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Buschauffeur zat achter het stuur
De Gooi- en Eemlander (2004)

Man schiet niet in zijn linkerknie
Bij bouwwerkzaamheden op de Kayersdijk is een 32-jarige
inwoner van Deventer onlangs gewond geraakt. “De man
was met een nietpistool aan het schieten met nieten van zes
centimeter”, meldt de politie.
Apeldoorns Dagblad (2002)

wil in achtbaan

Advertentie eethuis (2009)

Reptielen spotten met Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer neemt zondag belangstellenden mee op een excursie, waarbij
reptielen worden waargenomen.
Nieuwe Apeldoornse Courant (2010)

Kijk een Aziaat
nooit recht in
de ogen. Het is
beleefder om ze
neer te slaan.
Zo zit dat (2006)

Inhoud:
- 1 set verlichting met 10 lampjes (24V/1.20W)
- 1 stuk reservelampje
Verpakking kerstverlichting (1999)

Pak wasmiddel vóór het openen

Verwijder het achterwiel niet. Het
verwijderen van het wiel kan de
prestaties van de fiets beïnvloeden.
Handleiding Sparta lON-fiets (2006)

“Meertalig zijn helpt relativeren”
Interview met prinses Mathilde
Hoe is taal ontstaan?
Stotteren en broddelen
Pak wasmiddel na het openen
(2010)
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‘En voorts door alle andere wegen
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24 Marc van Oostendorp

De tragische dood van een taalgeleerde
Lei Limpens schrijft biografie over Willy Dols

En verder

Rubrieken en series

17 		 Cabaretier François Beckers
over stotteren
22 Hoe snelheidsboetes beter
kunnen

Reacties: zien bij blinden; Latijnse uitspraakregels voor Griekse
woorden; een goed glas wijn;
Friesland/Fryslân; kalenderrijtjes; ik heb zoiets van; spelvaardigheid; huisnamen;
ondertiteling teletekst; tweeof meertaligheid?
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13 Vraag en antwoord: open +
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18 NIEUWE SERIE: Onze taal is
de beste [1]: de weelde van
onze verkleinwoorden
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‘Ruggespraak’ 20 jaar
Het is deze maand precies twintig jaar geleden
dat de eerste aflevering van ‘Ruggespraak’ in
Onze Taal verscheen. Al snel vormden de maandelijkse geestige taaluitglijders het populairste
onderdeel van het blad – en dat zijn ze nog altijd.
Vanwege dit jubileum hebben we de mooiste inzendingen van de afgelopen twintig jaar gekozen.
En voor de gelegenheid staan ze niet alleen op de
achterpagina, maar ook op de voorkant.
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23 Ingepakt: joppiecratie
26 Etymologica: pleidooi voor
een Nederlandse historische
thesaurus
28 Zong: ‘Sterrenstof’
29 Taaltest
29 Horstlog: bedriegerstaal
30 Aanbiedingen voor lezers
31 Toen in … januari 1972:
Mulisch
32 Tamtam: taalnieuws
33 Hom of kuit: zijn de vmbowoordenlijsten nuttig?
34 InZicht: Toen football voetbal
werd, en andere nieuwe taalboeken
35 Lezer
36 Ruggespraak
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Prinses Mathilde van België leeft en
werkt in een tweetalig land. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe slaagt ze
er als oorspronkelijk Franstalige in haar
Nederlands bij te houden? Welke rol
speelt lezen daarbij? En voorlezen?
Een gesprek over fascinatie voor taal.

Martine Tanghe

“Meertalig zijn
helpt relativeren”
Interview met H.K.H. Prinses Mathilde

Z

e was de eregast op het ‘Taalfeest voor de jeugd’, bij de
dertigste verjaardag van de
Nederlandse Taalunie, onlangs in Brugge: Mathilde d’Udekem d’Acoz, sinds
haar huwelijk met kroonprins Filip (in
1999) prinses van België. Ze werd in
1973 geboren als dochter van graaf
Patrick d’Udekem d’Acoz en de Poolse
gravin Anna Maria Komorowska. Haar
opvoeding was in het Frans. Ze studeerde logopedie in Brussel en psychologie
in Louvain-la-Neuve, en ze is moeder
van vier kinderen.
Prinses Mathilde is buitengewoon
geboeid door de Nederlandse taal, en
stemde meteen in met het verzoek om
een interview daarover. Het werd een
lang en ongedwongen gesprek, op haar
kantoor in het koninklijk paleis in
Brussel.
‘Onze Taal’ verwijst naar onze moe4
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dertaal, het Nederlands, maar dat is
niet uw moedertaal. Wanneer hebt u
Nederlands geleerd?
“Ik ben op mijn twaalfde begonnen met
Nederlandse lessen, wat misschien aan
de late kant is. Ik denk dat je als kind
op een spelende manier moet leren
spreken. Maar ik heb goede herinneringen aan mijn schooljaren. De laatste
drie jaar van de middelbare school heb
ik een fantastische lerares Nederlands
gehad. Zij concentreerde zich niet alleen
op het taalaspect, maar ook op de achterliggende cultuur. Dat maakte haar
lessen zo boeiend.”
Vond u Nederlands een moeilijke taal
om te leren?
“Het was niet gemakkelijk. Vooral de
zinsconstructie, de uitspraak van verschillende klanken en de klemtonen
vond ik lastig. Ik besef dat ik een Frans
accentje heb; wellicht raak ik dat niet

meer kwijt. Ik probeer mezelf iedere
dag weer te verbeteren. Het is steeds
een uitdaging voor mij. Maar het
belangrijkste is om goed te kunnen
communiceren met de mensen om mij
heen.”


Vo o r b e r e i d i n g e n

U hebt een opleiding tot logopediste
gevolgd. Heeft deze studie, die veel
met taal te maken heeft, het voor u
makkelijker gemaakt om Nederlands
te leren?
“Ik denk dat dat er weinig mee te maken heeft. Gedurende mijn opleiding
heb ik cursussen gekregen over fysieke
en wetenschappelijke aspecten van het
spreken, en er werden ook technieken
aangeleerd, maar ik denk dat een taal
veel meer is dan dat.”
Welke klanken in het Nederlands zijn
voor Franstaligen moeilijk?

“Franstaligen die met Nederlands beginnen, moeten letten op klanken die op
een andere manier worden uitgesproken, zoals de rollende r. Er zijn ook
klanken die in het Frans niet bestaan en
klanken die niet zo makkelijk zijn, zoals
de g of ch, de h en tweeklanken zoals
de ui en de au. En de klemtonen zijn
in het Nederlands belangrijker dan in
het Frans. Zo betekent vóórkomen iets
anders dan voorkómen; de klemtoon
bepaalt de betekenis van het woord.”
U hoeft zich geen zorgen te maken
over die rollende r, want meer en
meer Nederlandstaligen gebruiken
de huig-r, de Franse r.
“Hier moet ik op mijn Poolse moeder
wijzen. Zij heeft me de rollende r leren
uitspreken; zij spreekt Frans en Nederlands met een heel fijne rollende r.”
U bent perfect tweetalig. Hebt u, toen
u de echtgenote werd van kroonprins
Filip, een extra taalbad Nederlands
gekregen, zoals bijvoorbeeld prinses
Máxima?
“Perfecte tweetaligheid bestaat niet,
denk ik. Men leert iedere dag bij, ook in
de moedertaal, en dat maakt een taal zo
boeiend. Ik heb altijd het principe gehad om mijn activiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden: in Wallonië, Vlaanderen, Brussel en het buitenland. Dat
betekent dat ik veel vakliteratuur gelezen heb in het Frans, het Nederlands
en het Engels. Ik heb mijn Nederlands
systematisch bijgeschaafd wat betreft
de woordenschat en grammatica. Deze
voorbereidingen hebben ertoe geleid
dat ik mijn Nederlands gradueel kon
verbeteren, maar dan wel aan de hand
van reële situaties en directe contacten
met mensen. Ik boek meer vooruitgang
met dergelijke voorbereidingen dan via
een theoretische cursus. Ik doe dit nog
steeds. En telkens leer ik er nieuwe
woorden of synoniemen bij. Ervarings‑
deskundige bijvoorbeeld zou ik niet eens
onmiddellijk in het Frans kunnen vertalen, maar ik vind het een prachtig, duidelijk woord.”
“Verder lees ik iedere dag Nederlandstalige kranten, spreek ik Nederlands met mijn adviseur, medewerkers,
vrienden en de mensen om mij heen,
en kijk en luister ik dagelijks naar de
Nederlandstalige televisie en radio.”
Met Nederlandstaligen spreekt u
Nederlands?
“Altijd.”


Co n seq uent

U en de prins zijn beiden tweetalig;
gebruikt u het Frans en het Nederlands ook door elkaar?
“De prins en ik hebben elkaar leren ken-

nen in het Frans. We hebben dus veel
voeling met de Franse taal, maar we
spreken iedere dag Nederlands met elkaar, maar ook Frans, en vaak Engels.”
Welke taal wordt er thuis gesproken,
bijvoorbeeld aan de ontbijttafel?
“Ik spreek doorgaans Frans met mijn
kinderen. Maar ik begeleid de kinderen
ook bij hun huiswerk. Ze gaan naar een
Nederlandstalige school. Het huiswerk
is vanzelfsprekend in het Nederlands.
Ik pas me daaraan aan. De kinderen
denken gewoon in het Nederlands.”
En welke taal spreken de kinderen
met elkaar?
“Frans en Nederlands, en dat gaat
vanzelf. Ik vind het wel erg belangrijk
om consequent te zijn als men talen
spreekt. Wat ik bijvoorbeeld vaak hoor
bij de kinderen, vooral bij de jongste, is
dat zij twee talen door elkaar gebruiken, zoals in: ‘Je prends mon boekentas’
of ‘J ’ai une nouvelle drinkbusje.’ Die
woorden hebben ze geleerd in de
schoolomgeving; ze hebben dat nergens
anders gehoord en kennen zelfs het
woord in het Frans niet. Ik vind het belangrijk dat ze in één taal spreken, hetzij Nederlands, hetzij Frans, en de talen
niet door elkaar halen. Ze zullen zich
correct moeten leren uitdrukken, in elke
taal die ze leren. Als ouder moet men
steeds aandachtig blijven.”
Hecht u er in de specifieke context
van ons land veel waarde aan dat wij
de beide of zelfs de drie landstalen
leren?
“Ik vind het erg belangrijk om meertalig
te zijn. Het is een troef voor de toekomst en een opening naar culturele
rijkdom.”
“Van huis uit heb ik als kind steeds
beseft dat er meerdere talen bestaan. Ik
ben opgegroeid in de provincie Luxemburg. Mijn moeder is van Poolse afkomst en ik heb het Pools als kind horen

op een spelende en onbewuste manier.
Voor ons als ouders is het belangrijk om
ze in een meertalige omgeving te laten
opgroeien. Dat biedt hun heel wat kansen voor de toekomst.”


A l fab e ti s e r i n g s proj ec ten

U zet u in voor de zwakkeren in de
samenleving. Vindt u dat taal hierin
een rol kan spelen?
“Ik ben mij een aantal jaren geleden
gaan interesseren voor alfabetiseringsprojecten. Een taalgebrek isoleert mensen en sluit hen af van de samenleving.
Dat maakt het moeilijk om een baan te
vinden en om het werk van hun kinderen op school te volgen. Ik vind het belangrijk dat mensen de taal beheersen
en zich daardoor goed voelen in hun
directe omgeving. Daarom vind ik het
duidelijke-taal-initiatief ‘Wablieft’ zo
goed: dit biedt aan ontluikende lezers
– meestal laaggeschoolden – de mogelijkheid om toch in contact te komen
met literatuur en cultuur.”
En daarom moeten ook nieuwkomers
in ons land de taal leren, Nederlands
of Frans?
“Het is van groot belang dat mensen zich
thuis voelen in hun omgeving. We leven
in een mondige maatschappij. Dit geldt
niet alleen voor nieuwkomers, maar ik
heb ook kansarme mensen ontmoet die
problemen hebben met de taal en zich
moeilijk kunnen uitdrukken. Ze worden
uitgesloten van de maatschappij.”
“Een paar voorbeelden. Ik heb twee
projecten bezocht die ik prachtig vond,
één in Kortrijk en één in Tongeren. In
Kortrijk ging het om een school waar de
aandacht speciaal uitging naar moeders
die de schoolresultaten van hun kinderen moeilijk konden volgen, bij gebrek
aan voldoende kennis van de Nederlandse taal. De school werkte samen
met de moeders om hen wegwijs te ma-

“Ervaringsdeskundige zou ik niet eens onmid‑
dellijk in het Frans kunnen vertalen, maar
ik vind het een prachtig, duidelijk woord.”
spreken. Mijn vader heb ik vaak Nederlands horen spreken, waardoor mijn ouders mij echt de geest van meertaligheid
hebben meegegeven. De prins en ik willen als ouders hetzelfde geven aan onze
kinderen. Elisabeth (negen jaar) en
Gabriël (zeven) beginnen nu thuis met
vrienden Engels te spreken. Elisabeth is
daar al vlot in. De kinderen zijn heel
ontvankelijk voor een taal: ze leren die

ken in de administratie van de school.
In Tongeren is er een centrum voor
basiseducatie waar ze werken met een
soort ‘peterschap’: vrijwilligers begeleiden mensen die het moeilijk hebben
met de Nederlandse taal. En dat leverde
mooie resultaten op.”
U spreekt mooi algemeen Nederlands; hoe belangrijk is het volgens

u dat we onze taal verzorgen?
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1

5

Foto: Didier Lebrun / © Photo News

Prinses Mathilde geeft de aftrap van de Nationale Voorleesweek in Schaarbeek, november 2010.

“Ik heb een aantal weken geleden een
artikel gelezen over de toekomst van
het Nederlands. Het gebruik van ‘tussentaal’, een taal tussen de standaardtaal en dialecten in, werd beschreven
als een eventuele bedreiging van het
Nederlands. Ik vind het zelf erg belangrijk om zo correct mogelijk te spreken,
zodat iedereen mij verstaat.”


Voo rlee sm a ma

U hebt vier kinderen. Leest u vaak
voor?
“Ja, dat vind ik fijn én belangrijk. Het is
fijn omdat het een intiem moment is
met de kinderen. Ze kunnen een thema
uitkiezen, waar we dan over spreken.
Het is belangrijk omdat het de woordenschat verrijkt en de leesvaardigheid
verbetert. Ik doe dat erg graag thuis,
maar ook op school als voorleesmama,
samen met andere moeders. Ik vind het
heerlijk om te doen. Op school lees ik in
principe niet aan mijn eigen kinderen
voor.”
Vinden uw kinderen het prettig als u
voorleest? Vragen ze erom?
“Ja, iedere dag. Ze gaan niet naar bed
als ze geen verhaaltje hebben gekregen.”
Hebben ze lievelingsboekjes die ze
steeds weer opnieuw willen horen?
“Elisabeth leest graag boeken vol fantasie, zoals de boeken van Paul Biegel, De
grote kleine kapitein, De dwergjes van
Tuil en De Rode Prinses. Gabriël leest
ook veel en is op het ogenblik gefascineerd door de Griekse mythologie, zoals
uitgelegd voor kinderen. Over dat onderwerp zijn er erg goede boeken voor
6
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kinderen. Emmanuel (vijf jaar) heeft
nog geen lievelingsboeken of lievelingsauteurs. Hij staat open voor allerlei verhalen. Eléonore (twee jaar) volgt haar
broers en haar zus.”
Las u ook zelf als kind graag boeken?
“Ja, ik las graag. Als tiener heb ik de
hele serie van Maurice Druon gelezen,
Les rois maudits, die ik schitterend
vond. Ik heb ook heel wat lichtere
avonturenboeken gelezen, zoals van
Enid Blyton, Le club des cinq (in het
Nederlands: De vijf), die veel van mijn
generatiegenoten wel zullen kennen.
Elisabeth leest deze boeken nu in het
Engels.”
U hebt al vaak voorgelezen tijdens
de Nationale Voorleesweek; waarom
vindt u dat belangrijk om te doen?
“Ik vind het gewoon fijn. En op die manier kan ik helpen de leesvaardigheid
van kinderen te verbeteren, onder meer
die van kansarme kinderen, die ook
toegang tot boeken moeten krijgen. Het
is een gezellig moment en het verrijkt
hun woordenschat.”


