toegevoegd. De Statenvertalers laten de nummer 2,
het duo Kees van Kooten en Wim
de Bie met 123 stemmen, ver achter zich. Ook de afstand tussen
nummer 2 en 3 (Marten Toonder
met 80 stemmen), en tussen 3 en 4
(J.H. van Dale met 43 stemmen) is
aanzienlijk. Blijkbaar bestaat er
over de top -drie weinig verschil
vanmening.

zou worden tussen de latere nummers 1 en 2. Op 23 september
lagen de Statenvertalers nipt aan
kop met 127 tegen II7 stemmen. In
lobby
de laatste week echter stemden
De afgetekende overwinning van
maar liefst 485 mensen op de latede samenstellers van de Statenre winnaars. Een steekproef onder
vertaling vertoonde trouwens nog
de stemmers ontbulde dat er zich
een opmerkelijke ontwikkeling.
spontaan een heuse lobby had
Lange tijd zag het ernaar uit dat
de verkiezing een nek-aan-nekrace gevormd, met spectacuIaire gevolgen.
De overwinning van de bijbelvertalers is overigens niet zo heel
erg verwonderlijk. Hoewel taalge OVER DE WINNAARS
leerden als Nicoline van der Sijs
zeer onlangs (onder andere in het
Inde komendemaanden zal Onze Taal meer aandacht besteoktobernummer van Onze Taal) de
den aan de top-vijf. Wiezijn de winnaars? Wat hebben ze
invloed van de Statenvertaling op
precies voor het Nederlands betekend? Metingangvan het
het Nederlands in twijfel trokken, .
decembernummergaan we er dieper op in.
'---' was het jarenlang de gangbare op-
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Desamenstellers
vande Statenvertaling (1637)
zijn uitverkoren
tot de invloedrijkste taalgebruikers.
Konlnldl]keBibllotheek.
DenHaag

vatting dat de eerste volledige
vertaling van de bijbel in de volkstaal een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis
van de Nederlandse taal is geweest. Blijkbaar vinden de inzenders dat nog steeds - of misschien
waren ze nog niet op de hoogte .
van deze jongste opvattingen.
. Met taalgeleerden hebben de
stemmers trouwens niet erg veel
op. Je hoort weleens dat de taal
door de taalkundigen bepaald
wordt, maar ook daar denken de
kiezers heel anders over. Wellswaar prijkt de woordenboekmaker
Johan Hendrik van Dale op een
mooie vierde plaats met 43 stemmen, en de grondleggers van onze
spelling, De Vries en Te Winkel,

IIKTIONAIRE

TOP-20
1. Samenstellersvan de Statenvertaling van de bijbel (1637.
612 stemmen)
2. Kees van Kooten (1941) en Wim de Bie(1939.123stemmen)
3. Marten Toonder (1912,80 stemmen)
4. j.H. van Dale (1828-1872, 43 stemmen)
5. Annie M.G. Schmidt (1911 -1995. 32 stemmen)
6. Simon Stevin (1548-1620, 27 stemmen)
7. Degene (m/v) die "hebban olla vogala" schreef(ca.1100,
24 stemmen)
8. Joost van den Vondel (1587-1679. 18stemmen)
9. Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647. 17stemmen)
Wim T. Schippers (1942)
Hugo Brandt Corstius (Bartus.1935)
12. Guido Gezelle (1830-1899,15 stemmen)
13. Eduard Douwes Dekker (Multatuli , 1820-1887. 12stemmen)
Drs. P(1919)
M. de Vries (1820-1892)en L.A. te Winkel (1809-1868)
16. johan Cruijff (1947. 11 stemmen)
17. Ivo de Wijs (1945, 9 stemmen)
18. Gerard Reve (1923, 8 stemmen)
Dirck VolckertszoonCoornhert (1522-1590)
Doe maar (1979-1983)

ONZE

positie van degene (rn/v) die "hebban olla vogala" schreef (een zevende plaats met 24 stemmen) is
niet uit een persoonlijke bekendheid te verklaren. Uit de lijst blijkt
dat per categorie de groepen of
duo's beter scoren dan de eenlingen. De Statenvertalers beter dan
Stevin, Van Kooten en De Bie beter
dan Toonder, De Vries en Te Winkel beter dan Paardekooper (Van
Dale is de uitzondering). Doe maar
en Normaal scoren hoger dan
Taalvirtuozen
Enigszins verrassend is misschien
Peter Koelewijn en Pierre Kartner.
Is dat toeval?
dat de taalvirtuozen het beter
Het is bekend dat grote taaldoen dan de taalvoorvechters. Als
veranderingen bijna nooit op
we de laatste stemmen voor de
individuele personen zijn terug te
bijbelvertalers, die met hun hoge
aantal elke vergelijking scheeftrek- voeren, hoogstens op bevolkingsgroepen. Zo bestaat onder taalken, even buiten beschouwing
wetenschappers de theorie dat de
laten en gemakshalve uitgaan van
de stand van zaken op 23 septemopmars van het persoonlijk voorber, dan zien we dat de taalvoornaamwoord hun (als in hun hebben
gelijk) terug te voeren is op Gelvechters gemiddeld 13 stemmen
halen en de taalvirtuozen 16 (de
derse jonge vrouwen die aan het
taalgeleerden halener 7). Dat kan
einde van de negentiende eeuw
massaal in de Randstad aangesteld
betekenen dat de kiezers het idee
werden als dienstbode. Doordat zij
hebben dat de taal meer wordt
met de opvoeding van de kinderen
gevormd door navolging van de
belast werden, oefenden ze een
mooie voorbeelden dan door gegrote invloed uit op de taal van de
richte aerie. Of de virtuozen zijn
volgende generatie.
door hun prestaties en in het oog
De uitslag van onze verkiezing
springende persoonlijkheden nu
is hiermee geheel in overeenstemeenmaal populairder dan hun
mingo Het zijn niet de individuele
meer serieuze tegenstrevers.
personen die de grootste invloed
Het opmerkelijkst vonden wij
op de taal uitoefenen, maar de
echter de 'anonimiteit' van de toppers. Wie de vertalers van de bijbel groepen. De kiezers, met andere
woorden, hebben gelijk: de taal
nu precies waren, weet volgens
maken we met z'n allen.
•
ons bijna niemand. Ook de.hoge

doen het met een gedeelde rgde
plaats (12 stemmen) heel verdienstelijk, maar de volgende taalgeleerde (Piet Paardekooper) zou
met 6 stemmen de kiesdrempel
zeker niet gehaald hebben. Terecht
oordelen de kiezers dat de taalkundigen hoegenaamd geen invloed
op de taal hebben uitgeoefend.
lets wat ze zelf overigens van
harte zullen onderschrijven.

I

taal

Jan Kuitenbrouwer

I

k ken iemand die doet het met ingewikkeld. Ze .
heeft het over iets wat niet deugt, in haar ogen,
en zegt: "Dat vind ik een beetje ... ingewikkeld."
Het oordeel zelf wordt overschaduwd door de
morele worsteling die eraan voorafging . 'Moeizaam',
zeggen mensen ook weleens in dat soort situaties.
'Ik vind dat toch (twijfel, worstel, zucht) ... moeizaam.'
Morele kwalificaties, we worden er steeds voorzichtiger mee. Zelfs 'evil' is 'in the eye of the beholder'.
Sinds kort in dezelfde categorie : kwetsbaar.
''Als er dan contacten zijn tussen die verschillende
bedrijven, en vervolgens gaan ze aan een en dezelfde
bieding meedoen, ja dan vind ik dat toch eh, kwetsbaar", zegt Adri Duivesteijn. Dan zit daar een luchtje
aan, bedoelt hij. Of misschien is hij wel heel streng in
die dingen en bedoelt hij: dat stinkt. Maar hij zegt:
"dan vind ik dat kwetsbaar". Niet alleen het oordeel
wordt geclausuleerd, er wordt zelfs al gezinspeeld op
een verzachtende omstandigheid. De rol van de vrije
wil wordt ingeperkt. A is niet stout, A is kwetsbaar
voor stoutigheid.
"Profsector gevoelig voor misdaad", kopt hetAlge. meen Dagblad. Eerste zin: "De bedrijfstak betaald voetbal is kwetsbaar voor inmenging van de georganiseerde misdaad." Gevoelig voor is indit verband al bijna
een eufemisme voor medeplichtig aan, dus de handlanger in de kop is het slachtoffer in de eerste zin.
Dit doet denken aan het gebruik van het woord enminogeen door Job Cohen. Veel 'belwinkels' in Amsterdam zijn een dekmantel voor criminele activiteiten,
ontdekte de gemeente een tijdje geleden. Maar, zei
Cohen, het ging te ver om hier van een criminele branche te spreken, nee, de branche was "criminogeen".
Niet rnisdadig, maar misdaadopwekkend. Je wilde helemaal geen geld witwassen, maar ja, wat blijkt, je zit
in een criminogene branche. Dat heb jij weer.
'U bedoelt de belwinkels? 0 ja, heel kwetsbaar.' •

(advertentie)

'Ik wil gelezen worden!'
Multatuli
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GEEN CLICHES, EXCUSES EN MOPPENI
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Klassieke en moderne afraders voor deinleiding van toespraken
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'Het is mijeen eer en genoegen hierte mogenspreken •••' Wiezijn
toespraak z6 begint,verspeeit het vertrouwen van het publiek. Cicero,
Quintilianus en hunmodeme collega'sstelden een zwarte Iijst op van
vermijdadviezen, oftewel'vitia'. Wat kunnensprekersen hun speechschrijvers daaruit leren overde inleiding7

en vriend van ons heeft weleens een presentatiecursus gevolgd. Daarin kreeg hij
de opdracht om elke toespraak te beginnen met drie vragen. Niet meer en Diet
minder. Elke opening die begon met iets
anders werd afgekeurd: "een gemiste kans om je pu bliek meteen te prikkelen en aan te spreken" - aldus
de presentatieadviseur..Een andere adviseur in een
andere cursus raadde juist aan met een pittig citaat te
beginnen. Maar een van de belangrijkste presentatieadviesboeken uit de twintigste eeuw, Moderne weIsprekendheid van Weller en Stuiveling (eerste druk
1961), wijst dit laatste juist stellig af: "de gecomprimeerde taalvorm past Diet bij de eenvoudige woordkeus van de inleiding: de eerste woorden mogen m.i,
Diet de woorden van een ander zijn. Het is uw rede:
uzelf hebt dus het eerste en laatste woord."

Klassieke afraders

ONZE

taal

WeI of geen citaat? Of toch beter drie vragen? Beginnende sprekers tobben wat af bij het schrijven van
een inleiding, zo is ons gebleken in de cursussen die
we aan onze studenten van de Technische Universiteit
Delft en de Universiteit Leiden geven. Maar ook sprekende professionals, zoals de vierduizend ingenieurs
die we hierover een vragenlijst hebben laten invullen,
vinden het bedenken van een pakkende opening lastig. Om precies te zijn het lastigst van alle twaalf aspecten van de voorbereiding van een toespraak die
we hun hadden voorgelegd. Goethe zei het al: '~
het al bij het eerste knoopsgat fout gaat, komt het bij
het verdere dichtknopen Diet meer goed." Als de eerste klap een daalder waard is, dan is het begrijpelijk
. dat er veel adviezen te vinden zijn over wat je het
best wel in de inleiding kunt doen.
In onze dissertatie, De eerste minuten (2004), hebben we die adviezen in kaart gebracht. Sinds Aristote-
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les hebben door de wol geverfde theoretici en sprekers
daar diep over nagedacht (zie het kader op de bladzijde hiemaast).
Bijzonder is nu dat beroemde auteurs als Cicero en
Quintilianus het Diet lieten bij aanbevelingen wat wel
te doen. Naast deze deugden ('virtutes') van de inleiding voegden de Romeinse retorici nog een aantal afraadadviezen toe: 'vitia'. Wat zijn deze klassieke vitia
en de twintigste-eeuwse varianten?
Cicero, Quintilianus en de (onbekende) auteur van
de Rhetorica ad Herennium noemden verschillende
vermijdadviezen voor de inleiding. De belangrijkste
zijn:
1 Vermijd een onpersoonlijke inleiding.
2

Vermijd een algemene inleiding.

3 Vermijd een omkeerbare inleiding.

4
5
6
7

Vermijd een irrelevante inleiding.
Gebruik geen inleiding uit een andere toespraak.
Vermijd een te lange inleiding. .
Vermijd een inleiding die tegen de principes
indruist.
8 Vermijd een te gekunstelde inleiding.

De eerste vijf vermijdadviezen zijn lastig van elkaar te
onderscheiden en richten zich op dezelfde soort ondeugd: de spreker spitst de inleiding onvoldoende toe
op het publiek, de situatie of het onderwerp. Cicero
zegt in De Oratore dan ook dat de stof van de toespraak "Diet met de haren erbij gesleept [moet worden] maar aan het hart van de zaak ontleend".

Voorportalen van hulzen
Maar ook met een relevante inleiding is de spreker er
nog Diet. De inleiding mag ook niet te lang zijn, al
geven de bronnen geen absolute regel voor de lengte
ervan. Langdradigheid door een overvloed van woorden en gedachten moet beslist vermeden worden,
want anders - zo stelt Quintilianus - "raakt de rechter
al vermoeid bij wat hem in de juiste stemming moest
brengen", Cicero meent datje de inleiding moet aanpassen aan het formaat vanjezaak, "zoals dat ook met
voorportalen van huizen en tempels wordt gedaan".
De inleiding druist tegen de principes in als de drie
gebruikelijke functies (aandacht trekken, welwillend
maken, zorgen voor begrijpelijkheid - zie het kader)
Diet vervuld worden. En in een gekunstelde inleiding
wordt te veel aandacht aan de stijl gegeven. De gewone inleiding mag Diet te veel heftige stijImiddelen en

gevoelsargumentatie ('pathos') bevatten. Een stijldeugd van de inleiding is dan ook: gematigdheid en
het gebruik van alledaagse woorden, zodat de toespraak geimproviseerd lijkt. Dit laatste maakt dat de
geloofwaardigheid van de spreker toeneemt: "het
komt recht uit zijn hart" - een spreker moet niet "naar
de lamp rieken", naar de olielamp waarbij hij de hele
nacht heeft zitten slijpen en poetsen aan de speech.

Wist u Jat ik. flD.( nooH rehoorJ

haJ van nf enornenol D(ie- ~ bit ile. er
to~k Jeze djsser~aHe over in eJhar
$e flanst he' ? En. Jaf die nOI
best latll is (eworJen?

Twintigste-eeuwse afraders
In de twintigste eeuw staan de afraders niet meer
keurig bijeen in lijstjes, maar meestal verspreid door
de boeken. Om de ideeen over de inleiding in de
twintigste eeuw te onderzoeken, hebben we alle Nederlandstalige adviesboeken die we konden vinden
(136) via een panel met acht deskundigen teruggebracht tot een lijst van 42 publicaties (zie voor de
hele lijst www.deeersteminuten.nl). Wat zijn in deze
boeken de meest voorkomende afraders?
Vermijd een irrelevante inleiding
Karel Korswagen, volgens het panel een van de belangrijkste auteurs over mondelinge communicatie
van de twintigste eeuw, raadt een irrelevante inleiding af:

Met Je. J,.ie.- vra,en- 0F&n;nl trekt

he!- wara

Met enige fantasie en inventiviteit (en soms
humor) zijn er meer verrassende openingen te vinden. Hoe origineler, hoe beter. Maar zorg weI altijd
voor een duidelijkftmctionele relatie met de situatie en het onderwerp van de toespraak, en doe
dus nooit iets uitsluitend uit effectbejag. Een publiek voelt zoiets feilloos aan, ervaart het als 'gezocht' en het effect is dan vaak averechts: men
voelt zich gebruikt.

Ad

Ful1;eJ. als

In. .

· Het cliche is niet 'waar' of oprecht. Een auteur moppert over de opening "Ioen ik de uitnoodiging van uw
bestuur C•••) ontving, 'om op dezen voor u zoo gedenkwaardigen dag te spreken, heb ik eerst geaarzeld
om aan dat verzoek gevolg te geven":
Een allerongelukkigste aanloop voor een rede,
omdat iedereen weet, dat de spreker zijn aarzeling
overwon. De C..) fout in deze standaardopening
is, dat de mededeeling feitelijk niet waar is.

Vermijd een te lange inleiding
Een inleiding moet qua lengte in verhouding staan tot
de lengte van de totale toespraak. Nogal wat schrijvers hanteren in dit verband de verhouding hoofd-lichaam. Een veelgenoemde lengtemaat is 10%, maar
de adviezen zijn zeer variabel. Sprekers moeten ervoor waken de inleiding niet te overladen met details.

· Het cliche geeft geen waardevolle informatie. Een
adviseur waarschuwt:
Sprekers achten het noodzakelijk bij de inzet aan
te kondigen dat zij 'lan g geaarzeld hebben om de
uitnodiging om te spreken over het complexe
thema C•••) te accepteren', Zo'n opening is onder
alle omstandigheden zwak en komt onbeholpen
zwaarwichtig over, want het publiek is niet geinteresseerd in de gevoelens van de spreker op het moment dat hij de uitnodiging kreeg.

Vermijd een clichebegin
Vaste formules of gemeenplaatsen worden verreweg
het meest afgeraden. Originaliteit, frisheid en natuur-

DE EERSTE MINUTEN: HOEWEl?
Klassiekeauteurs zoals Aristoteles, Cicero en Quintilianus waren , ondanks kleine verschillen. redelijk eenstemmig over wat een spreker in de inleiding diende te doen:
de aandacht van het publiek trekken;
het publiek welwillend maken ;
-

It

verk.al

lijkheid zijn sinds de negentiende eeuw belangrijke
waarden geworden. Een clichebegin wordt om drie
redenen ontraden:

Een andere auteur benadrukt dat een irrelevante inleiding een breuk veroorzaakt in de lezing.

-

tLW

het publiek in staat stellen de toespraak te begrijpen.

Het welwillend maken van het publiek was het belangrijkste. In de twintigste eeuw verschuiven de accenten enigszins. Aandacht trekken en richten komt centraler te staan.
Het welwillend maken (onder meer het versterken van de eigen geloofwaardigheid in

· Het cliche wekt verveling.
Een keer slechts wordt een tegengeluid gehoord. Erik
van der Spek benadrukt in een monografie over de
inleiding de waarde van cliches: "Cliches zijn vaak
geworden wat ze zijn omdat ze zo'n handige uitdrukkingswijze vormen van een veelgevoelde emotie."

de ogen van het publiek, maar ook het vleien en prijzen van de luist eraars) blijkt voor
de Nederlandse adviseur een lagere prioriteit te hebben gekregen. 'Contact maken' is
een nieuwe kernfunctie geworden in onze tljd, een functie overigens die een combinatie Iijkt van aandacht trekken en welwillendheid wekken. De auteurs noemden ta lrijke
technieken en stijlmiddelen om deze inleidingsfuncties te kunnen vervullen.
L-

------'

Vermijd een excuus
"Ik ben helemaal geen redenaar en u moet het mij
maar niet kwalijk nemen als mijn spreekbeurt vastloopt' wordt door een auteur een ernstige fout genoemd en hij vervolgt: "Dus nooiteen excuus aan het
ONZE
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Sommige adviseurs hebben het over het vennijden van
_'.............. de "sprekerskuch" CHIn, hm. Meneer de voorzitter,
dames en heren .. .') en het niet toegeven aan "sprekersjeuk" - het betasten van oren, neus , haren of keel.
Liesbeth Tonckens vult de lijst met presentatieafraders voor de eerste minuten nog flink aan:
Afrader: gebruik
geen inleidinguit
een anderetoespraak.
Boomerang freecards

begin van een speech." Volgens een collega is het
zelfs een "oude regel" dat men nooit met een veront. schuldiging moet beginnen.
Waarom eigenlijk? Gabriel Meurier deed er een uitspraak over die gevleugeld is geworden: "Qui s'excuse
s'accuse", wie zich excuseert, beschuldigt zichzelf.
Vermijd een historische inleiding
Hoewel sprekers met een historische inleiding de aandacht van hun publiek kunnen trekken, kleven er gevaren aan deze techniek. De auteur Hesp verwoordt
deze afrader beeldend met een citaat van Godfried
Bomans uit Elseviers Weekblad: .
Iemand die een lezing houdt over het glasblazen,
begint bij de Phoeniciers, gaat dan over op de onvennijdelijke Grieken en Romeinen, vervolgt zijn
weg over de Venetiaanse school, de meesters van
Cluny, Poitiers en Keulen en blijft,omdat in de zaal
het verlangen naar de laatste bus zich kenbaar
maakt, noodgedwongen in de rsde eeuw steken.
De nadelen van deze werkwijze zijn veelvuldig.
Ten eerste is de spreker niet aan Leerdam toegekomen. Dat is een kapitale fout. De beschrijving ener
historische ontwikkeling zonder het heden als resultante is cathederwijsheid. Vervolgens laat hij
een totaal uitgeputte vergadering achter. Er is niets
zo slopend als een spreker, die alles zegt wat hij
weet, in plaats van slechts te weten wat hij zegt,
Vermijd een expliciete doelstelling
A1s een spreker uitdrukkelijk aangeeft wat hij denkt te
bereiken met zijn toespraak, neemt hij volgens hedendaags onderzoek een risico. "Bij toespraken die op
overtuigen, meningsverandering of direct te ondememen aetie door het publiek gericht zijn, is het doorgaans niet verstandig dit van tevoren aan te kondigen, aangezien dat averechts werkt." (ER. Oomkes)
Vermijd een verkeerde houding en toon
Afraders die meer het optreden (inclusief toon en
houding) van de spreker tijdens de inleiding betreffen
dan de inhoud van de inleiding worden vooral in het
begin en midden van de twintigste eeuw aangetroffen. Er wordt voor gewaarschuwd ''het gevaar te vermijden in valsche pathos te vervallen". Ritter gaat
omstreeks 1940 uitgebreid in op de "gevoelstoon":

Een ceremonieel gelaat opzetten. U achter een
spreekgestoeIte verschansen. Van een microfoon gebruik maken (behoudens uitzonderingen). Met een
klein spiekbriefje in de hand opkomen. Wapperen
met papieren. Denken dat deze neutrale beginstand
stijf staat. Veronderstellen dat men gedurende de
hele rede zo stokstijf moet blijven staan. De wachttijd verkorten. Aannemen dat de mens en in de zaal
uw hart horen bonzen. U laten ontmoedigen door
een gering aantal aanwezigen. Kuchen, 'eh' stamelen
of 'nou', (. ..) Zacht of onduidelijk of te snel inzetten.
De tekst voorlezen. Een ander begin uitspreken dan
u voorbereid had.
Deze lijst is niet volledig. Wie nieuwe boeken doorneemt, zal zo nu en dan weer nieuwe vitia aantreffen. In
onze adviesboeken werden bijvoorbeeld nog genoemd:
'vermijd een ik-gericht begin' (deze afrader kan overigens botsen met het advies om zichzelf geloofwaardig
voor te stellen en met resultaten uit ons experimentele
onderzoek waaruit blijkt dat eigen roem minder stinkt
dan verwacht), 'vermijd moppen' ("een ware kunst die
maar weinigen beheersen"), 'vennijd structuuraankondiging' (een weinig boeiende wetenschappelijke aanpak overigens zijn er meer auteurs die dit middel juist aanraden: een echt strijdpunt dus), 'vennijd het bruuskeren
van het publiek' (welwillende identificatie met de spreker maakt plaats voor agressie), en 'vennijd een citaat'.
Klassieke en modernevalkuilen
Welke vitia hebben de eeuwen getrotseerd? En welke
nieuwe afraders doken er op? Van de 21 verschillende
vitia zijn er B klassiek en 13 nieuw. Uit de inventarisatie
bleek dat de meest genoemde vitia de modeme zijn:
'vennijd clichebegin', 'vermijd excuus ' en 'vennijd historische inleiding'. Het meest voorkomende klassieke
vitium is 'vennijd irrelevante inleiding'.
De klassieke vitia 'vermijd een algemene inleiding'
en 'gebruik geen inleiding uit een andere toespraak'
hebben we niet meer aangetroffen in de modeme bronnen; weI zijn voorbeelden gevonden van 'vermijd een
onpersoonlijke inleiding', die hiermee sterke overeenkomsten vertoonden.
De aanloop naar een goede toespraak is kortom bezaaid met valkuilen. Maar het zijn plaatsen die door de
klassieke en modeme spreekadviseurs op de kaart zijn
aangetekend. Het blijft natuurlijk de vraag hoe diep de
kuilen zijn. Of, met andere woorden, een leuke, maar
irrelevante anekdote ook echt tot het begin leidt waarna het niet meer goed komt, moet nog blijken. Er is
eigenlijk experimenteel onderzoek nodig om hierover
uitsluitsel te geven. Een begin is hiermee gemaakt in

De eerste minuten.
De groote, onvergeeflijke fout, waaraan de meeste
sprekers (...) zich schuldig maken is deze : dat zij
bij voorbaat den gevoelstoon aanzetten. Zij plaatsen hun voeten op de pedalen nog eer het oratorisch klavierspel begint. Velen beklimmen het
spreekgestoelte, die eigenlijk meer hullers dan
sprekers zijn.
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Bas Andeweg en[aapdeJongpromoveerden eerderditjaar op
hunproefschrift De eerste minuten. Attentum. benevolum en dodlem
parare indeinleiding van toespraken. Den Haag: SduUitgevers.
ZievooraileIiteratuurverwijzingen en achtergronden ook
www.deeersteminuten.nl.Een uitgebreider artikel overdit onderwerpverscheen onlangs in Tekst[blad].
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DR. ESPERANTO'S WERELDTAAL

"H

Liesbeth Koenen

aantrekkelijk: je brouwt met wooret feit datje esperanden uit een fiks aantal Europese
tist bent geldt bij romantische afspraakjes talen een nieuwe woordenschat,
noch bij sollicitatiege- en je stelt voor het gebruik van die
cocktail niet meer dan een paar
sprekken als een warme aanbeveling", schrijft Marc van Oostendorp handen vol regels op, waarin in elk
gevallastige uitzonderingen en onniet zonder gevoel voor humor
regeImatigheden ontbreken. Dan
maar ook naar waarheid in de in,kan iedereen zonder al te veel
leiding van zijn boek Een wereldmoeite die taalleren, en is er een
taal. Geschiedenis van het Espe'eerlijke' wereld-lingua-franca
ranto. Zij het dat daarbij aangetekend moet worden dat hijzelf de
waarin alle mensen kunnen praten
uitzondering op de regel is, want
en schrijven, "zonder dat moederdat hij een tijdje bijzonder hoogtaalsprekers het beter wisten",
leraar interlinguistiek (de wetenzoals Van Oostendorp het uitdrukt.
schap van bedachte talen) en EsMaar juist daar zit een van de
peranto was,
addertjes onder het gras. Het Esperanto is in alle opzichten een
moet Van Oostendorp toch
negentiende-eeuwse vinding. Het
echt te danken
past perfect bij het vooruitgangshebben gehad
denken en het geloof in technische
oplossingen, en werd al snel omaan het feit dat
armd door de arbeidersbeweging.
hij in de brugklas voor de 101 Maar hoewel Zamenhof beter dan
Esperanto ging
zijn tijdgenoten begreep dat een
leren.
taal zonder nut voor de gebruikers
Datwas
ervan niets is (hij liet mensen bijbeginjaren
voorbeeld een verklaring tekenen
tachtig, toen
dat ze Esperanto zouden gaan
nog enkele tien- leren als tien miljoen anderen hettallen mensen
zelfde beloofden), ontbrak het ook
per jaar examen hem aan inzicht in veel van de eiEsperanto
genschappen van taal waarvan we
deden bij een
inmiddels wel een idee hebben.
Taalkennis is bijvoorbeeld dikexamencommissie onder
wijls heel wat subtieler, ingenieuauspicien van
zer en complexer dan vroeger gedezelfde 'Stichdacht werd. En er zijn intrigerende
ting Esperanto
verschillen tussen het leren van
bij het Onderwijs' die later ook de
een taal als je heel klein bent en
leerstoel instelde. Maar die staat
'vreemde' talen als je ouder wordt.
nu leeg, en de commissie denkt er
Zo is bekend dat we geneigd zijn
hard over in 2006 op te houden
het systeem van onze moedertaal
met examens afnemen, omdat ze
als het ware te 'plakken' op nieude afgelopen vijf jaar niet meer
we, later geleerde taalsystemen.
dan zeven examenkandidaten
Tegen het eind van het boek verlangs zag komen.
telt Van Oostendorp over de bittere
,strijd die zich afgespeeld heeft tusVooruitgangsdenken
sen de 'atisten' en de 'itisten', die
Het Esperanto is nu werkelijk aan
ging over de interpretatie van een
het uitsterven, lijkt het. Een goed
bepaald achtervoegsel. En die bing
moment dus 01Ii de geschiedenis
puur af van hoe het in iemands
vast te leggen van de eind negentoevallige moedertaal zat,
tiende eeuw door de RussischPools-Utouwse joodse oogarts
Universele godsdienst
Lejzer Zamenhof (1859-1917) verNu is het mijn vermoeden dat juist
dat soort dingen het Esperanto uitzonnen taal, die, hoe je het ook
wilt bekijken, een zeer opmerkelijk eindelijk genekt hebben, en niesucces genoemd moet worden. Het mand die daar meer over zou kunnen zeggen dan de taalkundige en
idee erachter is ook zo mooi en
o

N Z ETA A l

ex-hoogleraar Esperanto Van Oostendorp. Hij meldt weI dat er veel
te onderzoeken valt aan het Esperanto, maar met dit boek wilde hij
de beweging beschrijven. Daarmee
is het meer een sociologische verhandeling geworden over de
groepsprocessen en machtsconflicten die elke organisatie-in-opbouw
lijken te teisteren dan een taalgeschiedenis. Ik had juist een combinatie van die twee aantrekkelijk
gevonden, omdat het echt iets heel
nieuws had geboden.
En misschien - ik weet het niet,
ik ken geen Esperanto - ligt in het
taalontwerp ook de sleutel voor de
oplossing van sommige raadsels.
Van Oostendorp heeft bijvoorbeeld
niet veel meer op te merken dan
''Toen gebeurde er een wonder" als
hij beschrijft hoe snel na de verschijning (in 1887) van het eerste
leerboek Esperanto mensen over
de hele wereld zich de taal gingen
proberen eigen te maken.
Dat wil allemaal niet zeggen dat
het een onaantrekkelijk boek is. AI
zit er soms wat herhaling in het
verhaal, Van Oostendorp schrijft
vlot en Zamenhof (wiens pseudoniem dr. Esperanto, 'degene die
hoopt', al snel de naam van zijn
'lingue uniwersala' werd) is een
boeiende figuur. Van Oostendorp
besteedt vrij veel aandacht aan
Zamenhofs worstelingen met zijn
geloof en ras. Uit angst dat het bedenksel van een jood niet geaccepteerd zou worden, hield hij zijn
afkomst zo veel mogelijk geheim.
Met succes: het heeft nauwelijks of
geen rol gespeeld. Geheel nieuw
voor mij was dat Zamenhof ook
geprobeerd heeft een universele
godsdienst samen te stellen, een
beetje op dezelfde manier als het
Esperanto: je neemt wat veelvoorkomende elementen, en laat de
toeters en bellen weg. Dus: weI
een Opperwezen, maar geen rituelen van een bepaalde godsdienst.
Onvergeeflijk, tot slot, is het dat
deze geschiedenis niet een foto
bev&.
•
fen wereldtaal. Geschiedenis vanhet
Esperanto door MarcvanOostendorp,
213 biz•• € 17.50. uitgeverij Athenaeum Polak &VanGennep. ISBN go 25336825
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Beroepsnamenboek

Poezlebljbel

Ambachtsnamen in kaart gebracht

Nieuwe, tweedelige dikke Komrij

oonschiPper, schouwschuiver, darinkdelver,
meekroter, pannenpopper, jezusmaker, ravodeur
- het lijken scheldwoorden van kapitein Haddock, maar het zijn stuk voor stuk oude Nederlandse en Belgische beroepsnamen. Historische brannen
bevatten veel van dat soart onbekende ambachts- en
beroepsaanduidingen, die vaak in geen enkel naslagwerk terug te vinden zijn. Amateur-genealoog
Joop Glasbergen ging er gericht naar op zoek en yond er
tot nu toe zo'n 25.000 uit de
periode van 1300 tot 1900 en die zijn nu samengebracht
in zijn Beroepsnamenboek.
Het boek bevat een schat aan
informatie, over de vindplaatsen en de ouderdom van beroepsnamen, maar ook over
wat het beraep of ambacht
inhield.

oen Gerrit Komrij in 1979 met zijn
bloemlezing De Nederlandse poezie van de
negentiende en twintigste eeuw in duizend
en enige gedichten kwam, zorgde die voar veel
enthousiasme. Fris, eigenzinnig en uitnodigend tot onbevangen lezing - dat waren de
meest gehoorde kwalificaties. Herdruk op herdruk volgde en al gauw stond de dikke Komrij
bekend als 'de poeziebijbel',
Eerder dit jaar verscheen een sterk herziene, geactualiseerde heruitgave van de bloemlezing . Er kwamen 800 pagina's bij (het is nu
NEDERLANDSE POEZIE
een
tweedelige uitgave), en er staan nu maar
V.1ndCI90et/m dc21steeeuw
m
enemgegedlCflten
liefst "2000 en enige gedichten" in. Alle dichters van enig belang zijn opgenomen, van
Staring (1767-1840) tot Quirien van Haelen (1981), en van Aafjes tot
Zwagerman. Nu meer dan ooit onmisbaar.

P

€ 5,- kortingvoor lezersvan OnzeTaal
Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor tqoo in Nederland en Belgie (Uitgeverij Veen, gebonden, 575 bladzijden)
kost in de boekhandel € 45,-. Het boek wordt u zonderverdere kosten toegestuurd als u € 40,- overmaakt op rekening
4265902 van Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Beroepsnamen'
en uw lidnummer of adres. Voor Belqie: € 42,25 op postrekening 000-1635566-49 .

Idioomwoordenboek

T

...

2(10 0

€ 7,50 kortingvoor lezers van OnzeTaal
GerritKomrij's Nederlandse poezie vande19de tot en met de nste eeuw in 2000 en
enige gedichten (Uitgeverij Bert Bakker, gebonden, 2280 bladzijden) kost in de boekhandel € 49,95. Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als u € 42,45
overmaakt op rekening 4265902 van Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'Komrij' en uw
lidnummer of adres. Voor Belqle: € 44,70 op postrekening 000-1635566-49.
Met deze bon (of een kopie daarvan) kunt u ook in de erkende boekhandel terecht
voor deze aanbieding: van 1 oktober tim 31 december 2004 krijgt u bij aankoop van
GerritKomrij'sNederlandse poezie vande19de tot en met de zrsre eeuw in 2000 en enige
gedichten € 7,50 korting (van € 49,95 voor € 42,45). Actienummer: 501-501-20185

Etymologisch woordenboek

preekwoorden, uitdrukkingen, gezegden,
e historie - dat wil zeggen herkornst, ontzegswijzen, spreuken en vergelijkingen wikkeling en datering - van woorden
kortom: idioom - vormen een smeermidwordt beschreven in het Van Dale etymolodel van de communicatie. Desondanks is niet
gisch woordenboek. De 30.000 lemma's in dit
altijd duidelijk waar een uitdrukking vandaan
boek geven informatie over alle niet-samengestelde en niet-afgeleide woorden die voorkomen
komt, of wat er nu precies mee bedoeld wordt.
In dat geval biedt het Idioomwoordenboek van
in de grate Van Dale - inclusief recente leenVan Dale uitkomst. Het geeft van zo'n 10.000
woorden, zoals black-out, creditcard,jeans en
uitdrukkingen de betekenis en de herkomst,
triatlon - en daarmee is dit etymologisch woorplus informatie over varianten en synonieme uitdrukkingen,
denboek aanzienlijk grater dan andere etymologische uitgaven.
Een handig en compleet naslagwerk, maar ook een prettig bladeren over equivalenten in andere Europese talen. Het gebruik
en leesboek.
van de uitdrukkingen wordt verduidelijkt met citaten uit de
hedendaagse media . Het Idioomwoordenboek ziet er anders uit
dan een gemiddeld woardenboek:- toegankelijker en minder
Idioomwoordenboek (gebonden, 1049 bladzijden) en Etymologisch woordenwetenschappelijk.
boek(gebonden, 1067 bladzijden) van Van Dale Lexicografie kosten in de

D

S

boekhandel elk € 69,-. Het boek van uw keuze wordt u zonderverdere kos-

Korting voor lezers van OnzeTaal:
€ 14,- op de afzonderlijke titels;
€ 40,- kortingop de twee boeken tezamen
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ten toegestuurd als u € 55,- overmaakt op rekening 4265902 van Onze
Taal in Den Haag o.v.v. ' Idioom' of 'Etymologie' en uw Iidnummer of adres.
Voor de twee boeken samen: € 98,- o.v.v. van 'Idioom en etymologie'.
Voor Belqie resp. € 57,25 of € 100,25 op postrekening 000-1635566-49 .

Ideetje voor sinterklaas of kerst?
Ruggespraak

Opbergmap Onze Tool

De herkornst

gebundeld

- - - U kunt bij het genootschap een opbergmap bestellen
waarin u twee jaargangen van het tijdschrift Onze Taal
(totaal ruim 700
bladzijden) kunt opbergen. De map
heeft een stevig omslag met een groene linnen buitenkant.
De rug en de voorkant zijn voorzien
van het logo van het genootschap. De
tijdschriften worden aan de binnenzijde
van de map bevestigd met behulp van
bijgeleverde spelden.

vanwoorden

AI meer dan tien
jaar lang ontvangt de redactie
van Onze Taal
maandelijks tientallen knipsels
met allerlei taalkronkels uit de
media. De grappigste selecteren
we voor de rubriek 'Ruggespraak', achter
op het tijdschrift, en de allergrappigste
uit die rubriek - zo'n zeshonderd knipsels - zijn nu gebundeld in Door rood
en spook gereden. Omdat niet altijd
meteen duidelijk is wat er nu precies
mis is met zo'n uitglijder, wordt de taalkundige achtergrond van veelvoorkomende misgrepen in luchtige kaderteksten toegelicht (96 bIz.).

Toegestuurd voor € 7,95

Rijrnschijf
,.. ~ Even geen inspi\~:..~ ~ ~
ratie meer bij
vW'n ~-aee
het schrijven
van de sinter(j);.:...,.
klaasgedichten?
Ci)
~
~
_::~
Gebruik dan de
t,- JW.l11, ~1.
",
Cd-rijmrom van
Van Dale. Dit
programma kent een miljoen Nederlandse woorden en selecteert op basis
van de uitspraak van het zoekwoord
alle geschikte rijmwoorden - en ook de
iets minder geschikte, zoals zaden bij
spade, en salaris bijfanfares. En vervolgens worden ze ook nog geordend,
zodat de beste suggesties bovenaan
komen te staan.

~
: e:n

:

~

Toegestuurd voor€ 6,-

fen map: € 11,- inclusief
verzendkosten; afhaalprijs € 6,-;
iederevo/gendemap € 6,-

IJII-----..

Waar is ijsco een
verkorting van? Uit
welke taal komt pierewaaien? Het antwoord vindt u in
Pierewaaien, een
boek met 350 meerkeuzevragen over
de herkomst van al-m't a a l
lerlei woorden en
uitdrukkingen. Bij
elke vraag krijgt u drie uitgewerkte antwoordmogelijkheden. Aan u de taak het
juiste antwoord te achterhalen. Zo leert
u spelenderwijs meer over de vaak onverwachte achtergronden van alledaagse Nederlandse termen (168 bIz.).

..._-_....

Toegestuurd voor€ 6,50

Bornrneltaal
Marten Toonder

t='fl=:;i;;iii;;ll-.Il;;;;;iilF9!==# schreef opvallend creatief
Nederlands, en
die 'Bommeltaal' is het on=Il=ll=ll~~ derwerp van
het door Onze
Taal samengestelde boekje
~ls u begrijpt
wat ik bedoel'.
:ll=FoII=ll=IJ=j:l=J~~ Het bevat artikelen van onder
anderen Kees Fens, Seth Gaaikema en
Jan Wolkers, en een alfabetisch Bommellexicon met 270 tekstcitaten uit
zo'n 80 Bommelverhalen. Daarin staan
bekende vondsten als breinbaas, denkraam en (min)kukel, onbekendere als
noppig, kaatselaar en kwijtsels, maar
ook de typische taal van bijvoorbeeld
de markies de Canteclaer (no bIz.) .

Toegestuurd voor€ 8,-

Scrabblewoordenlijst
De grote Van
Dale wordt bij
het scrabbelen
vaak als scheidsrechter gebruikt,
maar die geeft
geen vervoegingen en verbuigingen - terwijl die
weI goed gerekend worden.
Daarom stelden
de Vlaamse en de Nederlandse scrabblebond een scrabblewoordenlijst samen
met daarin alle 130.000 bij het Scrabble
toegelaten woorden van twee tot en met
acht letters, inclusief vervoegingen, verbuigingen, meervouden en verkleinvormen. Het boek bevat ook het officiele
'Taalreglement' van de scrabblebonden.
Boekhandelsprijs € 14,95 (247 bIz.).

Toegestuurd voor € 11,45

Bestelwijze
Maak per titel het aangegeven bedrag over
op rekeningnummer 4265902 t.n.v. Genootschap OnzeTaal, Den Haag, en de uitgave
wordt u zonder verdere kosten toegestuurd .
Vermeld a.u.b. de titelaanduiding en uw lidnummer of adres. Postrekeningnummer
voor Belqle: 000-1635566-49.

titel

bedrag

vermelding

Door rooden spookgereden
Pierewaaien
Opbergmap
'Afs u begrijpt wat ikbedoel'
Scrabbfewoordenfijst
Cd-rijmrom

€7,95
€6.50
€11.€8.-

Rood en spook
Pierewaaien
Opbergmap
Bommel
Scrabble
Rijmrom

€11A5

€6,-

o
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voor Belqle
€8.95
€8,€11,-

€9,€12,95
€6 .50
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--..,SAND
Deel I bevat subjects pronomina en subjectverdubbeling, retlexieve en reciproke pro nom ina,
exp le tieve pronomina, voegwoordvervoeging,
subjec tclitise ring op 'ja ' en 'nee', voegwoordve r dubbe ling, vraagwoordverd u bbel ing, relatiefzin nen en to pi cali satie,
Deel II gaa t over woordvolgorde in werkwoo rdscluste rs, lnjinitivus pro Participio effec t, Partie!pium pro lnfi nitivo effec t, perfectief participium
ve rd ubbeli ng, lmperativus pro lnfinitivo effec t,
h u lpwer kwoorden, ne gatie par tikel s en negatieve
kwantoren.

Met de publicatie van de Morfologische en de Syntactische
Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND en SAND)
verschijnt voor het eerst een gedetailleerd overzicht van
de variatie bij woordvorming. de variatie in zinsbouw en de
geografische distributie ervan . In twee tweedelige
atlassen zijn de uitkomsten gebundeld van het
toonaangevend onderzoek naar taalvariatie door het
Meertens Instituut (KNAW). Ls.m. Nederlandse en Vlaamse
universiteiten. De MAND biedt een gedetailleerd overzicht
van de variatie bij woordvorming aan het eind van de 20ste
eeuw in 613 dialecten. In de SAND wordt voor het eerst
een overzicht getoond van de verrassend rijke
syntactische variatie in 267 dialecten aan het begin van
de 21ste eeuw. De eerste delen van de MAND en de SAND
verschijnen in maart 2005. en worden in voorjaar 2006
gevolgd door deelii.
Als u voor 15 februari 2005 intekent op een of beide
atlassen . ontvangt u 15% korting op de aankoopprijs van
delen I en II.
MAND
Oeel I beva t d e mee rvo udsv orrni ng bij zelfstandig
naamwoorden , de vor m ing van verklei nwoo rden
en het woo rdgeslacht b ij zdfstandig naamwoord en
bijvoeglijk n aamwo ord .
Dee l II bevat d e grad en va n vergelijk ing , het
werkwoordsysteem en voornaam woorde n (s ubject,
object en bezittelijk voo rnaa mwoord).
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Sje f Barbie rs, Ha ns Ben nis, G unther d e Vogelaer,
Magda Devos, Margreet va n der Ham
96 pagi na's kaarte n I 64 pagina's corn me ntaar
gebo nd en met sto fomslag
Deel I versc hij nt in maart 2005
Deel II ve rsc hij n t in voorjaa r 2006
ISBN 90 5356 701 I (Nederlan dse edi tie)
Pr ijs € 95 per dee l
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Georges de Schuller, Ilo ud ewijn va n den Ber g, Ton
Goeman, T hera d e lon g
96 pagina's kaar ten I 75 pagin a's commentaar
gebo nden m et stofomslag
Deel I vers chijnt in m aart 2005
Deel 11 ve rschijnt in voorjaa r 2006
ISBN 90 5356 696 I (Nederla ndse editie)
Pri js € 95 per dee l
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MAN D en SAND zijn beide verkrijgbaar in ecn Nederlands- en Enge lstaligc editie. voor mere info rmatie over
beidc uitgaven cn de Engelstalige cdittc. zie www.aup.n l/mecrtcns.
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Teken voor 15 februari 2005 in op €len van beide atlassen en ontvang 15% kortinq op de
aankoopprijs per deel! U betaalt geen € 95.00 maar slechts € 80.75 ! (incl. verzendkosten)
Intekenen kan 01' de website www.aup.nl/meertens of door onderstaande bon in te vullen en 01' te sturen naar .
Amsterdam University Press . Prinsengracht 747-751. 1017 JX Amsterdam .
lntekenbon MA ND en SAND

Voorl ellers

Ja, ik teken in o p:

Straat

o

de Morfol o gische Atla s van de Nede rlandse Diale cten (MA ND) deeI I en II

Postc ode

o

de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialect en (S AND) de el I en II

Land

en ontva ng 15% korting op ieder dee!.

Tel.nr .

_

Acht ernaarn

_

Nr.
_ Plaat s

_
_
_

E-ma il

_

leder nieuw deel van MAND en/of SAND wor dt bij versc hij ning aut omat isch aan

u toe gestuurd . Binnen Nederland worden geen ver zendkosten in rekenin g gebrac ht.
Voor verzendingen naar het buitenland worden tie port oko sten in rekening ge bracht.

Aerie ge ld i g tim 15 febru ari 2005 . D oor in te tekenen v er scha ft

U

z ich recht

Na ontv an gst van het bestelformulier ont vangt u van o ns een beve sti gin g
van uw intekening.
01'

ko rtin g op tw ee d cl en . U ben t e c hte r ni et verpli chttol afnam e van de el II .
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IAMTAM
Marcvan Oostendorp

"H

et veldwerk voor ons
onderzoek Yond ik
niet altijd even leuk",
zegt de Rotterdamse
Marjo van Koppen. "Het was de
hel", verduidelijkt Jeroen van
Craenenbroeck uit Wambeek (in
Vlaams-Brabant). Ze lachen allebei: zo erg was het nu ook weer
niet. De komende maanden promoveren ze op hun proefschriften
over de zinsbouw van Nederlandse
dialecten.
In het kader van het project

Syntactische Atlasvan Nederlandse
Dialecten (SAND) trokken de afge- .
lopen jaren ongeveer tien onderzoekers heel Nederland en Vlaanderen door. Voor het eerst legden
zij overal heel precies vast hoe zinnen worden gemaakt. Volgend
voorjaar verschijnt het eerste deel
van de atlas. Van Koppen en Van
Craenenbroeck werden in 2000
aangetrokken om mee te werken
aan het SAND-project. Ze raakten
bevriend, schreven samen enkele
artikelen en gaven lezingen in
binnen- en buitenland. Aan die
samenwerking komt nu een voorlopig einde. Van Koppen gaat werken aan de Universiteit Utrecht,
en Van Craenenbroeck is inmiddels
.in dienst bij de Katholieke Universiteit Brussel.

Biljartstoot
De onderzoekers trokken langs
honderden plaatsen in Nederland
en Belgie om overal een lange vragenlijst door te werken met sprekers van het plaatselijke dialect.
De meesten werkten graag mee.
Slechts een keer kwam Van Craenenbroeck iemand tegen die minder enthousiast was. ''Toen we halverwege de vragenlijst waren, zei
ik bemoedigend: 'We zijn bijna
halfweg!' ~ch,' zei die man, 'mijn
dag is toch al om zeep.'" Soms
moesten de onderzoekers opboksen tegen het vooroordeel dat dialectverschillen alleen nog bestaan
in woordbetekenis of uitspraak.
"We waren een keer uren bezig
geweest met allerlei syntactische
subtiliteiten. Aan het eind van het
gesprek haalde de informant een

Marjo vanKoppen enjeroen van Craenenbroeck schreven elkeen proefschrift
over dezinsbouw vanNederlandse dialecten.

briefje uit zijn zak dat hij gemaakt
had als voorbereiding. Er stond alleen een woord op dat in die streek
gebruikt wordt voor een bepaalde
biljartstoot."
Van Koppen en Van Craenenbroeck hebben een verschillende
achtergrond. Van Craenenbroeck
groeide thuis op met het plaatselijke dialect. "Maar dat kwam ook
weI doordat iker gevoelig voor
was. Mijn zus heeft er bijna niets
van opgepikt." Voor Van Koppen
lag dat anders: "Ik heb juist tijdens
dit project ontdekt dat ik veel minder standaardtaal sprak dan ik altijd dacht. Ik kan bijvoorbeeld gemakkelijk zeggen: 'Kijke die koeien
eens gek doen.' Er is ooit een artikeltje verschenen waarin werd
verteld dat deze constructie voorkwam in Zuid-Hollandse dialecten,
maar ik had daar nooit bij stilgestaan. Ik heb nog speciaal met
mijn moeder gebeld om te vragen
of zij dat ook zo kon zeggen. Dat
was zo."
De onderzoekers waren de afgelopen jaren allebei in dienst van de
Universiteit Leiden, en deden hun
onderzoek in Nederland. Het onderzoek in Vlaanderen werd uitgevoerd door onderzoekers van de
universiteiten van Gent en Antwerpen. Ook collega-onderzoekers van
het Meertens Instituut, de Universiteit van Amsterdam en de Fryske
Akademy in Leeuwarden werkten
mee. Van Craenenbroeck ging weI
een paar keer mee met een VlaamoNZ
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se onderzoeker. "In Vlaanderen
ging het veldwerk er wat gemoedelijker aan toe." "Dat komt misschien doordat de meeste Vlaamse
onderzoekers zelf allemaal dialect
spraken", vermoedt Van Koppen.
'tEnduit
Van Craenenbroeck schreef zijn
proefschrift over constructies
waarin woorden worden weggelaten (dat verschijnsel heet 'ellipsis').
Hij ontdekte bijvoorbeeld dat in
veel Vlaamse dialecten, zoals in
zijn eigen Wambeeks, op de zin
'Marie zie Pierre nie geirn' ('Marie
ziet Pierre niet graag') geantwoord
kan worden met :Iou, ze duut',
waarbij in het antwoord het gezegde met Pierre weI graag wordt weggelaten, of vervangen door het
woordje duut. Dat lijkt een beetje
op het Engelse 'Yes, she does.'
Toch zijn er ook verschillen met
het Engels, ontdekte Van Craenenbroeck. Op de bewering 'Dui stonj
drou mann inn or ('Er staan drie
mannen in de tuin') zeg je in het
Wambeeks niet het meervoudige
'Dui en doenj' e'Er doen niet') ,
maar een enkelvoudig "t En duit'
('Het doet niet'). In het Engels zou
je weI degelijk zeggen 'No, there
aren't', met een werkwoord in de
meervoudsvorm. Wat de verschillen precies zijn, probeerde Van
Craenenbroeck zo goed mogelijk
op te tekenen en te analyseren.
Van Koppens onderzoek richtte
zich juist op woordjes en woord- ~
2 0 0
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deeltjes die in dialecten worden
toegevoegd waar je ze in de standa ardtaal niet zou zeggen. Haar
onderzoek ging onder andere over
zinnen zoals de volgende (in het
dialect van Tegelen):
- Ich denk des doow kums.
('Ik denk dat jij komt.')
In deze zin wordt de betekenis 'jij'
maar liefst drie keer uitgedrukt. In
dit dialect gebeurt dat door het
voornaamwoord doow en de verbuigings-s op het werkwoord kum.
Daarnaast heb je in het Tegelens
(en veel andere Nederlandse dialecten) ook nog het verbogen
voegwoord des. In de zin 'Ich denk
det heej kumt' heeft het voegwoord een andere vorm: det.

IAMTAM

Verrassend su btiel
Die vervoegde voegwoorden zijn
uniek voor de Nederlandse en
Duitse dialecten: in andere talen
vind je ze niet, maar in ons taalgebied duiken ze op allerlei plaatsen
op. Vaak is de uitgang van het
voegwoord hetzelfde als die van
het werkwoord - een s. Maar soms
ook niet. 20 ontdekte Van Koppen
dat je in het Tegelens dialect ook
zinnen zegt als:
- Ich denk des doow en ich 6s
treffe. ('Ik denk dat jij en ik
elkaar tegenkomen.')
Het voegwoord wordt hier vervoegd naar het woordje dat er
onmiddellijk naast staat (doow),
maar het werkwoord krijgt een

meervoudsuitgang omdat het onderwerp van de zin "doow en ich"
is (Jij en ik') . De subtiliteit van
dialectgrammatica's blijkt verrassend groot.
Dat is ook precies de reden dat
Van Koppen en Van Craenenbroeck blij zijn dat ze aan het
SAND-onderzoek hebben rneegedaan. "De standaardtaal is allang
genoeg bestudeerd. Over bijna
elke interessante constructie zijn
al vier of vijf publicaties verschenen. Het is moeilijk daar nog iets
aan toe te voegen." Voorlopig zijn
beide onderzoekers van plan bij
het onderwerp te blijven. Van
Koppen begint in Utrecht met een
nieuw onderzoek naar dialectvariatie. "Ik heb zelfs alweer zin in
het veldwerk."
•

IAMTAM
A. Test uw spellingkennis
1.

3. gnome

a. dwerg
b. zedenspreuk
c. zonnewijzer

a. dvd-videoreco rder
b. dvd -jvldeorecorder
c. dvd/vldeorecorder

(advertentie)

4. gnomon
2.

a. dwerg
b. zedenspreuk
c. zonnewijzer

a. gauwe ouwe
b. gouden ouwe
c. gouwe ouwe

Redactie: Jeannette Verbeek,

C. Zoek de fouten

3. a. nasi
b. nassi
c. nassie

1.

4. a. t shirt
b. J -shirt

geillustreerd door Jan Jutte

Als mijn vriend boodschappen
doet, zit de kar in no-time vol
met spullen zoals bijvoorbeeld
rodekool, witte kool, sterke
drank en groene zeep.

ISBN: 90 12 10089 5
Normale prijs: € 12.95

Actieprijs: € 10,-

c. t-shirt
2.

5.

a. voi liere
b. vollere
c. voliere

6. a. Zwarte Piet
b. Zwartep iet
c. zwartep iet

B. Vergroot uw woordenschat
1.

gneis

a. gemeen
b. steensoort
c. verborgen
2.

Vorige week hebben we in de
open lucht onder de blauwe
regen niet aileen het ope nhaard hout , maar ook ondermeer het oudpapier en het
grofvuilopgestookt; de hele
boel stond in lichterlaaie.

D. Extra
Wat is de oudste Nederlandse
betekenis van het woord talent?
a. weegschaal
b. ge ldsom
c. gave

De antwoorden vindt u op pagina
•

gnocchi
a. bacterien

329 van dit nummer.

Onzeuitgavenzijn verkrijgbaar
in de boekhandel.
: Metde Kindertaalka/ender zijn
Voor de kinderen tussen 8
en 12 jaarvan aile tevreden : jonge taalliefhebbertjes hethele
gebruikers van de sueeesvolle : jaarzoet!
I
Onze Taal Taalkalender is er
Haal nuals lezer van Onze Taal
nude Kindertaalka/enderl
de Kindertaalkalender 2005 bij de
Leuk voor op je slaapkamer,
boekhandel met € 2,95 korting
aan de keukentafel, in de klas
met de kortingsbon op de
of ... oo de we. Elke dag
aehterkant van de adresdrager
een interessante vraag , een
van dit nummer.
uitdaging, een leukweetje,
een grap, een opdracht of
Leuk ats Sinterklaaseadeau!
een puzzel over alles wat
met taalte maken heeft.
Tekeningen van de bekende
Meer informatie over onze
kinderboekillustrator Jan Jutte
uitgaven vindt u op www.sdu.nl
vrolijken de kalender op.

b. pastasoort
c. schelpdieren

to on aan gevcnd in taal

[326]

0 N Z E

TA A l

2 0 04 -

1 1

.

U I T G EV E RS

IG-ESCH
r.: lED EN ISO PST RA AT
LEVWEG
"ltII\

Zr 1II1101.1..\\1I

I;\I'I~:

H",'1 ........,.......

RiemerReinsma

'.

-_

E

en vrij bekende straat in
Den Haag is de Leyweg.
Maar de hofstad heeft
niet het patent op deze
naam; ook de Brabantse plaatsjes
Dorst en Sprang-Capelle hebben
een Leyweg. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er niet heel veel
meer Leywegen in Nederland zijn.
Want een leiweg, schrijft het Woor-
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denboek derNederlandsche Taal;
was een secundaire verbindingsweg tussen twee dorpen. Als je de
Haagse Leyweg nu ziet, zou je het
niet zeggen, want het is een brede
weg, die door een Haagse buitenwijk vol flatgebouwen leidt. Toch
was dit oorspronkelijk een onaanzienlijke verbindingsweg tussen
Loosduinen (toen nog niet door
Den Haag geannexeerd) en Wateringen.
De Haagse straatnamenkenner
Sven Veldhuijzen weet in zijn
Geschiedenis en verklaring van de

straatnamen in 's-Gravenhage
(1984) niet meer te melden dan

DeLeyweg in Den
Haag: oorspronkelijk
deverbinding tussen
Wateringen en toosduinen.
Pfattegrond vandevoonnallge
If

gemeenteLoosdulnen v66rde

(}

eersteannexatiedoorde gemeente's-GravenhageIn1903.

Uil: J.G. de Ridder. CJud.loos·
du/non. DegeschledenJs ",n een
Hoogse woonwijk.ller1Haag.

Kruseman. '976.

Een ly-weg word een overpad
gerekent,
Dat, van den weg en 't groote
voetpad af,
Een' eigendom van weinigen betekent,
Dat elk niet licht den vryen toegang gaf.
Die ly-weg dan, van [= door]
Hartigveld betreden,

dat de naam Leyweg 'grote openba. re weg' betekent, maar dat lijkt
niet juist. In het artikel 'Wegnamen' (in Mededelingen van de Vereniging voorNaamkunde, jaargang
1957) schreef M. Schonfeld dat het
juist ging om "wegen alleen van
locaal belang; ten hoogste weg
die van 't ene dorp naar 't andere
Coo.)
Waar schaft [= brengt] hy Hem
gaat". Een secundaire weg avant
la lettre dus. Meestal was voorop 't overlyden weder?
geschreven dat de wegen zestien
voet breed waren, dus ruim vijf
Het antwoord van de rouwende
meter. Wegen van meer dan plaatOudaen: naar God.
selijk belang hadden andere naWaar het woord lei als ondermen, zoals Herenweg of Heerweg,
deel van leiweg precies vandaan
en waren breder (meestal rond de
komt, is niet zeker. De onzekerheid
zes meter). Leiwegen mochten niet wordt veroorzaakt doordat er vanvoor het verkeer afgesloten worouds twee verschillende spellingen
- een met ei(d) en een met ij(d) den en niet verpacht worden, zo
naast elkaar hebben bestaan, die
verordonneerden de Handvesten
van Rijnland in 1549: ze behoorden op een verschil in etymologische
oorsprong lijken te wijzen. De lijdde gemeenschap toe.
Dat het echt om een soort Bweg zou dan de weg zijn geweest
'waarlangs men gaat' (lijden kon
wegen ging, blijkt ook uit een gedicht dat Joachim Oudaen in 1678 vroeger ook 'langs iets gaan' beteschreef naar aanleiding van de
kenen), de leidweg zou een weg
dood van zijn vriend Jan Hartigzijn geweest waarlangs de landbouwproducten van het desbeveld:

treffende gebied werden 'geleid'
(met wagen of rijtuig, per spoor
vervoerd) . Maar uit de historische
gegevens valt niet (meer) op te
maken dat een leiweg iets anders
was dan een lijweg.
Een heel ander woord lei vinden
we in straatnamen in Friesland
en het aangrenzende deel van
Drenthe. Een 'leijfe)' - de meest
voorkomende spelling - is een stuk
afgegraven hoogveen dat tot cultuurgrond herschapen is, meldt
www.heerenveen.nl. Straten met
de naam (De) Leije zijn te vinden
in Terhome en Haulerwijk, en die
met (De) Leijen in Heerenveen,
Drachten, Gorredijk, Sneek en
Surhuisterveen. Appelscha heeft
een Grote Leijen, en De Wijk
(Drenthe) een Leijenweg. Volgens
Hetplaatsnamenboek (1989) van
Gerald van Berkel en Kees Sample nius is dit woord leije ontstaan uit
lede 'waterloop'. Later veranderde
die betekenis in 'laagland waar
een waterloop door stroomt', en
meruit kwam dus ten slotte de
betekenis 'afgegraven hoogveen'
voort.
•
ONZE
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Boeken en kranten lezen neemt af
at iedereen al zo'n beetje vermoedde bIijktwaar te zijn: er wordt steeds minder geIezen. Dat wi! zeggen: er worden steeds minder boeken, kranten en tijdschriften geleW
zen. Het aantal uren dat Nederlandershier per week aan besteden, daalde in een kwarteeuw met ongeveer eenderde: van 6,1 uur in 1975 naar 3,9 uur in 2000. In 1975 las nog 49
procent van de Nederlanderswekelijks minimaaleen kwartier in boeken, in 2000 was dat
nog maar 31 procent. Het Iezen van dag- en nieuwsbladen (van 84 naar 62 procent van de
bevolking) en van tijdschriften (vim 75 naar 53 procent) daaide overeenkomstig.
Het blijkt allemaal uitAchter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten, een publicatievan het Sociaalen Cultureel Planbureau (SCP), die op 6 oktober is
aangeboden aan staatssecretarisMedyvan der Laanvan CuItuur.
Er komt verder uit naar voren dat de afname van de Ieestijd grotendeels het gevoig is
van een dating van het aantaIIezers. Nederlanders die nog wel boeken, kranten en tijdschriftenIezen, besteden er maar een klein beetje minder tijd aan. Het onderzoekIeert
verder dat steeds minder mensen en boeken, en kranten, en tijdschriften Iezen.
De teruggang van ''het gebruik van gedrukte media", zoals dat in SCP-jargon heet, komt
vooral voor rekeningvan de jongere generaties: die Iezen veel minder boeken, tijdschriften
en kranten dan ouderen. Jongeren richten zich vooral op televisie (en dan vooral de commerciele) en op allerlei computertoepassingen, zoals internet.
Het SCP-rapport is gebaseerd op tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 1975 om de vijfjaar
is gehouden, voor het Iaatst in 2000. Dat onderzoek maakt het mogelijk om het gebruik
van diversemediasoorten (naast gedrukte media, tv en computer en internet ook radio en
allerlei beeId- en geluidsdragers) in onderlingesamenhang te beschrijven.
Bron: persbericht Sociaal en Cultureel Planbureau

Grondwet. De Nederlandse regering
weigertde Nederlandse Gebarentaal
in de grondwet op te nemen, zoals
enkele oppositiepartijen begin oktobervoorstelden. Volgens de regering
betekent opname een te grotewijzigingvan de grondwet omdathet
Nederlands zelf, nuevenmin vermeld,
er danookeen plaats inzou moeten
krijgen. (Taalunieversum)

Aanstaand eurocommissaris
NeelieKroes:
"who says A.
mustsaythe rest
ofthe alphabet".

Neelie Kroes wekte als aankomend
eurocommissarisverbazing doorbij
haareerste ontmoeting met europarlernentarlers en de internationale
persgeen gebruik te maken van de
beschikbare tolken, maarzich te bedienen van een curieus steenkolenEngels. Zo hadze het over "throwing
the baby inthe water" ('het kind met
het badwaterweggooien') en "who
says A, must saythe rest ofthe alphabet" ('wie a zegt, moet bzeggen').
(Algemeen Dagblad)
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Siiddeutsche Zeitung heeftalaange-

kondigd op zoek te gaan naareen
compromisspelling. (Oer SpiegeQ
I(inderen die verstokenzijnvan
taalaanbod blijken zelf een basistaal
te creeren, die binnen driegeneraties
uitgroeit tot eenvolwaardige taal.Dit
bleek naonderzoek op een doveninstituutinNicaragua. Voor1981, toen
het instituut werd opgericht, hadden
doven inNicaragua noggeeneigen
taaldoordater onderling nauwelijks
contactwas. Inmiddels iser op
de school eenechtetaalontstaan:
Nicaraguaanse gebarentaal. (persberichtRadboud Universiteit Nijmegen.
BBC)
Tweetaligheid. Zoals je spierenkrijgt
vansporten, zo kun je de substantie
van de hersenenveranderen door
vreemde talen te leren,en dat komt
weerten goedeaaninformatieverwerking inhet alqemeen. Dat blijkt uit
Britsonderzoek. Heteffect is groter
naarmate de tweedetaaleerdergeleerd wordt. (BBC)
Gabriel Garcia Marquez was inseptembernietwelkom op het Internationale Congres van de Spaanse Taal.
De reden: de beroemde Colombiaanse schrijver heeftzich ooitzeerkritisch uitgelaten over spelling, "dieterreurdiede mensheid vanaf de wieg
wordtopgelegd". (The Guardian)

Fataal misverstand. Onlangs isvastgesteld dat eentreinongeluk in Wallonle, waarbij driejaarterugachtdoden
vielen, voorkomen hadkunnen wor"denals eenVlaamse spoorwegman
JacquesDerrida, de grondlegger van zijn Franstalige collega hadverstaan.
Die vroeg hem de stroom uitte schahet deconstructivisme, is op 8 oktoberoverleden. Het decohstructivisme kelen. (de Volkskrant)
gaat ervan uit dat een tekstnieteen
maarmeerdere, veelal verborgen be- HetVaticaan heefteenaantal nieuwe
tekenissen heeft, waarvan zelfs de
woorden toegevoegd aande offldele
landstaal, het Latijn, waaronder
schrijvervan de tekst zich nietaltijd
volledig bewust is. (Reuters)
placenta compressa ('pizza'), tunicula
minima ('minirok') en amorlevis
Duitse spelling. Hoewel het ernaar
('flirt'). (Oer SpiegeQ
•
uitzagdat de Duitsespelling van
1998, dienognietdefinitief isingeKoppelingen naarde originele berichten
voerd, teruggedraaid zou worden (zie
staanopde internetpagina
ook'Tamtam'van september): hebwww.onzetaal.nl/tamtam;let wel: interbende regeringsleidersvan de Duitse
deelstaten toch besloten dat dezeop
netkoppelingenverouderen snel. Oponze
website staat iedere dagverstaalnleuws,
1augustus 2005 officieelingaat. De
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ZE HOEFT IN SCHRIJFTAAL
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GEEN ZI] TE WORDEN
persoonlijk voomaamwoord. Maar
dat is alleen zinvol als zijn lezers
en luisteraars die keuze als betekenisvol ervaren. Voor dat laatste is
het nodig dat de volle en de gereduceerde vormen een aparte gebruikswaardehebben.
TerLinden
ominee Nico ter LinFrank Jansen
geeft hierboven indirect twee geden heeft niet zo veel
op met de Nieuwe Bij- bruiksregels. De eerste is algebelvertaling (NBV),
meen: in schrijftaal hoort de volle
vorm,
in spreektaal de gereduceerzoals hij uiteenzet in het vorige
de.
De
tweede is afhankelijk van
nummer van Onze Taal. Een van
de
situatie:
de melodie van de zin
zijn bezwaren keert telkens terug:
ten onrechte wordt het persoonlijk kan soms de volle, en soms de gereduceerde vorm eisen . Daarvoor
voomaamwoord ze voor zij gemoet je luisteren naar hoe je de
bruikt. Hij schrijft: "Ik leg op deze
zin uitspreekt. Bij een (licht) beslak zout omdat de NBV voortduklemtoonde vorm hoort zij en anrend voor het platte ze kiest, in
plaats van dat ze en zij subtiel wor- ders is het ze.
den afgewisseld, afhankelijk van
spreek- of schrijftaal en de melodie Heeft Ter Linden gelijk? Naar mijn
mening voor de helft. Zijn tweede
van de zin."
gebruiksregel verdient zeker navolTer Linden maakt graag een
ging: als je een zin uitspreekt en je
weloverwogen keuze tussen volle
vormen (zij, wij,ji]1 en gereduhoort de volle vorm, schrijf die dan
ook.
.
ceerde vormen (ze, we,je) van het
Maar zijn eerste regel (kortweg:
schrijf 'zij', ook als je 'ze' zegt) verANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 326)
dient beslist geen navolging. Het is
een oude schrijftaalregel uit de negentiende eeuw, die onder meer
D. Extra
A. Spelling
tot gevolg had dat tweedetaalleer[ulst
zijn
'geldsom'
(b)
1. a. dvd-videorecorder
ders altijd de volle vormen geen 'gave' (c). Deze twee
2. c. gouwe ouwe
bruikten, wat erg gekunsteld
betekenissen zijn onlos(b. mag oak, maar
makelijk met elkaar verklinkt. Er is voorzover ik weet ook
sluit minder aan bij
bonden, want het Negeen empirisch bewijsmateriaal
de uitspraak)
derlands kent het woord
3. a. nasi
voor de stelling dat de gereduceertalent dankzij [ezus' ge4. b. T-shirt
de vormen nu plat overkomen. Zo
lijkenis over het woeke5. b. voliere
langzamerhand is de regel in onren metje talenten
6. a. Zwarte Piet (de
bruik geraakt, waardoor de schrijf(Matteus 25). Het al of
knecht van Sintertaal naar de spreektaal is toegeniet vermeerderen van
klaas), c. zwartepiet
groeid, iets wat de bruikbaarheid
een jou toevertrouwd
(kaartterm)
van de schrijftaal vergroot heeft.
kapitaal staat daari n
Natuurlijk kunnen we de volle
voor het gebruiken resB. Woordenschat
vormen blijven gebruiken als we pectievelijk onbenut
1. b.steensoort
in gesproken en geschreven taallaten van je gaven en
2. b. pastasoort
de nadruk op het voomaamwoord
mogelijkheden. Buiten
3. b. zedenspreuk
willen leggen. Maar dat zijn altijd

Erzijntaillkwestles waaroverheelverschlllend kanwordengedacht.
Taalkundlge FrankJansenbehandeltmaandellJks zo'n kwestie.
Hij steekt daarblJ zijneigen menlngniet onder stoelenof banken,
en elndlgttelkens met een stelling,waarop u kunt reageren.