L it e rat u u r

Die belangstelling voor taal, voor lezen en voorlezen, is iets wat u deelt
met prinses Laurentien. Zij is de beschermvrouwe van het Genootschap
Onze Taal. Hebt u het daar weleens
over met haar?
“Ja, wij hebben daar al vaak over gesproken. Zij heeft me trouwens een
exemplaar bezorgd van een versie van
Nijntje die ze gemaakt heeft voor blinde
kinderen. We delen de passie voor voorlezen.”

Hebt u in uw drukke leven tijd om
zelf te lezen?
“Ik lees veel vakliteratuur in verschillende talen. Literaire boeken probeer ik te
bewaren voor vakanties en lange vluchten, wanneer ik geen kinderen om me
heen heb. Ik stel veel vragen aan mensen en koop naar aanleiding daarvan
boeken. Ik heb bijvoorbeeld iemand tijdens een activiteit in Gent horen spreken over een boek over armoede en de
bestrijding van armoede in een gezin.
Dat boek ben ik nu aan het lezen.”
Eigenlijk is dat ook weer studeren;
leest u ook weleens romans puur
voor de ontspanning?
“Ik heb heel wat romans gelezen in het
Nederlands, het Frans en het Engels.
Anne Provoost bijvoorbeeld, Tongkat
van Peter Verhelst, Los van Tom Naegels.
En De helaasheid der dingen van Dimitri
Verhulst, werk van Saskia De Coster,
Erwin Mortier en Stefan Brijs. Ik ben
echt geïnteresseerd in literatuur en
vooral nu, gezien de leeftijd van onze
kinderen, in jeugdliteratuur.”
David Van Reybrouck heeft onlangs
de AKO Literatuurprijs gekregen voor
Congo. Een geschiedenis. Kende u het
boek?
“Ik las in de kranten dat zijn boek al
verschillende prijzen gekregen heeft.
Congo bewaar ik voor de volgende
vakantie, wanneer ik tijd heb, want
het is een dik boek!”
“Ik vind lezen niet alleen belangrijk,
maar ik heb het soms ook echt nodig.
Mijn echtgenoot leest enorm veel en
dat stimuleert mij ook. Hij leest vooral
biografieën en boeken over economie,
en werken uit de bibliotheek thuis.”
Hij leest veel om zich goed voor te
bereiden op zijn buitenlandse missies?
“Ja, maar het is ook zijn passie. Hij leest
in verschillende talen en kiest altijd
voor schrijvers uit het land waar hij
naartoe gaat. Toen hij op een economische missie naar Korea ging, wilde hij
een werk gelezen hebben van een
Koreaanse schrijver. Hij is gefascineerd
door boeken.”
Leest hij de kinderen ook voor?
“Ja, bijvoorbeeld over geschiedenis,
want Gabriël is daar erg door geboeid.
De prins leest graag en wel twee keer
zo veel als ik!”
En dat lezen in meerdere talen brengt
het gesprek ten slotte dan toch weer
bij het belang van meertaligheid. “We
leven in een geglobaliseerde wereld.
Hoe meer talen men kent, hoe beter
men begrip kan opbrengen voor andere
culturen. Meertalig zijn helpt relati
veren.”

Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie indien mogelijk

Een goed glas wijn

per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl, of anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg 1a,

L. de Oude, oud-docent Nederlands

• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie. De redactie kan
inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij belangrijke wijzi
gingen 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 desbetref
fende artikel.

Zien bij blinden
Jan Both - Ede

G

ebaarders, gebarentaalgebruikers en
gebarentaalvaardige personen zijn allemaal betere termen dan het in de kolommen van Onze Taal gebezigde gebarentaalsprekers, zo schrijft Marlijne Hemelaar in
de juli/augustusaflevering van de rubriek
‘Reacties’. Bij gebarentaal is er immers
geen sprake van ‘spreken’. In het oktobernummer brengt Wim Burger daartegen in
dat het woord spreken heel vaak overdrachtelijk gebruikt wordt voor communicatie
waar geen menselijk spraakorgaan aan te
pas komt.
Iets vergelijkbaars doet zich voor bij visueel gehandicapten. Ik ben blind, en mensen
zijn altijd huiverig om ‘tot ziens’ tegen me
te zeggen. De meeste blinden gebruiken
gewoon uitdrukkingen als ‘we zien wel’ of
‘ik zal eens kijken’, maar als men afscheid
van ons neemt, hebben sommige mensen
altijd de neiging om daar een alternatief
voor te zoeken. Aan het eind van een telefoongesprek zeggen ze dan weleens ‘tot
horens’. Ik heb dan altijd de neiging om te
antwoorden dat ik geen horens heb.

Latijnse uitspraakregels voor Griekse
woorden

ten. Het is voor ons vrijwel onmogelijk het
Grieks met muzikale accenten uit te spreken. Prof. dr. B.A. van Groningen heeft in de
jaren vijftig van de vorige eeuw daartoe een
interessante poging gedaan.

Naschrift Adriaan Rademaker
Collega Claassen heeft mij inderdaad op
een onzorgvuldige toeschrijving betrapt:
de latiniserende beklemtoning van
Griekse woorden gaat inderdaad op
Henninius terug en niet op Erasmus.
Erasmus’ eigen positie in dezen is niet
eenduidig: hij wijst er weliswaar op dat
beklemtoning van geaccentueerde lettergrepen (destijds de algemene praktijk
in navolging van het Byzantijns Grieks)
ertoe kan leiden dat deze lettergrepen
ook langer worden uitgesproken als ze
eigenlijk een korte klinker bevatten. Een
stress-accent werkt zo veronachtzaming
van de kwantiteit van syllabes in de
hand. Maar hij lijkt op dit punt geen eenduidige remedie te bieden. Henninius
zag zijn voorstel overigens als een poging om van de postklassieke uitspraak
dichter bij het klassieke ideaal te komen.
In die zin zal hij zich een ‘Erasmiaan’
gevoeld hebben. Maar het voorstel was
inderdaad niet afkomstig van Erasmus.

E

en goed glas wijn is niet de juiste aanduiding voor ‘een glas goede wijn’, vindt
Ilse Outmans-Johannes (‘Taalergernissen’,
septembernummer), en Nicolaas Klei, auteur van de Supermarktwijngids, sluit zich
hierbij aan (‘Reacties’, novembernummer).
Ik ben het niet met hen eens. Het is niet zo
moeilijk wat vergelijkbare gevallen te vinden: een mooie bos bloemen, een goed stuk
vlees, een geurig bakje koffie, een blanco vel
papier, enz. Zijn die allemaal verkeerd? Om
er één uit te lichten: in een geurig bakje koffie zie ik meer een eenheid dan in een bakje
geurige koffie. Ik ben van mening dat er bij
deze twee formuleringen sprake is van
nuanceverschil, van accent zo u wilt. In het
tweede geval krijgt de koffie wat meer
accent, in het eerste geval het bakje. Wat is
daartegen? Je kunt naar mijn mening ook
weleens doorschieten in je taalkritiek, zeker
als je je beroept op wat er letterlijk staat.
Taal is nu eenmaal niet altijd logisch.

Friesland/Fryslân
Bauke Hofman - Lucaswolde

B

ij de novemberaflevering van Frank
Jansens rubriek ‘Hom of kuit’ over de
wenselijkheid van Friestalige welkomstborden aan de grenzen van de provincie
Friesland, stond ook een foto van zo’n bord.
Daarop staat behalve “Wolkom yn Fryslân”
ook de tekst “provinsje fryslân / provincie
fryslân”. En die allerlaatste aanduiding
(“provincie fryslân”) is mijns inziens niet
correct.
Dat Friesland ‘Fryslân’ wil heten, mogen
ze zelf weten, maar ze moeten die naam

niet opdringen aan Nederland en het
Foto: Nieuwsdienst Friesland Holland

2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:

Drs. W.J. Claassen - docent klassieke talen,
Bussum

W

at is de juiste uitspraak van de naam
van de voetbalclub Heracles? In de
rubriek ‘Reacties’ in het novembernummer
geven twee lezers hier hun mening over,
waarna het pleit beslecht wordt door classicus Adriaan Rademaker van de Universiteit
Leiden. Alles wat collega Rademaker in zijn
naschrift zegt over de uitspraak van Griekse
woorden is juist en instructief, maar in één
opzicht slaat hij de plank mis: het was niet
Erasmus die heeft voorgesteld op de Griekse woorden de Latijnse uitspraakregels toe
te passen, maar de Nederlandse geleerde
H.C. Henning (Henninius) uit de zeventiende eeuw. Erasmus wilde juist de Griekse
accenten gebruiken voor de klemtoon, ook
al waren het oorspronkelijk muzikale accenO n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1

7

Nederlands. We schrijven en zeggen in
Nederland toch ook ‘Wenen’, ‘Berlijn’ en
‘Lissabon’ als we verwijzen naar Wien,
Berlin en Lisboa?

Kalender-rijtjes
Jan Both - Ede

R

utger Kiezebrink behandelt in zijn rubriek ‘Spelen met taal’ in het juli/augustusnummer het fenomeen ‘kalender-rijtjes’:
woordrijtjes zoals graderen - raderen - aderen
- deren - eren - ren - en - n. Lezer Kees Keizer
reageerde hierop in het oktobernummer
met een anekdote over een conferencier
die zich op het podium voorstelde met:
“Mijn naam is Rudolf Sluier. Met de s van
sluier, de l van luier, de u van uier, de i van
ier, de e van er en dan nog de r van … eh, eh
… Rudolf!”
Dat deed me denken aan een andere
leuke woordgrap: ‘Mijn naam is Kuier, met
de k van koe, en de rest hangt eronder.’

Ik heb zoiets van
Eric Munk - Zwolle

I

k las met plezier het herkenbare artikel
van Peter-Arno Coppen over ik heb zoiets
van (oktobernummer Onze Taal). Een jaar
geleden begon ik op mijn werk deze in mijn
ogen overbodige en irritante uitdrukking
steevast aan te vullen met “brons”. Na de
aanvankelijk wat geïrriteerde reacties van
collega’s is ik heb zoiets van nu volledig uit
hun taalgebruik verdwenen.

hoefde je niet op de taal te letten. Al had je
bij wijze van spreken honderd spelfouten,
dan nog had dit geen consequenties voor
het rapportcijfer Nederlands.
Ik geloof nog steeds dat wanneer men
consequent de spelling- en taaldiscipline in
het gehele voortgezet onderwijs zou handhaven – bij spreekbeurten, bij proefwerken,
bij werkstukken, bij eindexamens, en dat
vanaf het begin van de brugklas tot en met
het eindexamen –, dat dan de noodkreten
die je nu vaak hoort niet meer zouden
klinken.

Huisnamen [1]: wijze golf
Tineke Fahner - Makkum

D

ankzij mijn vriendin Dicky ben ik net
een uur cadeau-abonnee, en nu al voel
ik de opwelling om te reageren op het
artikel over de bijzondere huisnamen dat
Riemer Reinsma schreef in het novembernummer. Ons appartementengebouw voor
senioren wilden wij niet met een traditionele ‘huppeldepupstate’ opzadelen – of nog
erger: ‘staete’. Wij wilden wat originelers.
Wij dachten aan ‘de grijze golf’, die in de
media vrijwel altijd negatief in het nieuws
gebracht wordt. Maar in ons gebouw woont
meer dan 1500 jaar levenservaring. Dat is in
onze ogen eerder een ‘wijze golf’. Uiteindelijk werd het de Friese vertaling daarvan:
De Wize Weage.
Het grandioze uitzicht op het Makkumer
Diep met al dat ‘golvende’ water geeft nog
eens extra diepgang aan de ‘Weage’ in de
naam.

Huisnamen [3]: Acht is meer dan
duizend
D.E. Knibbe - Naarden

O

ns huis heet ‘Acht is meer dan duizend’. Van oorsprong is het een
spreekwoord, dat zoveel betekent als ‘oplettendheid (= acht) is belangrijker dan een
zak vol geld’. Maar voor ons betekent het
ook dat ons huis (met huisnummer 8) ons
liever is dan veel andere huizen die we
bewoond of gezien hebben.

Ondertiteling teletekst
Cobi Dirkse - Leiden

I

n het novembernummer wijst S.M.
Huijbregsen-van de Werfhorst, in haar artikel ‘Absurde teletekst-ondertitels’, op de
uitglijders die soms in de op spraakherkenning gebaseerde ondertiteling van tv-programma’s te vinden zijn. Omdat ik hardhorend ben en veel gebruikmaak van deze
vorm van ondertiteling, herken ik de in het
artikel genoemde voorbeelden. Ik heb er
wel begrip voor dat dergelijke fouten kunnen ontstaan in geval van haastwerk, maar
niet als het een van tevoren opgenomen
programma betreft. Ik zag een keer een
interview van een half uur met Jan Pronk,
waarin de naam van prof. Jan Tinbergen
consequent werd weergegeven als “Tim
Berger”. Dat is nogal slordig!

Twee- of meertaligheid? [1]: niet
alleen Engels
Eep Francken - Leiden

Spelvaardigheid

Huisnamen [2]: Uitzonderlijk

Hans Franse - Scheveningen

C. van Dam - Noordwijk

H

H

et artikel ‘Komd een kind van de basisschool’ van Jannemieke van de Gein
over de spelvaardigheid van basis- en middelbare scholieren (Onze Taal september)
riep bij mij herinneringen en ergernissen op
uit de tijd dat ik werkzaam was op de lagere
school (zoals de basisschool toen heette)
en later in het middelbaar onderwijs. Op de
lagere school leerde ik de kinderen goed
spellen, maar toen ik in het middelbaar
onderwijs terechtkwam, zag ik dat de aandacht voor spelling sterk verminderde.
Wat mij altijd weer opviel, was dat collega’s van vakken waarvoor werkstukken
gemaakt moesten worden (aardrijkskunde,
biologie, geschiedenis, enz.), niet op de
spelling letten: de werkstukken zagen er
dan ook niet uit. Als ik mijn leerlingen kapittelde over hun slechte spelling, zeiden ze:
‘Maar dit is aardrijkskunde en geen Nederlands.’ Het spellen was ver van de schrijfwerkelijkheid geraakt: bij andere vakken
8
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ier in Noordwijk woont een begrafenisondernemer met een buitenhuis elders
in het land. Dat huis draagt de toepasselijke
naam Uitzonderlijk, oftewel ‘Uit zonder
lijk’.

I

n het novembernummer las ik in Jan Erik
Grezels artikel ‘Tweetaligheid heeft de
toekomst’ het pleidooi van Janet van Hell
om al aan het begin van de basisschool
Engels te geven, in plaats van aan het eind.
Het achterliggende idee – ‘hoe jonger hoe
beter’– is niet nieuw, maar heeft blijkbaar
de opeenvolgende ministers van Onderwijs

De Wize Weage (‘de wijze golf’): naam van een appartementengebouw voor senioren.

nooit bereikt. Mij viel op dat Van Hell alleen
spreekt over het Engels. Dat is jammer,
want onbedoeld bevordert ze daarmee een
verkeerde ontwikkeling in ons onderwijs:
de terugdringing van alle andere vreemde
talen. Waarom zou men aan het begin van
de basisschool, als het kinderbrein zoals zij
het zegt “een spons” is, die spons maar één
vreemde taal voorhouden? Waarom geen
drie?