D

4. c. zonnewijzer

C. Zoek de fouten
1.

inno time, zoals bijvoorbeeld kan hier als dub belop worden gezien,

2.

sterkedrank
openlucht, blauweregen.
ondermeer, oudpapier,
lichte/aaie mag oak

het bijbelverhaal heeft
talent in het Nederlands
nooit een bepaalde hoeveelheid geld aangegeYen. 'Weegschaal' is
overigens de oudste
Griekse betekenis van
hetwoord.

Nico ter Linden: "wissel ze en zij at, afhankelijk
van spreek- of schijftaal en de zinsmelodie·.

uitzonderingen, die op Ter Lindens
melodische regel terug te voeren
zijn. Polemischer geformuleerd:
wie de eerste regel serieus neemt,
kan de tweede regel nooit goed gebruiken.
Daarom ben ik zelf voor de stelling:

Gebruik in schrijftaal gerust je, we
en se,

III
Bent u het eens of oneens met
deze stelling? Breng voor 22
november uw stem uit op onze
website: www.onzetaal.nV
homofkuit. U kunt ook per post
reageren; stuur een briefkaart
met 'Je, we en ze mogen in
schrijftaal' of 'Je, we en ze
mogen niet in schrijftaal' naar
de redactie van Onse Thal,
Raamweg ra, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag van de stemming.
•

UITSLAG VORIGE STEMMING
Het onderwijs in de Friese schrijftaal moet worden beperkt, zo luidde de stelling van
oktober. De stelling wist bijna duizend taalgenoten te inspireren. Van hen onderschreven 313(= 32%)de stelling. Meer dan twee keerzo veel inzenders, 664 (= 68 %),
waren het er niet mee eens. Op het internetforum zijn vooral deze tegenstanders vertegenwoordigd . De meeste van hun bijdragen bevatten een pleidooi voor de instandhouding van de Friese taal, waarvoor de schrijvers een breed gebruik van de Friese
schrijftaal een voorwaarde achten.
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II NZICHT
Raymond Noe
'InZlcht' Iichtu Inovernieuweboeken,congressenen Iezlngen IntaalkundigNederland en Belgii!. Vermeldlng indeze rubriekbetekent nlet
dat de redactleze aanbeveelt.Vooreen zo volledlg mogelijk beeld
hebben wljoak uw hulp nodlg.Weet u lets waarvan u denkt dat het In
deze rubrlekthulshoort, laat het ons dan weten.
Verschljnlngsdata en prljzenonder voorbehoud.

Merknamen
11 onstaalgebruik figureren duizendenmerknamen. Sommige zijn
overbekend enzijn zelfs een eigen
leven gaan leiden (spa, aspirine), maar
ook namen als Kitekaten Kawasaki
behoren al geruimetijd tot onze
woordenschat.ln Verzamelde merken
zijn3166 namen vanin Nederland bekende bedrijven en productenin een
lexicon samengebracht. Delemma's
geven informatieoverhet bijbehorende product of bedrijf,de herkomstvande naam en overhet geboortejaarervan. In het boekzijn ook
een aantal kaders opgenomen met
wetenswaardigheden en beschouwingenovermerknamen vande
handvanTon den Boon (dievoor een
deeleerderverschenen in Onze Taa~.
Verzamelde merken. De betekenis van3166
namen van producten enbedrijven verklaardvanJoyce Riezebos-Maliepaard

1

W

geillustreerd is.Het boekiste bestellenop dewebsite vande uitgever:
www.esperanto.be/fel.
Nederlands-Esperanto-Nederlands woordenboekvan Petro DeSmedtiseen uitgave
vanFlandra Esperanto-Ligo enkost€ 18.(ingenaaid, 573 bIz.). ISBN 9077 066128

Kindertaalkalender
e Kindertaalkalender iseen

D

scheurkalender met op elk
blaadje een spelletje, een grap,
een weetje, een quizvraag of een opdracht,die allemaal iets met taal
(grammatica, spelling, idioom, etymologie,et cetera) te maken hebben.
Dekalender isgerichtop kinderen van
achttot twaalf[aar, en isgeillustreerd
met tekeningen vanJan [utte. (Voor
korting zie biz.326.)
Kindertaalkalender 2005vanJeannette
Verbeek iseenuitgave vanSdu Uitgevers
enkost€ 12.95. ISBN 901210089 5

Schevenings
n het luxueus uitgevoerde De

I

spreektaal van deScheveningse kustbewoners documenteertPiet

Spaans dewoordenschat vanhet
Schevenings, een dialectdatvandaag
Thuistaal
de dagveel vanzijn oorspronkelijke
huistaal' isde benaming voor kleuren karakter verloren heeft. De
woorden en uitdrukkingen
circa 4500 lemma's verklaren in de
die aileen binnen een beeerste plaats de betekenis en het ge. bruik, maarer isook zeerveel culturepaald gezin gebezigd worden, zoals
kwakkebak ('compostafvalemmer'),
Ieen historische informatieoverSche. poemsen ('tennissen') en ploep ('yog- veningen, het Schevenings ende
Scheveningers in verwerkt. Het woorhurt'). Taalkundige Wim Daniels
schreef ertwee boekjes over, Thuisdenboek wordt afgesloten met een
aantal voorbeelden vantekstenin het
taal (1992) en Thuistaal andermaal
(1994), endiezijn nu, aanqevuld met 'Schevenlriqs (proza en poezle), die
recenter rnateriaal, gebundeld in
ook te beluisteren zijn op de bij het
boekgeleverde cd-rom.
Thuistaal totaal.
Despreektaal Van deScheveningse kustThuistaal totoal iseenuitgave vanHet
bewoners iseenuitgave vanDenieuwe
Spectrum enkost€ 12,50(gelijmd,

,T

175 blz.), ISBN 901210134 4

OUde beroepsaanduidingen
istorische bronnen bevatten
veel tegenwoordig onbekende
ambachts- en beroepsaanduidingen,die vaak in geen enkel naslagwerk terug te vindenzijn, zoals
bollebuisjeswijf en butterbelezer. Amateur-qenealooq [oop Glasbergen
brachterzo'n 25.000 (uit de periode
van1300 tot1900) samen in zijn Beroepsnamenboek. Delemma's geven
informatieoverdevindplaatsen en
de ouderdom vanberoepsnamen,
maarook overwat het beroep of ambachtinhield.Inveel gevallen documenteerde Glasbergen die uitleg met
citatenuit allerhande historische
bronnen, die aarivullende informatie
verschaffen overde aard vande beroepsbezlgheden. Zleook de aanbieding op biz.322.
Beroepsnamenboek. Beroepsnamen voor
1900 inNederland enBelgil! iseenuitgave
van L.j. Veen enkostin de boekhandel

H

173 biz.).ISBN 90 274 95718

Haagsche enkost€ 47.- (gebonden, met
stofomslag, 576biz.). ISBN 9077032347 .

Vertaalwoordenboek Esperanto
ij de Flandra Esperanto-Ligo is
een nieuwvertaalwoordenboek
Esperanto-Nederlands (env.v.)
verschenen. Het deelNederlands-Esperanto bevatmeerdan44.000 trefwoorden, waaronder ook veel Vlaamse. Bovendien zijn hier12.000 uitdrukkingen en meerdan900 spreekwoordenopgenomen. Het deelEsperantoNederlands bevatn .ooo trefwoorden,enzo'n 2500uitdrukkingen en
450 spreekwoorden. Kopers vanhet
boekkunnen tegen portokosten een
cd-rorn bestellen met daarop een veel
uitgebreidere versie, die bovendien

B

€ 45:- (gebonden. met stofomslag,
575 blz.),ISBN 90 20404598
0 N Z E

ie bepaalde ooit de norm
voorwat we nu Standaardnederlands noemen7 EtymologeNicoline vanderSijs zocht
het antwoordin bronnen uit de perlede 1500-1750: in grammatica's en
woordenboeken, maarook in wetenschappelijke enIiteraire werken. Het
resultaat vanhaaronderzoek ishet Iijvige Taal als mensenwerk, waarin ze
aan de hand vanveel concrete gevallenbeschrijfthoeentegenwelkeachtergrond de ultspraak, de spelling, de
woordenschat ende grammatica beregeld werden, enwie daar invloed
op hadden. Daarnaast schenkt Van
derSijs aandacht aan recentere ontwikkelingen in het Nederlands, waarbij onderwerpen aan bod komen als
spellingherzieningen, wetenschapstaal,taalverloedering ende verschillentussen de Nederlandse ende
Vlaamse standaardtaal. Zieook de
aanbieding op biz. 289(oktober).
Taal als mensenwerk: hetontstaan von het
ABN iseenuitgavevanSdu Uitgevers en
kostin dewinkel€ 54,50(gebonden, met
stofomslag. 718 biz.). ISBN 90121 0587 0

en RikRiezebos iseenuitgavevanSdu
Uitgevers enkost€18,- (ingenaaid,
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Welsprekendheid
etorica iseen vande hoofdwer-

R

ken vande Griekse denker Aristoteles(384-322 v.Chr.). Hierin
verdiepte hij zichals eerste in de psychologische ensociologische aspecten vanhet pleidooi ende redevoering. Dit befaamde standaardwerk is
nu voor het eerstin het Nederlands
vertaald, door de classici MarcHuys
enJan vanOphuljsen, lie ook de
aanbieding op biz.288 (oktober).
Retorica iseenuitgave vande Historische
Uitgeverij enkost€ 38.75 (gebonden, met
stofornslaq.jzo bIz.). ISBN 906554 00 75

,

druk toe. Het boek biedt onervaren
schrijvers een handreiking bij het opstellen van eenscrlptle, rapport, nota
of artikel, en bevat veeltips en voorbeelden. De hoofdonderwerpen zijn
voorbereiding. iIIustraties, opbouw
en indeling, formuleren en afwerking.
Helder rapporteren iseenuitgavevan

Spellingquizzen

--------.....

*
Beeldwoordenboek .
n 1997verscheen hetviertalige
(Engels. Frans, Duits, Nederlands)

I

Compactbeeldvvoordenboekvan

Jean-Claude Corbeilen ArianeArchambault, bij Sdu/Standaard. In dit
. (aljaren uitverkochte) boek kon men
via gedetailleerde en somsopengewerkte tekeningen van allerlei zaken
uit onze leefwereld een woord en/of
de vertaling ervan opzoeken. BijVan.
Daleis nu eentweetalige (Engels en
Nederlands). afgeleideversie van
dit boek verschenen. Dit Beeldvvoordenboek bevat aanzienlijkminder
onderwerpen en tekeningen dan de
eerdere uitgave. Het boek is ontsloten
via een Engels en een Nederlands
register.
Van Dale Nederlands English beelcJwoordenboekis eenuitgavevanVanDalelexicografie en kost € 24.95 (gebonden.
368·blz) ISBN 90 6648 9758

Van Dale op cd-rom
et Van Dale groot vvoordenboek
derNederlandse taal is ook in
abonnementsvorm verkrijgbaarop cd-rom, en bevat dan behalve
het lexiconook een groot aantal ex- .
tra's. Onlangs verscheen de jaarlijkse
update (versie 1.4)van dezecd-rorn.
Nieuw hierop zijn de inhoud van het
nieuwewoordenboekje Taal van bet.
jaardrie, en een zoekfunctie die voor
veel woorden aile gelijkvormige en
gelijkklinkende woorden opzoekt..·
Abonnementen via de boekhandelof
via www.varidale.nl.

H

Van Dole grootwoordenboek derNederlandsetool(cd-rom) is eenuitgavevanVan
Dalelexicografie en kost € 99,- voor het
eerstejaar,en € 54,- voor elk daaropvolgend]aar.ISBN 90 6648473 X

r

aaldilemma's van Dick Pakbevat

45 spellingquizzen van zo'n tien
twaalfvragen, die steedsgevolgd worden door een korte toelichting op een bepaaldspellingprobleem. Dequizzenverschenen al eerder in een aantal regionale dagbladen. Dit nieuwe boek heeft verwarrend genoeg dezelfdetitel alseen eerdere uitgavevan Pak, die dezelfde
opzet heeft.
Tooldilemmo's; taalquizzen met uitJeg is

a

BohnStafleuVanl nqhum en kost €37,20
(qebonden, 390 biz.). ISBN 9031341290

Meertalige opvoeding
et opvoedenvan kinderen in
twee talen kan bij de ouders
vragen oproepen waar zedoor
hun uitzonderingspositie - de meeste gezinnen zijn tenslotte eentalig niet zosnel een antwoord op kunnen
vinden. Speciaal voor die ouders is er
nu het boek Hoe kinderen meertalig
opgroeien, waarin uiteenlopende aspecten van de twee- of meertalige
opvoeding behandeldworden. Het
boek bevat veel tips en goede raad,
en gaat in op de taal- en spraakontwikkeling van in meer talen opgroeiende kinderen, de problemen die
zich daarbij kunnen voordoen, en hoe
er op school en in de naaste omgeving mee ornqeqaan zou kunnen
worden. In aparte hoofdstukken
wordt ingegaanop meertaligheid bij
Turkse en Marokkaanse kinderen.

H

eenpublicatie van UitgeverijPaken kost
€ 13.95 (geli]md.158biz.)• .
ISBN 9077018107

Gezegden en uitdrukkingen
n Alsdekatvan huis is... worden .
zo'n vierduizend spreekwoorden,
uitdrukkingen en gezegdenkort
verklaard.Ze zijn gerangschiktop
onderwerp (geld, scheepvaart, weer,
farnllie, et cetera). en ontsloten via
een alfabetischregister. Met iIIustraties vanJoke Postel.

I

Alsdekat van huisis... van Martha Cazemier iseenuitgavevan KemperConseil
en kost€ 18.50 (ingenaaid. 320 blz.),
ISBN 9076542 05 8

Opnieuw uitgegeven
* OnJangs verscheen ereen tweede,
qoedkopere druk van Het groot citatenboek over God, ge/oof& kerk. waarin
bijna drledulzend citaten zijn opgenomen. De indeling isthematisch
(deugd, dlaconaat, doop, etc.); de
citatenverzameling is ontsloten via
eentrefwoorden- en een persoonsregister.

Hoe /dnderen meertalig opgroeien van Elke
Burkhardt Montanarie.a. iseenuitgave
van PlanPlan enkost€11,25(lnqenaald,
111 biz.). ISBN 9076092079

Notadgkter
et Ministerie van Volksgezondheid, Welzijnen Sport heeft
.
een heusenotadokter' in
dienst. De ambtenarenvan het ministerie kunnen hun brieven, nota's en
rapporten door hem laten beoordelen, maar de notadokter werkt ook
preventief: hij verzorgt taalscholing
en schrijft columns met tips en
goede raad,onder meer overjargon,
stopwoorden, getallen, afkortingen
en actievezinnen. Een aantalvan
dezecolumns zijn nu gebundeld in
een mooi verzorgd boekje,dat kosteloos kan worden aangevraagd bij het
ministerie (zolangde voorraad
strekt).

H

Hetgroatcitatenboek over God. geloof&
kerkvanRien vanden Berg e.a, iseenuitgavevan Uitgeveri]Boekencentrum en
kost € 12.50 (gelijmd.32o blz.),
ISBN 90 23916328

* Vanhet Trouvv schrijfboek is onlangs
een derde, geactualiseerde en uitgebreide druk verschenen. Hetboek
geeft adviezen overjournalistieke
genresen stijl (inclusiefspelling en
grammatical, en het bevat een spelIingwijzervoor lastigewoorden en
een eigennamenlexicon. De eerste
druk van dit boek (Uit1999) is
overigensnog steedsop internet te
raadplegen: www.trouw.nl.
Trouw schrijfboekvan jaap de Berg is een

De notadokteris geklvan Gert Riphagen is
eenuitgavevande directie Voorlichting
en Communicatievan het Ministerie van
_ Volksgezondheid. Welzl]nen Sport (gebonden,84 blz.). Bestellen kantelefonischvia 070 - 340 6010 of per e-mail
•
bi] s.macnack@minvws.nl.

uitgavevan RainbowPockets en kost
€14.90 (gelijmd. 768 blz.),
ISBN 90 417 0499 X·

• PeterNederhoeds Helder rapporteren is inmiddels al aanzijn achtste
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Pot wordt lid van cac
Van homoseksualiteit de gewoonste zaak van de
wereld maken, dat is de insteek van de ledenwerfactie die het Zwolse COC zondagmiddag begint.
Om de actie te ondersteunen schrijft wethouder
Peter Pot zich in als lid.
ZwolseCourant

UITERLlJKE KENMERKEN: LANG DONKERBLOND HAAR
MET SLAG. BLAUWE OGEN, 1.62 M., NORMAAL POSTUUR,
ZE HEEFT EEN NEUS EN EEN NAVELPIERCING.

Bonnen knipkrant

Website TROS Vermist

Nobelprijswinnaars ontdekten hoe de mens ruikt
Dogblodvon het Noorden

Wij bestaan 10 jaar!
Feestelijke jublleumrnaand
Wij bestaan inoktober 10 jaoren dot willen we graag
vieren. Ooorom krijgt iedere klant in onzeJubileummoand

een gratis billenreinigingsset.

011 HO~lOG~ W~~~ a~
~OV~NOlcNAl~ ~lO~ !',';'
www.novakey.nl

Folder op tic ien

De VVD-fractie komt die laatste werkdag nog een keer bijeen. De liberalen
willen een periode afsluiten met veel onderling gekrakeel.
Leidsch DagbJad

Erzijn heel veel
goede boeken in de
handel over relaties.
Je hebt het meeste
aan een boek dat de
verschillen tussen
mannen en vrouwen
beschrijft. De meeste
conflkten en ruzies
komen namelijk
doordat mannen
anders zijn dan vrouwen, en andersorn.
Hebbez!

De agenda ziet er
alsvolgt uit:
Opening
Behandeling verzoek
van de leden WB.c.,
Royal'95, H.O.B.,
K.S.B., en Nacional
voor wijziging van
artikel 4 lid evan het
competitiereglement
d.d. 8 oktober 2003
terzake het maximaal
aantal te registreren
spelers met een andere dan de Surinaamse
mentaliteit.
Brief Surinaamse
Voetba l Bond

• Hoe onhandlg oak. met de Senseo kan ledereen
overweq, Zes miljoen zijn er al va,, \'erkor:ht.
BrabantsDagpJ'].o .

Aantal scholieren voor hekje verdubbeld

Leerlingen in bosjes voor spijbelrechter
DeTefegraaf

Maandbladvan het Genootschap Onze Taal
73ste jaargang december 2004

T

I

^ ^

Onze laal i^
Het taaljaar
taaljaar 2004
2004
Het

Interview met
met Ted
Ted Sanders,
Sanders,
Interview
hoogleraar taalbeheersing
hoogleraar
taalbeheersing

Kuchde, tobte
Kuchde,
tobte en
en turfte
turfte
lekkage in
in 't
kofschip
Lekkage 't kofschip

SPREEKT DE
r·~RANDSTAD
;R N DSTAD
SNELLER?
ELLER?

•

IAMTAM

Raamweq ra

73ste jaargang nummer 12 december 2004

Taaladviesdienst

2596 Hl Den Haag

Linda den Braven

telefoon: 070 - 35612 20

Pepij n Hendriks

fax : 070 - 392 49 08

Rut ger Kiezebrink

e-mail: onzetaal@onzetaal.nl

Wo ute r van W ingerden

Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85.

Vaste adv iseurs

van 10.00 -12.00 en 14.00-16.00 uur

lexicog rafie en wo ordgeschied enis: Ton den

(€ 0.60 per minuut).

Boon , Ewou d Sanders; taalverandering: [ cop van

Ook voor correctie- en herschrijf-

der Ho rst; ety m ologie : Marlies Philipp a, Nicoline

opdrachten.

van der Sijs; wo orden boeken en idioo m: Riem er

e-mail: taaladvies@onzetaal.nl

Reinsma

Onze Taal op i nt ern et:

Het gen ootschap werkt samen met de univer-

w w w .on zet aal.nl

site ite n van Amste rdam, Delft, Eindhoven,

(webredacteur: Marc van Oost endorp)

Groning en, l eiden, Nijm egen, Oldenburg

De techniek van
de communicatie heeft
het gewonnen van de kunst
van de conversatie.

(BRD), Tilb urg en Utrec ht , de Fryske Akademy.
Taalpost (Ls.m. Van Dale l exicog rafie)

het Inst it uut voor Nederlandse lexicol og ie en

zie: www.taal post.n l

het Meer te ns Inst it uut.
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WIE PRAAT HET SNElSTE
NEDERlANDS?
Spreeksnelheid in Vlaanderen en Nederland

[o Verhoeven, GuyDe Pauw en Hanne Kloots- Centrumvoor Nederlandse Taal en Spraak,
UniversiteitAntwerpen

Praten mensen uit de Randstad sneller danLimburgers? Klopthet cliche
dat vrouwen raddervantong zijn dan mannen? En pratenouderen
langzamer danjongeren? Wetenschappers zochten het uit,

ver spreeksnelheid bestaan allerlei
intuities, Een ervan is dar er een verband bestaat tussen iemands spreeksnelheid en zijn regionale herkomst.
Maar is dat echt zo? We besloten de
proef op de som te nemen, en daarbij ook te kijken of
spreeksnelheid samenhangt met sekse en leeftijd. We
onderzochten gesprekken van 160 leraren Nederlands, omdat uit sociolinguistisch onderzoek is gebleken dat zij vaak als prototypische standaardtaalsprekers worden beschouwd.
De leerkrachten, van wie de helft uit Vlaanderen
kwam en de helft uit Nederland, spraken minstens
een kwartier in het Standaardnederlands over allerlei
onderwerpen, varierend van literatuur tot reizen en
kookexperimenten. Er namen evenveel mannen deel
aan het onderzoek als vrouwen. De helft van de
sprekers was jonger dan 40, de andere
helft ouder dan 45. De sprekers waren
afkomstig uit acht regio's: de Nederlandse proefpersonen zijn geboren
en getogen in de Randstad, ZuidGelderland, Groningen/Drenthe
of Nederlands-Limburg, de
Vlaamse sprekers in AntwerpenlVlaams-Brabant,OostVlaanderen , West-Vlaanderen of
Belgisch-Limburg.
'Op eengeven ment'

. Hoe berekenen we iemands spreekshelheid? In Onze Taal van juli/augustus
1999 legde Erwin Marsi al uit dat daarvoor
verschillende technieken bestaan. Spreektempo kan namelijk uitgedrukt worden in
aantal woorden per seconde, in aantal klanken per seconde of in aantallettergrepen per
seconde . Het eerste is technisch het eenvoudigst,
maar er is wel een probleem: in spontaan gesproken
Nederlands komen zowellange als korte woorden
voor, en een lang woord neemt meer spreektijd in be-
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slag dan een kort. Daar wilden we graag rekening mee
houden bij de berekening van het spreektempo. We
gingen dus op zoek naar een nauwkeuriger methode.
Wie klanken telt, kan onder andere rekening houden met de mate waarin er klanken ingevoegd of weggelaten worden. 20 wordt melk vaak uitgesproken als
[melluk] en op een gegeven moment als [op een geven
ment]. Wie het aantal klanken per seconde wil tellen ,
heeft teksten in fonetisch schrift nodig, waarin ieder
teken voor een klank staat. In ons geval was klanken
tellen echter onmogelijk. De uitingen van de 160 leraren, samen ruim 40 uur gesproken taal , waren namelijk uitgeschreven in gewone spelling. In het kader van
ons onderzoek was het onhaalbaar om die enorme
hoeveelheid gesproken taal om te zetten in fonetisch
schrift. Daarom kozen we voor de derde mogelijkheid:
we telden hoeveellettergrepen elke spreker per seconde produceerde. Het aantallettergrepen werd geteld
met behulp van een computerprogramma, dat uitgaat
van het principe dat iedere klinker (inclusief lettercombinaties als eu en oe) voor een lettergreep staat.
Een Nederlandse lettergreep bevat namelijk altijd precies een klinker(combinatie). De telling was gebaseerd
op de uitgeschreven tekst. Ons uitgangspunt was de
(abstracte) woordvorm zoals die in het hoofd van
spreker en luisteraar zit. We telden als het ware hoeveel lettergrepen de spreker bedoelde, niet hoevee l
hij er daadwerkelijk uitsprak. De uitdrukking op een
gegeven moment telde dus altijd zeven lettergrepen,
ook als de spreker eigenlijk [op een geven ment] zei.
Natuurlijk lassen sprekers af en toe ook een pauze
in, bijvoorbeeld als ze niet op een naam kunnen
komen . De duur van zo'n stilte kun je meerekenen of
niet . Voor dit artikel zijn de stiltes niet meegerekend.
Stereotypen

In buitenlandse studies bleek er soms wel, soms geen
verband te zijn tussen spreektempo en de regiona le
herkomst van de sprekers. Naar spreeksnelheid in het
Nederlands is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Of
het spreektempo in de diverse regio's van het Nederlandse taalgebied verschilt, viel dan ook moeilijk te
voorspellen.
De proefpersonen uit ons onderzoek bleken gemiddeld 4,63 lettergrepen per seconde te produceren. Dit
gemiddelde verhult echter flinke regionale verschillen.
20 is er een opvallend verschil tussen Vlaanderen en
Nederland. De Vlaamse leraren spraken namelijk beduidend trager dan de Nederlandse. Het gemiddeld

aantallettergrepen per seconde bedroeg in Vlaanderen 4,22 en in Nederland 5,05 - bijna een lettergreep
per seconde meer dus.
Iri Nederland en Vlaanderen waren er flinke regionale verschillen. In Nederland wordt bet snelst gesproken in de Randstad. De sprekers uit die regio produceerden gemiddeld 5.42 lettergrepen per seconde.
In de rest van Nederland ligt bet tempo een flink stuk
lager. Daar bedroeg bet aantallettergrepen per seconde respectievelijk 4,96 (Groningen/Drenthe), 4,92
(Zuid-Gelderland) en 4,89 (Limburg). Ook in Vlaanderen wordt niet overal even snel gesproken. Het
tempo lag bet boogst in Oost-Vlaanderen, met 4.43
lettergrepen per seconde. In de andere Vlaamse regio's maten we snelheden van respectievelijk 4,25
(West-Vlaanderen), 4,15 (Antwerpen/Brabant) en 4,14
(Limburg) lettergrepen per seconde. Meteen zien we
ook dat enkele stereotypen door cijfers gestaafd worden: de Randstedelingen spreken inderdaad opvallend snel en de Limburgers praten bet traagst.
Spreeksnelheid is dus inderdaad streekgebonden.
Verder onderzochten we zoals gezegd ook de invloed van sekse en leeftijd. Omdat bestaande studies
naar spreeksnelheid soms wel, soms niet een verschil
latenzien tussen de spreeksnelheid van mannen en
die van vrouwen en tussen die van ouderen en die
van jongeren, viel bet moeilijk te voorspellen welke
tendens we voor bet Standaardnederlands zouden
vinden. Wie verwacht dat vrouwen bet snelst spreken, zal zijn mening moeten berzien: de mannen uitten gemiddeld 4,79lettergrepen per seconde, tegenover 4,50 lettergrepen bij de vrouwen.
Ook bleek spreeksnelheid afhankelijk van leeftijd:
de jongere generatie sprak sneller dan de oudere
(4,78 tegenover 4,52lettergrepen per seconde). Deze
tendensen vonden we zowel in Vlaanderen als in Nederland.
Levensritme

Hoe kunnen we de verschillen in spreektempo verklaren? Laten we beginnen met de geografische verschillen. De Engelse taalkundige J.e. Wells suggereert dat

spreeksnelheid samenhangt met ''levensritme". In
een stad die gonst van de bedrijvigbeid zou sneller
gesproken worden dan in een bescheiden dorpje.
Onze resultaten kunnen echter niet op deze manier
verklaard worden. De op een na snelste Vlaamse
sprekers komen immers uit West-Vlaanderen, dat
toch niet bepaald bekendstaat als een zwaar verstedelijkte zone.
Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat snelle
sprekers de standaardtaal beter bebeersen en minder vertrouwd zijn met dialect. Op bet eerste gezicht lijkt deze verklaring plausibel. In bet 'trage'
Vlaanderen staan de dialecten nog sterker dan in
bet 'snelle' Nederland, en in Nederland ligt bet
spreektempo bet laagst in Limburg, een provincie
die bekendstaat om baar sterke dialecttraditie. Toch
moeten we ook deze tweede verklaring nuanceren.
In Vlaanderen wordt immers juist erg snel gesproken in de provincie met de grootste dialecttraditie,
namelijk in West-Vlaanderen.
Wat is dan de meest waarschijnlijke verklaring
voor bet verschil in spreeksnelheid? Het zou best
weleens zo kunnen zijn dat sprekers bepaalde kenmerken van bun dialect of regiolect ovememen in
de standaardtaal. Neem nu de Groningers. Die spreken nemen veelal uit als [nem'n], waarbij de slotklinker is weggelaten, maar de slot -n duidelijk
klinkt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat zij eindn'en 'meenemen' als zij standaardtaal spreken,
en net zoals in bet Standaardnederlands van een
Limburger vaak nog de zangerige dialectintonatie
doorklinkt, zo neemt de standaardtaalspreker vermoedelijk ook die kenmerken van zijn streektaal
over die zijn spreektempo beinvloeden. De spreeksnelheid zou dan gewoon 'eigen' zijn aan een bepaald gebied: kinderen groeien op in een bepaalde
regio, vinden bet spreektempo van bun omgeving
beel normaal, nemen bet zelf over en geven bet
later ook weer door aan de volgende generatie.
Voorlopig kunnen we onze verklaring echter niet
toetsen. Daarvoor zouden we namelijk eerst de
spreeksnelheid van de desbetreffende dialecten
~

liInburg en de Randstad. Hangtspreeksnelheid samenmet
levensritme7
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moeten berekenen. Verderkunnen we ons ook afvragen wat er gebeurt als iemand verhuist naar een
andere streek. Heeft dat invloed op iemands spreeksnelheid of niet?

Professionals
En hoe zit het dan met de verschillen die samenhangen met leeftijd en sekse? Voorhet verschil tussen ouderen en jongeren biedt de vakliteratuur een
geloofwaardigeverklaring: oudere sprekers zouden
een minder efficienteneurologische controle hebben over hun spraakorganen, waardoor ze trager
gaan spreken. Het verschil tussen mannen en vrouwen is daarentegen erg moeilijkte verklaren. De
vakliteratuur laat ons hier in de steek. WeI stellen
we vast dat onze resultaten aansluiten bij een algemene tendens: aIs in andere onderzoeken de
spreeksnelheid van mannen en vrouwen verschilt,
blijken ook daar de vrouwen iets trager te spreken
dan de mannen.

Tenslotte: onze sprekers waren leraren Nederlands.
In hoeverre heeft dat invloed gehad op onze resulta-

ten? Uit onderzoek van onder anderen de Franse taalkundige A. Malecot, uit 1972, is gebleken dat leraren
gemiddeld trager praten dan studenten en 'professionals' (artsen, architeeten, artiesten, ingenieurs, etc.).
Dat het spreektempo van leraren lager ligt, komt
waarschijnlijkdoordat zij gewend zijn om voor groepen te spreken. Om goed verstaanbaar te zijn voor
hun leerlingen, praten ze blijkbaar (bewust of onbewust) iets trager dan andere taalgebruikers. Als we
ons onderzoek opnieuw zouden uitvoeren, maar dan
bij andere beroepsgroepen, zou het gemiddelde
spreektempo dus iets hoger kunnen liggen.
•
Deopnamenvande160leraren werdengemaaktin1999.Dit
gebeurdeinhet kadervaneen grootschalig onderzoek naaruitspraakvariatie in het Standaardnederlands, een samenwerkingsprojecttussende Universiteit Antwerpen en de Katholieke
Universiteit Nijmegen.
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het Duits hebbende Filistijnen een
slechtenaam: hetwoord Phi/isterbetekent'kleinburgerlijk, bekrompen
mens'.Goetheschreefin1774 bijvoorbeeld: "Ins Innre der Natur - 0 du Philister - dringtkein erschaffner Geist"
('het wezen vande natuur- 0 jijburgerman - doorgrondtmen nietmet
een gevormde geest').
Duitse theologiestudenten gebruikten het woord inde zeventiende
eeuwvoorhun 'gezworen vijanden',
de stadssoldaten en politie. Tegenover
hen beschouwden de studentenzich
als(geestelijk) uitverkorenen. Later
werd het woord Philister gebezigd voor
aile niet-studenten en nog latervoor
de onontwikkelde, bekrompen burger.
In die betekenis ishet inde negentiende eeuwookinonzetaalterechtgekomen,als fi/ister.

OnzeTaal bledtaan elkelezerde mogelijkheld tot reageren.Stuur
uw readle indlenmogelljk per e-mailnaar:redactle@onzetaal.nl.
ofanders naar:Redactle Onze Tool, Raamweg 1a, 2596 HLDenHaag.
Voor bljdragen aan deze rubriekgeldende volgenderichtlljnen:
Formuleer uw reactlekort en bondlg(bljvoorkeurnletmeerdan
250 woorden).
Geeflnde tekst duldelijk aan op welkartlkelu reageert.
Steluw bijdragezodanlgop dat de lezernletwordtverplichteen
vorignummererbijte halen.
Leveruw reactleInondervermeldlngvannaam,adresen (eventueel)functie.Deredactlekanbultenmedewetenvande auteur
Inkortlngen enstlllstische veranderingen aanbrengeninreactles,
en raadpleegtbljbelangrijke w1jzlgingen de auteur.
Readieskunnendoorgaanspaswordengeplaatst twee maanden
na het nummerwaaropu reageert. Nlet-geplaatste reactlesworden
doorgestuurdnaarde auteur van het desbetreffendeartlkel.

Rlistijnen [1]: ark des verbonds
Dr. Anth. J. van Wolferen- Zeist
oals de Taaladviesdienst inde
oktoberaflevering van'Vraag en
antwoord'uiteenzet, hebben
we de uitdrukking naar defilistijnen
('kapot')te danken aan het langdurige conflict dat ditvolk had met de naburige lsraelleten en aan het feitdat
ervan diestrijd uitvoerig verslag is
gedaan"inde verschillende bijbelboeken". Ik denkdat er nog preciezer aan
te wijzen iswaarnaar de fi/istijnen vandaan komt: 1 Samuel 4, waarin staat
dat de arkdesverbonds doorde Filistijnen veroverd en weggevoerd wordt.
Hoewel de wending naar de R/istijnen
nietletterlijkzo indezeverzen voorkomt, zal inde parafrases vanhet
verhaal ongetwijfeld vaakzijn verteld
hoe de rechter-priester Eli steil achter-
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Deterugkeervan de arkdes verbondsuit het
landvande Filistijnen.
UIt: GerardHOe! e.a., FigUres de10BIble (1728)

Tiende gebod

J.A. Wemmers - Hardinxveld-Giessendam
oversloeg(weer zo'nerfstukje) en
zijn nekbraktoen hij vernam dat de
arknaarde Filistijnen was.

enkSpaan vergelijkt inde oktoberaflevering vanzijn column
de tekstenvan verschillende
versies vande Tien Geboden, en
brengtdaarbij gelovige protestanten
Filistijnen [2]: ook in het Duits
een gevoelige slagtoe. Hoewel hij
CarelKwant- Malden
eerst zegt de protestantseversie van
de Tien Geboden buiten beschouwing
n de oktoberaflevering vande rute zullen laten, brengthij dezebij de
briek 'Vraag en antwoord' stond
bespreking vanhet negendegebod,
een lezenswaardige bijdrage over
overde afgunst, toch ter sprake. Spaan
de uitdrukking naar defi/istijnen. De
citeertde protestantsetekst ("Gij zult
Filistijnen hebben hun negatieve
niet begeren uws naasten huis, noch
imago te wijten aande langdurige
strijd met de lsraelieten, diebreeduit- uws naasten vrouw (...) noch zijn rund,
noch zijn ezel"), en geeft daarbij een
gemetenwordtinde bijbel. Ook in

I

H

afschuwelijke betekenis aanhetwoord
begeren. Dat hij de teksthelemaal in
hetseksuele trekt,zegtvolgens mij
vooral ietsover zijn eigen begeren.
Ais Spaan zich bovendien watmindereenzijdig op de rooms-katholieke
versie van de Tien Geboden had gericht, danhad hij kunnen weten dat
wathij het negende gebod noemt, bij
protestanten hettiende gebod is. Dit
komt doordat inde roorns-katholleke
versie hettweedegebod (hetverbod
om beelden te vereren) isweggelaten
en hettiendegebodintweeenisgedeeld. Spaan besluit zijn column met
een(bastaard)vloek, dieikhier uiteraard nietherhaal, maar diemij als
christen pijn doet.
Babylonische spraakverwarring
HeinvanderVoort - Amsterdam

iemer Reinsma vraagt zich in
de rubriek 'Hetmooiste woord
van ...' inhetoktobernummer
van Onze Tool afofGod de Babylonischespraakverwarring misschien juist
njetals strafheeftbedoeld. Gezien de
huidige waardering voor diversiteit en
de daaruit voortvloeiende aandacht
vooruitstervende talen, schijnt het
hemtoe dat het helemaal nietzoergis
dat de wereld zoveel talenheeft.
Reinsma's verwondering isgebaseerd op het misverstand dat de grote
taaldiversiteit indewereld volgens de
bijbel een betreurenswaardige toestandzou zijn. De Babylonische
spraakverwarring wordtinde bijbel
(Genesis 11:1-g) echternietals onheil of
strafgepresenteerd. Er staat aileen dat
God erde bedoeling meehad te voorkomen dat de mensen megalomane
ldeeen als de torenvan Babel konden
verwezenlijken. Door de spraakverwarring werd dat onmogelijk gemaakt, waarmee aan naderend onheil
een haltistoegeroepen. Hetverhaal
van de Babylonische spraakverwarring
bevat eerder een argument v66rtaaldiversiteit.

R

aan, dieinzijn boekje Bijbel en volkstaal
in1874 alschreef dienaam nimmer in
diebetekenis te hebben gehoord.
Opgevoed dooronchristelijke ouders, ken ikhemtochuitmijn ouderlijk
huis. Ais daarindejaren vijftig, zestig
determ Zebedeiis viel, wisten de kinderen dat erweerwat mis was met
oomAnton. Datwas een beschaafde,
watonderdanige man dieopverjaardagen, snel als eengoochelaar en dus
onbetrapt, koekjes opaten glazen
leegdronk. Hij zwierf van het eneondergeschikte baantje naarhet andere,
doordat hij ookopzijn werk dieneiging nietkon onderdrukken en ook
kleinigheden stal. Toch was hij zelden
lang werkloos. Ais bokser, trainer, judoka zwarte band en masseur schitterde hij inzijn tweedewereld, enzijn bewonderaars bezorgden hem steeds
weereen betrekkinkje. Maar als zijn
vrouw - mijn tante Rinskje - weerin
tranenop de thee was geweest, begon
mijn moeder bij het etenhettafelgesprek steevast met: "Die ZebedeGs
heeftweer..:

Paulus inslaap valt, en een dodelijke
val maakt uithet raam van de derde
verdieping. Maar het bijbelverhaal
gaatnog verder.
Paulus gaatvervolgens namelijk
naar beneden, strektzich over Eutychus uitenslaatzijn armen om hem
heen, terwijl hij zegt: "Maak jullie niet
bezorgd, hij leeftnogl" Daarna gaat
hij weernaar boven, breekt brood en
eet. Na een lange toespraak, dietot
zonsopgang duurt, vertrekt hij. Ze
brengen dejongeman gezond enwei
naar huis en zijn weervol goede
moed.

De verkrochting van
Tamar. Schilderij van

Zebedeus [2]: hannekemaaiers
GrytsLootsma - DenHaag

woud Sanders bespreekt inhet
oktobernummer van Onze Tool
bijbelse namen, waarvan erooit
veel inhet dagelijkse taalgebruik voorkwamen maar diesteedsmeerinde
vergetelheid raken. Zo haalthij de
naam ZebedeGs aanals een almeer
danhonderd jaarinonbruik zijnde
termvoor 'sukkelaar'. Bij onsthuis op
de boerderij inWarns, halverwege de
vorige eeuw, werd soms weleens een
hannekemaaier (iemand dieinde
hooitijd naarNederland kwam om
gras te maaien) weggestuurd omdat
hij "eenZebedeGs" bleek: eenseizoensarbeider dienietkon meekomen
met de anderen. Ik spreek over de tijd
dat mijn vader nog met paarden werkte en ookveel menskracht nodig had.

E

Eustache LeSueur
(1616-1655).

Asover zijn hoofd strooien
H. de Sitter- Heusden

nzijn rubriek 'Bij wijze van zeggen'
in Onze Tool van oktober zegtRiemerReinsma dat de uitdrukking as
over zijnhoofdstrooien 'spijt betuigen'
betekent. De uitdrukking gaatterug
op 2 Samuel 13:19, waarin Tamar as
over haarhoofd strooit nadathaar
halfbroer Amnon haar verkracht
heeft. In ditgeval was hetAmnon die
spijt behoorde te betuigen (wat hij
overigens allerminst deed).Tamar
had geenreden berouw te tonen- en
dat deedzedanookniet, wantwatzij
toondewas rouw. Dat blijkt ookuit
hetfeit datzij haarpronkgewaad verscheurde. Zie ookJob 1:20.

I

Eutychus

Zebedeus [1]: oom Anton

Mevr. F. Gieben - Veghel

Rob Maas - DenHaag

nzijn artikel'Juda, Sara, Benjamin',
over bijbelse eponiemen (Onze Tool
oktober), suggereert Ewoud Sanders dat Zebedeiis almeerdanhonderd jaarnietwordtgebruikt inde betekenis 'sukkelaar', Hij haalt daarvoor
de Amsterdamse dominee Laurillard

I

leeftijd van Sara
Arie Snoek - Rotterdam

woud Sanders besluit zijn artikel
over bijbelse namen inhet Nederlands (Onze Tool oktober) met
de aanduiding Eutychus vooriemand
dietijdens een kerkdienst inslaap valt.
Sanders citeertHandelingen 20:g,
waarin beschreven wordt hoeEutychus bij een lange toespraak van

E

ico ter Linden zetineen prikkelend, nietonamusant en bij vlagenovertuigend stukinhet bijbelthemanummer van Onze Tool (oktober) uiteen watzijn bezwaren zijn
tegen de onlangs verschenen Nieuwe
Bijbelvertaling. Een van zijn pijlen
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richt zich op wat er isgedaan met
Genesis 23:1. Inde doorTer Linden
geciteerde vertaling van Oosterhuis
enVan Heusden luidt datvers: "Het
leven vanSara was honderd jaaren
twintig jaarenzeven jaren, de levensjarenvanSara." Totontsteltenis van
Ter Linden werddat in de NBV: "Sara
leefde honderdzevenentwintig jaar,"
Ter Linden: "Zehebben het even voor
onsopgeteldlPrachtige gedragen
tekstvers voorvers naar deknoppen."
Wie niet beterweet,kan hieruit
niet anders lezen dandat het hiergaat
om een noviteitvande Nieuwe Bijbelvertaling. Maarwatstaater in de
NBG-vertaling uit1951, devorige
standaardbijbel voordeprotestantse
kerken7 "En Sara leefde honderd
zeven entwintig jaar;dit waren de
jarenvanSara's leven." Ookin mijn
Statenvertaling-versie uit1930blijken
zehet al even vooronste hebben opgeteld: "En het leven van Sara was
honderd enzevenentwintig jaar:dit
waren dejarendes levens vanSara."

Les in Fries wei nuttig
J. Bangma enI.B. Bottema - Nederlandse
Iidstaatcommissie vanhet European Bureau for Lesser Used Languages

nderzoek vande Fryske Akademy heeft uitgewezen dat Friesebasisschoolleerlingen op de
vakken Nederlandse taalenrekenen
een paar maanden achterlopen bij de
gemiddelde leerling in Nederland, en
in de oktoberaflevering van zijn rubriek'Hom of kuit' draagtFrank Jansen eenmiddelaan om die achterstandin te lopen: het afschaffen van
het onderwijs in de Friese standaardtaal. Dit heeft onsnogal verbaasd niet het minst omdat de Friese les op

O

HetCoulonhuis in
Leeuwarden, zetel
van deFryske
Akademy.
Foto: jacobvon derVaart
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de meeste scholen niet meerdaneen
uur perweekkost.
Wewillenoverdewerkelijke oorzaak van de achterstanden bij Nederlands enrekenen niet speculeren; we
noemen aileen een paar kandidaatoorzaken in devorm van waarnemingendie doorsociologen zijn gedaan,
te weten de beperkte flnandelemiddelen van veel (kleine) Friese scholen,
de hogeleeftijdvanhet Friese lerarenkorps, deuittocht uit Friesland van
hoogopgeleide ouders en het sterk
rurale karaktervan de bevolking.
Over het onderwijs in kleine talen
bestaan enkele misverstanden, die
door Frank Jansens artikelextraadem
krijgen ingeblazen. Zo iser het hardnekkige ideedat onderwijs in een
minderheidstaal ten koste gaatvan
tijd die ook aan demeerderheidstaal
kan worden besteed. Slechts een gering deel van het taalonderwijs wordt
echtergebruiktvoortaalspecifieke
kennisuitbreiding. AIin dejaren zeventigheeft deCanadese taalkundige
Jim Cummins laten zien dat veel kennisenvaardigheden die bij het onderwijs in een taalworden verworven,
overdraagbaar zijn naar een andere
taal. Denk aan technisch lezen, interpunctie, ontleding, stelvaardigheid en
veleandere vakonderdelen.
Een andermisverstand isdat het.
zinloos isom een taal te leren die
door slechts enkele honderdduizendenmensen wordt gespraken. Door
aileen onderwijs in een gratetaalte
geven wordt het kinddat thuis die
kleine taalspreekt voorgehouden dat
zijn moedertaal minderwaardig isaan
die grotetaal. Uit sociaal-emotioneel
oogpuntverdient het devoorkeur een
leerling ookvaardig te maken in de
formeleenschriftelijke registers van
zijnthuistaal. Zo'n leerling ontwikkelt
bovendien een vorm vantweetaligheiddie decognitieve ontwikkeling
versnelt. Dieconclusie hebben diezelfde Jim Cummins envelen na hem
getrakken uit uitgebreid onderzoek.
Verder ishet Fries in theater,literatuur, openbaar bestuur enpublieke
functies zomanifest aanwezig dat een
slechte beheersing van dietaaleen
handicap vormt voordeculturele ontwikkeling, democratische participatie
enbanenkansen in Friesland.
Een laatste misverstand datwewillennoemen isdat onderwijs in een regionale taalte inspannend zouzijn
voorleerlingen die dietaal thuisniet
spreken. Onderzoek vande Fryske
Akademy ende Friese schoolbegelei-

dingsdienst GCO op een aantal scholendie experimenteel het Fries enhet
Nederlands op hetzelfde niveau onderwijzen,laat zien dat dat niet het
geval is.Nederlandstalige leerlingen
scoren op zulke scholen even goedop
hetvakNederlands als op andere
scholen, enveel beterop het vak
Fries. Talloze onderzoeken op tweetalige scholen, die in gebieden als
Wales, Catalonie ende Duitse Lausitz
heel gewoon zijn, laten vergelijkbare
resultaten zien.

Glop [1]: Gloppen opTexel
IreneMaas - Alkmaar

iemer Reinsma schrijft in zijn rubriek'Geschiedenis op straat'
(Onze Tool september) overde
herkomst enverspreiding vanglop,
waarmee doorgaans een smal steegje
wordt aangeduid. Hij meldt dat Texel
slechts eenglop kent,namelijk het
Mienterglop - dat overigens geen
smal steegje is,maareen landweggetje. Dit isinderdaad het enige glop dat
in het telefoonboek staat, maarals
menop Texel ailegloppen offldele
straatnamen hadgegeven, zouhet
aantal veel hogeruitvallen dande
zeventien vanVlieland. Ikzelfken in
iedergeval het Gloppie vanGomes.
het Vermaningsglop enhet Steegglop.

R

Glop [2]: DeGloep
Fokkelien von Meyenfeldt • Lochem

n het septembernummer gaatRiemerReinsma in op het woord glop.
"Schijnbaarverdwaald", zoschrijft
hij tegenhet eind, "ligt er ook een
Boerenglop in het Drentse Klazienaveen," Erisnogzo'n schijnbaar verdwaald glop in een ietsafwijkende
spelling, namelijk in Lochem, waar
'DeGloep' te vinden is.Dit straatje is
genoemd naar een huis DeGloep dat
daarheeft gestaan endat dienstdeed
als wachtpost: menloerde op voerlui
die de Hessenweg afkwamen en de
brug overde Berkel in deweg naar
Deventer wildenontwijkenom het
tolgeld in dezakte houden. DeGloep
in Lochem isdus niet zo genoemd
omdat het een smal straatje is,maar
vanwege het huls, waarvan de naam
kennelijk, net als bij glop, terugging
op het door Reinsma genoemde gluipen, dat 'Ioeren met samengeknepen
ogen' betekent.
•

I

LLILLLAG .E1LALLLWO 0 2L_~
zoe )veel
7Vorige maand kwam in deze ru• briek de schrijfwijze van tel )veel
ter sprake. Hoe zit het met zoe )veel,
zoe )veel mogelijken dergelijke1
,Zo eenvoudig als de regels voor

• te()veel zijn,zolastig zijn dievoor
zoe )veel. Bijgebrek aan een offldele

detoekomstafspeelt. luI/en isvooral
mogelijkals de zinop een belofte,afspraak of (Iogische) verwachting
doelt ('Het parlement zal in maartbeslissen'). En gaan isondermeergeschiktom bij werkwoorden die een
"verandering van toestand" aanduiden,zoals verhuizen en trouwen, een
zekere stelligheid uit te drukken.
Met de uitspraak "Die stoepgaat
heel mooi worden" drukt devoorbijganger uit dat hij verwacht dat de
stoep(uiteindelijk) heel mooiwordt;
het iseen stellige bewering overiets
toekomstigs. Dienuance ontbreektin
devaria nten 'Diestoep zalheel mooi
worden'(dat klinkt als een belofte,
bijvoorbeeld van degene die de stoep
vernieuwt) en'Diestoepwordt heel
mooi' (dat klinkt minderstellig).

regel proberen verschillende spellinggidsen, woordenboeken entaaladviesboeken er richtlijnen voorte
geven, maardaaruitkomt geen duidelijke voorkeur naar voren. DeTaaladviesdienst heeftvoorzichzelf de
knoopals voigt doorgehakt: we schrijven zo veel in principe los, behalve in
enkele vaste constructies, met name
als zo()veel geen alte letterlijk aandoende betekenis meerheeft. Het
heeft danvaak maar een duidelijke
klemtoon. Demeestvoorkomende
gevallen zijn:
Alduszijfhen
- Hetkostdrieeurozoveel.
7welke vorm van het persoonlijk
• voornaamwoord gebruik je na
- Datwil zoveel zeggen als ...
aldus1 '''Oat is niet zo", aldus zij',
- Hijzeihet met zoveel woorden.
of: '''Oat is niet zo", aldus hen'1
- Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
lo veel (tweewoorden) ismeestal
te vervangen doorzo weinig. We
,Alduszijzoude beste keus zijn.De
schrijven bijvoorbeeld zo veel mogelijk .vorm hen wordt (ondermeer)gebruikt naeen voorzetsel: bij hen, volin losse woorden, evenals construetiesvanhet type drie keer zo veel als en gens hen, etc. Aldus isechtergeen
niet zo veel om iets geven. Hoewel deze voorzetsel maareen bijwoord; deconstructie aldus Xiseen verkorting van
richtlijn geen offidele achtergrond
aldus sprak X, aldus schrijft X of iets
heeft,geeft hij in depraktijkde mindergelijks (aldus betekent dan'zo'). In
steproblemen.
zulke formuleringen wordt de onderwerpsvorm zijgebruikt (aldus spraken
zij, aldus schrijven zijJ; daarom ligt het
Goon inde toekomst
voorde hand ook aldus zijte schrijven.
71n een krantenartikel over wegDecombinatie van aldus en een
• werkzaamheden stond laatst de
persoonlijk voornaamwoord isechter
zin "Die stoep gaat heel mooi worergongewoon ensoms zelfs onmogeden", uitgesproken door een voorlijk (denkaan aldus men); zekan beter
bijganger die zijn mening gaf, Ik
vermeden worden. Een alternatiefis
vind het storend dat gaan voor de
bijvoorbeeld vonden zij, zeiden zijof
toekomende tljd wordt gebrulkt;
was hun oordeel.
daarvoor hebben we toch zullen1
,Er zijnvolgens de grammaticaboe• ken drie gangbare manieren om een
toekomstige handeling uit te drukken: met zul/en, met gaan enmet de
werkwoordsvormen vandetegenwoordige tijd. DeAigemene NederlandseSpraakkunst (1997) wijdt meerdere
pagina's aan de mogelijkheden enbeperkingen van de nuances vanelkvan
diemanieren. Zo kan detegenwoordigetijd goedgebruiktwordenals de
zineen tijdsbepaling bevat('Ik kom
morgen even langs'); uit die bepaling
blijkt immersdat het gezegde zichin

__

proppen gekomen. Deaanduiding

groen isnogweite beluisteren in de
Spaanse versie: las uvas est6n verdes.
Aileen de Duitse variantherinnertaan
dewerkelijke 'feiten': die Triiube han-

genzuhoch."
Debetekenis isenigszins verschoven, zoschrijft het Idioomwoordenboek. Oorspronkelijk gafdeuitdrukkingaan datje doet alsofietsje koud
laat, omdatje het toch niet krijgen
kunt.Tegenwoordig wordt zeveelal
gebruiktom aan te duiden dat een
nederlaag zwaar valt, of dat ietseen
onverwachte teleurstelling is.Hoe
debetekenis precies verschoven is,
wordt niet vermeld; mogelijkkomt
het door een (te) letterlijkeinterpretatie van 'De druiven zijnzuur', wat
immerseen teleurstelling is.

Vergetelheid
7waarom schrijf je vergetelheid
• met een 17 Is vergetenheid niet
logischer7

,Vergetelheid isniet rechtstreeks van
• hetwerkwoord vergeten afgeleid,
maar van het bijvoeglijk naamwoord
vergetel ('vergeetachtig, vergeten
hebbend, vergeting brengend'). Dit
verouderde woord iswei afgeleid van
vergeten. Hetachtervoegsel-el komt
Dedruiven zijn zuur
nietvaak voor, maar het isnogte herkennen in woorden als kreupel (afge7waar komt de uitdrukking 'De
leidvan kruipen) ,schamel (afgeleid
• druiven zijn zuur' vandaan1 En
wat betekent ze precies1
van schamen; eigenlijk: 'waarvoor je
je schaamt') en wankel (verwant aan
wenken en zwenken in de betekenis
,Deze uitdrukkingisontleend aan
.een fabel van Aesopus. Daarin zag
'(heen enweer)bewegen'). Regionaal
een vos een tros druiven hangen,
komen ookwoorden voor als krikkel
('breekbaar') en kroezel ('gekruld').
maar hij koner niet bij, omdatzete
Vergetel komt in de negentiende
hoog hingen. "Toen zei hij maardat ze
te 'groen' waren", aldus het Idioomeeuwnogvoor, onderanderen bij BiIwoordenboek (1999) van Van Dale.
derdijk: "(...) ben ik als een achteloos
envergetel kindgeworden" (1822). •
"Het woord zuur is pas laterop de
oNZ
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Devosende
druiven.
IIIustratle:Thomas Bewick

(1753"'828). UIt The robles of
Aesop andOlhets (,8,8).

ITAAlERG ER NISSEN

'GENOOTSCHAP, DOE ER WAT AANI'
Slachtoffer

Morgen, dan•••

Sponsoren

A.l. Elshout - Breda

P.C. vanKerkum - Voorburg

Gerard J. vandePijpekamp - Soesterberg

Ijarenvraag ik me af of er
geensynoniem te vlnden valt
voor het woord slachtoffer.
In de bijbel 'slacht'Abraham een
schaap als'offer' voorJahweh. Echter, bij een verkeersongeval, een
vechtpartij of epldernle zieik geen
slachting of offer in devroegere betekenis.

e presentatoren vanhet weeroverzicht op detv zeggen veelvuldig dingenals'In het noordenvanhet land,daarregenthet' en
'Maarmorgen,danschijntde zon.'
In een lange zin kunnen woorden als
daarendan de zinsstructuur verduidelijken, maarhet lijkt eropdat men
zelfs de eenvoudigste zinnetjes niet
kanzeggen zonderonnodlqedoor's
endan's. Het doet mij denken aan
kindertaal: 'Morgen,dankomt Sinterklaas!'

u sportsponsoring wegens
geldgebrek vanallerlei sportorganisaties vaak in het
nieuws is,valt het mij op dat mensen
het meeren meerhebben over
'sponsoren' in plaats van 'sponsors',
alszede personen of instanties bedoelendie eenbepaald project flnancieel ondersteunen. Deze merkwaardige meervoudsvorm iskennelijk zelfs ZQ ingeburgerd dat die in
1999 in de grote Van Dale is opgenomen.Toch kanik er maarniet aan
wennen.

A

Overnacht
Henk Blankenstein - Rijswijk (ZH)

raag (lievergezegd: met tegenzin) wil ik u wijzen op een
mijnsinziens nieuwwoord in
hetjournalistenjargon. 11 auqustus
vorigjaarging het in de actualiteitenrubriekNetwerk overhet schrappen
vande WW-vervolguitkering. Volgens de presentator hadde regering
deze maatregel "overnacht"genomen.Het isduidelijkdat het hiergaat
om eenrechtstreekse vertalingvan
het DuitseuberNacht (volgens het
gezaghebbende woordenboek
Duden "ganzplotzlkh und unerwartet") of het Engelse overnight (Oxford
Dictionary: "very quickly, suddenly").
Sinds de gewraakte uitzending
hebik over nacht(gelukkig) niet meer
gehoord. Hopelijkwas het een modieus incident.

G

'Zzzeventig'

D

Herprioriteren
Trudy Smit- Benningbroek

A
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Binnen
Theo Bakker - Nijmegen

inister Peijs vanVerkeer en
Waterstaat verteldevorigjaar
september in het tv-programma Hartvan Nederland dat een
aantal dringend aan te pakken zaken
op de lange baan werden geschoven,
endat daarvoor in de plaats dringende maarvooral minderkostbare projecten zouden wordenuitgevoerd.
Opgrondvanbezuinigingen was ze
genoodzaakt de zaken te "herprlorlteren".
Herprioriteren71s dat een woord7
Ik krijg de laatste tijd sterkde indruk
dat, sinds toenmaligministerMargreethde Boer naam heeft gemaakt
met haaronthaasten, al die politici de
meestidiote termenontwerpenom
optevallen.

M

Nels Schmidt - Oosterbeek

Isvaak thuiszittendeoudere
luisterik veel naarde radio.
Hetvalt me op dat er steeds
meeromroepers enverslaggevers
zestig, zeventig, etc. met een echtez
uitspreken, en niet met een s,zoals
het hoort. Vooral radiopresentator
Klaas Drupsteen heeft er een handje
van.Een tijdje terug moesthij een
sms-nummer doorgeven. Deene
keerzeihij [zeventig zeventig] ende
andere keer[zeventig seventig].
Waarschijnlijk zeihij het goedalshij
er niet aan dachtom 'netjes'te praten. Ik denkdat we dit veer meerzullengaan horen, wantje kuntvan
onze nieuwe Nederlanders niet verwachten dat zewijswordenuit al die
uitspraakverschillen.

N

Bestaanuit
Dr.A.A. de Boer - Bergen (NH)

endriedelig pakbestaat uit een
jasje, een vesteneen broek,
maarde kleding vande minister
bestaat in (enniet 'ult') een driedelig
pak,zoals zijntaak bestaat In het uitvoeren vaneen Kamermotie.
Aiser een commissie wordt ingesteld,danbestaat de taakvandie
commissie in (enniet uit) het bestuderen vanbepaalde problemen. Ik
hebeen jaarlangtijdensdejournaaluitzendingen geletop de keuze van
voorzetsels bij bestaan, enik hebniet
eenkeer dejuistevorm horen gebruiken in de berichtgeving overal die
commissies die onslandrijk is.

E

innen betekentongeveer hetzelfde alsin; eenverschil isdat
binnen vaak bij tegenstellingen
wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: 'Binnende partij is de politica niet gellefd, maarbuiten de partij wordt ze
op handen gedragen:
Delaatste tijd valt mij op dat binnen gebruiktwordt in plaats vanin
zonder dat er vaneen tegenstelling
sprake is.Hetwoord krijgt dangeen
klemtoon,eniseigenlijkniet meer
daneen bombastisch in. Zo schreef
Nicoline vanderSijs in 'De stemdes
volks'in hetjanuarinummervan
Onze Taa/: "Mensen die bezwaar hebbentegen het bestaan vankeuzemogelijkheden, moetenzichrealiseren
dat die er binnen detaal altijd zijn geweestenaltijd zullen blijven (...)." Of
er ook keuzemogelijkheden bulten
detaalzijn, hebik tot nu toe niet gelezen in Onze Taal.

B

"Oak agterin"
Gerard Bloemberg - Herwen

angsdiverse autosnelwegen
. stonden begin 2004 borden met
in kinderhandschrift: "Gordels
om, ook agterin".lkvraag me afwat
de overheid hiermee beoogt. Laten
zien hoebelabberd de kwaliteitvan
het taalonderwijs op de basisschool
is? Bewijzen dat zeautomobilisten en
motorrijdersniet serieus neemt7 Lollig doenovereen onderwerp dat zich
daarniet voor leent7 Buitenlanders

L

en asielzoekers buitenschools taalonderricht geven?
Ik vraag me af of ik een kans zou
maken alsik voor een recht bank zou
eisen dat de overheidzich in normaal
Nederlands tot mij richt.

ZuiderAmstel
M. Wiegmans- Ieraar Duits,Amsterdam

k woon in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel, maarde leiding
ervan heeft die naam 'opgeleukt'
tot ZuiderAmstel. Die vorm komt op
mij niet aileen overalstaalvervuiling
maar dwingt de lezerbovendien meer
dan een klemtoon te lezen, waarin
normaal Nederlands eenenkele volstaat - vergelijk bijvoorbeeld het
eveneensridicuul gespelde Explosie-

I

Heel 'naar'
Lilian Spoelstra - Den Haag

it een proefschrift dat
vorig jaarverscheen,
blijkt dat het Nederlands ongeveer 400 voorzetselsheeft (zie ook
Onze Tool oktober
2003). Maarwe lijken
er steedsminder
te gebruiken. Een
greepuit het taalgebruik op radio
en tv (het eerste
gedeeltevan de zin
is steeds zoals het
'vroeger' was):

U

Nu valt overde lelijkheid van spellingen alsZuiderAmstel en GroenLinks
ongetwijfeld te twisten; namen zijn
immersvrijgesteldvan de spellingregels. En de vroede vaderen en 'capt ainsof industry' die menenmet dit
soort namenhun organisatie hoog op
te stoten in de vaart der volkeren,
doen dit ongetwijfeld met de beste
cornrnerciele bijbedoelingen. Mij echter zou het een pakvan het hart zijn
alsde samenstellersvan de spellingregels een passage zouden opnemen
zoals in het Duitse naslagwerk Die
deutsche Rechtschreibung van Duden:
"In bepaalde contexten gebruikelijk,
maarniet correct zijn hoofdletters
binnen eenwoord.'

- Het gevoel overbrengen aan anderen -;:. naaranderen toe.
- Werkverhoudingin relatietot
andere afdelingen-;:. in relatie
naar andereafdelingen.
- Men isvriendelijktegen de
klant -;:. naarde klant toe.
- Een troost zijn voor anderen -;:.
troost brengen naarmensen toe.
- Dat is niet aardigtegenoverde
buren -;:. naarde buren.
- Zich harderopstellenten opzichte
van elkaar-;:.naarelkaartoe.
- Zij zaldat anders doen in de toekomst -;:. naarde toekomst toe.
- Dat komt niet goed over op anderen -;:.naaranderen toe.
- Ik las mooie recensiesoverjouw
boek -;:. mooie recensies naarjou
toe.

ven Opruimings Dienst.

'Zweer' bij het 'niels'

Zijn aan het vallen

LoesMeeuwissen - Arnhem

UbelCremer - Annen

ver het Poldernederlands en
de Gooise r kom je voortdurendartikelen tegen, maar
over eenpaarandere uitspraakverschijnselen hoor je veelminder,terwijl
ze toch ook veelvoorkomen.Zo zijn
er nogalwat nieuwslezers en presentatorenvan radio- en tv-programma's
die het woord nieuws niet kunnen(of
willen) uitspreken; zeverbasteren het
tot [niels].En sindseen paarmaanden
hoor ik ook steeds vakerhet woord .
sfeer (erggeliefd in televisieland) uitgesprokenworden als[zweer].
Ikvraag me af of dit luiheid is. Het
vergt namelijkmeer inspanning om
'nieuws' en 'sfeer' te zeggen dande
minder geprononceerde woorden
'niels' en 'zweer'.

eerkundigen op de televisie
gebruiken steeds vaker de
constructie zijn aan het...
en zitten ... aan te ... Enkele voorbeelden die ik in iets meer daneen
maand noteerde:

IAMTAM W
O

- Debladeren zijn aan het vallen .
- Erzitten buien aan te komen.
- Erzit sterke wind/regen aan te
komen.
- De buien zijn er nog niet, maar
zijn aan het aankomen.
- Buien zijn al over Brabant aan het
t rekken.
- Deze bewolking is aan het voorbijschu iven.
- Ze [de buien- UC] zijn steeds
minder aan het worden.

~.e..e r
'l1 '<~( S <OG'~.

Dermato/ogisch getest
Julia van den Berg - Heemstede

p cosmetische producten
staan vaaknietszeggende aanbevelingen. Op de tandpasta
Sensodyne bijvoorbeeld: "Het meest
geadviseerd door tandartsen.' [a
nogallogisch, ik denk dat bakkers of
brandweerlieden niet erg vaakadviezen zullen geven met betrekking tot
tandpasta .
En wat te denkenvan de aanbeveling "dermatologischgetest"? Zolang
er niet bij staatwat de uitslagvan de
test was(zouook 'zeer irriterend voor
de huid' kunnenzijn) zegt mij dat niet
veel overde eigenschappen van het
product.