Twee- of meertaligheid? [2]: Canada
Inge Genee, PhD - Associate Professor of
Linguistics, University of Lethbridge, Canada

G

raag reageer ik op het artikel over professor Janet van Hell en haar onderzoek
naar tweetaligheid. Vroege tweetaligheid is
natuurlijk iets wat gestimuleerd moet worden. Elke taalkundige weet dat jongere kinderen gemakkelijker en beter een tweede
(of derde, of vierde) taal leren dan oudere
kinderen of volwassenen. Hier in Canada
hebben ze dat op uitstekende wijze in praktijk gebracht met een bijzonder succesvol
‘immersion’-systeem, waarbij kinderen als
het ware ondergedompeld worden in de
tweede taal. Elk jaar levert dat duizenden
tweetalige kinderen op die tamelijk vloeiend Frans spreken terwijl hun ouders alleen
het Engels machtig zijn.
In Canada omvat tweetaligheid in het
dagelijks taalgebruik overigens uitsluitend
het Frans en het Engels. Als de tweede taal
een andere taal is dan deze twee, moet je
dat erbij zeggen. Toen mijn kinderen nog
jong waren, leerde ik al snel om niet te zeggen dat ze tweetalig waren, maar dat ze
Nederlands en Engels spraken. Janet van
Hells visie van een tweetalig Nederland zoals die in het artikel naar voren komt, lijkt
op wat we in Canada hebben, maar dan
met Engels en Nederlands als standaardtalen in plaats van Engels en Frans.
Van Hell noemt twee belangrijke argumenten om kinderen jong Engels te leren.
Het eerste is dat dat goed is voor hun
toekomst in een geglobaliseerde wereld.
Engels is dan een nuttige taal, maar Chinees
of Spaans ligt evengoed voor de hand. Het
tweede is dat tweetaligheid een positief
effect heeft op andere cognitieve functies,
en uiteraard hoeft die taal ook in dit geval
niet het Engels te zijn. Laten we dus vooral
niet de conclusie trekken dat Nederlandse
kinderen allemaal Engels moeten leren,
maar laten we streven naar een breed aanbod van tweede talen die allemaal vanaf
zo jong mogelijke leeftijd worden aange
boden.

a

Van Aaf tot z
Dit jaar schrijft Aaf Brandt Corstius in Onze Taal
maandelijks een column over wat haar opvalt aan
de taal om haar heen. Aaf Brandt Corstius studeerde
vertaalwetenschap, schreef columns voor Nrc.next
en doet dat tegenwoordig voor de Volkskrant.

Baas

E

r zijn mensen die zich veel zorgen maken omdat Nederlanders hun
Nederlandse taal doorspekken met woorden als trendy, weird en com‑
puter, omdat dat gemeen zou zijn voor de Nederlandse versies van
deze woorden.
Het goede nieuws is: in andere talen worden ook Nederlandse woordjes
gebruikt. Dus dat is dan toch een soort compensatie. Taalkundige Nicoline
van der Sijs heeft ze zelfs geteld (zie ook het novembernummer van Onze
Taal). Er worden wel zeventienenhalfduizend Nederlandse woorden in andere
talen gebruikt.
Het Nederlandse woord dat het meest is uitgeleend aan andere talen is
baas.
Dat is natuurlijk gênant. Probeer je als land al jaren van je koloniale verleden af te komen, is je belangrijkste exportwoord toch nog steeds zoiets onaangenaams als baas. Als in: ‘Wil je katoen voor me plukken, slaaf?’ ‘Ja baas.
Is goed baas.’
Oké, er zijn ook onschuldiger Nederlandse woorden die het goed doen in
het buitenland, zoals konijn. En dijk. En duin. Maar baas is het meest geëxporteerde.
Het deed me denken aan mijn reis naar Suriname, waar de mensen, zoals
u weet, een behoorlijk woordje Nederlands spreken, gezien dat beschamende
koloniale verleden. Wij namen een bootje naar een bijna-onbewoond gebied,
midden in het diepste binnenland, en daar lieten we ons afmeren bij een
bijna-onbewoond eiland.
Op dat eilandje woonde alleen een bosnegerin (over het woord neger
schrijf ik nog wel een andere keer een column, maar u kent mij pas net, dus
ik wacht daar nog even mee) met haar kinderen.
De bosnegerin heette Anneke.
Anneke was natuurlijk een ietwat komische naam voor een bosnegerin die
in een flarderig rokje de hele dag platanenkoekjes aan het bakken was, en een
houten hutje had dat ze af en toe verhuurde aan naar authenticiteit hunkerende toeristen zoals wij.
Mijn hoogblonde vriend M., die in die tijd in Suriname woonde, sprak een
beetje Sranantongo. Maar hij vond het nodig om Anneke constant in het
Nederlands te bejegenen. Of eigenlijk niet in het Nederlands: in het kleuterNederlands.
Elke keer als Anneke ons een platanenkoekje presenteerde, wreef M. uitgebreid over zijn buik, en dan zei hij heel langzaam: “Lekkerrrr ... Anneke ...
Lekkerrrrrr.”
Dit, in combinatie met de schaars geklede Anneke, haar schamele hutje
en dat ijverige gebak de hele dag, gaf mij het onaangename gevoel een postkoloniale slavendrijver te zijn.
Een baas, dus.
Maar goed. Ik weet niet of we ons voor baas eigenlijk het meest moeten
schamen.
Een van de andere meestgebruikte Nederlandse woorden in exotische talen
is niks.
Wat zegt dat over onze invloed in de wereld?

Aaf Brandt Corstius
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De laatste jaren is er weer veel belangstelling voor
de vraag hoe wij aan ons taalvermogen komen.
Allerlei onderzoek in het dierenrijk heeft duidelijk gemaakt dat sommige talige eigenschappen van mensen ook bij dieren
voorkomen. Even meenden onderzoekers zelfs het menselijk ‘taalgen’ te hebben ontdekt. Onderzoeker Jelle Zuidema volgt de
ontwikkelingen op de voet.

Illustratie: Frank Dam

Berthold van Maris

Hoe is
taal ontstaan?
Taalwetenschapper Jelle Zuidema over ‘evolutionaire taalkunde’

I

n 1866 verbood de Société de Linguistique in Parijs haar leden om
zich nog langer bezig te houden
met speculaties over hoe taal ooit is
ontstaan. Daar kon je als taalkundige
toch niks zinnigs over zeggen. Ook in
de twintigste eeuw was het onderwerp
taboe. Daar komt nu langzaam verandering in. Er hebben zich in de biologie en
de psychologie een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor de tijd rijp
lijkt voor een ‘evolutionaire’ benadering
van taal.
Afgelopen zomer was er in Utrecht
zelfs een groot congres over ‘evolutionaire taalkunde’. Een van de organisatoren
hiervan was Jelle Zuidema, die werkt
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
blijkt de ideale gids te zijn in dit nieuwe,
opwindende wetenschapsgebied.
10
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Zuidema promoveerde in 2004 op
een proefschrift over “de belangrijkste
stappen in de evolutie van taal”. Daarna
was hij betrokken bij onderzoek met
zangvogels (zie daarvoor ook het artikel
‘Mens en vink’, in het vorige nummer
van Onze Taal). Ook heeft hij computersimulaties gemaakt waarin bepaalde
aspecten van het ontstaan van taal worden nagebootst.


C e nt ra l e ro l

Zuidema: “De belangrijkste vraag is
natuurlijk: hoe is taal ontstaan? Wat ik
daarbij een van de interessantste kwesties vind: naast taal zijn er nog heel veel
andere dingen waarin de mens zich onderscheidt van andere diersoorten. We
zijn bijvoorbeeld heel trots op ons denkvermogen en op het feit dat we rechtop

kunnen lopen en goed kunnen rennen.
Hebben al die eigenschappen op de een
of andere manier met elkaar te maken?
Of zijn er een heleboel verschillende
evolutionaire vernieuwingen geweest,
onafhankelijk van elkaar, die bij de
mens toevallig bij elkaar zijn gekomen?
Dat laatste lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Ik vermoed zelf dat taal in onze
evolutie een centrale rol heeft gespeeld,
en dat we veel van onze andere unieke
vaardigheden aan taal te danken hebben: muziek, wiskundige vaardigheden
zoals tellen en schatten, maar ook,
bijvoorbeeld, onze bereidheid om met
anderen samen te werken.”
“Als je tien, twintig jaar geleden een
algemeen boek over taal opensloeg,
vond je daarin meestal een rijtje van
eigenschappen van taal waarvan gezegd



I mp o neren

“Er zijn diersoorten die ook vocaal kunnen imiteren. Je ziet het bij sommige
vogels. Maar ook bij walvissen lijkt dat
te bestaan. En men heeft het onlangs
bij olifanten kunnen aantonen. Er is
bijvoorbeeld een beschrijving van een
olifant die het geluid van vrachtwagens
nabootste. Ook is er een mooi verhaal
over een Afrikaanse olifant die de geluiden van Indische olifanten, waarmee
hij in de dierentuin was opgegroeid,
perfect nadeed.”
“Wat dan opvalt, is dat dat allemaal
dieren zijn die niet zo veel te vrezen
hebben van roofdieren. Wat ook wel
logisch is. Als je dat vocaal imiteren
wilt gebruiken voor je eigen communicatie, heb je een periode nodig waarin
je daarmee kunt oefenen. Zoals baby’s
doen. Die liggen hulpeloos in hun wiegje en hebben alle tijd om te babbelen.
Bij jonge vogels zie je ook zoiets. Die
worden ook een tijdlang door hun
ouders verzorgd.”
“Als die dieren daar zo veel moeite
voor doen, moet er natuurlijk ook een
voordeel aan zitten. Bij vogels zijn daar
allerlei ideeën over, bijvoorbeeld dat ze
het kunnen gebruiken bij het imponeren van andere zangvogels. Als je heel
specifiek het liedje van jouw buurman
gaat nabootsen, dan weet die buurman
dat jij hem in de gaten hebt.”


“Je vindt in het dierenrijk echo’s van
die manieren van combineren. Bij vogels zie je dat ze soms druk bezig zijn
met het combineren van betekenisloze
elementen. En er zijn aapjes, grote witneusmeerkatten, die de kreetjes ‘pjauw!’
en ‘hak!’ met elkaar combineren. Een
losse ‘pjauw!’ betekent ‘luipaard!’, een
losse ‘hak!’ wil zeggen: ‘arend!’ Maar de
samenvoeging van twee of drie ‘pjauws’

‘arend!’ duiken ze meteen de bosjes in.
Maar bij ‘grapje’ gevolgd door ‘arend!’
kijken ze aarzelend om zich heen. Dat is
een voorbeeld van hoe twee betekenissen tot een groter geheel worden gecombineerd: ‘Grapje: arend!’ ”
“Maar we zien nergens in het dierenrijk, tenminste daar lijkt het op, dat die
twee niveaus van combineren (klanken
combineren en betekenissen combine-

“Ik vermoed dat taal in onze evolutie een
centrale rol heeft gespeeld, en dat we veel
van onze andere unieke vaardigheden aan
taal te danken hebben.”
gevolgd door drie of vier ‘haks’ betekent
heel wat anders, namelijk zoiets als:
‘We stappen maar weer eens op.’ Wanneer het mannetje die combinatie
maakt, pakt de hele groep daarna zijn
biezen en vertrekt naar een andere plek
in het bos.”
“Bij andere apen zie je een heel klein
beetje zoiets als het combineren van
betekenisvolle elementen tot een groter
geheel. Bepaalde kleine aapjes, Campbells meerkatten, hebben ook alarmkreten waarmee ze aangeven dat ze een
arend of een luipaard zien, maar daarnaast hebben ze nog een andere kreet,
die zoveel betekent als: ‘grapje’, ‘ik
bedoel het niet serieus’. Als de andere
aapjes een alarmkreet horen die wordt
voorafgegaan door dat andere kreetje,
dan reageren ze vrij laconiek. Bij

ren) ook weer met elkaar gecombineerd
worden – zoals in menselijke taal gebeurt. Dus dat is misschien uniek voor
de mens. Vervolgens zijn er natuurlijk
allerlei biologen die in de bossen van
Afrika op zoek gaan naar tegenvoorbeelden.”


Inbedden

“Er is nog iets taligs waarvan vaak gezegd wordt dat het alleen bij mensen
voorkomt. Wij combineren woorden niet
zomaar tot zinnen. Daar zit een stap
tussen: de zinsdelen. Wat we eigenlijk
doen is woorden combineren tot zinsdelen, en daarna combineren we die zinsdelen tot grotere zinsdelen en uiteindelijk tot zinnen. Daarbij kunnen we zinsdelen ‘inbedden’ in andere zinsdelen, en
zinnen in andere zinnen, en dat kunnen 
Foto: Bob Bronshoff

werd: iets vergelijkbaars vinden we verder nergens in het dierenrijk. En dan
werd er een beetje lacherig gedaan over
de mislukte pogingen om chimpansees
taal te laten leren. Dat was het dan. Je
ziet nu dat daar een veel genuanceerder beeld over is ontstaan. Neem
spraak: ons vermogen tot vocaal leren
en vocale imitatie, tot het nabootsen
van klanken die we horen. Bij kleine
baby’s zie je dat al gebeuren. Dat vereist een bepaald leervermogen: dat je
de verbinding kunt leggen tussen bewegingen die je maakt met je lippen en je
tong, en de klank die je hoort, en vice
versa.”

Co mb i neren

“Een ander intrigerend aspect van taal
is wat we ‘duality of patterning’ noemen. Je hebt in taal minstens twee
niveaus van combineren. Klanken
worden gecombineerd tot woorden,
en woorden worden samengevoegd
tot zinnen. We combineren dus eerst
betekenisloze elementen tot iets wat
een betekenis kan dragen, en vervolgens combineren we die betekenisvolle
dingen tot een groter betekenisvol
geheel.”

Onderzoeker Jelle Zuidema: “Sommige vogels kunnen net als wij vocaal imiteren.”
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1
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we meerdere keren achter elkaar doen.
Dat laatste wordt ‘recursie’ genoemd.”
“Er is een beroemde hypothese die
zegt: recursie is uniek voor menselijke
taal. Dan ga je ook weer bij dieren kijken. Of daar toch dingen gebeuren die
op recursie lijken. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk.”
“Voor menselijke taal hebben we toegang tot onze intuïties. We kunnen altijd aan iemand vragen: zou dit nu ook
een correct gevormde zin van het Nederlands zijn? Maar aan dieren kun je
dat soort vragen niet stellen.”
“Het enige wat we kunnen doen, is
een heel slim experiment verzinnen
waarmee we kunnen uitvinden of vogels of apen recursieve signalen kunnen
verwerken. Een voorbeeld van een heel
abstract ‘taaltje’ waar we recursie voor
nodig lijken te hebben, is een systeem

dacht gekregen. Daarna was er een ander onderzoek: spreeuwen zouden dat
patroon wél herkennen.”
“Ikzelf ben betrokken geweest bij een
onderzoek met zebravinken. Die kunnen hetzelfde als die spreeuwen, maar
ze doen dat door allerlei vuistregeltjes
te gebruiken. We hebben bijvoorbeeld
één vogel, die luistert vooral of dingen
eindigen op BB. Een andere vogel let
vooral op de overgang van A naar B. Als
je het per vogel bekijkt, zie je dat ze allemaal een eigen methode gebruiken en
dat dat niks te maken heeft met recursie
of inbeddingen.”


Taalg e n

“Er heeft zich de afgelopen jaren nóg
een heel andere spannende ontwikkeling voorgedaan: er is een gen gevonden waarvan we vermoeden dat het een

“Sommigen dachten toen: dit zou
weleens hét gen kunnen zijn dat ons
taal heeft gegeven.”
dat bestaat uit geluidssignalen van het
type AB, AABB en AAABBB. Er zijn net
zo veel A’s als B’s. Het idee is dat dit
geen taaltje is waarin je zomaar wat geluiden achter elkaar plakt, maar waarin
je combinaties van geluiden inbedt in
andere combinaties van geluiden: AABB
is dan A(AB)B, dus een AB ingebed in
een andere AB. En AAABBB is A(A(AB)
B)B – twee keer een AB ingebed in een
andere AB. Je kunt er telkens opnieuw
AB in inbedden en dat lijkt een beetje
op recursie. De vraag is dan: kunnen
apen dat inbeddingspatroon herkennen?”


Vu i s treg eltje s

“Het experiment is vrij simpel. Apen
zijn prooidieren. Ze zijn voortdurend op
hun hoede voor roofdieren. Ze luisteren
dus heel goed naar geluiden en reageren daarop. Je laat ze de hele dag luisteren naar geluiden van het patroon
ABABAB, waarin A een lage mannenstem is die ‘aaa’ zegt en B een hoge
vrouwenstem die ‘ie’ zegt. Dat gaat de
hele dag zo door. Op een gegeven moment zijn ze daaraan gewend, en negeren ze het. En dan ineens horen ze ‘aaa
aaa ie ie’. Reageren ze dan duidelijk op
de verandering van dat patroon?”
“Daar kwam aanvankelijk uit dat
mensen geen enkele moeite hebben dat
patroon te herkennen, maar dat aapjes
daar niet in slagen. Dat heeft veel aan12
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rol speelt in taal. Begin jaren negentig is
er een Londense familie beschreven
waarin zich een opvallend patroon van
overerving voordeed. Ongeveer de helft
van de familieleden had grote problemen met spraak. Ze spraken woorden
heel moeizaam uit en ook bleek dat ze
heel veel moeite hadden met grammaticale dingen zoals de Engelse meervouds-s. En ineens dacht men: hé, het
lijkt wel alsof één gen hiervoor verantwoordelijk is. Vervolgens is men heel
hard gaan zoeken.”
“Eind jaren negentig hebben ze dat
gen gevonden: FOXP2. Het is een regelgen, een gen dat allerlei andere genen
aanstuurt. Als je eenmaal zo’n regelgen
gevonden hebt, kun je van daaruit een
heel netwerk in kaart brengen van genen die mogelijk met taal te maken
hebben.”
“Er zijn inmiddels al een paar ontdekkingen gedaan. Een daarvan is dat
het menselijk gen opvallend afwijkt van
wat andere diersoorten hebben. Die
hebben het ook, maar in een andere
variant. Vervolgens werd ontdekt dat
zangvogels ook een versie van dat gen
hebben en dat dat een belangrijke rol
speelt in hun zang.”
“Sommigen dachten toen: dit zou
weleens hét gen kunnen zijn dat ons
taal heeft gegeven. Dat zou dan in de
afgelopen pakweg honderdduizend jaar
gebeurd moeten zijn. Misschien was dit

wel de genetische innovatie waardoor
de mens zo succesvol was geworden
en was de neanderthaler daardoor uitgestorven. Maar zo simpel blijkt het
niet te zijn. Want inmiddels is ook het
neanderthaler-genoom bekend, en wat
blijkt: de neanderthaler had de menselijke variant van dat gen …”


A a n g e bo r e n ?

“Er wordt in de taalwetenschap al heel
lang gediscussieerd over de vraag in
hoeverre het taalvermogen al min of
meer kant-en-klaar in de mens zit en in
hoeverre het cultureel wordt overgedragen. Mensen als Noam Chomsky denken dat we een aangeboren taalvermogen hebben, waarin allerlei aspecten
van taal al in detail zijn vastgelegd.
Maar anderen zeggen: we hebben gewoon ergens in de loop van de evolutie
grote hersenen gekregen en daardoor
zijn we nu in staat de complexiteit van
taal te leren.”
“Eigenlijk vertellen beide kampen
naar mijn smaak een heel erg onbevredigend verhaal. Want waar komt zo’n
aangeboren taalvermogen vandaan?
Was dat er opeens, van het ene op het
andere moment? Dat moet toch op de
een of andere manier in de evolutie zijn
ontstaan. En het andere verhaal – ‘We
hebben gewoon heel grote hersenen’ –
overtuigt mij ook niet. We hebben een
complex brein, maar dat hebben andere
apensoorten ook.”
“Misschien zijn er niet eens zo idioot
veel biologische veranderingen voor nodig geweest om te komen tot een communicatiesysteem dat het begin was
van taal. Dat systeem werd vervolgens
cultureel overgedragen, van generatie
op generatie. En zodra die overdracht
eenmaal op gang kwam, is taal zich –
vermoed ik – meer en meer gaan aanpassen aan de heel toevallige mogelijkheden van het menselijk brein. Op die
manier heeft taal heel complex kunnen
worden: doordat die zich heeft aangepast aan de toevallige complexiteit die
de mens al had.”
“Als je bijvoorbeeld bekijkt welke
klanken het menselijk gehoor nu echt
goed kan onderscheiden, dan blijken
we juist ontzettend goed te zijn in de
klanken die in taal worden gebruikt.
Een tijdlang is het idee geweest: het
menselijk gehoor is geëvolueerd en
daardoor geleidelijk aan steeds beter
geworden in het herkennen van de
klanken van taal. Nu zijn we geneigd te
denken dat het andersom is gegaan:
taal is gewoon de toevallige gevoeligheden van het menselijk gehoor gaan

exploiteren.”

Taaladviesdienst

?

Wat is juist: openhartoperatie, of
open hartoperatie, of moet er misschien ergens een streepje?

!

De juiste spelling is openhartoperatie.
Het is een samenstelling van de woordgroep open hart en het woord operatie; het
gaat namelijk om een ingreep waarbij het
hart openligt, zodat er ín het hart geopereerd kan worden. De schrijfwijze open
hartoperatie suggereert dat de (hart)operatie zélf ‘open’ is, maar dat is niet bedoeld. Vergelijkbare voorbeelden zijn
derdewereldland (derde wereld + land) en
openbaarvervoerkaart (openbaar vervoer +
kaart).
Voor de duidelijkheid mag er overigens
wel een streepje worden ingevoegd:
open-hartoperatie of openhart-operatie (en
ook open-hart-operatie is toegestaan). Zo’n
streepje is lang niet in alle samenstellingen
nodig; wel is het verplicht bij zogeheten
klinkerbotsing, zoals in lage-instapfiets (de
e van lage en de i van instap zouden als ei
gelezen kunnen worden); bij een woorddeel dat met een hoofdletter begint, zoals
in bekende-Nederlandermoeheid; en voor
en na een afkorting, zoals in platina-cd-verzamelaar. Zie voor meer uitleg en voorbeelden www.onzetaal.nl/advies/
langeafstandsloper.php.

Meervoudsvormen op -s

?

Woorden als appel en wortel hebben
twee meervoudsvormen. Is de uitgang -s ontstaan door invloed van het
Engels?

!

Nee, de meervoudsuitgang -s was al
heel vroeg in het Nederlands aanwezig.
Hij zit zelfs in het bekende Oudnederlandse zinnetje “Hebban olla uogala nestas
bigunnan”: nestas is hier het meervoud
van nest. Er zijn in de loop der eeuwen
steeds meer woorden met een s-meervoud gekomen, maar dat heeft niets met
het Engels te maken.
Of een woord een s- of een n-meervoud
heeft, of allebei, is deels afhankelijk van
zijn oorsprong: woorden uit andere talen
hebben vaker een s-meervoud dan inheemse woorden. Maar ook ritme en klank
zijn van belang. De slotlettergreep van
appel en wortel is onbeklemtoond en bevat
een toonloze e, en er bestaat in het Nederlands een neiging om te vermijden dat er
meerdere van zulke lettergrepen direct
achter elkaar staan aan het eind van een
woord; het s-meervoud voorkomt dat.
Bovendien past de s in de uitspraak
goed achter de letters -el én is hij beter

hoorbaar dan de uitgang ‑en; daardoor
lijken appels en wortels beter in het Nederlandse klanksysteem te passen dan appelen
en wortelen. Maar het is nooit helemaal te
voorspellen: zo is mosselen nog altijd veel
gewoner dan mossels.
Overigens zijn er meer factoren die de
keuze tussen -s en -en beïnvloeden. Een uitgebreid artikel hierover is ‘De meervoudsvorming in het Nederlands’ van C.B. van
Haeringen uit 1947, dat via de website
www.dbnl.org te raadplegen is.

Foto: Onze Taal

Open + hart + operatie

Vraag en antwoord

Berouwen

?

‘Het zal hem berouwen als hij morgen weer te laat is.’ Of moet het zijn:
‘Hij zal het berouwen als hij morgen
weer te laat is’?

!

Beide constructies zijn goed Nederlands,
maar ‘Het zal hem berouwen’ komt
tegenwoordig het meest voor en verdient
daarom de voorkeur.
In de formulering ‘Hij zal het berouwen’
is de persoon die spijt heeft (of zal krijgen)
het onderwerp van de zin (vergelijk ‘Hij zal
het betreuren’). Deze variant is de oorspronkelijke, maar het Woordenboek der
Nederlandsche Taal noemde hem in 1899 al
“thans verouderd”.
In ‘Het zal hem berouwen’ is het onderwerp het woord het, dat verwijst naar
datgene waar de persoon spijt van heeft,
namelijk ‘als hij morgen weer te laat is’
(vergelijk ‘Het zal hem leed doen’). Deze
constructie is ook al zeker sinds de zestiende eeuw in omloop. Het is niet bekend
waarom deze variant het gebruikelijkst is
geworden.

Een donkerbruin vermoeden (herkomst)

?

‘Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden
dat het feest niet doorgaat.’ Waar
komt de uitdrukking een donkerbruin
vermoeden vandaan?

!

Volgens Van Dale’s Groot uitdrukkingenwoordenboek (2006) heeft een donkerbruin vermoeden (‘een heel sterk vermoeden’) altijd betrekking op ongunstige feiten. “Dat wijst erop dat we bij bruin niet
moeten denken aan de desbetreffende
kleur, maar aan een betekenis van bruin die
tegenwoordig niet zo gangbaar meer is:
zorgwekkend.”
Die betekenis vindt haar oorsprong in
de zeemanstaal. Een bruine lucht of een
bruin zwerk duidde een betrokken, dreigende lucht aan, en bruin weer was slecht
weer. Het ziet er bruin uit is vervolgens ‘Het

Dreigende luchten: oorsprong van de uitdrukking
een donkerbruin vermoeden.

ziet er slecht uit’ gaan betekenen. “En donkerbruin is daarvan een versterking”, voegt
het Groot uitdrukkingenwoordenboek er ter
verduidelijking aan toe.

Internetadres afbreken

?

Soms past een internetadres niet
goed op de regel. Mag je het dan
afbreken, en zo ja: hoe?

!

Het is in elk geval aan te raden om dat zo
veel mogelijk te vermijden. Het afbreken
van een internetadres kan onduidelijkheid
opleveren: als de lezer de website niet kent,
kan hij denken dat het streepje bij het adres
hoort. En als een adres waar een streepje in
zit, ter hoogte van dat streepje wordt afgebroken, kan de lezer juist denken dat dit
een ‘gewoon’ afbreekteken is. De website
van de band Di-rect bijvoorbeeld heeft als
adres www.di-rect.nl; wie dat streepje weglaat, komt op een heel andere site terecht.
Als je een internetadres toch moet (of
wilt) afbreken, bijvoorbeeld omdat er anders een lelijk stuk wit in de tekst ontstaat,
kun je ook een van de punten in het adres
als afbreekteken gebruiken, aldus het boek
Leestekens geregeld (2009). Dus van www.
onzetaal.nl kan op de ene regel www. blijven
staan en op de andere regel onzetaal.nl.
Ook de schuine streep in een adres kan
indien nodig het afbreekteken vervangen,

zoals in www.onzetaal.nl/advies.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1500 taalkwesties: www.onzetaal.nl/advies.
De Taaladviesdienst is bereikbaar op
0900 - 345 45 85 (zie ook het colofon).
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Onwillige praatspieren
Taal- en spraakstoornissen [2]: stotteren en broddelen
Stotteraars en broddelaars hebben veel
met elkaar gemeen: ze weten wat ze
willen zeggen en kunnen hun gedachten
ook prima formuleren, maar goed verstaanbaar articuleren lukt vaak niet. Hoe
komt dat, en hoe komen ze ervanaf?

Gaston Dorren

“A



Illustratie: Matthijs Sluiter

ls ze een paar biertjes op
hebben, gaat een broddelaar méér broddelen,
maar een stotteraar gaat juist minder
stotteren”, zegt logopedist Yvonne van
Zaalen. En als iemand het kan weten, is
zij het wel, want in 2009 promoveerde
ze juist op het onderscheiden van deze
twee spraakstoornissen – met andere
middelen dan alcohol, overigens. Broddelen (snel, niet vloeiend en daardoor
moeilijk verstaanbaar spreken) werd tot
voor kort vaak niet herkend, of op zijn
best als een variant van stotteren beschouwd. Toch hebben beide kwalen
verschillende oorzaken en vragen ze
ook om een verschillende behandeling.
Erov erheen g ro ei e n

Stotteren is voor de meesten van ons
een vertrouwd verschijnsel, al was het
maar omdat vijf op de honderd mensen
het in de vroege kindertijd een poosje
doen. Het kritieke moment is wanneer
we zinnetjes van vier tot zes woorden
beginnen te vormen. Als ons spraaksysteem aan de zwakke kant is, gaan
we lettergrepen herhalen of verlengen –
stotteren dus. Meestal raakt het systeem
zó getraind dat de spraak na een poosje
vloeiend wordt, al kunnen nieuwe stappen (naar langere, ingewikkeldere zinnen) soms een nieuwe stotterfase inluiden. Vier van de vijf kinderen zullen er
uiteindelijk ‘overheen groeien’. Maar
14
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spreekt iemand twee jaar na de aanvang
van het stotteren nog steeds niet vloeiend, dan zal zijn spraak ook niet meer
vanzelf vloeiend worden. Dit zogeheten
‘ontwikkelingsstotteren’ komt voor bij
ongeveer 1 procent van de bevolking:
ruim 1,5 procent van de mannen, nog
geen 0,5 procent van de vrouwen. Daarnaast zijn er andere vormen van stotteren, bijvoorbeeld als gevolg van een
trauma, een geneesmiddel, een beroerte
... of als gevolg van broddelen.

Broddelende sprekers zijn op jonge
leeftijd nog niet met zekerheid te herkennen. Tot een jaar of elf, twaalf ontwikkelt het taalsysteem zich nog. ‘Echt’
broddelen doe je pas als je na die leeftijd nog steeds te snel en onduidelijk
praat, ook wanneer je zelf meent rustig
en goed verstaanbaar te praten. Kenmerkend voor broddelaars is dat hun
zinsbouw of hun uitspraak onder het
spreektempo lijdt. Ook dit kan vanzelf
overgaan, want rond het twintigste jaar

gaat iedereen zo’n twintig procent langzamer spreken. Maar een procent of
drie van de bevolking blijft broddelen;
ook hier weer meer mannen dan vrouwen.


Balkenend e

De twee varianten van broddelen worden goed geïllustreerd door cabaretier
Dolf Jansen en oud-premier Jan Peter
Balkenende. Jansen is een ‘grammaticale broddelaar’, die te snel praat om zijn
zinnen in één keer goed op te bouwen.
Omdat hij in zijn theatervoorstellingen
voorbereide teksten uitspreekt, valt
daar alleen zijn razende tempo op.
Maar als hij in het radioprogramma
Spijkers met koppen improviseert, rammelt de zinsbouw nogal; Yvonne van
Zaalen bootst hem even na, in een razend tempo: “Dat dat zijn dat zijn dus
mensen die idrdad als je als je na verlp
na verloop van tijd nazluistert dan hoor
je hele hoor je helemaal niet meer wat
ze wat ze eiglijk psies zeggen.” Van
Zaalen is een keer te gast geweest in
Jansens radioprogramma om daarover
te praten. “Niet dat hij er iets aan moet
doen”, zegt ze. “Het is zijn handelsmerk
geworden, een deel van zijn performance.”
De ‘fonologische broddelaar’ is het
andere type. Balkenende zet wel correcte zinnen in elkaar, maar kort veel lange woorden in door klanken in te slikken. ‘De Nederlandse regering’ wordt
bij hem ‘de Nese géring’. “Wie dat nog
sterker doet, is Jokertje uit de tv-serie
Oh Oh Cherso”, zegt Van Zaalen. “Door
mijn logopediepraktijk versta ik de
meeste broddelende sprekers wel, maar
bij Jokertje haak ik af.” (Luister zelf op
YouTube, trefwoord Jokertje.)


105 spi eren

Bij het ontstaan van stotteren én broddelen speelt genetische aanleg een rol,
al kunnen stotterende of broddelende
ouders zeker kinderen krijgen die vloeiend spreken, en omgekeerd. Van beide
kwalen wordt de oorzaak gezocht in
een diepliggend en oud deel van de
hersenen dat onder meer onze beweging helpt aansturen, de ‘basale ganglia’. Een heel ander deel dus dan de
taalcentra, links in ons hoofd, waarmee
we zinnen vormen en verstaan. Stotteren is dan ook een pure spráákstoornis,
geen taalstoornis. Formuleren lukt prima: stotteraars schrijven net zo goed
als ieder ander en weten precies wat ze
willen zeggen. Het lukt alleen niet altijd om de benodigde 105 spieren in
mond en keel vloeiend te laten bewegen.