O

Onnodige anglicismen
Paul Werneri - Amsterdam

an uitdrukkingen die klakke1005 uit het Engels zijn overgenomen, heb ik een hekel: 'We
gaanervoor' ('we streven ernaar'), of
'Ze hebben de verantwoordelij kheid
opqeeist' ('ze hebben laten weten
dat zij erachter zitten'). Vooral de
kapstokuitdrukking 'dat staat voor'
kent - al naargelang de zin - veel
Nederlandse gelijkwaardigheden: 'is
de afkorting van', 'zijn de beginletters van', 'betekent (zoveel als)', 'wi!
zeqqen', 'houdt in', 'vertegenwoor diqt', 'representeert', 'geeft weer' en
'symboliseert' .
•
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"STRUCTUUR IS MIJN STOKPAARDJE"
Interview met Ted Sanders, haag/eraar Taa/beheersing van het Neder/ands

Jan Erik Grezel

Hetverklarenen verbeteren van ons dagelijks taalgebruik, dat isvoorde
nieuwe hoogleraartaalbeheersing Ted Sandersvan de Universiteit
Utrechtde essentie van zijnleeropdracht. Op19 novemberjl. hieldhijzijn
oratie. "Wat ik nastreef iseen koppeling tussen theorie en praktijk: hoe
, werkt taal alswe spreken of schrijven1 Ais we dat weten, kunnenwe
taalgebruikers goede adviezengeven."

raag een willekeurige Nederlander wat
'taalbeheersing'is enje krijgt een antwoord waar geheid het woord correct
in voorkomt. Voor Ted Sanders, sinds
". '
juli vorig jaar hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht, .
is dat een zeer beperkte kijk op het yak. '~n die correctheid - en voor veel mensen is dat vooral )uiste
spelling' - wil ik niets afdoen. Natuurlijk is dat belangrijk, Spelfouten leiden de aandacht af van de tekst
en kleuren het beeld dat je van de schrijver hebt. Het
oordeel van docenten Nederlands over de opstellen
van hun leerlingen wordt ook sterk beinvloed door de
spelfouten die ze daarin tegenkomen. Spelling is bovertdien een eenvoudige norm: het is goed of fout,"
"Maar bij het schrijven van een goede tekst komt
veel meer kijken dan spelling. Een gesproken of geschreven tekst moet goed te begrijpen zijn. Uit onderzoek blijkt dat de begrijpelijkheid van een tekst sterk
samenhangt met 4e structuur ervan en niet met spelling, En een tekst organiseren en structureren is veel
Iastiger om te leren, te trainen en te corrigeren dan de
juiste spelling hanteren."
.De kern van het yak taalbeheersing is voor Sanders:
uitzoeken wat doeltreffend taalgebruik is. Een informatieve tekst moet informatie overdragen, een overtuigende tekst moet wervend zijn. Maar hoe maakje
een tekst ZQ dat die ook werkelijk informatief of wervend is? Die vraagwil Sanders beantwoorden op
grond van onderzoek binnen zijn vakgebied.

,Korte zinnen
Het universitaire yak taalbeheersing bestaat ruim dertig jaar. Het is in 1969 opgenomen in het Academisch
Statuut als onderdeel van de studie Nederlands, naast
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taal- en letterkunde. Dat gebeurde vooral om studenten Nederlands beter te leren schrijven en spreken. In
het begin lag de, nadruk op de taalvaardigheid.
Een van de grondleggers van de taalbeheersing
was de Utrechtse hoogleraar W. Drop. Hij formuleerde normen voor goed taalgebruik. Samen met J.H.L.
de Vries vormde hij een klassieke tandem die schoolen studieboeken schreef. Sanders: "Drop en De Vries
wilden via schoolboeken de taalvaardigheid van middelbare scholieren verbeteren. Jongeren moesten bijvoorbeeld een betoog leren schrijven. Maar de voorschriften die ze gebruikten, waren vooral gebaseerd
op hun intuitie en ervaring. Ik probeer ook te omschrijven hoe een goede tekst eruit moet zien, maar
daar moet onderzoek aan voorafgaan. Hoe ontstaat
samenhang - taalbeheersers zeggen 'coherentie' - in
een tekst? Pas als je dat weet, kun je schrijvers op dit
punt adviseren."
U gaf in uw oratie het voorbeeld van een tekst uit

een geschiedenisboek voor het vmbo. Wat voor
onderzoek hebt u met uw collega's naar die tekst
gedaan?
.
"Op verzoek van de Stichting Lezen heb ik met Jentine Land en andere collega's onderzocht wat een
schoolboektekst moeilijk of makkelijk maakt voor
zwakke lezers, zoals vmbo-leerlingen, Welke tekstkenmerken zorgen ervoor dat leerlingen de inhoud
goed onthouden en kunnen navertellen? In een voorbeeld van zo'n vmbo-lesboek staan teksten met ultrakorte zinnen, zoals:
Bouterse bleek een. dictator.
Hij regeerde in zijn eentje.
Hij liet zelfs mensen vermoorden.
Bouterse werd weer aan de kant gezet.
Wanneer gaat het echt goed met Suriname?
In Suriname telt ieder yolk' graag mee.
Elkaar vertrouwen blijft moeilijk.
De schrijvers van deze tekst hebben zich kennelijk
laten leiden door het idee: hoe korter de zinnen, hoe'
begrijpelijker de tekst. En elke zin begint op een nieu- .
we regel. Er zijn zeker goede argumenten voor zo'n
tekstopbouw: zwakke lezers verwerken korte zinnen
beter. Het werkgeheugen wordt "dan minder belast,
zegt de psychologie. Het is oak een bekend advies uit
de taalbeheersing: maak korte zinnen."
"We hebben zulke teksten veranderd, met verbindingswoorden als daarom en wat langere zinnen die

Ted Sanders: "De belangrijkste fout die
schrijversmaken, is
dat ze de rode draad
niet aangeven:
Foto:Jose en TonSanders

doorlopen. Beide versies hebben we vmbo-Ieerlingen
voorgelegd . Wat bleek? De tekst met langere zinnen
en verbindingswoorden is gemakkelijker te begrijpen
dan dezelfde tekst met korte maar onsamenhangende
zinnen. Bovendien vonden de leerlingen de tekst met
langere zinnen prettiger om te lezen . En de informatie werd beter onthouden. Dit vind ik een mooi voorbeeld van praktische toepassing van theorie. Je kunt
zeggen: korter is begrijpelijker, maar er is ook een
theorie die zegt dat zinnen met elkaar moeten samenhangen. Uit dit onderzoek wordt weer eens duidelijk
hoe belangrijk samenhang in een tekst is. Gebrek
daaraan gaat ten koste van de begrijpelijkheid ."
Gebrek aan samenhang is toch vaak ook het gevolg van 'niet helder denken'?
"Ja, mijn oratie heet daarom ook Taal doordenken . Het
belangrijkste verschil tussen goede en slechte schrijvers is dat de eerste volgens een plan werken. Mijn
collega Huub van den Bergh heeft met een hardopdenk-methode bekeken wat kinderen bij het schrijven
van een opstel doen . Kinderen die aan het begin van
hun taak tijd besteden aan de opbouw van de tekst,
schrijven beter dan zij die dat niet doen . Slechte
schrijvers beginnen gewoon en denken halverwege
misschien nog eens over het organiseren na. Het gaat
dus niet aIleen om de hoeveelheid tijd die ze aan de
opbouw besteden, maar ook om het moment waarop
ze dat doen ."

Vuilnisvat
"Kijkenwe naar volwassen, ervaren sprekers en
schrijvers, zoals advocaten, dan blijken die volgens
onderzoek van mijn Tilburgse collega Joost Schilperoord pauzes in te lassen bij belangrijke structuurovergangen, bijvoorbeeld wanneer zij aan hun conclusie
toe zijn. Goede sprekers en schrijvers nemen de tijd
voor het aanbrengen van structuur."
"De belangrijkste fout die schrijvers maken, is dat
ze de rode draad niet duidelijk aangeven. Ze verplaatsen zich niet in de lezer. Die weet niet wat de
schrijver weet. Daardoor nemen schrijvers vaak te
grote stappen die de lezer niet kan volgen. Sommige
kinderen doen het uit zichzelf al goed, andere moeten
het leren."
"Canadese schrijfonderzoekers hebben een onderscheid gemaakt tussen 'knowledge tellers' en 'knowledge transformers'. De vertellers kieperen als het
ware een vuilnisvat met informatie om, maar de
'transformers' denken na : Tegen wie heb ik het eigen-

lijk? In welke volgorde kan ik mijn verhaal het best
vertellen? Dat zijn de kinderen die al structuur aanbrengen en de informatie in een goede vorm gieten."
Leiden die inzichten tot aanpassingen in het taalonderwijs en tot praktische adviezen voor taalgebruik?
"We hebben schrijfopdrachten voor het middelbaar onderwijs ontwikkeld met de nadruk op het aanbrengen
van een goede structuur. Docenten kunnen die goed
nakijken met een correctiemodel in de hand. Volgens
dat modelletten zij dan vooral op structuur en samenhang in de schrijfproducten. Dat is een goede illustratie van het verband tussen schrijfprocessen, tekststructuur en kwaliteit van teksten."
"Een ander voorbeeld is de studie naar het presenteren van informatie via de nieuwe media: internet,
e-mail, sms. Mijn collega Leo Lentz kijkt hoe mensen
websites gebruiken . Dat is ook heel praktisch gericht
onderzoek. Stel: je woont net in Arnhem en je wilt informatie over de openingstijden van het zwembad. In
plaats van een foldertje gebruik je de website van de
gemeente. De startpagina van de gemeente geeft een
stuk of vijf 'labels' waarop je kunt doorklikken , zoals
'Actueel', 'Wonen en werken', 'Ondernemen' en 'Bezoek
de stad'. De gebruiker komt via een grote omweg bij
de informatie. Kan dat niet beter? We zetten mensen
aan de monitor en kijken wat ze doen met een tekst
op het scherm. En wat doen ze als we de tekst veranderen ? Zulk onderzoek moet de kwaliteit van taalgebruik in de nieuwe media verbeteren. De taalbeheersing draagt hiermee bij aan recente studierichtingen
als de communicatie- en informatiewetenschappen."

Marktkoopman
Welke toepassingen van taalbeheersingsonderzoek
zijn echt een succes gebleken?
"Een van de klassieke successen is het stroomdiagram.
Dat kennen we tegenwoordig allemaal van bijvoorbeeld de belastingaangifte of het formulier voor de
studiefinanciering. Bij zo'n stroomdiagram kun je door
het beantwoorden van ja/nee-vragen soms hele stukken overslaan die niet op jouw situatie van toepass ing
zijn. Mijn Nijmeegs-Twentse collega's Jansen en Steehouder hebben laten zien dat stroomdiagrammen veel
efficienter zijn dan de oude formulieren waarbij je aIle
vragen moest beantwoorden."
~

NADRUK OP HET SCHRIJFPROCES
Prof. dr. Ted Sanders. de nieuwe hoogleraar taalbeheersing aan de Universiteit
Utrecht, is ooit begonnen als student-assistent bij Onze Taal. Hij is net oud genoeg

(41) om de ontwikkelingen in het yak te hebben meegemaakt. "In het begin was de
taalbeheersing sterk gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van studenten
en, via de schoolboeken die de taalbeheersers schreven, middelbare scholieren . Daarna kwam er een periode waarin het yak nauwe relaties kreeg met het bedrijfsleven.
Een afgestudeerde taalbeheerser kon als communicatieadviseur. bedrijfsjournalist of
voorlichter terecht bij ondernemingen. Bedrijfscommunicatie werd een apart yak. En
sinds de jaren negentig zie je een opkomst van praktisch onderzoek: als een schrijfproduct niet deugt, zeggen we niet aileen wat er fout is. we willen ook weten wat er
misgaat bij het schrijfproces."
Sanders beschouwt zichzelf als een vertegenwoordiger van die laatste richting .
"lk vind het heel belangrijk dat we meer te weten komen over taalprocessen: wat
gebeurt er als we teksten lezen of schrijven? De uitdaging van het yak taalbeheersing
is voor rnij het verband leggen tussen het lees- en schrijfproces en het verbeteren van
het product: de gesproken of geschreven tekst."
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"Een ander voorbeeld is de manier van aanspreken
en formuleren in afwijzingsbrieven. Hoe moet een
verzekeringsmaatschappij een negatieve reactie op
een schade claim inkleden ? Argumenten geven, beleefd zijn en de mensen direct aanspreken, dat blijkt
heel goed te werken. Mensen laten zich dan gemakkelijker overtuigen, zo blijkt uit Utrechts onderzoek
van Jansen en Janssen."
Zulke resultaten van taalbeheersingsonderzoek lijken vaak een open deur. Elke marktkoopman kan
je in twee minuten vertellen hoe je de klanten het
best benadert. Daar is toch geen jarenlang onderzoek voor nodig?
"Er zijn allerlei organisaties die ons benaderen om
juist dat soort zaken voor ze uit te zoeken. Educatieve
uitgevers bijvoorbeeld, en die zijn toch ook marktkoopman. Of neem een survey-interview; zo'n telefonische enquete rond de klok van zes uur, als je net
aan tafel gaat. De mensen van die interviewbureaus
hebben het idee dat ze helder moeten formuleren en
iedereen dezelfde vragen moeten voorleggen om een
betrouwbaar resultaat te krijgen. Wij hebben ze laten
zien dat het beter is als de interviewers een eigen
opening formuleren, zodat ze een betere gesprekspartner kunnen zijn. Om toch houvast te hebben,
werken ze met trefwoorden."
"Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar de vraag
hoe uitdrukkelijk structuur moet zijn. Wat gebeurt er
als je een conclusie duidelijk inleidt met bijvoorbeeld :
'Dus is het gevolg van dit alles dat ...'? De verwachting is dat de mensen de tekst dan gemakkelijker
lezen . En dat het leidt tot beter tekstbegrip. Uit leesonderzoek kennen we een algemene regel die zegt:
hoe minder tijd mensen aan een tekst besteden, des
te slechter slaan ze de informatie op. Maar het ligt ingewikkelder, want je moet ook rekening houden met
het soort publiek. Voor mensen die weinig over het
onderwerp van de tekst weten, gaat de eerdergenoemde regel weI op. Maar lezers die al goed op de
hoogte zijn, worden juist lui. Die mensen kun je beter
een tekst geven waarin de structuur niet zo uitdrukkelijk gemarkeerd is. De resultaten van taalbeheersingsonderzoek zijn dus niet altijd zo voor de hand
liggend."
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Adviesboeken
U noemt in uw oratie drie normen voor taalgebruik. Naast de begrijpelijkheid en overtuigingskracht is dat aantrekkelijkheid. Ik heb de indruk
dat aantrekkelijkheid taalbeheersers niet zo interesseert.
"Inderdaad, aantrekkelijkheid staat bij taalbeheersers
momenteel niet erg in de belangstelling. Toch besteden we daar steeds meer aandacht aan . Neem weer
het voorbeeld van de vrnbo-Ieerlingen . We kijken niet
aIleen of ze het begrepen hebben maar ook of ze de
tekst prettig leesbaar vinden. We leggen steeds weer
die verbinding tussen begrip en waardering. Een
schrijver kan zich weI tot het uiterste inspannen om
een begrijpelijke tekst te maken , maar mensen moeten
het ook Iezen en niet in slaap vaIlen."
Wat he eft dertig jaar taalbeheersing nu opgeleverd?
"In de eerste plaats een enorme hoeveelheid adviesboeken ('Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief? ')
en natuurlijk school- en studieboeken. Er zijn in elke
plaats in Nederland cursussen en trainingen te volgen
die we dertig jaar geleden niet hadden. Dat is hand in
hand gegaan met de ontwikkeling van het yak taalbeheersing ."
"Maar we weten ook veel meer dan vroeger: hoe
formulieren eruit moeten zien, hoe mensen teksten
lezen, hoe je een tekststructuur moet beschrijven.
Wij leren studenten een tekst uit elkaar pluizen . Dat
moeten ze kunnen als taalbeheerser, omdat ze later
aan iemand moeten uitleggen waarom een tekst te ingewikkeld is of waarom een structuur niet deugt. Ja,
structuur is mijn stokpaardje."
Oorzaak en gevolg
U hebt ook onderzoek gedaan naar de verwerving
van verbindingswoorden, zoals daarom, toen, en
en omdat. Wat waren daar de resultaten van?
"Het is niet aIleen interessant om te weten in welke
volgorde kinderen die verbindingswoordjes leren. We
willen weten wat die volgorde bepaalt. Is dat misschien
het aanbod van de ouders? Of ligt dat vast in de hersenen? Ik denk dat aanbod heel belangrijk is, maar er
zijn ook verschillen in moeilijkheidsgraad. Op een bepaalde leeftijd kunnen kinderen complexe vormen nog
niet aan. Ouders schatten in wat kinderen kunnen en
passen hun taalgebruik aan dat niveau aan. Als kinderen anderhalf of twee zijn, zijn ze nog niet zo ver dat
ze oorzaak, reden en gevolg kunnen uitdrukken. Causaliteit (oftewel oorzaak en gevolg, uitgedrukt in omdat
of daarom) is complexer dan opeenvolging (met en) of
een chronologische ordening (en toen) ."
Ook dat komt mij voor als een gezond-verstand-inzicht.
"Dat is het ook. Maar wat blijkt als je niet naar kinderen kijkt maar naar volwassenen? Ervaren taalgebruikers verwerken bij het lezen causale relaties sneller
dan opsommende. Hoe kan dat? We denken dat mensen bij het lezen simpelweg aannemen, zonder tegenbericht, dat er een causaal verband is. Jan Peter kwam
binnen, Wouter rende weg.' Het laatste is een gevolg
van het eerste. Als de zinnen het toestaan, leggen lezers of luisteraars als vanzelf zo'n causale relatie. Veel
grapjes zijn erop gebaseerd, maar er komen ook misverstanden uit voort. Die causalite it is in teksten zo
essentieel dat je die als eerste hanteert als je snel een
•
tekst tot je neemt. Dat vind ik heel intrigerend."
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en van de talloze 'vrienden van
Van Gogh', de journalist Max
Pam, noemde zijn collega Elsbeth Etty in Ret Parool van 6
november een hoer. Volgens Pam was zij
te vaak op de televisie verschenen om
commentaar te leveren 0P de moord op
Van Gogh. Etty was een "mediahoer",
schreef Pam. Ik zou er als Etty niet van
wakker liggen . Niet alleen nam ik Pam
niet serieus - wie wel? - maar hoer is
een scheldwoord voor de armen van
geest. Sinds Andre van den Heuvel in
De Weg, een dramaserie van de KRO uit
de jaren tachtig, tegen zijn echtgenote
Anne-Wil Blankers "vuile hoer!" heeft geroepen, kent het woord, mits agressief
uitgesproken, alleen nog een komische
lading. Ook zij die het roepen, van Max
Pam tot halve voetbalstadions, werken
op de lachspieren. Het is alsof ze creatief

zo tekortschieten, dat het spugend uitgesproken hoer hun laatste toevlucht tot
kwetsen is. Het zijn ook altijd mannen
die met dit verbale brevet van onvermogen denken iets heel ergs uit te drukken.
Alsof er zonder hoerenlopers hoeren
zouden zijn. Misschien is het zelfhaat die
de hoerroepers kwelt.
Kijkend naar Spaanssprekende voetballers kun je zien hoe weinig betekenis
het woord hoer nog heeft. Ik zeg opzettelijk: "kijkend". Geen term is zo gemakkelijk te lezen als hijo de puta, of simpel
puta. Het zit hem in de met de lippen gevormde medeklinker.
Na een slechte pass zie je 'hijo de
puta', een bal op de lat is een vette 'hijo
de puta', een late tackle is 'hijo de puta',
plotselinge regen is 'hijo de puta' en een
foute beslissing van de scheidsrechter is
een afgewend 'hijo de puta', Nooit 'hijo
de puta' tegen de scheidsrechter zeggen.
Dat is meteen rood, zoals Johan Cruijff
kan beamen. Zelfs wanneer de moeder
van de scheidsrechter hoogleraar in de
filosofie is, of dwarsfluitiste, of schaapsherderin, is de gemiddelde scheidsrech-

ter overgevoelig voor het feitelijk onjuiste 'hoerenzoon'. Ik kan me voorstellen
dat de enige scheidsrechter die er niet
voor fluit, de zoon van een hoer is.
Rijo de puta is net zoiets als tering.
Een slechte bal is een 'teringbal' of kortweg: 'tering!' Ook hier geldt: nooit 'teringlijder' tegen de scheidsrechter zeggen. Ook als hij kerngezond is, verdraagt hij de verkeerde diagnose meestal niet.
Het is mij een raadsel waarom de yell
''Temmink is de hoer van PSV" tot de
kwetsende spreekkoren wordt gerekend.
Het is een inhoudelijk onzinnige mede deling .
Laten we hem negeren. Laten we ons
ervan bewust zijn dat De Weg, mede
dankzij en waarschijn1ijk vooral d66r
het "wile hoer!" van Andre van den
Heuvel, in 1983 de Te1evizierring heeft
gewonnen.
In het licht van de aetualiteit is een
scheldwoord van Max Pam, of het
spreekkoor in een stadion, het laatste
waarover we ons druk hoeven te
maken.
•
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Lezen over taal is mooi. Maar wat doe jij met je eigen taal? Schrijvers en dichters
met ambitie en p lezier in creatief schrij ven ontmoeten elkaar bij Club S.:hrijven.
I Lees Club Schrijven Magazine: het tijdsc hrift over creatief schrij ven .
I Ga naar Club Schrijven Online: de interactieve literaire salon.
I O ntvang Club Schrijven Memo: tweewekelijkse nieuwsbrief vol extra's.

e fa

~e!

e z If ok een...)

Probeer Club Schrij ven zelf en maak een vriend of vriendin bl ij!
Bestel tot 15 januari vier nummers voor € 8: twee voor jezelf
en twee voor een ander schrijftalent. Jull ie ontvangen allebei
nummer 1 (februari/maart) en 2 (april/mei) van 2005.

4 x voor € 8? Je bespaart € 1 6!
Kijk snel op www.c1ubschrijven.nl en kies Geef een rondje.

Club Schrijven: van inspiratie tot publicatie.
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VAN AAlVER OEDERING
TOT B JBELVERTAllNG
Taaljaaroverzkht2004
2004 washet jaar vande verdereuitbreidingvan Europa.
2004 wasook hetjaar waarin de 'normen en waarden'

meer dan ooit centraal stonden. Beide onderwerpen
kwamen ook telkens terug in het taalnieuws. Want hoe
moeten die nieuwe Iidstaten zich verstaanbaar maken?

1. Taalveranderingen zoals hunhebbeneen mooie verhaa/ moeten niet
bestredenworden. (87 mee eens;
970 0neens)
2. Het is gewenst dat het Engels de
contacttaal van de Europese Unie
wordt. (336 mee eens; 684 oneens)
3. Het onderwijs in de Friese schrijf-

taal moet worden beperkt. (313
mee eens; 664 oneens)
4. Sms'en leidt niet tot verloedering
van de taal. (313 mee eens; 623oneens)
5. In teksten voor eenalgemeen publiek hoort de lezeraangesproken
te worden met u. (667 mee eens;
1880neens)

En mogenkinderen weI 'je' tegen hunlerarenzeggen?
Erwasnogmeer taalkritiek dit jaar, maar ook waarde-

NORMEN EN WAARDEN
ag iedereen altijd zomaar aile woorden gebruiken die er zijn? En kan ook elke

M

ring. Een jaaroverzicht in Iijstjes.

grammaticale constructie door de beugel? Heel wat taalnieuws van 2004

stond in het teken van deze vragen .
Bijvoorbeeld begin dit jaar, toen drie taalkundigen van het Meertens Instituut een
Marc van Oost end orp
en Kees van der Zwan

Mooiste woorden
1. Oesa/niettemin (mooiste Nederlandse woord volgens Onze Taa/,
april)
2. Liefde (mooiste Nederlandse
woord volgens TNS NIPO, augustus)
3. Vrijen (mooiste Nederlandse woord
volgens de Vo/kskrant, november)
4. Hosternokke (een bast aardvloek;
mooiste Zeeuwse woord volgens
de Zeeuwse Dialectvereniging,
november)
5. Kebilskop ('iemand met een masker'; mooiste Drentse woord volgensAbel Darwinkel van Stichting
DrentseTaol, mei)
6. Habseligkeiten (mooiste Duitse
woord volgens eenjury van het
Goethe-Institut en de Deutscher
Sprachrat, oktober)
7. FingerspitzengefDh/ (mooiste Duitse
woord volgens Nederlandse inzendersvoor de prijs onder 6, oktober)
8. Braato/izer (computerprogramma
om 'spammers' lastigte vallen;
vetste woord van het jaar 2004
volgensde bezoekers van
vetste.woordvanhetjaar.nl, stand
eind november2004)

pamflet-achtig boekje publiceerden getiteld Verandering enverloedering. Daarmee
mengden ze zich in de discussie over de toelaatbaarheid van vormen als hun hebben
die vorig najaar opeens was ontstaan naar aanleiding van een taalkundig congres. Ze
vroegen zich af hoe het precies zit met de normen die geld en voor het Nederlands, en
met de onwrikbaarheid daarvan, en concludeerden dat eigenlijk geen enkele norm
voldoet. Taalverandert nu eenmaal, en daar hebben we het maar mee te doen.
Het lokte f1inkwat recensies en stukken uit, die vooral opvielen doordat ze zo heftig waren . De kritiek op de vermeende slappe knleen van de taalkundigen was vooral
afkomstig van columnisten. Opvallend was ook dat de reacties wat op zichzelf ston den; een echte discussie bleef achterwege.
Eenbrede discussie ontstond later dit jaar wei over de toelaatbaarheid van voetbalsupporterstaal. Nadat de wedstrijd ADO-P5V vanwege kwetsende spreekkoren
was gestaakt - een unicum in de voetbalgeschiedenis - ging het in de media dagenlang bijna nergens anders over dan over het wei of niet langer tolereren van de al bijna
ingeburgerde gewoonte om scheidsrechters en tegenstanders in koor uit te schelden
voor 'hoeren' en 'kankerboeren ' (dan wel'joden' dan wel'kankerhagenezen').
Intussen was er ook op regeringsniveau bezorgdheid ontstaan over een woordkeuskwestie. Premier Balkenende Yond deze zomer dat kinderen maar eens moeten ophouden met 'je' en 'jii' tegen hun leraren zeggen, en dat was 66k een unicum. Nooit
eerder bemoeide een minister-president zich met de aanspreekvormen - net zornln
trouwens als een minister ooit in het openbaar 'hun hebben' lei, zeals De Geus dit
najaar deed in een tv-commentaar op het mislukken van overleg met de vakbonden .
Op 2 november werd in een klap weer duidelijk hoe futiel dit soort kwesties zijn .
"Als kogels de dienst gaan uitmaken, verstomt het gesprek", zei Balkenende meteen
na de moord op Theo van Gogh, die hij karakteriseerde als "een voorvechter van het
vrije woord".

De pril<kelendste stellingen

overtaal
Devijf uitdagendste stellingen uit de
Onze Taa/-rubriek 'Hom of kuit' van
Frank Jansen van dit jaar (tot december), gerangschiktnaarhet aantal
reacties.
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ADO-supporters voor
de wedstrijd ADO-P5V.
Foto: ANPFotofRick Nederstiqt

Overleden
Dit jaar gestorven mensendie hun
stempel drukten op het Nederlands,
in alfabetische volgorde.

EUROPESE TAAlPROBlEMEN
oen koningin Beatrix eind oktober het Europees Parlement toesprak, deed ze dat tot verrassing van

T

sommigen in het Nederlands . Bovendien riep ze de Europese instanties op om de meertaligheid van

Europa te beschermen, en de burgers om meer talen te leren . Ze kreeg hiervoor applaus van de parlemen-

1. Thea Beckman (1923; veelbekroond kinderboekenschrijfster)
2. MaxDendermonde (1919; schrijver)
3. Dr. I.A. Diepenhorst (1916; oudminister, befaamd spreker)
4. Andre Hazes (1951; zangeren tekstdichter)
5. KoninginJuliana (1909; beschermvrouwe Genootschap Onze Taal)
6. Jan Kooij (1940; taalkundige)
7. Kees Ouwens (1944; dichter)
8. EthelPortnoy (1927; schrijfstervan
Broodje aap)
9. BramVermeulen (1946; zangeren
tekstdichter)
10. Prof. dr. CA. Zaalberg (1909; taalen letterkundige)

tariers . Dat is geen wonder, want ze volgde hiermee het stand punt van de Europese Unie.
De toetreding van tien nieuwe landen op 1 mei zorgde ervoor dat het aanta l offlciele talen in de unie
steeg van elf tot twintig. Hoewe l deze uitbreiding vo lgens de verantwoordelijke politici zonder problem en
verliep, zijn er aanwijzingen dat een en ander toch niet gehee l vlekkeloos ging. Vooral voor kleine talen als
het Maltees, het Litouws en het Estsbleek (en blijkt) het moeilijk om voldoende gekwalificeerde tolken en
vertalers te vinden. AI enkele weken na de uitbreiding werd bekend dat de achterstand in het vertaalwerk
wekelijks met enige duizenden pagina's toenam .
Tegelijkertijd kent Europa nog veel meer talen dan de twintig nu erkende, en sommige daarvan zoeken
ook meer status. Tijdens het lerse voorzitterschap in de eerste helft van het jaar woedde er in lerland een
discussie of de regering niet meer stappen moest zetten om het lers tot werktaal van de unie te maken. De
nieuwe Spaanse reger ing van JoseZapatero Iiet de Europese grondwet vertalen in het Baskisch, Catalaans en
Galicisch, en zal zich mogelijk ook hardmaken voor een hogere status voor deze talen in EU-verband.

Volgens sommige deskundigen zal de toetreding van de nieuwe talen er uiteindelijk toe leiden dat men
zijn toevlucht zal nemen tot een taal : het Engels. Vooral de Franse regering is hier bezorgd over, en die maakte begin dit jaar dan ook bekend er miljoenen euro's voor over te hebben om te bewerkstelligen dat aile
ambtenaren van de EUop zijn minst drietalig zijn. Op dit moment spreekt ongeveer 83 procent van het EUpersoneel Engels en slechts 24 procent Frans. Naar verwachting zullen de meeste ambtenaren het Fransals
derde taal kiezen, naast het Engels en de moedertaal.
Een enkeling blijft overigens hopen op een heel andere oplossing voor de taalproblemen. Zo voorzag een
Oostenrijkse hoogleraar het Europese volkslied, de 'Ode an die Freude' uit Beethovens negende symfonie
('Aile Menschen werden Bruder'), van een Latijnse tekst: "Est Europa nunc unita I et unita maneat: I una in

Bekroond
Niet aileenvoor literatuur worden
prijzen uitgereikt, ook taalkundig
onderzoeken gewoon taalgebruik
worden bekroond. Een greep uit de
oogst van dit jaar.
ANV-Visser-Neerland iaprijzen:
Opbouwwerk ljzerstreek, Jan
Briels, 'Vlamingen in de wereld'
en Michiel van Kempen
2. Brabantse Dialectprijs:Wim
Daniels
3. EURYI Awardvoor toekomstige
wereldleiders: dialectoloog Sjef
Barbiers
4. GoudenGanzenveer: Kees van
Kooten
5. GoudenStemvork: Kristien
Bonneure
6. Klare Taalprijs: Boris van der Ham

diversitate I pacem mundi auqeat."

1.

Het Europees Parlement
in Straatsburg.
Foto.HenkvanUngen

3.

(066)

gonbrigade van de Nationale
Jeugdraad)
NeelieKroes (om haar 'steenkolenEngels')
Ba rt Peeters (kreeg de 'Ik heb
zoietsvan'-prijs)
Guy Verhofstadt (om zijn uitspraak
van OHL: [dee-asj-el])
Prins Willem-Alexander("De
media krijgt nog voldoende gelegenheid om ...")

7. Lof-prijs van de Stichting Nederlands: het rapport Nederlands
tenzij... (KNAW)
8. LOT-dissertatieprijs: Elma Blom
9. AVTIAnela-populariserlnqsprljs:
Onno Crasborn
10.Tzurn-prijs voor de beste zin in
verhalend proza: Stijn Aerden

4.

Bekritiseerd om hun taalgebruik

AIvoor de verschijning, eind oktober,
van de Nieuwe Bijbelvertaling, waser
ophef over het Nederlands waarin
Godswoord voortaan tot ons komt.
Tien spraakmakende veranderingen.

5.
6.

Nieuwe bijbeltaal
Bekende Nederlanders en Vlamingen
die dit jaar kritiek op hun taalgebruik
te verduren kregen; de volgorde is
alfabetisch.
Dick Advocaat(om zijn wollige
taal)
2. Bert Koenders (PvdA-Kamerlid;
kreeg de 'Zwet sprijs' van de Jar-

1.

"voederbak" (was: "kribbe")
"je" en "lil" (was: "un en "gin
3. "zijn" alsbezittelijk voornaamwoord (was: "Zijn")

1.

2.

4. "Iucht en leegte" (was: "ijdelheid
der ijdelheden")
5. "nachtverblijf" (was: "herberq")
6. "In het begin" (was: "In den beginne")
7. "In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af" (was: "Enhet
geschiedde in die dagen,dat er
een beveluitging vanwegekeizer
Augustus")
8. "Draag altijd vrolijke kleren, kies
eenfeestelijkegeur" (was: "Laten
uw klederente allen tijde wit zijn
en olie ontbreke niet op uw
hoofd.")
9. '''Man, ik sterf van de honqer,' zei
Esau, 'wat moet ik met dat eerstqeboorterecht?" (was: "En Esau
zeide: Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht?")
10."zijn liefde voor ons is overstelpend" (was: "want zijn goedertierenheid is machtig over ons") •
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HET TAALJAAR 2004
Meningen van bekende taalgebruikers
1. Wat viel u in 2004 op als het gaat

om taal in de ruimste zin van het
woord?

Redactie Onze Taal

2. Wat vindt u de belangrijkste taal-

gebeurtenis van ditjaar?

Veel volwassenen gebruiken steeds
meer straattaal (slang).

2. De Nederlandse rap is nu echt goed

De taal in de media wordt steeds
armetieriger. De schabullige ik-zegwat-ik-denk-taal van het moment
kan best wat versiering gebruiken .

2. De toekenning van de European

AIiB
rapper

1.

Sjef Barbiers
onderzoeker
variatielinguTstiek,
Meertens Instituut

1.