Al heeft (ontwikkelings)stotteren altijd dezelfde oorzaak, de gevolgen verschillen per persoon, al naar gelang zijn
karakter en waar hij in zijn omgeving
tegenaan loopt. Een enkeling maakt
zich er niet al te druk over, accepteert
dat hij geregeld even ‘blijft hangen’ en
neemt onbekommerd deel aan alle situaties waarin hij moet praten. Gezegend
wie dat voor elkaar krijgt. Maar de neiging is groot, zéker na vervelende reacties van gesprekspartners, om in een
“‘fight’-, ‘flight’- of ‘freeze’-reactie te
schieten”, zegt Van Zaalen. Vechten,
vluchten of verstarren dus, waarbij
vechten staat voor het met kracht naar
buiten willen persen van de bedoelde
klank, vluchten voor het zo veel mogelijk vermijden van spreken en verstarren
voor een soort black-out, waarin de
stotteraar eindeloos lang in één woord
blijft steken.

lijk zo onverstaanbaar snel praten.” De
monitoring is tijdelijk te verbeteren
door de cliënt een koptelefoon op te
zetten waardoor hij zichzelf hoort praten. Het spreektempo daalt dan sterk.
“Jammer genoeg is dat geen blijvende
oplossing”, zegt Van Zaalen. “Er treedt
al snel gewenning op en dan ben je
terug bij af.”
Overigens gaat een flink deel van de
broddelaars óók stotteren; kinderen
kunnen van hun gebroddel zó gefrustreerd raken dat ze ook in de aansturing
van de spieren problemen gaan krijgen,
en dus een stottercomponent ontwikkelen. Ongeveer eenderde tot de helft van
de niet-vloeiende sprekers vertoont kenmerken van beide stoornissen. Mede
daardoor hebben logopedisten het lange tijd moeilijk gevonden om een juiste
diagnose te stellen.




M o n ito r

Broddelende sprekers hebben evenmin
een taalstoornis, want ook zij beheersen
hun taal en kunnen goed schrijven. Als
ze zichzelf dwingen langzaam te praten,
komen hun zinnen er doorgaans vloeiender uit. Alleen, onder normale omstandigheden verhindert iets in hun
brein dat ze dat lagere – of eigenlijk:
normale – tempo inzetten. Hun ‘kloksnelheid’ is als het ware te hoog en
het taalsysteem kan dat tempo niet
bijbenen. Door de hoge snelheid vreet
het praten zó veel aandacht dat ze hun
spraakproductie niet voldoende in de
gaten kunnen houden. Hun hersenen

R it m e e n pl e z i e r

Een groot verschil tussen stotteraars
en broddelaars zit ’m in de omstandigheden waaronder hun spraakgebrek tot
uiting komt. “Voor veel stotteraars is
spanning een ‘uitlokkende factor’, zoals
dat heet.” Van Zaalen: “Alcohol, met
zijn ontspannende werking, vermindert
bij veel mensen het stotteren.” (Maar
zie het stuk over François Beckers,
hierachter.) “Snel praten verergert het
stotteren juist. Als in een gesprek de
beurtwisselingen heel rap gaan en de
niet-stotterende deelnemers in een
hoog tempo praten, dan zal de stotteraar waarschijnlijk meer last krijgen.
Wat niet klopt, is het idee dat bepaalde

Broddelaars merken dat ze vaak niet
verstaan worden, maar hebben geen
idee hoe dat komt.
kunnen die taak, de zogeheten ‘monitoring’, er domweg niet meer bij hebben.
Dolf Jansen-achtige broddelaars kunnen
hun zinsbouw te weinig in de gaten
houden, Balkenendes en Jokertjes horen
zelf niet hoeveel ze inslikken. Gevolg:
broddelaars weten niet dat ze broddelen. Ze merken dat ze vaak niet verstaan worden, maar hebben geen idee
hoe dat komt.
Van Zaalen: “Als ik het eerste gesprek
met een broddelende cliënt opneem en
vervolgens laat terughoren, reageert die
vaak met: ‘Hoe doe je dat? Jouw stem
staat er normaal op, maar de mijne heb
je versneld.’ Dat denken ze echt. Ik
moet ze ervan overtuigen dat ze werke-

klanken stotteren uitlokken. Wél lijken
de p, t en k (de stemloze plosieven) in
hun productie zelf al op een stotter, dus
daar gebeurt het misschien ietsje makkelijker. Maar het is eerder de ángst
voor bepaalde klanken die een self-fulfilling prophecy wordt. Want eigenlijk
kun je op élke klank prima stotteren.
Ook op een klinker bijvoorbeeld, of op
een h.”
Een andere mythe is dat je al zingend niet kunt stotteren. “Dat kan best.
Het komt wel minder voor, al is niet helemaal duidelijk waarom. Tekst en ritme
liggen vast en zangers associëren zingen met plezier – dat zal allemaal meehelpen om het stotteren te voorkomen.” 
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1
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Foto: RTL Nederland BV

Foto: Leendert Jansen

Foto: CDA

Oud-premier Jan Peter Balkenende, cabaretier Dolf Jansen en Oh Oh Cherso-ster Jokertje: bekende broddelaars.

Broddelaars vertonen een heel ander
patroon. Bij hen geldt: hoe meer aandacht ze besteden aan de monitoring
van hun problematische spraakonderdeel (zinsbouw of uitspraak), des te verstaanbaarder het resultaat. Een tekst
voorlezen lukt prima, want dan is een
groot deel van het spraakproductiewerk
al gedaan en kunnen ze zich helemaal
richten op het articuleren en monitoren.
Bij een gesprek helpt het als ze bij voorbaat weten waar het over gaat. Maar gezelligheid, een pilsje of andere ontspannende factoren werken juist averechts:
de totale aandacht die ze aan hun
spraak besteden neemt af, en dus blijft
er voor de monitoring nog minder over.

Bij grammaticale broddelaars (de
Dolf Jansens dus) maakt het ook nog
uit of de woorden die ze nodig hebben
gangbaar zijn. Diadeem komt minder
vaak voor dan pakweg brood, vraagt dus
meer tijd om uit de woordenschat op te
halen en verstoort daardoor makkelijker
de kolkende taalstroom.


I nt e n s i e ve th e r api e

Broddelen kún je afleren. Maar daar is
wel een intensieve therapie voor nodig.
Want ‘doe nou rustig aan’ of ‘denk eens
even na voor je wat zegt’ – zulke adviezen zijn niet nuttiger dan een matige
zanger oproepen mooier te zingen: hij
wil wel, maar het gaat niet vanzelf. “Als

Van spraaklerares tot broddelgoeroe
Yvonne van Zaalen-op ’t Hof (1966) werd opgeleid als logopedist. Na een hbo-master
stottertherapie deed ze de gloednieuwe opleiding logopediewetenschap, en meteen
daarop aansluitend begon ze aan haar promotieonderzoek, dat ze in drie jaar voltooide
(“Ik had al veel data liggen”). Ze doceert aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
“Therapeuten zijn vaak tevreden áls iets werkt, ik wilde weten waaróm het werkt. Het
is daarom voor mij ideaal om naast docent en therapeut ook onderzoeker te zijn. Nu ik
veel kan publiceren, worden mijn artikelen collegiaal getoetst. Zodat mensen in het vakgebied zeggen: wacht eens, dit zijn echt nieuwe inzichten.”
Het idee om broddelen onder te verdelen is al wat ouder, maar de tweedeling in grammaticaal en fonologisch komt uit haar koker. “Ik ben vooral gaan kijken: Kan ik die tweedeling ook al metend vaststellen? En hoe kan ik die verklaren? Dat is mijn aandeel erin.
Het wordt nu internationaal gebruikt, in Europa en Amerika. Het boek van Coen Winkelman en mij over broddelen wordt vertaald in het Engels en mijn proefschrift is een standaardwerk op Amerikaanse universiteiten. Ik ben zelfs door de oude goeroe op het gebied
van broddelen, Kenneth St. Louis, aangewezen als zijn opvolger. Ik had dit allemaal nooit
durven dromen. Toen ik aan mijn promotie begon, zei ik tegen collega’s: ‘Wil je het tegen
niemand zeggen, want ik weet niet of ik mijn onderzoeksvraag wel kan beantwoorden.’”

16

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1

broddelaar moet je je monitoring zien
te versterken”, zegt Van Zaalen. “Drie
maanden lang moet je alles opnemen
en terugluisteren. Met de logopedist ga
je timen en rekenen: zo veel lettergrepen per seconde is goed te verstaan, zo
veel tienden van een seconde duurt een
goede pauze … Natuurlijk moet ook
niet alles met dezelfde snelheid. Je
zoekt per gelegenheid naar het ideale
tempo. In het begin moet je dat bewust
doen en klinkt het wat kunstmatig.
Maar mettertijd wordt het een automatisme en gaat het natuurlijk klinken.”
Voor stotteren bestaan tal van therapieën, waarvan sommige uitgevent worden door instituten met hun eigen theorieën en jubelverhalen. De mainstream
van de logopedie erkent twee typen therapie: stottermodificatie en vloeiendheidsbevordering (‘fluency shaping’).
Veel stotteraars hebben baat bij een opeenvolging van beide. De eerste is voor
mensen die op het moment van stotteren de controle over hun spraak totaal
dreigen te verliezen. “Daar zijn ze bang
voor, en daarom leer je om met dat moment om te gaan. Je gaat eerst samen
stotteren, met plezier samen stotteren.
Als logopedist heb ik dus echt moeten
leren stotteren, om dit te kunnen doen,
en om te weten hoe het voelt. Bij kinderen gaat dit in de vorm van een dobbelsteenspel, waarbij iedereen al naar gelang het aantal ogen op een bepaalde
manier gedurende een bepaald aantal
seconden moet stotteren – en zíj kunnen
het het best! Bij volwassenen heet het
‘100-50-5’. Je leert om je spraakorgaan
helemaal vast te zetten – 100 – en ver-



preci e s teru gg e ve n

En wij, de meerderheid van min of meer
vloeiende sprekers, wat kunnen wij het
best doen? Niet de zinnen van de stotteraar aanvullen, hebben we geleerd. “Als
heel duidelijk is welk woord ze bedoelen, vinden de meeste stotteraars het
niet erg als jij dat afmaakt”, meent Van
Zaalen. “Waar ze wél een hekel aan
hebben is: ‘Hé, jij stottert! Daar is therapie voor, hoor.’ Ja, dát weten ze wel.
Die hebben ze waarschijnlijk ook al
gehad.”
Wat dan wel? “Vraag gerust wat de
stotteraar wil dat je doet. En praat vooral zelf niet te snel. Als de ene gesprekspartner snel praat, gaat de ander dat
ook doen, en dat verergert het stotteren.
Diezelfde tip geldt voor het praten met
broddelaars: niet te snel, en bewust iets
langere pauzes nemen bij beurtwisselingen. Wat bij hen ook goed werkt, is precies teruggeven wat je gehoord hebt.
Dus niet zeggen: ‘Ik versta je niet’, maar
als je hoort ‘kbentjchs’ntlere’, dan zeg
je: ‘Ik hoor ‘kbentjchs’ntlere.’ Dan kijken
ze eerst van ‘luister dan beter’, maar na
verloop van tijd leren ze: dát is wat ik
geproduceerd heb en dat moet duidelijker.” Met een beetje geluk zeggen
ze dan volgende keer voluit: ‘’k Ben
Tsjechisch aan ’t leren.’ Zonder dat het

ook als Tsjechisch klinkt.

“Je wordt minder snel als
gladjanus gezien”
Cabaretier François Beckers over stotteren

O

Gaston Dorren

ndanks zijn stotteren doet
François Beckers (1968) werk
waarin hij veel voor groepen
moet praten. Als cabaretier treedt hij op
voor zijn tweemanszaak ‘Humor in bedrijf’. Daarnaast geeft hij geregeld les
aan een hbo.
“Op de kleuterschool begon ik een
beetje te stotteren, op de lagere school
werd dat steeds erger. Ik kreeg veel last
van spreekangst. Die angst domineert
mijn herinnering aan die tijd. Ik durfde
de telefoon niet op te nemen, ik durfde
geen ijsje te bestellen, op school werd ik
geplaagd en zei ik zo weinig mogelijk.
Als ik een stotter voelde aankomen,
koos ik snel een makkelijker woord,
ook als ik daardoor een vraag verkeerd
beantwoordde.”
“De leraren hadden dat niet door.
Uit de Cito-toets kwam havo, maar de
school zei tegen mijn ouders: ‘Hij is te
dom voor de mavo en te onhandig voor
de lts.’ Ik ben naar een speciale vijfjarige mavo voor probleemkinderen gegaan. Daar was ik al snel de bolleboos
van de school.”
“Rond mijn dertiende kreeg ik twee
jaar lang wekelijks therapie tegen de
spreekangst. Dat hielp enorm. Ik heb
vervolgens allerlei keuzes gemaakt die
onlogisch leken voor een stotteraar –
want dat was ik nog steeds. Een talenpakket bijvoorbeeld, omdat ik naar de
Foto: Marianne Bieshaar

volgens om de goede spanning te zoeken – 50. Bij 5 zijn de spieren juist helemaal slap. Je leert die spanning dus
controleren, heel technisch. Daarna ben
je niet meer zo onder de indruk van een
stottermoment. Je leert om van volledige spanning, 100 dus, in een fractie van
een seconde te ontspannen en door te
gaan.”
Het tweede therapietype, vloeiendheidsbevordering, is een vorm van conditionering: de momenten van vloeiende spraak worden uitgebouwd, elke
vloeiende uiting wordt bekrachtigd.
Behalve bij deze spreektechnische
aanpak hebben veel stotteraars ook baat
bij meer psychologische behandelingen
– “cognitieve en emotionele herstructurering”, zoals Van Zaalen het noemt.
“Een stotteraar kan bepaalde ideeën
ontwikkeld hebben over zijn eigen spreken. Als hij denkt: ‘Ik ben een slechte
spreker’, ‘Mensen gaan lachen zodra ik
praat’, ‘Ik ben de enige’ of ‘Ik ben mislukt’, dan moet je daar iets mee. We
doen veel met rationeel-emotieve therapie, en we werken veel in groepen, die
elkaar onderling veel steun geven.”

Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/2011/
stotteren.

Cabaretier François Beckers.

hotelschool wilde. En dan niet om in de
keuken te staan, nee: ‘frontoffice’, met
klanten praten. Dat gevoel van ‘Ik stotter maar ik kan de hele wereld aan’ heb
ik nog heel lang gehouden.”
“Rond mijn vijftiende heb ik een intensieve stotterbehandeling gevolgd,
drie weken lang twaalf uur per dag.
Heel technisch was dat, met een hele
trukendoos om de spanning op mijn
stembanden te verminderen. Ik heb
toen een half jaar lang vloeiend gesproken. Daarna kwam het stotteren terug,
maar wel veel lichter, en dat is sindsdien zo gebleven. Ik ben later nog weleens naar een voorlichtingsbijeenkomst
van een stotterinstituut geweest. Maar
toen ik hoorde hoe hard je daarvoor
moest werken, dacht ik: laat maar, zo
veel last heb ik er niet van. Ik denk dat
ik het zelfs zou missen als het verdween.”
“Na de hotelschool heb ik de heao afgemaakt en een universitaire opleiding
economie. Ik heb jaren als managementadviseur in een ziekenhuis gewerkt. Daar was stotteren soms een
voordeel: je wordt minder snel als gladjanus gezien. Ik ben wel één keer voor
een baan afgewezen vanwege mijn
stotteren, door een groot consultancybureau. ‘We vinden u uitermate geschikt, maar we zijn bang dat de klanten er niet mee om kunnen gaan.’
Meestal reageer ik nogal secundair,
maar toen ben ik heel boos geworden,
heb gezegd dat ze een erg lage dunk
van hun eigen klanten hadden en heb
de hoorn erop gegooid.”
“Ik stotter het minst als ik ‘op scherp
sta’: als ik moet presteren en erop vertrouw dat ik het kan. Op het podium
bijvoorbeeld. Als ik er geen vertrouwen
in heb, stotter ik meer, en ook als ik op
mijn gemak ben en het gevoel heb dat
ik niks hoef.”
“Als ik tijdens een presentatie stotter,
maak ik er weleens een grapje over, om
de zaal op zijn gemak te stellen. Als cabaretier heb ik geen act over stotteren.
Ik zou het graag willen, maar op het
podium stotter ik vaak erg weinig, en ik
kan het slecht imiteren. Ik ben bang dat
het verhaal ongeloofwaardig zou worden. Niet kunnen stotteren is ook best

een handicap.”
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Gaston Dorren
Onze taal is helder én subtiel, eenvoudig én rijk.

Onze taal is de beste [1]

De weelde van onze
verkleinwoorden

Ook rijmen, tellen en schelden kunnen we als de
beste. Dat we een hoge dunk hebben van het
Nederlands, is dus terecht. Of toch niet? Gaston
Dorren zal onze taal in een nieuwe serie vergelijken met de talen van de rest van Europa.

Foto: Onze Taal

W

at kan het Nederlands toch
veel nuances uitdrukken.
Alsof onze woordenschat al
niet weelderig genoeg is, kan een flink
deel van de woorden ook nog eens verkleind worden. Een ‘huisje’ is meteen
veel gezelliger dan een ‘huis’; een
‘huiske’ of ‘huissie’ trouwens ook. Een
‘groentje’ dat een ‘blauwtje’ loopt, gaat
er ‘stilletjes’ vandoor – geweldig toch?
Frans, Engels en Duits staan hier met
de mond vol tanden. Ja, toch?
Nou ja, niet helemaal. Het Duits kán het
wel, getuige Brötchen (‘broodjes’) en
Fräulein (‘juffrouw’, letterlijk ‘vrouwtje’), maar houdt zich vaak in: Mann‑
schaft verkleinen tot Mannschäftchen
druist niet alleen in tegen de nationale
trots, maar ook tegen het taalgevoel.
Zuid-Duitsers kennen op dat punt minder remmingen, met hun hallöchen
(‘hallootjes’) en dankele (‘dankjewelletje’ of, in Vlaanderen echt gebruikt:
mercikes).
Het Frans en het Engels hebben het
de afgelopen eeuwen vooral áfgeleerd,
dat verkleinen. Ze hebben nog talloze
oude, ‘versteende’ verkleinwoorden,
zoals handle (Engels voor ‘handvat’,
eigenlijk ‘handje’) en porcelet (Frans
voor ‘big’, eigenlijk ‘varkentje’). Nieuwe
verkleinwoorden maakt het Engels nauwelijks nog: hottie (‘lekkertje’) is zo’n
modern geval. En het Frans verkleint
tegenwoordig vooral persoonsaanduidingen, waardoor ze koosnaampjes
worden (tantine, ‘tantetje’).
Nog dunner gezaaid dan bij onze
buurtalen zijn verkleinwoorden bij de
noordelijke Germanen: van IJsland tot
Denemarken gaat niemand met ‘jasje,
dasje en tasje’ naar kantoor, maar uitsluitend met jas, das en tas, waar eventueel een woordje als lille ‘klein’ voor
kan.


Ch iqu itita

En elders dan? Tja, elders in Europa is
men er eerlijk gezegd juist dol op om
dingen klein, lief en kneuterig te maken: van Iers tot Fins, van Baskisch tot
Turks, van Portugees tot Albanees. Ook
de gebarentalen doen mee, op een
18
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uiterst efficiënte manier, waar sprekers
van klanktalen alleen maar jaloers naar
kunnen kijken: door het woord in kleinere bewegingen uit te drukken.
Sommige talen overdrijven het zelfs.
Het Spaans verkleint woorden net zo
makkelijk twéé keer: chiquitita (denk
aan de gelijknamige hit van Abba) betekent letterlijk ‘kleintjetje’. Het Bulgaars
idem: een ‘koffer’ is koefar, een ‘koffertje’ koefartsje, en voor een ‘klein koffertje’ is er dan nog koefartsjentse. Het
woord koefartsje klinkt trouwens niet
alleen Nederlands, het heeft nóg een
Nederlandse eigenschap: door de uitgang ‑tsje is het mannelijke woord
onzijdig geworden, net zoals ‘dé koffer’
verandert in ‘hét koffertje’. Dat is bijzonder, want in de meeste talen blijft
het geslacht hetzelfde.
Waarom stoppen bij twee keer verkleinen? Op naar de drie! Het Ests doet
dat met pisikesekesekene (‘heel erg
piepklein’) en het Tsjechisch met
miminečíčko (‘heel lief schattig baby’
tje’). Dat laatste is niet helemaal Algemeen Beschaafd Tsjechisch, maar geen
Tsjech die het raar vindt klinken.


Sc h r e i e l e n

Soms verdringen verkleinwoorden het
woord waar ze hun bestaan aan te dan-

ken hebben. Ons sprookje is afgeleid van
sproke, maar dat woord kennen alleen
historische-literatuurwetenschappers
nog. In minstens twee talen schijnt
nooit meer de ‘zon’, maar alleen nog
maar het ‘zonnetje’: in het Ests (päike)
en in het Frans (soleil, van het Latijnse
soliculus, verkleinwoord van sol).
We hebben al gezien dat niet alleen
zelfstandige naamwoorden kunnen worden verkleind, maar ook bijwoorden
(stilletjes) en uitroepen (hallöchen). Wat
nog meer? Werkwoorden misschien? Ja
hoor. In het Pools staat naast płakać
(‘huilen’) het verkleinwerkwoord
płakuniać. Niet heel gebruikelijk, maar
voor elke Pool begrijpelijk als ‘een beetje huilen’. (Of ‘schreielen’, zou dat geen
aardige vertaling zijn? Ik herinner me
een limerick waarin neukelen als verkleinwerkwoord voorkwam. Uiteraard
speelde dit vers zich af te Breukelen.)
Zelfs persoonlijke voornaamwoorden
zijn niet veilig. En dan bedoel ik niet
de NRC Handelsblad-rubriek die bekendstaat als ‘het ikje’. Want al is ik een
persoonlijk voornaamwoord, ikje wordt
hier als zelfstandig naamwoord gebruikt. Nee, in het Roemeens bestaat
echt een verklein-persoonlijkvoornaamwoord: mătălut‚ă. Deze respectvolle aanspreekvorm, gebezigd tegenover kinderen buiten de eigen familie, is letterlijk
te vertalen als ‘uutje’ of ‘kleine u’.


v e rg rot e n

Maar als al dat verkleinen zo goed bevalt, waarom zou je dan niet ook eens
proberen te vergroten? En inderdaad,
ook die extra nuance komt volop voor,
vooral in Zuid- en Oost-Europa. Een
Russische ‘vetrjoegja’ (‘grote wind’)
waait harder dan een gewone ‘veter’
(‘wind’). Het Portugese carrão (‘slee van
een wagen’) is afgeleid van het woord
carro (‘auto’). En in het Spaans leiden
ze ook ‘vergrootwoorden’ af van werkwoorden. Wie overdrijft met gastar ‘geld
uitgeven’ heet daar een gastón. Zodat
mensen met deze voornaam daar helaas

als big spender te boek staan.

Iktionaire

(ingezonden mededeling)

Help Suriname
Dankzij het RIS-project
(Reparatie Intellectuele Schade)
is het percentage kinderen uit
het binnenland van Suriname
dat slaagt voor de Surinaamse
Cito-toets gestegen van 7% naar
60% (landelijk gemiddelde 55%).
Wij huren bevoegde leerkrachten
van de beste scholen in
Paramaribo om leerlingen van
groep 8 bijlessen te geven in de
vakken Nederlands en rekenen.
Deze aanpak blijkt voortreffelijk
te werken.

Vanaf 2011 willen wij ook 100
kinderen uit het binnenland
een beurs geven om verder te
studeren in Paramaribo. Wij
hebben daarvoor uw financiële
hulp hard nodig. Wilt u ons
steunen, stort uw bijdrage dan
op rekeningnummer 101321988
van Stichting De Verlichting
(Nieuwegein).

Steun ons! Kijk op
www.risproject.nl
hoe u ons kunt helpen.

Communicatie

Z

eg … Henk?
- Ja, Ingrid?
- Jij bent toch zo voor, hoe
noem je dat ook alweer, duurzame klimaatreductie? Vanwege die fossielen
in de ozonlaag?
- Zoiets, moppie!
- Nou, dan is dit artikeltje echt iets
voor jou. Lag in de kantine, op de
leestafel. Heb het speciaal voor je
meegenomen.
- O? Hoezo!?
- Dat is van die minister, hoe heet-ie
ook alweer, die Limburger? Verhagen!
Die heeft een brief geschreven naar de
krant. Over energieke fossielproductie,
of hoe noem je dat. Het broeikasdefect – je weet wel.
- Hmmmm!
- Nou, wat schrijft-ie?
- Ah! Kijk! Ja! Nou!
- Nou?
- “De SDE+ wordt structureel hervormd”!
- Wat betekent dat?
- Dat is heel belangrijk! Dat heeft ermee te maken! “En er komt een Green
Deal”!
- Wat is dat?
- Een pakket van maatregelen! “Om
initiatieven voor energiebesparing en
lokale duurzame-energieprojecten van
de grond te krijgen”!
- Goh. Wat zou dat betekenen?
- Ze gaan het aanpakken! Eindelijk!
- Da’s goed toch, of niet?
- Dat is geweldig! “Het draait om duidelijkheid, realisme en een consistente
lijn. Het kabinet kiest daarom voor
vier sporen”!
- Víér? Is dat niet wat veel?
- Nee, Ingrid! Hoe meer sporen hoe
beter! “In het verleden was de stimuleringsregeling voor duurzame stroom
gericht op zowel de uitrol van groene
energie als het stimuleren van innovatie. De nieuwe SDE+ wordt gericht op
meters maken met de goedkoopste
duurzamestroomopties”!

- Is dat goed, Henk?
- Natuurlijk is dat goed! Víér sporen
en gáán met die banaan! Meters maken! Uitrollen die handel! Duidelijkheid, realisme en een cónsistente lijn!
- Wat schrijft-ie nog meer?
- “Door onze sterke landbouwpositie
en onze sterke havens kunnen we veel
meer met biomassa”!
- Goh. Is dat zo, Henk?
- Maar natuurlijk, Ingrid! Biomassa! Ik
heb het altijd gezegd! “Nederland profiteert al jaren van een sterke en innovatieve gassector – 3 procent van het
bbp en 66.000 banen.”
- Van wat?
- Het bbp!
- Wat is dat?
- Het bbp! Een heel belangrijk gegeven! “Wij moeten zorgen dat we die
positie vasthouden. Met de handel in
gas kunnen wij een goede boterham
verdienen”!
- Goh, ja.
- “Actieve diplomatie is nodig om de
aanvoer van energie veilig te stellen
en het Nederlandse bedrijfsleven goed
te positioneren op buitenlandse markten”!
- Klinkt goed.
- Maar ook …!
- Maar ook?
- “Maar ook: kerncentrales! Zo blijft
stroom betaalbaar en daalt de CO2uitstoot!” Juist! Zo mag ik het horen!
- Kernenergie, is dat niet eng, Henk?
- “Vanzelfsprekend moet het veilig
zijn”, Ingrid!
- O, oké. Dus daar wordt ook op gelet.
- “Hoogwaardige werkgelegenheid én
extra export. Zo blijft stroom betaalbaar en daalt de CO2-uitstoot”!
- Zie je, ik dacht wel dat dit artikeltje
je zou interesseren.
- “Wij kiezen voor Groene Groei”!
- Ik zag het liggen en ik dacht: dat
moet Henk lezen.
- Dan zeg ik: Maxime, jij bent héél
góéd bézig!

Jan Kuitenbrouwer
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‘En voorts door alle andere
wegen en middelen rechtens’
Illustratie: Hein de Kort

De dreigtaal van de aanmaning
Wat voor taal wordt er zoal gebruikt
in aanmaningen en incassobrieven?
Arjen van Veelen onderzocht een
aantal gevallen en constateerde flinke
verschillen – van relatief vriendelijk tot
beangstigend vaag.

Arjen van Veelen

“I

k noodig u uit binnen drie
dagen uw schuld te mijnen
kantore te voldoen, en heb
opdracht om bij gebreke daarvan uw
faillissement aan te vragen.” Dat grimmige incassobriefje kreeg Jacob Willem
Katadreuffe in de roman Karakter van
F. Bordewijk. Katadreuffes vader, de beruchte deurwaarder Dreverhaven, eiste
op stel en sprong het geld terug dat hij
aan zijn eigen zoon had uitgeleend.
De roman dateert van 1938. Intussen
zijn de incassopraktijken veranderd.
Hoe zien moderne herinneringen, aanmaningen en incassobrieven eruit? Voor
dit artikel verzamelde ik er een aantal
bij vrienden en kennissen en – tot mijn
schande – ook uit de eigen administratie. Het is ongetwijfeld een verre van
volledige inventarisatie.
Geld innen gaat tegenwoordig een
stuk vriendelijker dan in de tijd van Bordewijk. Misschien zelfs wel iets té vriendelijk. Neem nu de recente actie van het
Vlaamse freelancersplatform Ikki.be in
december 2010. De website kwam met
een ‘huilsticker’, een plakkertje met
daarin een chip en een speakertje. De
freelancer kon die sticker op de factuur
plakken. Als de brief op een stapel
komt, klinkt er gehuil. Die ‘huilstickers’
getuigen van een opmerkelijke omdraaiing van rollen: in onze tijd is het kennelijk niet de schuldenaar die moet huilen,
maar de schuldeiser.
De vraag is of zo’n huilsticker werkt.
Is het wel slim om als schuldeiser te
20
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poseren als zielepoot? Kun je niet beter
gewoon wijzen op de harde feiten: de
uitstaande schuld en de consequenties
als er niet betaald wordt? Het lastige –
zeker voor kleine zelfstandigen die een
directe band met hun klant hebben – is
dat een te harde toon ook verkeerd kan
uitpakken. Wie de schuldenaar te veel
schoffeert, is zo een opdrachtgever
kwijt.


I n vo e l e n d e z i n n e n

Om de relatie met de klant niet te beschadigen, worden er vaak invoelende
zinnen gebruikt als “Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.” Of onpersoonlijke constructies als “Uit onze
administratie blijkt”. Zelfs in een brief
die dreigt met hoge boetes, kun je nog

steeds laten blijken dat je fiducie hebt in
de goede bedoelingen van de klant:
“Wij vertrouwen erop dat u het niet zo
ver zal laten komen.” Diezelfde vriendelijkheid zie je terug in de klassieker: “Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als
niet geschreven beschouwen.” Dat is,
zeker in een tijd van internetbankieren,
vooral een beleefdheidsfrase geworden.
Er zijn meer trucs. Bijvoorbeeld: zet
bij een aanmaning of herinnering niet
dat het om een ‘eerste’ herinnering of
aanmaning gaat. De debiteur zou dan
kunnen denken: er volgt kennelijk nog
een tweede; ik betaal later wel.
Wie harder wil dreigen, zonder meteen deurwaarders te sturen, kan kiezen
voor een zogeheten ‘pre-incassobrief’.

Dat is jargon voor een aanmaning die
eruitziet als incassobrief. De aanmaning
wordt bijvoorbeeld verstuurd op briefpapier van het incassobureau, maar de
incassoprocedure is nog niet begonnen.
Een incassotraject kost niet alleen de
schuldenaar, maar ook de schuldeiser
veel geld. Bovendien bestaat de kans
dat de relatie met de klant voorgoed
beschadigd raakt. Je weet het immers
nooit zeker: Betaalt de klant niet omdat
hij gewoon laks was? Is hij een administratief chaoot? Is hij verhuisd? Of verkeert hij in financiële problemen vanwege een ernstige gokverslaving?
Bij zo’n ‘pre-incassotraject’ horen
zogenoemde ‘debiteurenstickers’ (of
‘incassostickers’). Dat zijn ‘dreigstickers’
met de naam en het logo van een incassobureau, die een ondernemer op zijn
factuur kan plakken. De impliciete
boodschap luidt: als u nu niet betaalt,
draag ik uw dossier over aan een incassobureau. Op internet bieden allerlei
– schimmige en minder schimmige –
bureautjes die stickervelletjes aan.


ning, zal worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging door inbeslagname van
de goederen van gerekwireerde, diens
onroerende zaken daaronder begrepen,
en voorts door alle andere wegen en
middelen rechtens.” “Alle andere wegen
en middelen rechtens” – dat is nogal
wat. Wat het precies betekent? Dat het
nu menens is.
Net als de Belastingdienst gebruikt
zorgverzekeraar CZ een eufemisme voor
boetes en deurwaarders. Die heten daar
“verdere maatregelen”. Veel concreter
is deze brief van de Dienst Uitvoering
Onderwijs, de overheidsinstantie die de
studieleningen beheert:

U krijgt deze aanmaning omdat u
een betalingsachterstand heeft. Op
13 juli 2009 had het volledige bedrag
van de vervallen termijnen van uw
voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009
op de rekening van de Belastingdienst moeten staan. Maar op 20 juli
2009 was dit bedrag nog niet geheel
ontvangen.
Het te betalen bedrag moet binnen
tien dagen na de dagtekening van
deze aanmaning op de rekening van
de Belastingdienst staan. Als u niet
op tijd betaalt, zullen verdere invorderingsmaatregelen volgen.
Een heldere tekst, behalve die laatste
zin. Want wat zijn “verdere invorderingsmaatregelen”? Het is misschien
juist die vaagheid die hier fungeert als
stok achter de deur. Want een doorsneeburger zit niet te wachten op ‘verdere
invorderingsmaatregelen’. Dat klinkt
enger dan: ‘Als u niet betaalt, sturen we
u eerst nog twee brieven, en daarna betaalt u een boete.’ Niemand wil juridische vaagtaal lezen zoals deze (uit een
incassobrief): “Bij niet tijdige voldoe-

Wij geven u de laatste mogelijkheid
om het totaalbedrag binnen 5 dagen
na dagtekening van deze brief over te
maken.
Onder het vetgedrukte kopje “Wat zijn
de gevolgen als u niet betaalt?” volgt
daarna deze slimme constructie:
Betaalt u niet? Dan kiest u voor de
onderstaande gevolgen:
1. Wij geven Nuon aan uw leveringscontract te beëindigen waarbij uw
netbeheerder tot afsluiting kan
overgaan.
2. Wij geven Nuon aan een incasseerder bij u langs te sturen.
3. Bij uitblijving van betaling wordt
uw dossier overgedragen aan de
Gerechtsdeurwaarder, waarbij
doorgaans hoge extra kosten voor
uw rekening komen.