Bart Chabot
dichter

1. De terugkeer van de spandoektekst.

Luc Devolder e
hoofdredacteur

1. De techniek van de communicatie

Young Investigators Award. De erkenning van taal- en in het bijzonder dialectonderzoek.

2. De twee brieven gevonden op Theo

1. Reclamemakers verkondigen hun

Jerney Kaagman
directeur Stichting
Conamus, jurylid

1. De opmars van Engelse woorden

doorgaans eenvoudige boodschap
op steeds cryptischer wijze en m et
steeds minder woorden .

in het Nederlands.

3. Het proefschrift van [eroen van
Craenenbroeck, over elliptische
zinnen als 'Hij heeft iemand gezien
maar ik weet niet wie dat.'

3. Het bericht 'Cam pert en Mulder
schrijven en lezen Groot Dictee'.

2. De Nieuwe Bijbelvertaling.

3. Waarom een buitenboordmotor
eenzaam is van Joke van Leeuwen.

2 . De Nieuwe Bijbelverta ling en de

3. De verta ling van Aristoteles' Retorica
door Marc Huys.

heeft het gewonnen van de kunst
van de conversatie.

Hans Hoeken
hoog leraar bedrijfscommunicatie
Radboud Universiteit Nijmegen

3. Geen idee .

doorgebroken.

van Gogh .

Ons Erfdeel

3. Wat is het beste boek (of artikel,
of bericht of iets dergelijks) over
taal dat u dit jaar las of gebruikte?

discussie erover.

2. Het Groot Dictee der Nederlandse

3. Geen idee.

Taal.

Idols

Medy van der Laan
staatssecretaris
van Cultuur

1. De slordigheid in hettaalgebruik.

Riemer Reinsma
taalpublicist

1. De oudste zin van het Nederlands

Lydia Rood
schrijfster

1. Er wordt niet meer ge let op over -

[os Swanenberg
streektaalwacht
Noord-Brabant

1. De ruimte voor variatie in ons taal-

Simon Vinkenoog
Dichter des Vaderlands ad interim

1. De vele omtrekkende bewegi ngen,

2 . De uitgave van de Nieuwe Bijbel-

verta ling.

2 . De Nieuwe Bijbe lvertaling.

eenstemming van onderwerp en
persoonsvorm in bijzi nnen: 'Ik ben
een van de weinigen die gelukkig is.'

gebruik wordt steeds groter.

zoals 'Het is zo, dat ...'

O N Z ETA A l

3. De 'Ruggespraak'-bundeling

Door rood enspookgereden.

bl ijkt Engels te zijn .
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3. Spelling is geen taal , maar toch:
de spellingcontrole.

2 0 0

2 . De discussie over (de vermeende

ver loederende werking van) jongerentaal, oftewel straattaal.

2 . De tot gesteun leidende aankondi-

ging van weer een spellingaanpassing .

2 . De Nieuwe Bijbelvertaling .

3. De column s van Jan Mulder
overtaa l.

3. Dierbare woorden van Cornells
Verhoeven .

3. W2P (Welcome to Paradise) van
Hans Sibbel.

4 -

1 2

De belangrijkste gebeurtenis, het beste boek, het mooiste en het ergste woord - de redactie vroeg
een aantal niet geheel willekeurig gekozen taalgebruikers wat hun opviel in het taaljaar 2004.

4. Wat is het ergste woord
van 2004?

5. Wat is het mooiste woord
van 2004?

6. Wie was dit jaar de
beste taalgebruiker?

4. Kanker.

5. Leven.

6. Ikzelf (knipoog!).

4. fen zak met geld, waarmee schijn-

5. "Ik ben de letterste op", door mijn
dochtertje van vier gezegd am
duidelijk te maken dat ze beter oplette dan haar broertjes en zusje.

6. Remco Campert
is elk jaar de beste
taalgebruiker.

4. Geitenneuker; varken .

5. 'Zij gelooft in mij' (uitgevoerd
door Xander de Buisonje).

6. Bono.

4. Sexy (in am zich heen woekerende

5. Weemoedigheid; desalniettemin;
luchten leegte.

6. De dichters.

5. Wow-erlebnis (gebruikt door

6. Wouter Klootwijk.

baar achteloos wordt verwezen
naar een gouden handdruk, een
subsidie of iets dergelijks.

toepassingen als "sexy behang").

4. Urnament ('kunstwerk' met daarin
deasvaneenoverleden~ .

4. Cool en doei.

Barry Hay van de Golden Earring,
toen hij hoorde dat de NASA hun
nummer ' Radar Love' had gebruikt
am een ruimtesonde te activeren).

5. Het leukste woord is dit jaar:

grappig.

4. Hype en het achtervoegsel-gate.

5. Novelle, in de betekenis
'w ijzigingswet' .

6. Sweder van Wijnbergen
en Jacob Kohnstamm.

6. Fokke en Sukke: minimum aan woorden,
maximum aan humor.

4· 810g.

5. Recipient ('hondenpoepzak').

6. Stephan Sanders.

4. Vertrouwen (zoaIs gebezigd door

5. Lawaaiwake.

6. Dr. I.A. Diepenhorst. Met
zijn overlijden is mooi,
correct en doelmatig Nederlands uitgestorven.

de regering) .

4. Verloederen; het typeert de klaag- _ 5. Gedachtegoed.

6. Aart Staartjes.

mentaliteit van zwartkijkers.

4. Target; loopbaantraining; onnodige

5. Appelboom.

6. Piet Grijs en Bas Heijne .

vloeken.

o
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ITAAlERG ER NISSEN

IAMTAM
Omdat december dicteemaand is, deze keer een iets andere

B. Testuw etymologische
kennis

c. UitTurkije; het iseen
verbastering van
miikhe, hetTurkse
woord voor 'gemalen'.

Taaltestdan u gewend bent. Behalve de gebruikelijke onderdelen spellingen etymologie vindt u hier een heus donkeredagendictee, waarmee mooie prijzente winnen zijn.

A. Testuw spellingkennis

7. a. schmincken
b. schminken
c.sjminken

1. a.1g%tarief
b.1g%-tarief
e.19 %-tarief

8. a. shiiet

b.shiiet
e.sjiiet
d. sjITet

2. a. actentas
b. actetas
e.aktentas
d. aktetas

g. a. skutsjesilen
b.skutslesilen
e. skutsjesllen

3. a. geenqueteerd

b. qeenqueteerd
e. qeenqueteerd

10.a. v.w.o.
b.vwo
e.VWO

4. a. moeilijk
b.moeilijk
e. moeilijk

(Deze opgaven zijn gebaseerd op het Groene
Boekje, de Spellingwijzer
Onze Taal (2004) en de
Taaltestdag opde Onze
Taal Taalkalender 2005.)

5. a. parklnsonpatlent
b.Parkinson patient
e. Parkinson-patient

6. a. pro-westers
b. pro-Westers
e. Pro-Westers
d. prowesters

PRIJZENDICTEE

Oke, het is misschien een van de meest besproken cliche's, maarwie heden ten dage
nog van de trein gebruikmaakt, moet wei
een ongelofelijke masochist zijn . Want hoewei de wit-geel-blauwe sprinters, in allerijl
aaneengeflanste intercity's en astmatisch
knersende dubbeldekkers een kleurrijk
schouwspel bieden, spelen zich daarbinnen
continu ten hemel schreiende taferelen af.
In inderhaast gereviseerde tweedeklascoupes van Duitse makelij zitten supergestresste accountmanagers, Zuid-Europese
beauty's en eczemateuze whizkids hutjemutje opeengeperst. Menige languissante

ONZE
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2. In welke taalliggen de
wortels van de naam
Califomie7
a. In het Latijn: calidus
('warm') en fomax
('oven').
b. In het Grieks: kalos
('mooi') en fomia
('kust').
e. In de indianentaal
Cherokee: kala ('ver')
en fona ('dor').
3. Uit welk land is mokka
afkomstig?
a. Uit Brazille: mokka
betekent 'koffie' in
het Hixkaryana, een
inheemse taal.
b. UitJemen; mokka is
genoemd naar de
Rode Zee-haven AI
Mukha.

D'66-er of CDA-coryfee moet acrobatische
capriolen aan den dag leggen om nog
enigszins acceptabel te reizen: knieen en
ellebogen verdwijnen op genante wijze in
andermans laptoptassen.

In de onderstaande tekst zitten vijftien
spelfouten.Kunt u ze allemaal vinden?
(We hanteren de nieuwsteoplagevan
het Groene Boekje alsscheidsrechter.)
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1. Uit welke taalkomtde
naam Balkan?
a. Uit het Oudturks: balak
betekent 'hoog'.
b. Uit hetWest-Slavisch:
balkic betekent 'het
oosten'.
c. Uit het Latijn: balconum betekent 'uitbouw, uitwaaiering'.

Hoeveelliever zou de veelgeplaagde NSclientele in Morpheus' armen Iiggen of zich
relaxed vermeien in het idyllische getjilp van
mytische tjif-tjafs op het spoortalud, in
plaats van gechoqueerd te vernemen dat
vanwege een ingestorte fly-over de tre inreis te midden van het fluitekruid abrupt
wordt beelndiqd? Nochtans blijft jan en
alleman er laconiek onder en wordt er hier
ten lande heel wat afgeforenst; '5 werelds
drukstbereden spoorwegnet bezwijkt welhaast onder het woonwerkverkeer dat er
overheen dendert.
Maar ja, welk alternatief heeft de sceptische
pendelaar dan ook, gezien de kilometers-

2004-12

4.

Waarkomtouw~(een

soort hostie) vandaan?
a. Van de naam van de
zestiende-eeuwse
Duitse bisschop Auel.
b. Van het Italiaanse
ulivello ('olijfje').
c. Van het Latijnse nebula
('wolk, nevel').
5. Watbetekent in petto
letterlijk7
a. 'Inde borst':het ItaIiaanse petto betekent
'borst' of'hart'.
b. 'Inde pet': petto iseen
populaire verbastering
van het Nederlandse

pet.
e. 'In het plan': het Latijnse pettum betekent
'plan'of'verwachting'.
(Deze opgaven zijn gebaseerdop Pierewaaien, 2001).
De antwoorden bij de opgaven onderAen Bstaanop
bladzijde 363.

lange files van prestigieuze leaseauto 's,
illegaal geconfisqueerde asobakken en
artritisch accelererende deux-chevauxs?
En de langverbeide hogesnelheidstrein,
ooit zo gehyped, lijkt vooralsnog science
fiction ... Misschien moeten we in arren
moede maar thuisblijven en in groten
getale gaan telewerken.

Stuur uw oplossing (aileonjuistgespelde woorden en hun correcte schrijfwijzen)voor4 januari 2005 naar de Taaladviesdienst: taaladvies@onzetaal.nl, of
Raamweg 1a, 2596 Hl Den Haag, o.v.v,
'Oictee'.Inzenders vande goede oplossing makenkansop de nieuwsteeditie
van de Spellingwijzer Onze Tool. Onder
aileinzendersverlotenwe bovendien
vijfexemplaren van de Onze Tool Taalkalender en twintig exemplarenvan
Pierewaaien. De oplossing staat in het
januarinummer.
•

'

MODISTE
HET MODISTE
HET

IIKTIONAIRE

N ...
WO OR D VA
••
WIM DANIELS

IAMTAM
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et speelde zich af in
1990. In Zwolle, in de
keuken van het huis
van een vriend die de
vorige dag getrouwd was. Ik was
blijven slapen en zat al vroeg aan
de keukentafel een boterham te
eten. Nu zult u misschien zeggen:
'Wie blijft er nou slapen bij een
pasgetrouwd stel?' Maar ja, dat
stel wilde dat graag. Ik geloof dat
er wel zo'n tien mensen waren blijyen slapen.
Ik zat daar dus 's morgens vroeg
aan de keukentafel, toen plotseling
de bruid van de vorige dag in de
deuropening verscheen. Ze was in
haar nachtgewaad, een fleurig
hemd dat tot iets over haar billen
reikte. Aan haar voeten blonken
goudkleurige sloffen die ze de vorige dag van iemand cadeau had
gekregen. In schril contrast met de
kleuren en het goud dat blonk,
was de blik in haar ogen. Ze keek
dof en lusteloos, op een manier die
ik niet Yond pass en bij iemand die
zojuist de eerste huwelijksnacht
had voltooid.
"En?", vroeg ik desondanks verwachtingsvol.
Ze geeuwde een keer nadrukkelijk en zei op nonchalante toon:
"Hij had last van slapzucht,"
''Waarvan?'', vroeg ik verbaasd.
"Slapzucht", zei ze, en ze slofte
weg, de indruk achterlatend al
redelijk vertrouwd te zijn met het
verschijnsel slapzucht.
Ik had tot dan toe nog nooit
van slapzucht gehoord, maar het
woord klonk me vrijwel direct als
volstrekt onmisbaar in de oren. En
ik zag de rest van die dag - op de
terugreis naar huis - ook voortdurend dingen die ik opeens overduidelijk herkende als gevallen van
slapzucht. Een trein die vertraging
had, een klok die stilstond, een
smeltend ijsje, loshangende
schoenveters, het was allemaal
slapzucht. Echt een handig woord.
Als u iets laat vallen of wanneer u
geen zin hebt om eten te koken, of
als u wat eerder naar huis wilt van
uw werk - u kunt het allemaal toe schrijven aan slapzucht. Niemand
die er iets van zal zeggen.

I

Jan Kuitenbrouwer

f moet het tonderzwam zijn?
'Geen misverstand,' zou een
politicus zeggen, 'ze zijn natuurlijk allebei geweldig.

Vier jaar na de huwelijksvoltrekking gingen mijn vriend en zijn
vrouw uit elkaar. Toen ik dat
nieuws hoorde, was slapzucht het
eerste woord waaraan ik moest
denken. Hun huwelijk - het kon
niet anders - was ten onder gegaan aan slapzucht. En het lot
ervan was waarschijnlijk al bezegeld in die eerste huwelijksnacht.
Nog weer vier jaar later kwam
die Zwolse huwelijksnacht opnieuw in mijn herinnering toen ik
het woord slapzucht voor het eerst
ergens gedrukt zag staan.Het was
in een krant, in een artikel over de
eikenprocessierups. "Er zijn nu zoveel rupsen", viel er te lezen, "dat
er al in de eerste levensfase van
het beestje voedseltekort optreedt.
Veel diertjes sterven daardoor. Andere zijn veel bevattelijker voor
ziekten zoals slapzucht." Het
woord stond er met dezelfde vanzelfsprekendheid als die waarmee
de vrouw van mijn Zwolse vriend
destijds slapzucht in de mond had
genomen om haar huwelijksnacht .
te diskwalificeren. Slapzucht werd
er terloops omschreven als een besmettelijke ziekte waarbij de patient het kopje laat hangen. Het
leek me een goede definitie te zijn
van de klassieke vorm van slapzucht, waaraan tijdens zijn huwelijksnacht ook mijn Zwolse vriend
al moet hebben geleden.
•

Maar .. .'
Nee, toch plakoksel. Bij tonderzwam is
direct duidelijk waar je het ongeveer moet
zoeken (een zwam is een zwam, wat rest is
vorm en plaats), met plakokselligt het veld
wijd open: mens, dier, plant, verzinsel? Wat
het ook is, je zult het maar hebben, dat voel
je meteen. Voor iets onbenulligs verzinnen
ze zo'n woord niet.
Het is iets met bomen.
Onze esdoom heeft plakoksels.
iIij moet geveld. Achttien meter hoog. Vitaliteit: "redelijk", vorm: "redelijk tot matig".
Maar ja, die plakoksels. Sterker: plakoksels
vanuit de grond.
Ja, het is erg. We houden van onze esdoom. Zijn "omvang is niet in verhouding
tot de voortuin" en hij houdt "onvoldoende
afstand van de woning", maar wij vinden
dat juist gezellig.
Je vraagt een rooivergunning aan en je
verwacht een briefje met 'is goed' of 'nee,
mag niet', maar nee, je krijgt document
G04/12.237, twee M'tjes vol plechtige bomentaal. Eerst een lange opsomming van
wat de ambtenaar beoordeeld (vetgedrukt) heeft. Stamdiameters, kroondiameters, vorm, vitaliteit, zichtbaarheid vanaf de
weg, mate van beeldbepalendheid en, belangrijk, vooruitzichten voor de toekomst.
Die vergunning krijg ik niet, denk je. Maar
dan, we zijn inmiddels op A-viertje 2,
komen de overwegingen. Geen puntenlijst nu, echte tekst. Diameters, vorm, vitaliteit, vooruitzichten, daar zijn ze weer, en je
denkt nee, we krijgen hem niet, maar dan,
toch nog onverwacht: "Desalniettemin".
Oef Desalniettemin. Rooien dat ding! Want
ja, die plakoksels. Vanuit de grond, mind
you.
Ik zal document G04/12.237 koesteren. Te
weten dat er mensen zijn die zo deskundig
en gewetensvol toezien op het welzijn van
onze bomen, en daar zo nauwgezet verantwoording van afleggen, daar gaat, in deze
barre, donkere tijden, een grote troost van
ult, De schrijver van document G04/12.237,
ik zou bevriend met hem willen zijn.
Moet ik nog uitleggen wat plakoksel is?
Nee, ik vind het eigenlijkjammer dat ik
het weet; als raadsel is de plakoksel mooier
dan als feit, dus ik zal het voor u niet bederven.
Pas er wel voor op.
•

Wim Daniels (1954) isschrijver entaalkundige. Deze zomerverscheen vanzijn hand
Vetl jongerentaal nuenvroeger (uitgeverij
HetSpectrum).
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EEN SCHATKIST OP EEN SCHIJFJE
Unieke colledie spreekwoordenboeken op cd-rom?

Onze Taal wileen cd-romuitbrengen met de twaalf
belangrijkste negentiende-eeuwsespreekwoordenverzamelingen. Er iseen voorwaarde:het kanaileen
alser genoeg voorintekeningen zijn.

Ewoud Sanders

T~al

B

ladert u door Onze
om
te kijken wat u het eerst
zult gaan lezen, stop dan
nu en lees dit eerst, want onder
aan dit artikel wordt u de gelegenheid geboden om in te tekenen op
een cd-rom met een fantastische
collectie spreekwoordenboeken uit
de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw. Of die cd-rom
er gaat komen, hangt van u af. Als
er voldoende intekeningen zijn
gaat het door, als er onvoldoende
intekeningen zijn zullen een paar
mensen - onder wie ik - zich de
haren uit het hoofd trekken, want
dit is een unieke mogelijkheid om
enkele zeer belangrijke Nederlandse spreekwoordenboeken te digitaliseren. Dat kan op de manier
waarop de Stichting Historic Future in 2000 69 jaargangen van het
tijdschrift Onze Taal op cd-rom
heeft gezet: door ze pagina voor
pagina te scannen, zodat de oorspronkelijke opmaak en eventuele
afbeeldingen bewaard blijven. De
scan kan dankzij woordherkenningsprogrammatuur doorzocht
worden, waarbij de resultaten verrassend goed zijn.

Historic Future is nu, samen
met het Genootschap Onze Taal,
dus van plan ook een cd-rom uit te
brengen met de twaalf belangrijkste negentiende-eeuwse spreekwoordenverzamelingen, in totaal
6200 pagina's. Ik zal de boeken
hieronder kort behandelen, in
chronologische volgorde.
I. J.P. Sprenger van Eyk, Handleiding tot de kennis van onse vaderlanclsche spreekwoorden en
spreekwoordelijke zegswijzen, bijzander aan de scheepvaart en het
scheepsleven, het dierenrijk en
het landleven onileend (1844).
Het gaat hier om een bundeling
van de vijf spreekwoordenboeken
die Sprenger van Eyk (1777-1859),
predikant te Rotterdam, sinds 183~
uitgaf. In de traditie van de negentiende eeuw is het boek voorzien
van vele naschriften, nalezingen,
vervolgen, 'toelichtende bedenkingen' en diverse registers, waardoor
het werk in boekvorm lastig te
raadplegen is. En dat is jammer,
want het bevat een schat aan informatie over spreekwoorden en
zegswijzen die betrekking hebben
op scheepvaart, landbouw, jacht,
visserij en 'landelijke spelen en
vermaken'. Toegevoegd wordt Het
spreekwoordelijk gebruik van bijbeltaal in de burgerlijke zamenleving,
een dun boekje dat Sprenger van
Eyk omstreeks 1840 publiceerde.

2. P.J. Harrebomee, Spreekwoordenboek der Nederlanclsche taal

(1858-1870) •

Met 42.000 spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen zou dit de
grootste verzameling van de cdrom worden. P.J. Harrebomee, die
onderwijzer was, kende eigenlijk
het verschil tussen een spreekwoord en een 'gewone' uitdrukking niet zo goed. Indertijd yond
men dat kwalijk, nu kunnen we er
blij mee zijn, want zijn boek bevat
daardoor ook veel eigentijds idioom dat nergens anders is vastgelegd. Wat Harrebomees levenswerk
verder zo belangrijk maakt, is dat
hij alle publicaties over spreekwoorden die vanaf de vijftiende
eeuw waren verschenen (ruim
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tweehonderd) in zijn boek verwerkte. Vanwege de talloze toevoegingen en correcties is zijn naslagwerk echter wel een gek makend
labyrint - een probleem dat in digitale vorm vervalt.
3. A.E.B. Herroem, Bacchus in
spreekwoordentaal, aangetoond
in eenige honderden spreekwoorden en spreekwoordelijke gezegden (1874).
A.E.B. Herroem is het (doorzichtigel pseudoniem vall P.J. Harrebomee, Dit boek is geheel gewijd
aan spreekwoorden en uitdrukkingen die met drank te maken hebben. Het bevat relatief veel dialectinformatie en aardige inkijkjes in
het drankgebruik in de negentiende eeuw.

4. H. Frijlink, Gevleugelde woorden (1875).
De eerste belangrijke collectie citaten in het Nederlandse taalgebied.
Dit zeldzame boekje bevat ruim
1300 gevleugelde woorden - uit
het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Latijn - met een korte toelichting. Hendrik Frijlink (18001886) was uitgever in Amsterdam.
Hij nam ook allerlei spreekwoorden op.
5. E. Laurillard, Bijbel en volkstaal: opgave en toelichting van
spreuken ofgezegden in de volkstaal; aan den Bijbel ontleend
(1875).

Met dit boekje won dominee Laurillard (1830-1908), indertijd een
zeer bekende predikant en publicist, de gouden erepenning van de
Hollandsche Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
In vijf hoofdstukken behandelt hij
onder meer spreukeri en gezegdes
met betrekking tot bijbelse personen, bijbelse plaatsnamen en
'plechtigheden en zeden'.
6. C.R Zeeman, Nederlanclsche
spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen,
aan den Bijbel ontleend (1877).
Won Laurillard met het bovenge noemde boekje de gouden erepenning van de Hollandsche Maat-

schappij, dominee Zeeman (18281906) kreeg met zijn werk de
tweede prijs: een zilveren erepenning. Terugkijkend moetje vaststellen dat de jury ernaast zat:
Zeemans boek is veel waardevoller
en degelijker. Het is bijna vier keer
zo dik, en Zeeman gaat veel dieper
op de materie in. Zijnwerk is alfabetisch van opzet.

lexicografie'. Het boek bevat ook
veel spreekwoorden, zegswijzenen
citaten.

9. FA. Stoett, Nederlandsche
spreekwoorden, spreekwijzen,
uitdrukkingen en gezegden (19231925).

8. A. De Cock, Spreekwoorden
en zegswijzen: afkornstig van
oude gebruiken en volkszeden
(1908).

Alfons De Cock (1850-1921) behoort tot de belangrijkste en ijverigste volkskundigendie Vlaande7. T.H. de Beer en E. Laurillard,
ren heeft voortgebracht. In dit beWoordenschat: verklaring van
kroonde en moeilijkte verkrijgen
woorden en uitdrukkingen (1893- werk behandelt De Cockhonderden spreekwoorden rond thema's
1899).
Dit naslagwerk staat bekend a1s
als 'volksvermaken', 'vrijen en
het leukste woordenboek van de
trouwen' en 'eet- en drinkpartijen'.
negentiende eeuw. Het doel van de Toegevoegd worden de eveneens
makers was een Nederlandse tezeldzame Spreekwoorden en zegsgenhanger te maken van het bewijzen over de vrouwen, de liefde en
kende Britsenaslagwerk Brewer's
het huwelijk. Verzameld, taalkundig
Dictionary of Phrase and Fable. De verklaard enfolkloristisch toegelicht
Beer en Laurillardlegden zich erop door A. de Cock (1911, 319 bladzijtoe om vooral woorden en uitdruk- den) en Spreekwoorden, zegswijzen
kingen op te nemen die door de
en uitdrukkingen op volksgeloof
gangbare woordenboeken, waarberustend. Dit laatste boek, dat in
onder de grote VanDale, over het
1920 en 1921 in twee delen verscheen, werd weI door De Cock
hoofd waren gezien. Vandaar dat
dit werk weI is getypeerd als de
begonnen, maar niet door hem
'bezemwagen van de Nederlandse voltooid.

De Amsterdamse hoogleraar F.A.
Stoett schreef het eerste wetenschappelijke naslagwerk over
spreekwoorden. Hij is zeer degelijk
en geeft veel bronnen, maar behandelt relatief weinig spreekwoorden, namelijk 2688. Het boek staat
al op internet (bij www.dbnl.nl),
maar mag op een cd-rom als deze
natuurlijk niet ontbreken.
Hoe tekent u in?
Intekenen kan bij het secretariaat
van Onze Taal,via administratie@onzetaal.nl, of per post:
Genootschap Onze Taal, Raamweg
la, 2596 HL Den Haag. De cd gaat
€ 35,- kosten, maar wie v66r 15
januari voorintekent, krijgt € 5,korting. AI met al is dat een fraetie
van de waarde van de gehele collectie, dus - om met een typisch
Nederlandse uitdrukking te eindigen - wie het nalaat, is een dief
van zijn eigen portemonnee.
•

"

Dankzij KriQstaat iedereen
versteld van mijn flux de bouche
Pycnicus, apanage,

"

suv, misjp oche, troglodiet;

onze media staan bol van de moeilijke woorden .. .
KriQ, het digitale 'min imagazine' voor taalliefhebbers, verschijnt
werkdagelijks met een moeilijk, grappig, modern of modieus woord
uit de media van dat moment. Zo krijgen ruim 10.000 lezers
altijd rond koffietijd weer ve rse woord insp iratie in hun ma ilbox.
Elke dag roept KriQ een gl imlach, vraagteken of gevoel van herkenning op .

De beste 101 KriQ's van 2004 zijn nu gebundeld in het jaarboekje KriQ 2004.
In 124 pagina's presenteert de redactie bij elk woord de betekenis, uitspraak en context.

Su rf naar www.kriq .nl/otl en bestel voor slechts € 14,95 (inclusief BTW
en verzendkosten) dit unieke naslagwerkje. U bent dan meteen donateur en
u hebt onbeperkt toegang tot het online-KriQ-archief met meer dan 500 KriQ's.

a
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ETYMOLOGICA _
IAMTAM
Nicoline vander Sijs
.A N D R E.AE

V E 8..A' L II.

Naastmenstruatie komt ongesteldheid voor,en ook pancreas en aMeeslcIierworden beldegebl1llkt, net als gangreen en Icoudvuur. Voorveer
medlschebegrippen kennenwe zoweleen leenwoordalseen Neder"
landswoord. Hoekomenwe aan dietweeledlge termlnologle1 Omdie
vraagdraalt het Indeze afleverlngvan 'Etymologica'.

V

anouds werden medische werken voornamelijk in het Latijn
geschreven. De middeleeuwse geneesheren baseerden
hun kennis op die van de Romeinen, die zich weer op de Grieken
beriepen, en dan vooral op Hippocrates, de 'vader van de geneeskunde' (rond 400 v.Chr.). De medische kennis die Hippocrates en
andere geleerden tot dan toe vergaard hadden, is in een systeem
samengevat door de Griekse arts
Klaudios Galenos (130-ca. 210
n.Chr.), meestal in gelatiniseerde
vorm Claudius Galenus genoemd.
Doordat de middeleeuwse artsen in de Lage Landen veelal in
het Latijn schreven, gebruikten ze
in hun contacten met patienten allerlei Latijnse vaktermen. Hierdoor
zijn in de Middeleeuwen nogal wat
Latijnse leenwoorden in het Nederlands terechtgekomen, zoals bal-

sem, cataract, dokter, epidemie,
karbonkel, kuur, laxeren, medidjn,
melancholie, pil, recept, remedie,
spatel en tinauur. Ook namen voor
lichaamsdelen, zoals orgaan, palm,
pols en zool, gaan terug op het Latijn . De genoemde woordenzijn
allemaal aangepast aan het Nederlands; de meeste mensen zullen de
Latijnse herkomst er niet direct
aan afzien .
Secties
In de Renaissance brak de kritische
zin door. Waarneming en experiment kwamen centraal te staan.
De wetenschap werd gedemocratiseerd: was die in de Middeleeuwen
gebaseerd op klassieke, Latijnstalige werken, in de Renaissance kon
iedereen experimenten uitvoeren,
ook mens en die het Latijn niet
machtig waren. Als typerend voorbeeld van eigen onderzoek kan de
anatomie dienen: voor het eerst
sinds de Oudheid ging men weer
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Portretvan
Andreas
Vesalius.
un:Andreas Vesallus,
Dehumani rorporis

fobriaJ (Iibrls septem).
Basel. 1543

lijken opensnijden. Daarbij kwamen allerlei feiten aan het licht die
niet klopten met de beweringen
van de klassieke schrijvers. De eerste die de autoriteit van de 'goddelijke' Galenus omverwierp, was
Andreas Vesalius, eigenlijk Andries
van Wesel (1515-1564). Bij zijn secties ontdekte hij dat Galenus op
maar liefst tweehonderd plaatsen
onjuiste beweringen had gedaan.
Tot die tijd waren waargenomen
afwijkingen van Galenus altijd
goedgepraat: toen men bijvoorbeeld zag dat de blindedarm kleiner was dan Galenus beweerde,
gaf menals verklaring dat het orgaan ten gevolge van gulzigheid
en overdaad in de loop van de tijd
verschrompeld was.
De secties werden in het openbaar gehouden; de eerste openbare
ontleding yond omstreeks 1550in
Amsterdam plaats op een ter dood
gebrachte misdadiger. Hierdoor
konden ook leken - chirurgijns,
vroedvrouwen en anderen voor wie
het Latijnstalige wetenschappelijk
onderwijs gesloten was - er kennis
van nemen. Deze praktische heel-

meesters vormden in die tijd een
belangrijke factor in de medische
wereld. Zij verrichtten de meeste
medische handelingen voor het
gewone volk, want lang niet iedereen kon zich een artsenbezoek veroorloven. De gevestigde medische
wereld gniffelde overigens om het
gebrek aan Latijnse scholing bij de
chirurgijns, en vertelde over een
Amsterdamse chirurgijn-barbier,
die het bovenste dijbeen "muskel
trokantier majoor" noemde.

landstaal
Door de veranderingen in de wetenschappelijke verhoudingen
gingen artsen nadenken over de
voertaal van hun werken: het lag
. niet meer per definitie voor de
hand om in het Latijn te schrijven.
Wanneer men voor lager opgeleiden binnen het medische circuit
schreef, zoals vroedvrouwen of
chirurgijns, of wanneer men voorlichting aan leken wilde geven,
dan gebruikte men de landstaal;
wanneer men voor collega's of studenten schreef, koos men meestal
voor het Latijn.