Op 17 november 2010 hadden we één
of meerdere termijnen van uw langlopende schuld nog niet ontvangen.
Wij verzoeken u het bedrag met de
aangehechte acceptgiro aan ons over
te maken.
Wanneer u op tijd betaalt voorkomt u
- € 6 administratiekosten voor een
tweede aanmaning
- Overdracht aan de deurwaarder
van de nu voor de tweede keer
aangemaande termijn(en); uw
schuld wordt dan verhoogd met
rente en deurwaarderskosten.

Vaag hei d

Overheidsinstanties als de Belastingdienst hoeven niet te vrezen klanten
kwijt te raken. Hoe ziet hun post eruit?
Deze brieven zijn doorgaans automatisch aangemaakt. De Belastingdienst
heeft een heldere, sobere manier van
aanmanen:

Tweede aanmaning
Geachte ….,
Onlangs hebben wij u dringend verzocht het totaalbedrag van € 130,49
aan ons over te maken. Wij hebben
uw betaling nog niet ontvangen.



Ki e z e n

Energieleverancier Nuon blijft in eerste
instantie beleefd, blijkt uit een aanmaning van het Nuon Customer Care
Center (een vriendelijke naam, voor een
incassoafdeling). Deze brief houdt de
mogelijkheid open dat u ernstig in de
problemen zit:
Kunt u niet betalen?
Als u niet kunt betalen, kunt u hulp
vragen om verdere gevolgen van een
betalingsachterstand te voorkomen.
In bijgevoegde folder leest u meer
hierover.
Natuurlijk is deze folder bedoeld voor
echte probleemgevallen. Maar het
maakt ongetwijfeld ook indruk op de
doorsneelezer, als je bijvoorbeeld leest
dat gas en elektra niet mogen worden
afgesloten als je ernstig ziek bent. “Als
dat het geval is, hebben wij een schriftelijke verklaring nodig van een arts die
niet uw vaste behandelend arts is of van
de GGD in uw woonplaats. Fax of mail
deze verklaring zo snel mogelijk door.”
Al een stuk minder vriendelijk is een
volgend schrijven over een nota van
Nuon. Het betreft een tweede aanmaning. Bepaalde delen van de tekst zijn
onderstreept en vetgedrukt.

Dat “kiest u” is een krachtige manier om
op je verantwoordelijkheid te wijzen en
op de consequenties van je handelen.
Want afsluiting, daar zul je als lezer niet
snel voor ‘kiezen’.


S to r n o

Opmerkelijk is de communicatie van
verzekeringsmaatschappij Ditzo. Om
kosten te besparen werkt deze verzekeraar veel met e-mail. En om zich te onderscheiden van andere verzekeraars,
gebruikt Ditzo de informele jij-vorm:
Helaas hebben we de premie van je
Ditzo Aansprakelijkheidsverzekering
met polisnummer XXXX niet kunnen
afschrijven van je rekening.
Een paragraaf verder laat Ditzo weten
dat het zijn pappenheimers kent:
Je bank geeft als reden van het mislukken van de afschrijving: administratieve storno. Dit betekent over het
algemeen dat er onvoldoende saldo
op je rekening staat. Wil je er alsjeblieft voor zorgen dat we de volgende maand premie kunnen afschrijven?
(…)
Vriendelijke groet,
Ronald van Lier
Directeur
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1
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De directeur van Ditzo spreekt je in een
tweede aanmaning nog steeds aan in de
jij-vorm. Maar zijn toon is nu iets bozer.
Dat levert een curieuze combinatie op
van formele en informele taal: “Maak
alsjeblieft per direct je achterstallige
premie van € 5,14 over.”

“Per direct” – dat klinkt nog stoer en
dreigend. Maar dat “je” is weer veel te
gezellig om indruk te maken. En dat
“alsjeblieft” suggereert dat het betalen
van een rekening een gunst is.
Misschien kan Ditzo iets leren van de
oude Dreverhaven: “betaal binnen drie

dagen, anders maak ik je kapot”. Alhoewel: toen Katadreuffe dat exploot kreeg
van zijn eigen vader, reageerde hij “zuiver onverschillig”, schreef Bordewijk.
“Bangmakerij van den oude, anders

niet.”		

Hoe snelheidsboetes beter kunnen
Geralde Veldman

H

oe reageert u als u een bekeuring
krijgt voor te hard rijden? Denkt
u: ha, eindelijk gerechtigheid, en ik zal
het nooit meer doen? Het kan, maar het
is erg onwaarschijnlijk. Alleen al uit de
cijfers blijkt dat we niet echt bereid zijn
van de bekeuringen te leren. Ieder jaar
worden er miljoenen boetes uitgeschreven (in 2008 bijvoorbeeld 9,2 miljoen);
daar moeten logischerwijs wel steeds
dezelfde overtreders tussen zitten.
Kennelijk voorkomen de boetes nieuwe overtredingen niet of nauwelijks.
Hoe kan dat? Laten we eens kijken naar
de begeleidende brief bij de boete, die
afkomstig is van het Centraal Justitieel
Incasso Bureau. Die brief begint zo:
Met het voertuig met onderstaand
kenteken is een verkeersvoorschrift
overtreden. Dit kenteken staat volgens het kentekenregister op uw
naam geregistreerd of u was op het
moment van de overtreding de huurder van dit voertuig. Daarom ontvangt u deze beschikking waarin
een administratieve sanctie aan u is
opgelegd.

De moed om verder te lezen zinkt je bij
dit soort ambtelijke zinnen in de schoenen. Tijd voor een nieuw soort brief,
zou je zeggen. Maar helaas, dit ís de
nieuwe brief.
Die eerste zinnen waren voor de aanpassing, in mei 2009, namelijk nóg erger. De onderstreepte gedeelten zijn in
de nieuwe versie verwijderd, en het
gedeelte tussen vierkante haken is juist
aan de nieuwe versie toegevoegd:
Met het voertuig met onderstaand
kenteken is een verkeersvoorschrift
overtreden. Dit kenteken staat volgens het kentekenregister op uw
naam geregistreerd, of uit een schriftelijke huurovereenkomst is gebleken
dat u op het moment van de overtreding huurder was van bedoeld
voertuig. Daarom [ontvangt u deze
22
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beschikking waarin] is een administratieve sanctie aan u opgelegd. De
gegevens van de overtreding en het
verschuldigde bedrag staan hieronder vermeld.
En zo is de hele brief op detailniveau
ten goede veranderd, maar de boodschap blijft hetzelfde: je hebt iets fout
gedaan en nu moet je betalen. Je zou
bijna gaan denken dat de boete alleen is
uitgeschreven om geld in het laatje te
brengen, maar volgens de politie is dat
niet zo. Blijkens de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het doel
van de controles, kort samengevat: vanuit strafrechtelijke invalshoek een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid,
een schoner milieu en een betere door-

stroming van het Nederlandse verkeer.
De politie controleert naar eigen zeggen
alleen op wegen waar de meeste verkeersslachtoffers te betreuren zijn.
Zou het niet beter zijn als zulke
overwegingen ook in de brief vermeld
worden? Bijvoorbeeld als volgt: ‘Op de
locatie waar uw overtreding plaatsvond,
zijn in de afgelopen vijf jaar twintig verkeersslachtoffers gevallen. Door snelheidscontroles is dit aantal elk jaar met
twee teruggebracht.’
Of leg uit wat de gevolgen zijn van
een hogere snelheid: ‘Met deze snelheid
is uw remweg vijftien meter langer dan
bij de maximaal toegestane snelheid.’
Dan zal de overtreder misschien het
hogere doel van de boete inzien en die

wellicht zelfs rechtvaardig vinden.

(advertentie)

Museum Meermanno || |Huis van het boek t/m 20 februari 2011

Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010

het ideale boek
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie
(Uitgeverij Vantilt). Raadpleeg ook de speciale website www.kb.nl/privatepress.
Zie voor de diverse activiteiten www.meermanno.nl.
In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.
Museum Meermanno || |Huis van het boek
Prinsessegracht 30, Den Haag
www.meermanno.nl
open: di t/m zo 12.00-17.00 uur

het
ideale
boek

Honderd jaar private press

in Nederland, 1910-2010

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

D

e oude Grieken kwamen met
democratie en zuivelmerk Mona
verzon het woord toetje. Toch?
Over democratie kun je lezen bij Herodotus. Voor de toetjes moet je naar
Mona.nl. Daar staat het verhaal ‘De uitvinding van het woord toetje’.
Toetjes heetten in 1970 nog geen toetjes, staat er, maar “nagerecht, toespijs of
dessert”. (Prachtig verdwenen woord,
dat toespijs. Maar waarom is het toespijs
en nagerecht? En niet toegerecht? En is er
verschil tussen na- en toespijs? Enfin.)
Het verhaal gaat verder. Volgens
Mona werd toetje Nederlands door de
televisiereclame uit 1973 met de slagzin
“Doe eens een Mona Toetje na”. Er ontstond toen “een ware toetjesrevolutie”.
En dan volgt: “Eerlijk gezegd zijn we
best trots dat we niet alleen het kant-enklare toetje hebben uitgevonden, maar
zelfs het woord. Zoek maar op in het
woordenboek.”
Goed idee. In het Woordenboek der
Nederlandsche Taal staat dat een toetje
iets is wat ‘toe’ gegeven wordt, in de zin
van ‘dessert’ of ‘muzikale toegift’. Het
woordenboek geeft voorbeeldzinnen. Zoals: “Heden slechts bruine boonen met
aardappelen en bokking, zonder soep, en
ook geen toetje”. En ook: “Zij nam een
hap van de crême de vanille … Ineens
dacht zij: ‘Er wordt in het huishouden te
veel geld uitgegeven, waarvoor die dure
toetjes.’ ”
Die eerste voorbeeldzin komt uit 1918.
Die tweede uit 1926. De eerste Monafabriek werd pas in 1970 geopend. Sorry,
Mona. Jullie zijn niet de uitvinder van
het woord toetje.
Maar er is troost. Mona is wel de uitvinder van ‘toetjesdemocratie’. Al sinds
1993 kennen de “zuivelste verwenners”
het “Toetje van de Maand”. Die toetjes
zijn het resultaat van “de puddingwens
van Mona-fans”. En één keer per jaar
mag het toetjesvolk naar de stembus
voor het “Toetje van het Jaar”. Want:
“Bij Toetje van de Maand heb jij het voor
het zeggen.” In 2010 werden deze verkiezingen gewonnen door de “luchtige
bokkenpootjespudding”.
Er zijn meer productverkiezingen.
Maar niet alle verkiezingen verlopen
even democratisch. Het afgelopen najaar
maakte Knorr reclame met de “Knorr
Top-10 van Nederland”. Je zag billboards
met teksten als “Roombasilicumsaus.
Nummer 3 in de Knorr Sauzen Top Tien

Ingepakt

Joppiecratie
Foto: www.maakdesmaak.nl

Arjen van Veelen

van Nederland”. “Jus met uitjes” eindigde op nummer 1 en “Stroganoffsaus” op
nummer 10. Die Knorr-verkiezingen waren een beetje Noord-Koreaans. De Top10 was gebaseerd op verkoopcijfers. Het
volk mocht zelf geen kandidaten naar
voren schuiven. De Top-10 was dus een
bestsellerslijst met slechts een democratisch sausje.
Bij de chipszakken gaat het er iets
Mona-cratischer aan toe. In 2004 had
Doritos een actie waarbij het volk een
naam mocht verzinnen voor op de
chipszak. Weblog GeenStijl mobiliseerde
daarop zijn lezers om te stemmen op
“GeenStijl-chips”. Niet lang na die oproep volgde het bericht: “GeenStijl-chips
een feit! In tegenstelling tot dat gestem
voor het Europees Parlement, is uw vote
voor GeenStijl-chips allerminst nutteloos en maatschappelijk irrelevant
geweest.”
Dan de Lay’s-verkiezingen. Dat waren misschien wel de meest democrati-

sche chipsverkiezingen ooit. Het volk
mocht niet alleen de naam verzinnen,
maar ook de smaak. De drie finalisten
zijn: “Patatje Joppie”, “Nr. 66 Babi
Pangang” en “Mango Red Chilli”. Lay’s
kreeg 216.739 stemmen binnen. Als u
dit leest, is de uitslag bekend.
Ik gok op Joppie. Dat zijn chips die
smaken naar Joppiesaus, een goudkleurige mayo-variant. Die patatsaus werd
een paar jaar geleden bedacht door de
uitbaters van Annie’s Snackbar in Glanerbrug, Twente. Nu is de saus landelijk
bekend. Volgens De Telegraaf bezocht de
directeur van Elite Snacks op een dag
Annie’s Snackbar. Daar proefde hij een
heerlijke saus, die op een kartonnen
bordje werd aangeprezen als “Joppiesaus”. Die naam zou een afgeleide zijn
van ‘Jop’. En dat was weer de bijnaam
van de snackbarmedewerkster die het
sausje verzon.
Als de Joppiechips er komen, heeft

het volk echt gewonnen.

(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kun je doorstuderen voor een Master of Education voor de
vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlands, Spaans
en wiskunde. Kom naar een van de open dagen of kijk op www.ca.hu.nl > masters voor
meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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Hij werd door zijn vakgenoten als de
meest veelbelovende jonge taalkundige
beschouwd. Toch zou de Sittardenaar
Willy Dols nooit hoogleraar worden.
Vlak voor hij zijn proefschrift kon
voltooien, overleed hij in 1944 in een
Duits vernietigingskamp. Zijn stadsgenoot Lei Limpens schreef een biografie over deze vurige geleerde, die
dit jaar 100 zou zijn geworden.

Marc van Oostendorp

De tragische dood
van een taalgeleerde
Lei Limpens schrijft biografie over Willy Dols
Taalkundige Willy Dols (1911-1944) voor zijn ouderlijk huis in Sittard.

W

einig leden van Onze Taal
hebben een treuriger lot
gekend dan Willy Dols
(1911-1944). Hij had al heel jong professor moeten worden, in Estland, in
Praag, of anders in Nijmegen. Zelfs voor
hij zijn proefschrift geschreven had,
waren allerlei vooraanstaande geleerden bezig om ondanks de crisis een
baan voor hem te creëren. Het kwam er
nooit van: in de nadagen van de oorlog
kwam Dols door een noodlottig toeval
in een vernietigingskamp om het leven.
Een paar jaar nadien las het toen
tienjarige jongetje Lei Limpens (1938)
een artikel over Dols in het jaarboek
van het Bisschoppelijk College in Sittard. Limpens’ oudere broer zat op die
school en leende het boek aan zijn
broertje uit. De tekst die Limpens in dat
jaarboek had gelezen, was een in memoriam van de hand van Jan van den
Bergh. Die was als leraar klassieke talen
op dat Sittardse college niet alleen een
oud-collega van Willy Dols, die daar
ooit Nederlands had gegeven, beide
24
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mannen waren ook goede vrienden van
elkaar. Toen Lei Limpens zelf op die
school zat, hoorde hij Van den Bergh ook
af en toe over Dols vertellen.
De classicus had bovendien het proefschrift van Dols klaargemaakt voor uitgave. In 1953 zou het postuum verschijnen.