Als men Nederlands hanteerde,
dan moest men een keuze maken
tussen vreemde en inheemse WOOfden. Universiteitsartsen koesterden
het Latijn als intemationale taal en
als geheimtaal, en natuurlijk kon
het inderdaad handig zijn voor
dokters om onderling en met hun
studenten in het Latijn overleg te
plegen in aanwezigheid van de patient. Als zij zich dan in de landstaal tot de patient richtten, zullen
ze geneigd zijn geweest vemederlandste vreemde woorden te gebruiken. In de zeventiende eeuw
zijn dan ook vele Latijnse/Griekse
medische leenwoorden onderdeel
geworden van het Nederlands,
zoals abdomen, aorta,brcndiien,
clitoris, diafragma, larynx, pancreas, scrotum en uterus. Anders
dan de middeleeuwse leenwoorden hebben de zeventiende-eeuwse woorden hun Latijnse/Griekse
uiterlijk veelal behouden: de
vreemde oorsprong is nog duidelijk aan de woorden te zien.

den, zoals netvlies, ruggenmerg en
slokdarm; alvlees werd in de negentiende eeuw uitgebreid tot alvleesklier. Andere medische Nederlandse termen die in de zestiende
of zeventiende eeuw gevormd zijn,
zijn bijvoorbeeld baarmoeder en
koudvuur (ter vervanging van
gangreen, dat in dezelfde tijd geleend werd).

ook leken geven soms de voorkeur
aan een geleend woord, en weI om
eufeInistische redenen: een derge1ijk woord klinkt objectiever en afstandelijker, het lijkt neutraal en is
minder bekend of concreet. Vandaar dat bij de voorlichting aan
kinderen somInigen de voorkeur
geven aan formele woorden als
penis en vagina boven 'plattere'
Nederlandse synoniemen. Anderen
Verschillende contacten
spreken liever van transpireren en
In de medische terminologie speel- attaque dan van zweten en beroerden dus van oudsher een aantal
teo Een vreemde term klinkt ook
factoren een rol: enerzijds bevorserieuzer en mysterieuzer dan een
derde het contact tussen artsen,
Nederlandse: je kunt je bij je baas
heelmeesters, leken en patienten
beter ziek melden met griep of een
het gebruik van het Nederlands,
bum-out dan met een verkoudheid
anderzijds hield het wetenschapof overspannenheid. Een laatste
pelijke, intemationale contact tus- verschijnsel dat de laatste decensen artsen-geleerden het bestaan
nia leenwoorden bevoordeelt
van vreemde woorden in stand.
boven eigen termen, is de enorme
Want de medische wereld is bij uit- intemationale media-aandacht die
stek internationaal georienteerd,
wordt besteed aan medische en
Nog aan het eind van de negenparamedische onderwerpen, met
tiende eeuw, in 1895, werd tijdens
als dieptepunt programma's als
een congres te Baselvastgelegd
Extreme makeover, waarin aIlerlei
welke Latijnse anatomische namen cosmetische operaties worden uitPuristische beweging
gebruikt moesten worden in de in- gevoerd. Hierdoor raakt een steeds
Artsen die voor leken schreven,
temationale medische wetenschap. groter publiek bekend met de wegaven veelal de voorkeur aan inEen behoorlijk deel hiervan is tetenschappelijke namen van allerlei
heemse woorden, omdat die gerechtgekomen in het Nederlands.
ziekten en ziekteverschijnselen.
makkelijker te begrijpen waren,
Denk aan anus, colon,jollikel, geni- Kinderenvan dertien vertellen
maar ook omdat er in die periode
taliin, meniscus, ovarium, papil,
over hun anorexia of boulimia en
een sterke puristische beweging
thorax en trachea. Ook andere me- ouderen praten vrijmoedig over
was, gericht tegen Latijnse en
dische leenwoorden, bijvoorbeeld
•
hun neuroses en psychoses.
Franse leenwoorden. Een belangmenstruatie en tuberculose, zijn in
rijke rol in de verbreiding van een
de negentiende eeuw overgenomen; in die eeuw zijn ongeveer
Nederlandse medische terminoloNEDERLANDSE TERMEN UIT
evenveel medische termen geleend
gie speelde de Dordtse arts Johan
als in de zeventiende eeuw.
van Beverwijck (1594-1647). Hij
DE ZEVENTIENDE EEUW
schreef een groot aantal medische
Het gevolg van de verschillende
De Dordtse arts [chan van Beverwijck schreef in de zeventienwerken in het Nederlands. De besoorten contacten (tussen arts en
de eeuw een graot aantal medische werken in het Nederlands.
kendste zijn Schatdergesontheydt, leek en tussen artsen onderling) is
In het Woordenboek derNederlandsche Taa/ staan veel woorden
Schatderongesontheyt en Heeldat in de geneeskunst veelal nog
waarbij zijn boeken als eerste of enige bran genoemd worden:
konste, gepubliceerd tussen 1636
steeds een dubbele terminologie
en 1654. Dit drieluik gold als een
voorkomt, waarin naast leenwoorkatheter
aarsdarm
medische vraagbaak en was de
den eigen Nederlandse termen bekoe/drank
achterbrein
eerste complete gezondheidsleer in staan, denk aan woordparen als
kraakbeen
alvlees
het Nederlands voor een breed
abdomen en onderbuik, cataract en
loslijvig 'gemakkelijk
bindvlies
staar, gangreen en koudvuur, megaOeken)publiek. In dit werk komt
stoelgang hebbend'
binnenkoorts
een groot aantal woorden voor
lomanie en grootheidswaan, melanmagenhals'slokdarm'
borstader
cholie en zwartgalligheid, menstruwaarvan het Woordenboek derNenetvlies
borstbeen
pees 'bindweefselstreng
derlandsche Taal Van Beverwijck
atie en ongesteldheid, ovarium en
borstspier
als spieraanhechting'
als eerste of enige bron noemt (zie eierstok, pancreas en alvleesklier,
buikvlies
ribbenvlies
duive/sdrek
het kader). Wellichtheeft Van
retina en neivlies, tuberculose en
ruggenmerg
endeldarm
tering, en uterus en baarmoeder.
Beverwijck een aantal van deze
sleutelbeen
ga/blaas
woorden gemunt, in ieder geval
slokdarm
geboortevlies
Eufemismen
heeft hij een belangrijke bijdrage
twaalfvingergedarmte
hard/ijvigheid
geleverd aan de verbreiding ervan. Dat Nederlandse termen weI zijn
voorbrein
hersenvlies
opgekomen naast de vreemde terDat ze ruime verbreiding kregen,
zetpil
hoofdpijn
blijkt weI uit het feit dat diverse
men, maar deze met hebben verzwaarlijvig
hygiene
van de door hem genoemde woor- drongen, ligt niet aIleen aim de inden tot op heden gebezigd wortemationaal georienteerde medici;
o

N Z ETA A l

2 0 0

4 -

1 2

[357]

AANBIEDINGEN VOOR LEZERS
Voormeeraanbiedingen ziewww.onzetaal.nl/aanbiedingen

Het ontstaan van het ABN

Beroepsnamenboek

Het Nederlands als mensenwerk

Ambachtsnamen in kaart gebracht

'nderen leren al eeuwenlang op
school dat het grater dan is en
iet grater als, dat er een verschi!
bestaat tussen kennen en kunnen en dat
dubbele ontkenningen als nooit geen
oorlog uit den boze zijn. Kortom: ze
leren wat Standaardnederlands wordt
genoemd. Maar wie bepaalde de norm?
Etymologe Nicoline van der Sijs, die
jarenlang intensief oude brannen onderzocht om deze vraag te beantwoorden , beschrijft in dit uitvoerige naslagwerk aan de hand van
veel concrete gevallen hoe en tegen welke achtergrand de
uitspraak, de spelling, de woordenschat en de grammatica
beregeld werden door taalkundigen, en hoe bijbelvertalers,
wetenschappers en literaire schrijvers als Hooft en Vondel er
hun stempel op hebben gedrukt. Bovendien weerlegt ze in
haar boek de algemeen geaccepteerde theorie over de oorsprang van het ABN en belicht ze recente ontwikkelingen in
de taal. Een standaardwerk voor iedereen die wil weten
waaram het Nederlands is zoals het is.

oonschipper, schouwschuiver, darinkdelver, meekrater,
pannenpopper, jezusmaker, ravodeur- het lijken scheldwoorden van kapitein Haddock , maar het zijn stuk voor
stuk oude Nederlandse en Belgische beroepsnamen. Historische bronnen bevatten veel van dat soort onbekende ambachts- en beroepsaanduidingen, die vaak in geen enkel
naslagwerk terug te vinden
zijn. Amateur-genealoog Joop
Glasbergen ging er gericht
naar op zoek en yond er tot
nu toe zo'n 25.000 uit de periode van 1300 tot 1900 - en
die zijn nu samengebracht in
zijn Beraepsnamenboek. Het
boek bevat een schat aan informatie, over de vindplaatsen
en de ouderdom van beraepsnamen, maar ook over wat
het beraep of ambacht inhield.

If

P

€ 6,- korting voorlezersvan Onze Taal

€ 5,- korting voorlezersvan Onze Taal

Tool alsmensenwerk. Het ontstaanvanhet ABN (Sdu Uitgevers, gebon-

Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen V00f1900 ;n Nederland enBelgie

den , 600 bladzijden) kost in de boekhandel € 54,50. Het boek wordt u

(Uitgeverij Veen, gebonden, 575 bladzijden) kost in de boekhandel

zonder verdere kosten toegestuurd als u € 48,50 overmaakt op rekeen uw Iidnummer of adres. Voor Belqie: € 50,75 op postrekening

€ 45,-. Het boek wordt u zonder verdere kosten toegestuurd als u
€ 40 ,- overmaakt op rekening 4265902 van Onze Taal in Den Haag
o.v.v. 'Beroepsnamen' en uw Iidnummer of adres. Voor Belqie: € 42,25

000- 1635566-49 .

op postrekening 000-1635566-49.

ning 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag o.v.v. 'ABN'

Idioomwoordenboek

Etymologisch woordenboek

e historie - dat wil zeggen herkomst, ontpreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden,
zegswijzen, spreuken en vergelijkingen wikkeling en date ring - van woorden
wordt beschreven in het Van Dale etymolokortom: idioom - vortnen een smeermidgisch woordenboek. De 30.000 lemma's in dit
del van de communicatie. Desondanks is niet
boek geven informatie over aIle niet-samengealtijd duidelijk waar een uitdrukking vandaan
komt, of wat er nu precies mee bedoeld wordt.
stelde en niet-afgeleide woorden die voorkomen
in de grate Van Dale - inclusief recente leenIn dat geval biedt het Idioomwoordenboek van
Van Dale uitkomst . Het geeft van zo'n 10.000
woorden, zoals black-out, creditcard, jeans en
uitdrukkingen de betekenis en de herkomst,
triatlon- en daarmee is dit etymologisch woorplus informatie over varianten en synonieme uitdrukkingen,
denboek aanzienlijk grater dan andere etymologische uitgaven .
Een handig en compleet naslagwerk, maar ook een prettig bladeren over equivalenten in andere Europese talen . Het gebruik
van de uitdrukkingen wordt verduidelijkt met citaten uit de
en leesboek.
hedendaagse media. Het Idioomwoordenboek ziet er anders uit
dan een gemiddeld woordenboek: toegankelijker en minder
Idioomwoordenboek (gebonden, 1049 bladzijden) en Etymologisch woordenboek (gebonden, 1067 bladzijden) van Van Dale Lexicografie kosten in de
wetenschappelijk.

D

S

boekhandel elk € 69,-. Het boek van uw keuze wordt u zander verdere kos-

Korting voorlezersvan Onze Taal:
€ 14,- op de afzonderlijke titels;
€ 40,- korting op de twee boeken tezamen
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ten toegestuu rd als u € 55,- overmaakt op rekening 4265902 van Onze
Taal in Den Haag o.v.v. 'Idioom ' of 'Etymologie' en uw Iidnummer of adres.
Voor de twee boeken samen: € 98,- o.v.v. 'Idioom en etymologie'. Voor
Belqie resp. € 57,25 of € 100,25 op postrekening 000-1635566-49 .

Ideetje voor de feestdagen1
Ruggespraak
gebundeld
AI meer dan tien
jaar lang ontvangt de redactie
De grappigsle taalkronkels
van Onze Taal
uildemedia IM
,J-',."
maandelijks tientallen knipsels
met allerlei taal':?-'!. --kronkels uit de
~.
:
.
•
~
.
media. De grapVerzameld door
pigste selecteren
helGenoolSchap Dnze Taal
voor de ruwe
let
on Hell dl len
briek 'Ruggespraak', achter
op het tijdschrift, en de allergrappigste
uit die rubriek - zo'n zeshonderd knipsels - zijn nu gebundeld in Door rood
en spook gereden. Omdat niet altijd
meteen duidelijk is wat er nu precies
mis is met zo'n uitglijder, wordt de taalkundige achtergrand van veelvoorkomende misgrepen in luchtige kaderteksten toegelicht (96 bIz.).

Door rood en
spook gereden

~ ',~ '

•.

lI~tflIRte.

Toegestuurd voor € 7,95

Rijmsehijf
... ~ Volgendjaar
betere sinterklaasgedich:
egJ
: ten? Oat kan
Ci);.:...
met de CdfJliiii
~~ rijmrom van
''~1.
Van Dale. Dit
...
programma
kent een miljoen Nederlandse woorden
en selecteert op basis van de uitspraak
van het zoekwoord alle geschikte rijmwoorden - en oak de iets minder geschikte, zoals zaden bij spade, en salaris
bij fanfares. En vervolgens worden ze
oak nag geordend, zodat de beste suggesties bovenaan komen te staan.

~

\"-van ::::2l"
~

~

Toegestuurd voor € 6,-

Opbergmap Onze Tool
V kunt bij het genootschap een op bergmap bestellen
waarin u twee jaargangen van het tijdschrift Onze Taal
(totaal ruim 700
bladzijden) kunt opbergen. De map
he eft een stevig omslag met een graene linnen buitenkant.
De rug en de voorkant zijn voorzien
van het logo van het genootschap. De
tijdschriften worden aan de binnenzijde
van de map bevestigd met behulp van
bijgeleverde spelden.

fen map: € 11,- inclusief
verzendkosten; afhaa/prijs € 6,-;
iederevo/gende map € 6,-

De herkomst
vanwoorden
. .- - - - -. . Waar is ijsco een
verkorting van? Uit
welke taal komt pierewaaien? Het antwoord vindt u in
Pierewaaien, een
boek met 350 meerkeuzevragen over
de herkomst van al-"""" 331
lerlei woorden en
uitdrukkingen. Bij
elke vraag krijgt u drie uitgewerkte antwoordmogelijkheden. Aan u de taak het
juiste antwoord te achterhalen. 20 leert
u spelenderwijs meer over de vaak onverwachte achtergranden van alledaagse Nederlandse termen (168 bIz.).

..._-_.....

Toegestuurd voor € 6,50

Bommeltaal

Serabblewoordenlijst

Marten Toond er
schreef opvallend
creatief Nederlands, en die
'Bommeltaal' is
het onderwerp
van het door
Onze Taal samengestelde boekje
9l=#=9:1=J1I=lf==*=#==#==# 'Als u begrijpt wat
ik bedoel'. Het
bevat artikelen
9l=#=9:1=J1I=lf==*=#==#==# van onder anderen Kees Fens, Seth Gaaikema en Jan
Walkers, en een alfabetisch Bommellexicon met 270 tekstcitaten uit zo'n 80
Bommelverhalen. Daarin staan bekende
vondsten als breinbaas, denk-raam en
(min)kukel, onbekendere als noppig,
kaatselaar en kwijtsels, maar oak de typische taal van bijvoorbeeld de markies
de Canteclaer (no bIz.) .
---rr-.r--rr---rr---rr--n

Toegestuurd voor € 8,-

De grate Van
Dale wordt bij
het scrabbelen
vaak als scheidsrechter gebruikt,
maar die geeft
geen vervoegingen en verbuigingen - terwijl die
weI goed gerekend worden.
Daarom stelden
de Vlaamse en de Nederlandse scrabblebond een scrabblewoordenlijst samen
met daarin alle 130.000 bij het Scrabble
toegelaten woorden van twee tot en met
acht letters, inclusief vervoegingen, verbuigingen, meervouden en verkleinvormen. Het boek bevat oak het officiele
'Taalreglement' van de scrabblebonden.
Boekhandelsprijs € 14,95 (247 bIz.).

Toegestuurd voor € 11,45

Bestelwijze
Maakper titel het aangegeven bed rag over
op rekeningnummer 4265902 t.n.v. Genoot schap Onze Taal,Den Haag, en de uitgave
wordt u zander verdere kosten toegestuurd.
Vermeld a.u.b. de titelaanduiding en uw Iidnummer of adres. Postrekeningnummer
voor Belqie: 000-1635566-49.

titel

bedrag

Door rood enspookgereden
Pierewaaien
Opbergmap
'Als u begrijpt watikbedoel'
Scrabblewoordenlijst
Cd-rijmrom

€7,95

vermelding
Rood en spook
Pierewaaien
Opbergmap
Bommel
Scrabble
Rijmrom

€6,5 0
€11,€8, -

€11A5
€6,-
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voor Belqle
€8,95
€8,€11,€9,€12,95
€6,5 0
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KUCHDE, TOBTE EN TURFTE
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Lekkage in 't kofschip

Mirjam Ernestus enHarald Baayen - Max-Pianck-instituutvoorPsycholingu"istiek en
Radboud Universiteit Nijmegen

Generaties schoolkinderen zijnopgegroeid metderegel van 't kofschip,

niet dat krabben met een b wordt uitgesproken en geschreven in plaats van met eenp, eiidansen met een s
waarmee je zohandig kuntvaststellen wat dewerkwoordsuitgang isinde in plaats van met een z?
We deden een tweede experiment met 28 andere
studenten. We lieten hun de wij-vormen van de werkverleden tijd, maarindepraktijk wordt hijnietaltijdnageleefd. Mensen
woorden horen (wij krabben). De deelnemers konden
nu de laatste klank van de werkwoordstam horen. Ze
kiezen nietmeervoorkrabde en pochte, zoals hetvolgens deregel moet,
hoorden krabben met een b, en konden dus weten dat
krab voor -en op een b eindigt, en dat dit werkwoord
maarvoorkrobte en pochde. Waarkomtdatdoor? En hoeergisdat7
de uitgang -de krijgt. Toch vonden we nauwelijks verschillen tussen dit experiment en ons eerste onderzoek. Ook deze nieuwe groep studenten vormde
ijna 150 jaar geleden formuleerde L.A. te kuchde, pochde, krapte (of krabte), schrobte, loensde,
Winkel de regel van "t kofschip' bij de
kruisde, etc. Sprekers maken dus geen afwijkende
beschrijving van de Nederlandse verleverleden tijden omdat ze onbekend zijn met de heIe
werkwoordsvorm. Maar waarom dan weI?
dentijdsvormen. Elke werkwoordstam
die in de hele werkwoordsvorm op een
Nonsenswoorden
medeklinker in 't kofschip eindigt - bijvoorbeeld
kuch(en), stap(pen), dans(en) - krijgt -te. AIle andere
In weer een ander experiment kregen proefpersonen
de ik-vorm van niet-bestaande werkwoorden te hostammen krijgen -de. Dus de verleden tijd van kuch,
stap en dans is kuchte, stapte en danste, en die van tob, rene Zij hoorden bijvoorbeeld ik daup, ik tauch, ik. bijs,
zaag en turf (met de hele werkwoordsvorm turven)
etc. Ook zij schreven de verleden tijd Ope Je zou verwachten dat proefpersonen deze taak niet kunnen
tobde, zaagde en turfde.
Maar is 't kofschip weI zo'n goede beschrijving van uitvoeren, dat ze niet kunnen kiezen tussen -de en -te.
hoe het Nederlands zich in dit opzicht gedraagt? Vol- Ze horen aIleen ik daup en ze kunnen dus niet weten
gen alle regelmatige verleden tijden 't kofschip? In het of het hele werkwoord daupen of dauben is.
Tegen onze verwachting in hadden onze proefperCorpus Gesproken Nederlands, een recente databank
met gesproken Nederlands, vonden we vormen als
sonen totaal geen problemen met deze taak. Ze hadglimlachde en kruisde. Zijn deze afwijkende vormen aI- den weI degelijk intuities over de verledentijdsuitleen maar uitzonderingen of is er meer aan de hand?
gang van niet-bestaande werkwoorden. Bovendien
kozen ze, zonder elkaars antwoorden te weten,
meestal voor dezelfde uitgang. Welke verleden tijd
Nietvlekkeloos
zou u opschrijven voor vormen die klinken als daup
In een experiment lieten wij 28 studenten van de
(wat ook gespeld kan worden als daub), tauch (wat
Nijmeegse universiteit de ik-vorm van 178 bestaande
ook gespeld kan worden als taug) of bijs (waarvan
werkwoorden horen (bijvoorbeeld ik: krab). De studenten schreven de verleden tijd van deze werkwoor- het heIe werkwoord zowel bijsen als bijzen zou kunden op (ik krabde). Universitaire studenten zijn hoog- nen zijn)? De proefpersonen kozen bijna unaniem
opgeleid, en we verwachtten daarom dat zij hun taak voor daupte, taugde en bijsde.
Proefpersonen zetten -te achter een nonsenswerkvlekkeloos zouden uitvoeren. Deze verwachting kwam
niet helemaal uit. Veel studenten (10% tot 500/0 van de woord als de meeste vergelijkbare werkwoorden ook
deelnemers) hadden problemen met bepaalde werk-te krijgen. Een voorbeeld: de meeste werkwoorden
woorden. Zij noteerden kuchde in plaats van kuchte,
waarvan de ik-vorm op eenp-klank eindigt, krijgen
pochde in plaats van pochte, krapte in plaats van krab- -te (bijvoorbeeld klap, klop, kap en kaap), en we zien
de, schropte in plaats van schrobde, loensde in plaats
dat proefpersonen een voorkeur hebben voor -te bij
van loenste, kruisde in plaats van kruiste, dansde in
nonsenswerkwoorden eindigend op een p-klank (vandaar daupte). In het omgekeerde geval, als een nonplaats van danste, turfte in plaats van turfde, etc. Het
gaat hier vrijwel steeds om werkwoorden die relatief
senswerkwoord juist lijkt op bestaande werkwoorden
weinig gebruikt worden. Kenden de studenten deze
die -de krijgen, dan kiezen de meeste proefpersonen
daar ook voor. Zo krijgen de meeste werkwoorden
weinig frequente werkwoorden niet goed? Wisten ze
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waarvan de ik-vonn op een ch-klank eindigt de uitgang -de (bijvoorbeeld zaag, waag en klaag), en de
meeste proefpersonen vonnden taugde. Nog een voorbeeld: de meeste werkwoorden waarvan de ik-vonn
op een lange klinker en een s eindigt (loos, maas, verpoos, etc.), krijgen -de, en ook het nonsenswerkwoord
bijs krijgt zo meestal -de.
Dit experiment met nonsenswoorden laat zien dat
sprekers de uitgang aan het werkwoord geven die het
gebruikelijkst is voor de gelijkk1inkende woorden. Met
andere woorden: hun keuze is gebaseerd op analogie.
Kant-en-klaar
Als we nu bekijken welke bestaande werkwoorden uit
de eerste twee experimenten vaak een verleden tijd
opleveren die in strijd is met 't kofschip, dan zijn dit
precies de werkwoorden die weinig frequent zijn en
die zich anders gedragen dan de gelijkk1inkende woorden . Neem nu krabben. De ik-vonn van dit werkwoord
wordt uitgesproken met een p (bijvoorbeeld in ik:
krab), en dit soort stammen krijgt meestal -te (stapte,
klapte, stopte, raapte, etc.). Omdat krabben -de krijgt, gens de spellingnonn een andere verledentijdsuitgang
is het dus een uitzondering. Een ander voorbeeld is
hebben dan volgens de meeste sprekers natuurlijk is.
kuchen. De ik-vonn kuch eindigt op een ch-klank, en
Het gebruik van 't kofschip in het onderwijs legt zo
de meeste werkwoorden die op deze klank eindigen,
een onnatuurlijke, of ten minste te ver doorgevoerde
krijgen -de (zaagde, pleegde, droogde, etc.). Kuchen is
systematiek op aan de taal, waardoor veel mensen,
een uitzondering. A1s laatste voorbeeld noemen we
ongeacht hun opleiding, verleden tijden schrijven en
kruisen, waarvan de ik-vonn op een lange klinker en
zeggen die tegen de norm van 't kofschip ingaan .
een s-klank eindigt. Bijna alle stammen waarvoor dat
Dit roept de vraag op of we de regel moeten behouook geldt, krijgen de uitgang -de (loosde, verpoosde,
den en moeten accepteren dat zelfs hoogopgeleiden
etc.), Kruis is een uitzondering op deze generalisatie.
simpele vonnen dikwijls fout spellen, of dat het beter
Sprekers maken dus afwijkende verledentijdsvor. zou zijn als we 't kofschip laten zinken en sprekers
men voor werkwoorden die relatief weinig voorkomen hun taalgevoellaten volgen, waardoor de spelling van
en een andere uitgang krijgen dan de gelijkk1inkende de verleden tijden beter overeenkomt met de uitwoorden. Veelvoorkomende vonnen zijn kant-en-klaar spraak? Als we 't kofschip voor de verleden tijd afopgeslagen in het hoofd van de spreker; hij hoeft de
schaffen, zouden we dat ook moeten doen voor de
verleden tijden dus niet steeds zelf te maken. Maar bij spelling van het voltooid deelwoord. De regel voor de
weinig frequente werkwoorden moet hij dat wel. Onze spelling van het voltooid deelwoord blijft dan 'spel het
resultaten laten zien dat sprekers niet altijd vonnen
voltooid deelwoord overeenkomstig de verleden tijd
maken op basis van 't kofschip, maar ook weI op grand of het verlengde voltooid deelwoord'. Dit levert voor
van analogie met de gelijkk1inkende woorden. Als het sommige werkwoorden weI andere vormen op (krabte
werkwoord een uitzonderlijke hele werkwoordsvonn
- gekrabte - gekrabt, kuchde - gekuchde - gekuchd).
heeft, vergroot dit de kans op verleden tijden die in
We geven dan gehoor aan de natuurlijke tendens om
strijd zijn met 't kofschip.
gelijkklinkende woorden gelijk te vervoegen.
•
Onderwijs
Toen Te Winkel de regel van 't kofschip verzon, was
dat met de bedoeling om deze in het onderwijs te
gebruiken voor verledentijdsvonnen; tegenwoordig
wordt het juist vaak voor het voltooid deelwoord gebruikt. Het is altijd gezien als een ezelsbruggetje, en
niet meer dan dat . Het doet niet meer dan beschrijven
wat iedere moedertaalspreker weet. Iedereen kan tenslotte zelf horen wat van een bepaald werkwoord (bijvoorbeeld schrobben) de verleden tijd is (schrobde) . En
de spelling van het voltooid deelwoord kan de taalgebruiker achterhalen door naar het verlengde voltooid
deelwoord te luisteren (degeschrobde vloeren, en dus
ook: hij heeftgeschrobd). Wat onze experimenten hebben laten zien, is dat sprekers de neiging hebben om
voor bepaalde werkwoorden vonnen te produceren
die niet in overeenstemming zijn met de regel van 't
kofschip, zoals krapte en kuchde. Zonder 't kofschip
zouden zulke vonnen veel vaker in gecorrigeerde en
geredigeerde teksten verschijnen. 't Kofschip is daarom
inmiddels meer dan een simpel ezelsbruggetje geworden. Het zorgt ervoor dar bepaalde werkwoorden vol-

Over de experimenten in dlt artikel iseerderuitvoeriggepubliceerd
inenkele vakbladen. Voor een overzichtziewww.onzetaal.nl/2oo4/
12/kofschip.html.
(advertentie)

'l k wil gelezen worden!'
Multatul i
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HET GROENE MONSTER

E

r zijn twee groene monsters. Het ene is het symbool van de jaloezie. Het
komt bijvoorbeeld voor
in de titel van een boek van Jan
Verhulst uit 2000: Jaloezie: het
groene monster, maar ook op internet is de uitdrukking ruimschoots
te vinden. Dat jaloezie geassocieerdwordt met de kleur groen,
is niet verwonderlijk. Dejaloerse
mens voelt zich niet helemaallekker, het bloed trekt weg uit zijn
gezicht en het gelaat neemt een
groenigekleur aan. Of een kleur
die naar geel neigt, want we hebben ook de uitdrukking groen en
geel worden vanjaloezie.
Er bestaat ook een langere variant van de uitdrukking, namelijk
het monstermet degroene ogen.
Dezevariant is voor het eerst aangetroffen in het werk van William
Shakespeare. Of de schrijver zelf
de bedenker was van het groene
monster is overigens niet zeker,
wel heeft hij het in ieder geval algemene bekendheid gegeven. In
de tragedie Othello (1604) zegt de
intrigant Iago:

Riemer Reinsma

Dezeoude variant roept een vraag
op. Waarom groene 6gen? Op die
vraag geeft de Oxford English Dictionary geen antwoord, maar uit
de gegevens die het woordenboek
levert, mogen wij opmaken dat de
kleur groen in Shakespeares tijd al
lang en breed de traditionele symboolkleurvoorjaloezie was.
Hetgroene monster is mogelijk
eenvoudigeen verkortingvan het
groenogige monster. Voorzover valt
na te gaan is de korte variant pas
tegen het eind van de twintigste
eeuw ontstaan, althans als aanduiding voorjaloezie.

Hulk
Maar er is ook een 'groen monster'
dat we al wat langer kennen - zij
het niet veel langer: de Hulk. Met
jaloezie heeft dit wezen niets van
doen, weI met woede en spierkracht. De Hulk (betekenis: 'kolos,
gevaarte') is een atoomwetenschapper die blootgesteldis aan
gammastralingen daardoor de
hebbelijkheid heeft zich bij razernij monsterlijkop te blazen en
groen uit te slaan. Het Hulk-personage begon zijn leven in 1962, in
0, beware, my lord, ofjealousy; een strip van Jack Kirby en Stan
Lee.De strip werd zo populair dat
It is the green-ey'd monster
.hij de basis werd voor een tv-serie;
which doth mock
That meat it feeds on (...)
deze liep van 1977 tot 1982 op het

Sceneuit The Hulk
(2 0 0 3).

Amerikaanse tv-station CBS. In
2003 werd er zelfs een speelfilm
vervaardigd over dit groene monster.
Inmiddels begint het erop te
lijkendat, na de groene Hulk en
de groenejaloezie, alle monsters
groen zijn. In 1992 publiceerdeEd
Emberley het kinderboek Go Away,
BigGreen Monster!, een soort the"
rapeutisch prentenboek waarmee
kleine kinderen zelf een monster
kunnen laten ontstaan en verdwijnen, en zo hun angst voor enge
dingen in goede banen kunnen leiden. Vierjaar later werd dit boekje
ook in het Nederlands uitgebracht
(Weg jij, groot groen monster!) .
Het 'groene monster' is een zo
bekend begrip geworden dat het
ook in woordspelingen verschijnt.
Zo bestaat (of bestond) er een
blad van natuurbeschermers dat
Hetgroene Monster heet, en de ondertitel maakt duidelijkwaarom:
Leefbaar Monster en Ter Heijde.
En sinds kort kunnen we het
groene monster niet alleen zien,
maar ook proeven. Een website
meldt dat je een GreenMonster
kunt maken met 112 gram wodka,
een ingelegde peper (een groene,
mogen we aannemen) en vier ijsblokjes. Het groene monster lijkt
daarmee definitiefgetemd.
•

KORT
KORT
Plat(ora

Ashbak

BertvandenAssem - Rotterdam

Hans vandenBroek - vertaler, Jogjakarta.
lndonesie

logie daarvan zouplatforums ookmogelijk moeten zijn alsmeervoud van
dat nieuwe platforum. En zokan de
spreker dietwijfelt tussen platforms
inds kortkom ikgeregeld het
woord platfora tegen inambtelij- en platfora zich uitstekend redden uit
dieonzekere situatie: platforms klinkt
kedocumenten. 'Dediscussies
daaroverworden momenteel gevoerd bij de meesteNederlandse sprekers
inverschillende platfora', heet het dan gelukkig hetzelfde alsplatforums.
bij eenonderwerp waarover noggeen
maatschappelijke overeenstemming is
E'tjes
bereikt.
Zouden dieambtelijke platfora inde Hugovander Flier - Rotterdam
wereld zijn gekomen dooreen spreker
diehet enkelvoud platform uitsprak als
et valtmeop dat ereen nieu[platforrem]7 Vanaf dat puntisde
we blJnaam voorde eurois.
combinatie van plat en forum slechts
Rotterdamse jongeren (in ieder
een kleine stap, envervolgens Iigt ook geval studenten) zeggen 'e'tje' in
het watgeaffecteerde meervoud plat- plaats van 'euro': "Hoeveel e'tjes
moeten webetalen?" Hetwoord
fora volkomen voorde hand.
Een tweede meervoud van forum is pleura wordtookgebruikt, maar in
volgens Van Dale forums, en naarana- mindere mate.
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et Indonesisch telt talloze leenwoorden uithet Nederlands.
Die zijn inde loop vande tijd
aangepast aande Indonesische tongval, endat Ievertjuweeltjes opals toples (voor 'stopfles') en dongkrak ('koevoet',van dommekracht). De laatste
tijdmaken die Nederlandse leenwoordeneenzowel gruwelijke alsgrappige
ontwikkeling door: zeworden verengelst. lang ingebruik zijndewoordenalsasbak, wastafel en onderstel
(van eenauto)worden nuop reclameborden en inadvertenties gespeld als
ashbak, washtafel en understel.
•
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VERKIEZINGEN MOOISTE WOORDEN
KUNNEN BETER
Erz1jn taalkwestleswaaroverheelverschillend kanworden gedacht.
Taalkundige Frank Jansenbehandelt maandelijks zo'n kwestle.
Hlj steekt daarbijzlJn elgen menlngnlet onder stoelen of banken,
en elndlgt telkens met een stelling,waarop u kunt reageren.

B

estaan ze nog, de missverkiezingen van wel eer? Gegadigden (v) paradeerden voor een jury
en moesten vragen beantwoorden
waarmee hun intellect en compassie getest werden. Na afweging
van een en ander koos de jury dan
de miss. Nu gaat dat anders, zo
blijkt uit de jacht op 'het lekkerste
ding' (m/v) van Nederland, die
onlangs op tv te bewonderen was.
De parade volstaat en de jury
keurt louter borst, buik en biJ.
Je kunt ervan denken wat je
wilt, maar het wedstrijdverloop is
er weI helderder door geworden.
Ik denk dat verkiezingen van het
mooiste woord eenzelfde aanpak
kunnen gebruiken. Die verkiezin-

FrankJansen

Deverkiezingvan
het mooisteDuitse
woord kreeg veel
aandacht in de pers.

silion unter en
h l en mit seinem
sich Otto Schily durc se Z I '"' Oder LoVorschlag .•semme\n~13~~ri~iert? Oder
riot, der ..Auslegew~ . Erfullungsme·

Wolfgang Thie"e, fur den Lebendarste\\t.
lancholie' das Schons l C irn

gen zijn onbevredigend omdat de
kiezers hun eigen criterium kunnen hanteren. De meesten kiezen
dan op grond van buitentalige
maatstaven. Dat bleek onlangs
weer bij de Duitse verkiezing,
waar de publiekslieveling Liebe
was. Een prachtig woord overigens, mooier dan ons eigen liefde,
de trotse winnaar in de TNS NIPOenquete van augustus jongstleden
- aan liefde kleeft immers iets
werkwoordachtigs, en dan ook nog
iets van de verleden tijd. Hoe dan
ook: in beide verkiezingen hebben
de inzenders gekozen op grond
van de gevoelswaarde van het begrip waarnaar het woord verwijst.
Ze hadden dus net zo goed voor
geil, genegenheid of de naam van
hun huisparkiet kunnen kiezen.
Dan deed de Duitse jury van
deskundigen het beter. Die koos
Habseligkeiten 'dierbare maar armzalige bezittingen', wegens het innige verband tussen het stoffelijke
(haben) en het geestelijke (selig)
aspect. De jury hanteerde dus wel
een talig criterium: het contrast
in de betekenis ('armzalig maar
dierbaar') wordt in de woordvorm
weerspiegeld. Dat maakt het
woord een beetje spannend, net
als het Nederlandse armzalig en

eigenaardig.

'If { manche ein weauch wenn dcr B;gnUb:~ig_os, ihaft kling\.
nig melanchohsc -vo kwartsgeiahll, HeJT
SCkunden .... rden roc c., dun
tnnt-

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 352)
A. Spelling
1.
2,

b.1g%-tarief
d. aktetas

3. c. qeenqueteerd
4.
5.
6.
7.
8.

b. rnoeilljk (bij nadruk)
a. parkinsonpatient
a. pro-westers
b. schminken
c. sjiiet

g. c. skOtsjesilen
10 .

b. vwo

B. Etymologie

Balkan: a.
Californie: a.
3. mokka: b.

. 1.

2.

4. ouwel: c.
5. in petta: a.

Toch blijft jammer genoeg een criterium buiten beschouwing dat bij
uitstek talig is: de welluidendheid
van het woord. Dit criterium speelt
bijvoorbeeld een grote rol in het
onderzoek waaraan Marc van Oostendorp momenteel werkt, en dat
als tussentijdse winnaar desalniettemin opleverde (zie ook zijn arti-

kel in het aprilnummer van Onze
Taal). Maar de welluidendheid kan
niet helemaal op zichzelf staan.
Dat moge blijken uit de inzending
smulrol, die ik me herinner van
een gelijksoortige verkiezing vijftien jaar geleden. De inzender
yond het een onsmakelijke klankvorm voor een smerige snack, dus
een optimale combinatie. Blijkbaar
speelt de betekenis toch altijd
mee. Anders zouden eufemismen '
als raszia en gigolo, met hun grote
contrast tussen welluidende vorm
en bedenkelijke betekenis, toch
hoge ogen gooien. Daarom stel ik
voor dat het mooiste woord een
klankvorm moet hebben die optimaal past bij de betekenis. OfteweI, de stelling is ditmaal:

III

Hanteer bij verkiezingen van het
mooiste woord het
criterium dat de

klankvorm optimaal past bij de
betekenis.

Bent u het eens ofoneens met
deze stelling? Breng voor 23
december uw stem uit op onze
website: www.onzetaal.nl!
homofkuit. U kunt ook per post
reageren; stuur een briefkaart
met 'Klank en betekenis van
mooiste woord moeten bij elkaar passen' of 'Klank en betekenis van mooiste woord hoeven
niet bij elkaar te passen' naar de
redactie van Onse Thal, Raamweg ra, 2596 HI. Den Haag. In de
volgende aflevering de uitslag
van de stemming.
•

UITSLAG VORIGE STEMMING
De Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt de persoonlijkevoornaamwoordenje, we en ze.
Dominee Nico ter Lindenvindt dergelijke vormen plat en had Iieverwat vakerjij, wij en
zij zien staan. Steunt u TerLindens opvatting? De reactiesop de stelling 'Gebruik in
schrijftaal gerustje, we en ze' zijn overduidelijk. Een overgrote meerderheid (32 0
stemmen, 94,1%) meent dat j e, we en zein schrijftaal mogen. Slechts 20 inzenders
(5,9%) wijzen deze vormen af.
De bijdragen aan het forum makenoverigens duidelijk dat men het hele probleem
alsachterhaald beschouwt: "Is dit niet een soortgelijke discussie als'mogen vrouwen
een broek dragen?'"
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II NZICHT
RaymondNoe
'Inlicht' Iichtu in over nieuweboeken,congressenen Jezingen IntaalkundlgNederland en Belgli!. Vermeldlng Indeze rubriekbetekent nlet
dat de redactieze aanbeveelt. Vooreen zo volledlg mogellJk beeld
hebbenwijook uw hulpnodig.Weet u iets waarvanu denkt dat het In
deze rubriekthulshoort, laat het ons dan weten.
Verschijnlngsdata en prijzenonder voorbehoud.

Taal voor kinderen
Waarom
eee buttenbcordmctcr
eeezeam is

n opdracht vande Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel (bekend vanhet gelijknamige cultureIe tijdschrift) schreef kinderboekenauteurJoke vanLeeuwen het boek
Waarom een buitenboordmotor eenzoom is. Daarin neemtze "kinderen en
anderemensen" meeop eenontdekkingstocht doorde taal.Op eenspeelse en de nieuwsgierigheid prikkelende
manier gaatze inop uiteenlopende
onderwerpen diemet taalte maken
hebben, zoals de oorsprong en ontwikkeling van taalen schrift, taalgeschiedenis, eigenaardigheden van de
Nederlandse spelling en grammatica,
Opperlandse taalultlnqen, rijmen en
veel meer. Hetboek isdoorVan Leeuwen zelfgeillustreerd.

I

Waarom een buitenboordmotoreenzaam is

- Taalspe/lijkt vooral bedoeld voor
hendiehet Nederlands nog nietvolledig beheersen (anderstaligen, kinderen). Hettv-programma wordtondersteundmet lesbrleven, eenwebsite
(waarop allerlei taalspelletjes te vindenzijn), en eentaalquizboek. Dit
boek, dat eveneens Taalspel heet,
bevatvragen waarmee de lezer (al
dannietinteamverband) zijn taalkennis kan testen, plus taaltips met uitleg
over spelling en grammatica.

op bijbelpapier, dieuiteraard ook
goedkoper isdande driedelige standaardeditie (€ 90.- Lp.v. € 165.-).
Groot woordenboek der Nederlandse taal
vanprof. dr. Guido Geertsendrs. Ton den
Boon iseen uitgave vanVan Dale Lexicografie en kost€ go,- (gebonden, 4295
blz.), ISBN go 6648 02g7

Zuid-Hollands

ettwintigstedeel inde reeks
'Taal instad en land' gaatover
Taalspe/van DinaBouman iseen uitgave
de Zuid-Hollandse dialecten,
vanTeleac en Kosmos-Z&K en kost€ 12,50 dieworden gesproken inhet gebied
(gelijmd.135 blz.), ISBN go 21540762
tussen het IJ en het Haringvliet. Het
zijn dialecten dieeigenlijk weinig van
de standaardtaal verschillen. De auteur, emeritus hoogleraar historische
taalkunde entaalvariatie Cor van
Bree, behandelt indit boek de geschiedenis vanhet Zuid-Hollands, en
gaatdaarna inop de belangrijkste
kenmerkende eigenschappen van de
uitspraak, woordvorming enzinsbouw. Ais extra zijn van een aantal
dialecten voorbeeldteksten opgenomen. De dialecten vanDen Haag, Rotterdam en Leiden werden overigens al
eerderinapartedeeltjes belicht.

is een uitgave vanStichtlng Ons Erfdeel.
Hetkostin Belgie € 13,25 en inNederland
€14.50 (gebonden. g6 biz.). Bestellingen
bij de uitgever:telefoon 003256411201;
e-mail adm@onserfdeel.be.

H

Zuid-Hollands is een uitgave vanSdu
Uitgeversen kost€ 12.50(lnqenaald,
11g biz.). ISBN go12Og021 °

Complimenten
Schaatslexicon

gnes Verbiest was tot voor enet schaatsen heeftinNederkele jaren docenttaalbeheerland een lange historie, en er
sing aande Universiteit Leiden.
Lustwoorden
zijn doorde eeuwen heen dan Een van haaronderzoeksgebieden
tymologe Marlies Philippa heeft
ookveel woorden ontstaan (enweer wasseksisme inhet dagelijks taalgevoorOnze Tool envoor de Onze
Taal Taalkalender zeerveel artike- verdwenen) diemet dezesportte
brulk, enzeschreef daarooktwee
len overde herkomstvan Nederland- maken hebben. Schaatsfanaat Max
publieksboeken over. Haar nieuwste
Dohle iseenverwoed verzamelaar
boek qaatover 'de taalvan complisewoorden geschreven. Een deel
daarvan ging overwoorden diedirect van zulke historische en hedendaagse menten'. Welke vorm kunnen ze hebofindirect met eten ofseks te maken schaatstermen; hij heeftzijn verzame- ben,enwelke rol spelen zeinonze
ling nugepubliceerd in Overeen nacht communicatie7 Hetantwoord op
hebben, en diestukjes en passages
ijs. Dit boek bevatcirca twaalfhondezevragen gaatvergezeld van "nutzijn nusamengebracht in Lustwoortigetips diemen kan inzetten om
den. In dat boekgaat het over hetver- derd lemma's. waarinde betekenis
bandtussen penis en penicilline en dat van detrefwoorden wordtuitgelegd
wederzijds begrip te vergroten".
tussen oars en aarzelen, de herkomst
entoegelicht metwetenswaardigAlsikjoutoch niethad. De taal van camptivan pisto/etje, ratjetoe, pruim en abriheden en anekdotes. Royaal geTllusmenten iseen uitgave vanContacten kost
treerd, ondermeermet omslagen van
koos, en over nogveel meer.
€14,go (gelijmd.126 blz.).
oude kinderboeken dieover schaatLustwoorden. Over eten enseks intaal is
ISBN go 25427°14
sengaan.
een uitgave vanSduUitgevers en kost
ISBN go 7586270 9

H

E

€ 10,- (ingenaaid.108biz.).
ISBN go12105560

Over een nacht ijs. fen schaatsalfabet iseen
uitgave vanPrometheus en kost€ 12.50
(ingenaaid. 239biz.). ISBN go 44605143

Taalquiz
inds begin november zendtTeleacop zondagmiddag het programma Taalspel uit, waarin
twee teamsworden getest op hun
kennis van(vooral) idioom en spelling. De vragen zijn nietalte moeilijk

5
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Eendelige Van Dale
an Dales Groot woordenboek der
Nederlandse tool isnuookverkrijgbaar ineenzogenoemde
studenteneditie. Dat iseenonverkorte, ongewijzigdeuitgave ineen band

V

A

Schrijfhulp voor studenten
tudentendiemoeite hebben
met hetschrijven vanscripties
en dergelijke kunnen terecht bij
de Schrijfgids voorstudenten vanEric
Tiggeler. In kortbestek wordthierin
uitgelegd hoeje eenwetenschappelijketekstopzet, aanwelke eisen deze
moetvoldoen, en hoeje problemen
kuntoplossen dieje tijdens hetschrij-

5

ookin boekvorm gepubliceerd in de
Rainbow-pocketreeks. Deartikelen
zijnaangevuld met recensies enmeningen van bekende Nederlanders, en
met de resultaten vaneen onderzoek
naar de rol die de bijbelvandaag de
dagnogin onsleven inneemt.
De Bijbel opnieuw vertaald, onderredactie

yen tegenkomt(argumenteren, spellen,zinsbouw). Bevat praktijkvoorbeelden, tips enchecklists.
schrijfgids voor studenten. ferstehulp bij
schrijfproblemen en taalvrogen iseenuitgave vanSdu Uitgevers enkOst€10,(ingenaaid, 104biz.).ISBN go1210563 3

Schrijfhulp argumentatie

vanHenriette Bonarius, iseenuitgave van

Oe schrijfje een overtuigende
adviestekst, beleidsnotitie of
offerte7 Communicatietrainer
BertRuck legt het uit in zijn boek
Overtuigen oppapier. Hij gaatin op de
opbouw(van vraagstelling tot uitvoeringvan de oplossing) en geschikte
argumentatietechnieken, enop de
dilemma's dieje al schrijvende moet
oplossen (Watvoor inleiding7 Wei of
geen alternatieven noemen7). Het
boekbevatveel tips, checklists en
praktijkvoorbeelden, eneen lijstvan
kernbegrippen.
Overtuigen oppapier. De methode voor succesvol argumenteren inadviesteksten, beleidsnotities en offertes iseenuitgave van

TrouwenRainbow Pockets enkost€ 7,90

H

Sdu Uitgevers enkost € 19,50 (ingenaaid,
148biz.). ISBN 9012101395

Dialect en onderwijs

(gelijmd, 240biz.). ISBN 9041705473

Woorden met eenverhaal

I

logie.Het Iiberamicorum dat hij bij
zijnvertrekkreeg aangeboden iseen
imposantboekwerk met 61 bijdragen
vanallerhande taalkundigen, die een
breed scala aan onderwerpen bestrijken, vanhistorische taalkunde tot
sociolinguistiek envan woordvorming
tot taalbeleid.
Taeldeman, man van detaal, schatbewaardervan detaal onderredactievan
Johan DeCaluwe e.a. iseen uitgave van
Academia Press enkost€ 25.- (gebonden,1111 blz.).lnformatie overbestelIingen: info@academiapress.be;

inderen diethuis enop straat
dialectspreken, presteren mintel. 0032923380 88.ISBN 903820651 8
dergoedin het standaardtalige
onderwijs, zoluidt een veelgehoorde
Taalcolumns
opvatting.Maar isdat waar7 DeTileter Burger schrijftvoor hetA/burgse wetenschappers Sjaak Kroon
gemeen Dagblad een wekelijkse
taakolurnn, genaamd 'Burger
enTon Va lienkregen vande Raod
veur 't Limburgs opdrachtnate gaan
overtaal', waarin hij op onderhoudenhoedesituatiein Limburg is.Hunrap- detoon ingaatop allerlei ontwikkelinportageisnu gepubliceerd onderde
genin het dagelijks taalgebruik. De
titel Dialect enschool inLimburg. In dit beste stukjes zijn nu gebundeld in
boekbehandelen zeeerstde probleHun hebben gelijk. Zegaan overonderwerpen als 'breezertaal', het verzwakmatiekvandialect,standaardtaal en
onderwijs, engaan zedaarna in op de ken van sterke werkwoorden, de
resultaten vanonderzoeken waarin de srnaakvan Rotterdams, Engels in het
Nederlands en"zelfChinese succesprestaties vanLimburgse scholieren
romans schrijven".
gemeten zijn - enwaaruitblijkt dat
Hun hebben gelijk. leder z'ntaal iseen
huntaalvaardigheid niet afwijkt van
het landelijk gemiddelde. Het boek
uitgave vanPrometheus enkost€ 10,wordt afgesloten met conclusies en
(gelijmd,148biz.).ISBN 904460471 6
aanbevelingen voorverderbeleid.
Dialect enschool in Umburg iseenuitgave Nieuwe Bijbelvertaling
vanAksant en kost€ 9,90 (ingenaaid,
uim tienjaarisergewerktaan
deNieuwe Bijbelvertaling (NBV)
93blz.).ISBN 90 5260147 X
envooral in het laatste [aarvan
Huldebundel
die periode besteedde dagblad Trouw
p 1 oktoberjongstleden nam
veel aandacht aan dit project.Men
volgde de affaires rondde NBV, enbe[ohanTaeldeman naeen 35lichtte hetwerkvan devertalers en
jarig dienstverband afscheid
vandeUniversiteit Gent, waarhij zich andere betrokkenen. Veel van die artlkelen zijnterugte vinden op dewebopwerkte vanassistent tot hoogleraar, Hijwas vooral actiefop het gesitevanTrouw (www.trouw.nl) in het
dossier 'Bijbelvertaling', enzezijn nu
biedvan defonologieende dlalecto-
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n zijn rubriek'Woordhoek' in NRC
Handelsblad schrijft Ewoud Sanders
overinteressante hedendaaqse en
vergeten woorden enuitdrukkingen.
Met behulp van zijn lezers gaathij na
wat de herkomst van een woordis,
maar ookwelke ontwikkeling het
heeft doorgemaakt in vormenbetekenis (inclusief eventuele regionale en
buitenlandse varianten). Een selectie
uit die stukjes is nuverschenen onder
detitel Woorden meteenverhaal. Aan
bod komen kakkestoelemeien, wasse-

rette, macadamianoot, knippereJolletje,
bavarois(e) enveleandere. Debesproken woorden zijn gerangschikt in thematische hoofdstukken.
Woorden met een verhaal iseenuitgave
vanPrometheus enNRC Handelsblad en
kost€ 12,50 (gelijmd,213 biz.).
ISBN 90446 0477 5

Groninger alliteratie
n Gezondhaid engroutnis bracht

I

K.G. Pieterman bijna tweeduizend
allitererende Groningse woorden
(bulderbast, keudelkaamp) enuitdrukkingen (roupen enragen, verlangen
naar devlaaispotten van Egipte) samen.
Ailelemma's worden (in het Gronings) verklaard, entoegelichtmet
een voorbeeldcitaat.
Gezondhaid en groutnis isverschenen bij
Uitgeverij Vliedorpenkost€ 10.95 (ingenaaid,128 blz.), ISBN 90 80876615

Vraagbaak dove enslechthorende kinderen
e Effatha GuyotGroep, een
instelling voor doyen enslechthorenden, heeft een website
met veel informatieoverhaar werkzaamheden enhaarwerkgebied.
Sinds begin oktoberiser op diewebsiteook een vraagbaak te vinden,
waarouders, opvoeders enleerkrachten van kinderen met hoor-, taal-en
spraakproblemen hunvragen aan
experts kunnen voorleggen:
www.effathaguyot.nl.
• .
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IAMTAM
Nederlandstalige scholen
in Brussel bloeien
inderen die in het tweetalige Brussel op een Nederlandstalige basisschool zitten, leren
beter Nederlands dan voorheen. De afgelopen jaren kwarnen Brusselsekinderen op NeK
derlandstalige scholen steevast zeer slecht uit de bus bij Nederlandse taalvaardigheidstests.

gewonnen. In jaarverslagen duiden
toekomendetijden vaakop slechte
cijfers. (lanl.arXiv.org)
Engels in scheepvaart. Omwille van
de veiligheid wil minister Peijs van
Verkeer en Waterstaat dat het Engels
de verplichte voertaal wordttussen
schepen en de verkeersbegeleiding
op de wal, zowel inde zee-alsinde
binnenvaart. (Provinciale Zeeuwse

Zo haalde niet meer dan 16,8% van de kleuters daar in 200! de minimumtaalnonn.
Het bureau VoorrangsbeleidBrussel (VBB), dat in 2000 werd opgericht om de kwaliteit
van de Nederlandstalige basisscholen in de Belgische hoofdstad te verbeteren, stelde vast
dat de beheersing van het Nederlands er dit jaar voor het eerst in lange tijd op vooruit is
Courant)
gegaan en gelijke tred houdt met de ontwikkeling op vergelijkbarescholen in Vlaanderen.
In sommige gevalIen gaat de groei in Brusselzelfs sneller dan die in Vlaanderen, en zo loopt
Brusselde achterstand dus beetje bij beetje in. Volgens het VBB is het succes te danken aan
een betere begeleiding van de leerkrachten, die geleerd hebben hun leerlingen een grotere
verscheidenheid aan taal te bieden.
Niet alIeen de kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel gaat vooruit, ook
het aantal inschrijvingen groeit gestaag. Volgens een recente telling van het Brussels Onderwijs Punt werden er dit jaar 3,1'AJ meer kinderen aangemeld voor de Nederlandstalige kleuterschool, 0,1'/0 meer voor het lager onderwijs en 2,3% meer voor het middelbaar onderwijs.
Bron: De Standaard. De Morgen. Brussels Onderwijs Punt. Voorrangsbeleid Brussel

Minister Peijs: Engels verplicht inscheepvaart.

Verengelsing. Lobbyisten tegen de
.verengelsing vande landstaal hebben
inZwitserland een succesje geboekt.
Nadat ze bij de Zwitserse president
Joseph Deiss aangedrongen hadden
op minder Engelse woorden en uitdrukkingen inoverheidsstukken, verklaarde de presidentte voelen voor
een taalwetwaarmeehet Engels een
halttoegeroepenwordt. (Swissinfo)

(advertentie)

Actieprijs: € 12,-

Woordassociaties. Kinderen assoderen woorden vooral met woorden
dieerop rijmen, terwijl volwassenen
eerderdenken aanwoorden met een
verwante betekenis, zo leerteen onderzoek van Britse psychologen. (Der

Onze uitgaven zijnverkrijgbaar

SpiegeQ

Normale prijs: € 14,50

in de boekhandel.
:
en achterkamersis hij niet
:
meer weg te denken: de Onze :
Taal Taa/kalender. Elk jaar
:
slaagt het auteursteam onder :
de bezielende leiding van het :
Genootschap Onze Taal er
:
weer in vooraile dagen van
het jaar een vraag te bedenken dieop de achterkant van
hetkalenderblaadjegevolgd
wordt dooreen helder,
onverwacht, wonderlijk of
vermakelijk, maar in ieder
geval altijd interessant
:
antwoord.

Haal nualslezer van Onze
Taal de Onze TaalTaa/ka/ender
2005 bij deboekhandel met
€ 2,50 kortingmetde kortingsbon op de achterkant van de
adresdrager van dit nummer.

Meer informatie over onze
uitgaven vindt u op www.sdu.nl
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Toekomst.Uit een rapportvanhet
Sociaal en Cultureel Planbureau over
toekomstverwachtingen blijkt dat
Nederlanders optimistisch zijn over
huntaal: 92% vanhen denktdat het
Nederlands de eenentwintigste eeuw
zaloverleven. (persbericht Sociaal en
Cultureel Planbureau)
Toekomendetijd. Twee onderzoekers uit Barcelona warennietverbaasd datGeorge Bush innovember
de Amerlkaanse presidentsverkiezingenwon. Hij gebruikte namelijk mindertoekomende tijden (zul/en, gaan,
etc.)dan Kerry, en zij ontdektendat
de kandidaat diedaarhet terughoudendst mee is,tot nu toe altijd heeft

Hebban ollavogala. DeGentse taalkundige Luc De Grauwe haalde onfangs de media met een ontdekking
die hij eerderditjaardeed over"Hebbanolla vogala (...)".volgens aile gezaghebbende naslagwerken het oudste Iiteraire zinnetje van het Nederlands. Volgens DeGrauwe gaat het
hierwaarschijnlijk helemaal nietom
Oudnederlands maarom Oudengels.
(De Standaard)
Cura~ao. In het novembemummer
vanM, de maandelijkse bijlage van
NRC Handelsblad, wordtbeschreven
hoe ertijdens het bewind vanGodett
een anti-Hollandse stemming isontstaan op Curacao, "Hetis(...) politiek
incorrect om nietPapiaments te spreken. Nederlands isbijna een verboden
taal geworden". aldus kunsthistorica
Jennifer Srnlt, dieeen groot deelvan
haarleven op Curacao heeft gewoond. (M,Taalunieversum)

Tweetaligenzijn nietaileen gelukkiger en rijker; zeworden ookaantrekkelijker gevonden door het andere
qeslacht, zo blijkt uiteen onderzoek
vaneen Brits talenbureau. (BBe) •
Koppelingen naarde originele berichten
staanop de internetpagina www.onzetaal.nl/tamtam; letwei: internetkoppelingenverouderen snel.Oponzewebsite
staat iederedagverstaalnieuws.

TREFWOORDENREGISTER 2004
aanhalingstekens nadoen
91
aanspreekvormen
245
aanspreekvormen in bijbel 260
ABN. geschiedenis vanhet - 242
adressering
90
afkortingen. onbegrijpelijke 91• 153
affassen/afgelasten
91
Afrikaans. planten- endierennamen in het 126.188
Afrikaanse spreekwoorden en
uitdrukkingen
196
~
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aldus zij/hen
alien
al/e(n)

341
22
283
anderstaligen in het onderwijs
69
anglicismen
343
10
ankeiler
ANS
92
artist's impression
58
asoverzijn hoofd strooien

263.339
165
271.338
Babylonische spraakverwarring
339
barbecue (etym.)
12.81
Barbie
139
Bataven/Batavieren
229
Beatles-vertalingen
11
begeren
338
Belgisch Nederlands
234.236.237
benoemen totlals
119
berusten bij/onder
56
beschak~en
165
best(e). het191
bestaan uit
342
bewegwijzering
90.153
beziel(en)de leiding'
191

axa.op-zetten
Babylonie

bijdeze~)
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Bijbelencultuur.nl (website) 295
bijbelse eponiemen
276.338
bijbeltaal
172. 205. 262.266.
339.349
Bijbelvertaling. Nieuwe (NBV)
256-275.338.339
binnen
343
brolje
205
Bosch. Linde vanden
303
boustrofedon
136
Brabants (tijdschrift)
177
Brighton (etym.)
184.285

Brinta-gezin
burap
cameo
catch 22

11

153
58.124
98
Charivarius.initialen314
citeren vandekoningin 141. 188
conservatorium (etym.)
313
Cruijff.taaljohan159.225
Cutler. Anne
84
D/derde W/wereld
83
dan
342
dans lapuree
10
~t~h~
90
de/het Wieringermeer 225.314
deep throat
22
deftig spreken
46. 118
Delftse methode
162
dembandbaret
30
dermato/ogisch getest
343
desalniettemin
76
dialect
103.153.325
dialectZaai
153
dialect.populariteitvan103
dlalectatlassen
324
DIXIT (tijdschrift)
71
doorakkeren
101.153
druiven zijn zuur, de341
Duitse spelling. nieuwe 248
e·tjes
363
eigennamen in bijbel
278

elkaars
fndlosung (uitspraak)

119
91
Engels alsEuropese contacttaal
105.152
Engels alswereldtaal
104
Engels in het Nederlands
315
Engelse invloed
343
enquetevraqen formuleren 173
eponiemen in bijbel
276.338
Esperanto
321
Europa. taalproblemen in - 349
futychus
276.339
familie Flodder
23
fflistijnen.naarde283.338
films.woorden uit 22
ffuiten inhetdonker
10
Fnidsen (straatnaam)
27
Frank. uitspraak 224
Franse slagzinnen in reclame
202
frequentie alstaalnorm
18
Fries alsschoolvak
293.340
gaan i.p.v.zul/en
341
gedichtvoorOnze Taal 17. 67.
101. 125. 159.209. 282
geografische namen, herkomst184.285
Glllaerts, Paul
268.340
glop
247.314.340
godsnaam in bijbel
260
Gooise r. verspreidng vande- 7
graag traag
10
grammaticale verandering
170 • 225
groene monster, het362
groepstaal
148. 203
GrootDictee
54.55
baar i.p.v.zijn
10
happy few
204
hartelijk(e) dank
155
heden ik. morgen gij
263
hen/hun
290
herprioriteren
342
hoer
347
hoftaal
45
hom/haring of kuit
83
hoofdlettergebruik
(sterrenbeelden)
13
hoorn des overvloeds
165
hou/houd. ik191
huwelijksjubilea. namen 88

hypercorrectielhypercorrectheid
56
91
inburgering. taalbeleid 68
Indo-Europees
32
Indonesisch
363
ingezworen
90
inleiding vantoespraken
318
lnternetadres, punt na119
internettaal
80
intonatie
4. 81. 82.118.153
intonatievanvragen
220
lnvloedrllkste taalgebruiker.
verkiezing 192.232.316
jaarvergadering Onze Taal
137. 249
jargonenvaktaal
40
jargon.functievan47
jargon.politiek43
jij(etym.)
244
[olles,j. (in memoriam)
291
jongerentaal
148.203.231
Juliana. Prinses (in memoriam)
123
kamerbreed
81
kanons
54
28
karakterschrift
klokwijs
231.314
knoflook (herkomst)
155
koffer (de of het-)
56
koffiepad
19°. 284
kofschip. 't360
koningin (uitspraak)
9°
koningin citeren
141• 188

iemond, een -

koninklijk (uitspraak)
153
kwetsbaar
317
laat deze beker aan mij
voorbijgaan
263
labberlottig
168.224
langwoord

langste(n). deLanguage Police. The(recensie)

175
155
102

Latijn vanjapan. Het(recensie)
leeftijdsaanduidingen
leesgedrag

138
112. 116
328
legacies
315
kkkffsmaken
83
leren (te)
286
Leyweg (straatnaam)
327
Iidwoord bij (Franse) streeknamen
201. 225.226.314
Iidwoord weglaten
96.152
limonade
188
liquidelliquidatie (uitspraak) 119
logellogee
119
luchtkasteel
205
mantelzorg
119
markt (uitspraak)
24.80
masochisme
229
medische terrnen, herkomst 356
mensen van goede wi!
279
met(het) oog opmorgen 96.152
metname
90
misopvoeren
56
mondegreens
11
mooiewoorden 76. 79.117. 125.
151• 205. 271.348.353.363
muziek enzinsmelodie
81
naakte begijnen
224
naamgeving
60
(na) aan hethartgaan
13
naar...toe
343
namen voetbalclubs
160.226
narnen, herkomst geografische - '
184.285
NBV (Nieuwe Bijbelvertaling)
256-275.338. 339
Nederlands alsschoolvak
(in Vlaanderen)
11
Nederlands in Noorse satire 140
Nederlands in Vlaanderen
234.236• 237
Nederlandse scholen in
Brussel
366
Nederlandse Taalunie 300-306
neologismen
14
niet(dan) nadat
80
nieuwe woorden van 2003 14
n~~n~ts
90
nood ledigen/lenigen. de23
normen in taal 18.89. 92.120.
122.348
olympische woorden
194
onderhanden werk
13
Onze Taal-congres 'Zinenonzin
vanjargon'
40-53
opgaande/opkomende zon 229
oproep tot
259
ossekerelingsgewijze
136
ouderenproof
284
over nacht
342
poor,een - (betekenis)
59
padvark
188
pain perdu
153
paparazzo
23
paranoiaIparanoi'de
91
platfora
363
pleitbezorger vonivoo:
313
plezierdichten
138
plofpaling
239
poetryslam
52
politiekjargon
43
politiek-correct taalgebruik 102
prachtig
154
praten tegenslechthorenden
225.314

produkt/product
prozac
PS/P.S.fps/p.s.
r, Gooiserecent(elijk)
rechte(r)lijke macht
reden waorom, deredenjoorzaak

291
25
83
7
229
59
283
91
rijkeluisjargon
45. 118
roddelig
165
roman van een kleuter, De21
rond deklok van
90
samenhang in tekst
344
Sanders. Ted
344
SARS
15
scheldwoorden
156.225.347
Sdarone,Bondi
162
seconde(n)lang
224
semi-(intel/ectuee/)
17
sidekick
124.190
Sijs. Nicoline vander
242
slachtoffer
342
slagveld/slachtveld
155.224
slapzucht
353
sms, invloed - op taal
211
solutions
91
speldenge/d
45. 118
286
spelfouten, nut vanspellingherziening 1995
.
30 6. 30 8
spellingherziening 2005
292.311
sponsoren
343
spoonerisme
83
spreeksnelheid
4.82.153.
225.336
spreekwoorden over
vrouwen
210
spreekwoordenboeken
354
~1

smndaam

standaardisering Nederlands
242•264
Statenvertaling. invloed op het Nederlands
264
stayokay
10
stellingen overtaal
348
Stichting LOUT
154
straattaal
148. 203
straks
283
sukke/aar
125
Suriname in Nederlandse
Taalunie
66.304
taalvan2003
16
taalbeheersing
344
taalbeleid
55
taalcrypto
200. 295
taalergernissen
90.342
taaljaaroverzicht 2004 348. 350
taalkronkels bij middenstand
198
taalkunde voorkinderen 28.103
taalleren
162
taalnormen
18.89. 92.120.
122.348
taalontwikkeling bij baby's 84
taalprijzen
349
taalpsychologie
84
Taalpuristen.nl (website)
107
taalquiz
53
taaltest
21. 99. 135. 175.203.
239. 287. 326. 352
taaltestinburgering
177
taalverandering 18.55.80. 89.
92•120.122.188.211
taalverloedering 18.55.80.89.
.92.120.122, 188.211
taalverwervlnq bij kinderen 21
taalweblogs
35
tapasltapa's
59
re
286
tejong verongelukt
55
te veel/teveel
313
te verschijnen
313
tekenares/tekenaarster
229
tengebore brengen
239
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Terschellings
153
tijdsaanduidingen
246
toespraken, inleiding van- 318
tohoe wabohoe
280
tot (i.p.v. dat)
23
totaan hetgaatje
191.226
triat(h)/on
283

Trouw nooit een vrouw metgrate
voeten (recensie)
210
tussen-n-regeling 1995

308
79
245
ui-klank (herkomst)
64
uitspraak
343
uitspraak markt
24. 80
uitspraak r
7
uitspraakvervlakking 4. 81, 82.
118.153
ultvaart,andere 228
unmomenta dado
159.225
van dienst
314
veluw
152
veluwhart
100
vergete/heid
341
verkiezing invloedrijkste taalgebruiker
192.232.316

tuttifrutti
uofjij

verliefd ophem/op hem
verliefd
170 • 225
vernist/gevernist
155
verstaanbaarheid

4. 82•153.
225.314
veryoegen werkwoorden 360

verzocht, wordt/women 13°.189
Vlaams taalgevoelen
340
Vlaamse invloed bijbelvertaIing
268
Vlaamse/Nederiandse
nasynchronisatie
118
Vlaams Nederlands
54
Vlamingen op GrootDictee
54.55
vloeken optv
176
voetbaldubs, namen - 160.226
Vogelenzang (straatnaam) 132
Vonk (tijdschrift)
142
voornarnen, trendsin - 60. 118
voornamen. uitspraak van118.224
vraagintonatie
220
vragen formuleren
173
vriendje
239
vriesdrogen (maniervanuitvaart)
228
vrouwendkhes
210
VRT-norm voorNederlands
234. 236
waard
101
wassende water (betekenis) 13
wathun/hen betreft
80.153
waterbedeffect
101
welsprekendheid enovertuiging
29
wentelteefje
87.153.224
wereldtaal, fen- (recensie) 321
wielerjargon
50
wij (gebruiksmogelijkheden)
134.224
womtlwomen verzocht 130.189
z, uitspraak342
Zaalberg. C.A. (in memoriam)
133
ze/zij
329
Zebedeiis
276.339
zeeajuin
208
Zeeuws alsstreektaal
212
Zeeuws meisje
230.315
zijnaanhet...
343
zijn i.p.v. haar
10
zinsbouw in dialecten
324
zo lang/zolang
191
zo min/weinig mogelijk 59. 152
zo veel/zoveel
341
ZuiderAmstel
343
zwerfkrant
23
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Bij binnenkomst wordt uw jus
eventueel aangenomen en
vriendelijk begeleid naar een
geschikte tafel.
Website restaurant ' De Markies'

D

e route is goed uitgezet met pijlen of linten.
Op controleposten wordt
soep of thee aangeboden.
Er is een gratis fietsenstalling
plus de mogelijkheid deze na
afloop schoon te spuiten.

Ruitersportwinkel in Bilthoven

Valkenswaards Weekblad

Bij elke besteling ontvangt u
GRATIS het Elektronisch

Legpenning J. Kip

Groene boekje t.w.v. € 52,5°1

Delden - J. Kip uit Delden heeft gisteravond afscheid genomen van
de brandweergroep Delden. Hij kreeg een oorkonde en legpenning.

Fol der Sdu Uitgevers

Twentsche Courant Tubantia

Dure pil maakt steeds meer vrouwen zwanger
DeStentor

Het helpt nabestaanden te weten dat de organen van hun dierbare
overledene goed terecht zijn gekomen. AIleen gaat er soms wat
mis, zoals een arts die na toestemming voor donatie geen oog voor
de familie heeft. Schijnbaar kleine foutjes doen lang pijn.
de Volkskrant

'Halvering
buitenlandse
bruiden'

Tip: Op het moment
dat uw computer
een virus bevat,
verwijder deze dan
meteen.
Website McAfee

Verdonk verwacht veel
effect van strengere eisen
Naast een waterpartij komen er 12
appartementen, 16 starterswoningen, 36 rijtjeshuizen, 30 herenhuizen en 32 woningen onder een kap.
Rotterdams Dagblad

l/jkh;ehf;oehg;oewuhg;oweruhg;oruhg;om"gh
Dorpsklanken. wekelijks orgaan van de Eelder dorpsgemeenschap