To o n H e r ma n s

Limpens dacht lange tijd niet meer aan
de geschiedenis van Dols. Hij studeerde
zelf ook Nederlands en werd uiteindelijk
leraar in Maastricht, Sittard, Venlo en
Geleen. Na zijn pensioen begon hij te
schrijven, vooral over de geschiedenis en
de taal van Zuid-Limburg. En toen kwam
hij Willy Dols weer tegen. “Op een dag
zei de archivaris van Sittard-Geleen: ‘Ik
heb hier nog wat dozen van Dols staan.
Kun je daar niet eens naar kijken?’”
Sindsdien heeft Dols hem twee jaar
lang beziggehouden. In maart verschijnt,
honderd jaar na Dols’ geboorte, de levensbeschrijving van de bijna vergeten
Sittardenaar, die volgens Limpens even-

veel aandacht verdient als zijn beroemdste stadgenoot van de vorige
eeuw: “Zoals Toon Hermans in alle
theaters van Nederland publiekelijk zijn
geboortestad bezongen heeft, zo heeft
Willy Dols in de beslotenheid van zijn
studeerkamer een monument geschreven voor de taal die zijn moeder hem
leerde.” Dat monument was Dols’ proefschrift, Sittardse diftongering.


G e sc h r e v e n i n d e nac ht

Het leven van Dols is, ondanks zijn korte duur, minstens even kleurrijk als dat
van Hermans. Zijn vader heeft een café,
maar Willy vat een hartstochtelijke liefde op voor leren en voor wetenschap.
Zo vertrouwt hij zijn scriptiebegeleider
Jac. van Ginneken toe: “Ik heb de wetenschap lief (...) en ook ben ik er al
lang van overtuigd dat zij alleen op den
duur me volledig gelukkig maken kan.”
Zo veel hartstocht voor de wetenschap is ook in die tijd geen gemeengoed onder studenten. Van Ginneken is
dan ook bijzonder opgetogen over zijn

leerling, die bovendien al tijdens zijn
studie het ene stuk na het andere publiceert. (Onder een van zijn artikelen,
waarin hij een theorie van de Leidse
hoogleraar Nicolaas van Wijk onderuithaalt, noteert hij: “geschreven in de
nacht 22/23 december 1935”). Onmiddellijk nadat Dols in 1938 cum laude is
afgestudeerd, probeert Van Ginneken
een baantje voor hem te regelen. Maar
vanaf dat moment gaat het mis.
Allereerst zorgt Van Ginneken voor
een uitnodiging om te solliciteren op
een baan als hoogleraar Germaanse
taalkunde in Tartu, Estland. Na enig
geharrewar – zijn familie vindt Estland
wel erg ver weg – krijgt Dols de baan
toch niet, omdat er inmiddels een veel
ervarener geleerde is opgedoken.
Ondertussen heeft Nicolaas van Wijk,
die kennelijk niet haatdragend is, een
nieuwe mogelijkheid voor Dols gevonden in Praag. Om zich op deze baan
voor te bereiden begint Dols in Leiden
Tsjechisch te leren, maar omdat in heel
Europa de oorlog uitbreekt, mag hij van
de Nederlandse regering uiteindelijk
niet afreizen. Van Ginneken besluit dan
dat zijn talentvolle student hemzelf
maar moest opvolgen, als professor in
Nijmegen. Daarvoor moet Dols dan wel
eerst promoveren.


Nati o naa l-so cia l i s ti sc h

Tijdens de oorlog werkt Willy Dols als
leraar Nederlands in Limburg, en ondertussen schrijft hij onder begeleiding van
Van Ginneken aan zijn proefschrift. In
het dialect van Sittard zijn sommige
klinkers geworden tot tweeklanken die
men elders in Limburg als enkelvoudige
klinker uitspreekt. Een dief heet in de
meeste plaatsen in Limburg bijvoorbeeld een ‘deef’, maar in Sittard een
‘deif’. In Sittard is een bloem een
‘bloum’ en geen ‘bloom’, zoals in het
leeuwendeel van Limburg, en een stoel
is een ‘stuil’ en geen ‘sjteul’, waarin de
klinker weliswaar met twee letters
weergegeven wordt, maar een enkelvoudige klinker is, die in andere talen
vaak geschreven wordt als ö.
Niet alle klinkers hebben echter die
verandering naar een tweeklank ondergaan. Op grond van een grote belezenheid en met een enorme precisie beschrijft Dols hoe deze ontwikkeling verlopen is en hoe je die wetenschappelijk
kunt verklaren. Hij laat zien dat de
overgang iets te maken moet hebben
gehad met de toonhoogte waarop woorden uitgesproken werden. In de Limburgse dialecten kan de toon waarop je
een woord uitspreekt, de betekenis van
dat woord veranderen: bie met een

langgerekte hoge toon betekent ‘in de
buurt van’, terwijl het met een dalende
toon ‘vliesvleugelig insect’ betekent. De
Sittardse tweeklanken zijn ontstaan om
die toonverschillen nog duidelijker uit
te drukken. Dols ziet als een van de eersten een dialect niet langer als een verzameling willekeurige taalfouten, maar
als een ingenieus systeem dat serieuze
studie verdient.
De gegevens uit zijn eigen tijd verzamelt hij in de oorlogsjaren tijdens lange
fietstochten in de omgeving van Sittard
samen met zijn vriend Jan van den
Bergh. Gegevens over de geschiedenis
van het Sittardse dialect vindt hij in het
stadsarchief, vooral in historische rekeningen die kooplui en ambachtslieden
aan de gemeente hebben gestuurd. Omdat deze mensen weinig scholing hadden, schreven ze zoals ze spraken.
Willy Dols laat als lid van Onze Taal
enkele malen van zich horen. Zo vraagt
hij zich in juni 1938 af waarom Haar‑
lemmer met twee m’s geschreven wordt,
terwijl de laatste klemtoon van de
stadsnaam toch onbeklemtoond is. En
in juni 1941 signaleert hij een opvallende zin in het Onze Taal-nummer ervoor,
waarin sprake was van “onze vroegere
burgemeesters”, in plaats van het tot
dan toe correct geachte ‘voormalige
burgemeesters’. Dols merkt op dat vroe‑
ger alleen als bijwoord in de woordenboeken staat, terwijl het kennelijk ook
als bijvoeglijk naamwoord gebruikt
wordt (inmiddels staat het ook op die
manier in de woordenboeken).
Misschien komt het door zijn grote
belangstelling voor de eigen taal en cultuur, maar Dols komt een paar keer in
troebel water terecht. Zo schrijft hij in
1944 een bespreking van een gedicht

weken omdat de geallieerde troepen oprukken naar Nederland. Dols besluit die
extra vakantie bij zijn zus in Arnhem
door te brengen om in Nijmegen de laatste hand te leggen aan zijn proefschrift.
Tijdens de geallieerde operatie Market
Garden wordt Arnhem geëvacueerd.
Zwervend over de Veluwe komt Dols
in aanraking met Carel Beke (19132007), de jeugdboekenschrijver die
bekend zou worden met zijn serie Pim
Pandoer. Dols ontfermt zich over Beke,
die ernstig ziek is, en diens gezin.
Samen proberen ze op de fiets uit het
onrustige Veluwegebied weg te komen.
Doordat Beke hoogoplopende koorts
heeft, stranden ze in Putten. Vandaar
dat Dols daar is op de dag dat de Duitsers alle mannen komen ophalen als
represaille voor een verzetsactie. Beke
mag blijven omdat hij zo ziek is, en zal
zich zijn hele leven schuldig voelen. Lei
Limpens heeft in de archieven van de
Koninklijke Bibliotheek een onuitgegeven manuscript gevonden van een boek
dat Beke over Dols heeft geschreven:
Vriend voor acht dagen.


ki n d e rwag e n

Dols is zich tot het laatst om de taal en
de taalwetenschap blijven bekommeren.
Als de familie Beke op weg naar Hoenderloo mag meerijden op een kar, schrijft
Dols op een vodje papier dat hij een
Zeeuw ‘wag’ hoort zeggen in plaats van
‘weg’ en ‘slacht’ in plaats van ‘slecht’.
Als Dols door de Duitsers uit het Puttense huis wordt gehaald waar hij zich
verborgen heeft, mag hij nog even terug. Hij geeft dan aan mevrouw Beke
een aktetas en zegt: “Wilt u dit voor mij
bewaren? Mijn levenswerk zit hierin.”
De vrouw legt de koffer in de kinderwa-

Dols ziet als een van de eersten een dialect
niet langer als een verzameling taalfouten.
van de Limburger Arnold Sauwen in het
nationaal-socialistisch georiënteerde
tijdschrift Frankenland. Omdat Dols dit
soort besprekingen meestal onder een
andere naam publiceert, is lastig na te
gaan of ze ooit écht fout zijn geweest.
Waarschijnlijk niet, maar hij begeeft
zich zeker in een grijs gebied.


Pi m  Pa n d o e r

Wanneer hij in de zomer van 1944 zijn
proefschrift bijna voltooid heeft, slaat
het noodlot toe. De schoolleiding van
het Bisschoppelijk College in Sittard
verlengt de zomervakantie met twee

gen: “Waar de baby is, daar is uw tas
veilig.” De rest van de oorlog zal de familie in de kinderwagen het manuscript
van Sittardse diftongering overal mee
naartoe nemen. Na de oorlog dragen ze
het over aan Dols’ familie. Op voorspraak van Van Ginneken – die zelf overigens in het najaar van 1945 overlijdt –
zal de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen het werk uiteindelijk in 1953 uitgeven.
Op 5 november sterft Dols in Engelsburg, aan de gevolgen van dysenterie. 
Bestelinformatie: www.onzetaal.nl/dols.php
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Nicoline van der Sijs

Etymologica

Pleidooi voor een Nederlandse
historische thesaurus
Foto: Oxford University Press

Het Engels heeft er al een: een digitale
historische thesaurus. Wat is een
thesaurus eigenlijk voor een soort
naslagwerk? En waarom moet het
Nederlands er ook een hebben?
Daarover gaat deze aflevering van
‘Etymologica’.

I

n een boek uit de zeventiende eeuw,
dat enkele turbulente scheepsreizen
beschrijft, staat de zin: “Middelertijdt wierd het laat in den avondt, den
Kapiteyn donderde noch niet op” (Drie
aanmerkelijke en seer rampspoedige Rey‑
sen, door Italien, Griekenlandt, Lijflandt,
Moscovien van J. Struys, 1676). Wat zullen hedendaagse lezers uit deze zin opmaken? Waarschijnlijk dat de kapitein
te lang bleef plakken (in de kroeg, op
bezoek). Ze zullen verbaasd zijn als ze
horen dat de zin precies het tegenovergestelde betekent: in de zeventiende
eeuw had opdonderen de betekenis
‘opdagen, verschijnen, tevoorschijn
komen’.


B eg r i pspro b lemen

Teksten als deze komen steeds vaker op
internet. De rijkdom die dit oplevert,
brengt tegelijkertijd ook problemen met
zich mee, en dan met name begripsproblemen. Het oudere Nederlands is niet
voor iedereen even eenvoudig te lezen,
en juist de betekenisveranderingen die
woorden in de loop van de tijd hebben
ondergaan, zijn gemene addertjes onder
het gras bij het correct begrijpen van
wat er in het verleden is beweerd.
Het is een gelukkig toeval dat er, in
deze tijd waarin er zo veel oudere teksten toegankelijk gemaakt worden, voor
het eerst in de geschiedenis van het Nederlands omvangrijke historische woordenboeken eveneens digitaal beschikbaar zijn: het Woordenboek der Neder‑
landsche Taal, het Middelnederlandsch
woordenboek, het Vroegmiddelnederlands
en Oudnederlands woordenboek. Op het
26
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eerste gezicht lijken hiermee alle begripsproblemen bij het lezen van oudere
teksten uit de weg geruimd: deze woordenboeken kunnen immers als hulpmiddel gebruikt worden.
Maar dat is slechts een schijnoplossing: voor leken (en trouwens ook voor
veel taalkundigen) is de informatie uit
deze woordenboeken alleen met grote
moeite te begrijpen, en bovendien sluit
de informatie uit de verschillende woordenboeken niet op elkaar aan. En dan
zijn er nog lacunes: deze uitgaven
beschrijven wel de verschillende betekenissen van een woord, maar vermelden
niet in welke periode dat woord en die
betekenis een koppel vormen.


een bepaald begrip zijn bijeengeplaatst.
Een voorbeeld van een bekende, maar inmiddels verouderde thesaurus van het naoorlogse Nederlands is Het juiste woord
van L. Brouwers. In dit werk worden bijvoorbeeld als benamingen voor het begrip
‘kat’ de woorden kat, kater, dakhaas,
minette, poes, angorakat, huiskat en muis‑
kat vermeld.
In een histórische thesaurus wordt
daaraan informatie toegevoegd over de
datering van de woorden en hun betekenissen. Bij ieder woord staat in welke
periode het welke betekenis heeft gehad,
en wanneer die betekenis is verdwenen.
En bij iedere betekenis kun je vinden in
welke periode deze door welk woord
wordt uitgedrukt.

Dringend nodig

Wat dringend nodig is om oudere Nederlandstalige teksten voor iedereen
gemakkelijker leesbaar te maken, is
een ‘digitale historische thesaurus’.
Om met die laatste term te beginnen:
in een thesaurus – een woord dat overigens ontbreekt in het omvangrijke
Woordenboek der Nederlandsche Taal –
zijn de woorden gegroepeerd naar hun
betekenis: alle (bijna-)synoniemen voor



Sc h am e l e vr i e n d e n

Enkele concrete voorbeelden volstaan om
te laten zien hoe handig en interessant
een historische thesaurus is. Stel dat
iemand in een middeleeuwse tekst leest
over “een schoone jonghe dochtere van
zeer schamel vrienden”. Waarschijnlijk zal
hij eerst denken dat het gaat om een jonge dochter met weinig vrienden. Maar als
hij nu eens de woorden dochter, schamel

en vriend als zoekterm in de historische
thesaurus invoert, dan zal hij zien dat
alle drie deze woorden in de Middeleeuwen andere betekenissen hadden
dan nu: een jonge dochter was een ‘jonge, ongetrouwde vrouw’, schamel betekende ook ‘arm, gering, eenvoudig’, en
vriend gebruikte men ook voor ‘(bloed)verwant, nabestaande’; in het meervoud
kon het ook ‘familie’ betekenen. In de
middeleeuwse context blijkt die jonge,
vriendenarme dochter dus een mejuffrouw van eenvoudige komaf te zijn.
In het voorbeeld van de juffrouw is
een historische thesaurus handig om
van een bepaald woord op te zoeken
welke betekenissen het wanneer had.
Andersom kan ook: een overzicht opvragen van de verschillende woorden
voor een en hetzelfde begrip – zoals het
genoemde voorbeeld van de benamingen van de kat. Wanneer men bijvoorbeeld zoekt naar de woorden waarmee
in het heden en verleden een baby in
het Nederlands werd aangeduid, zou
men onder andere vinden: bakerkind,
dreumel, dreumes, dreutel, hokkebrok,
jongkind, keutel, kindje, kleintje, kleuter,
koter, kriel, kruimel, mormeldier, pap‑
paard, peukel, peuter, peuzel, poeter, pop,
schreeuwer, schreeuwlelijk, tot, uk, wicht,
worm en zuigeling. In de historische
thesaurus staat dan bij ieder van de genoemde woorden in welke periode van
het Nederlands ze in die bepaalde betekenis gebruikt zijn of worden. Ook vindt
men korte informatie over verschil in
stijlniveau, gebruik of betekenis. De
aanduidingen kunnen in chronologische
volgorde worden gezet, zodat we in een
handomdraai kunnen zien welke woorden voor een bepaald begrip in de loop
van de tijd zijn verdwenen of erbij zijn
gekomen. Voor het onderzoek naar de
ontwikkeling van onze woordenschat
door de eeuwen heen zal de thesaurus
dan ook belangrijke impulsen leveren.


D i g itaa l

Zo’n historische thesaurus moet hoe dan
ook digitáál, dus als computerbestand,
worden vervaardigd en doorzoekbaar
zijn. Dat lijkt wellicht een onbelangrijk
detail: wat maakt het nu uit of het een
computerbestand is of een gedrukt
woordenboek? Het verschil is in de
praktijk echter essentieel. Gedrukte thesauri bestaan uit twee delen: een enorme index waarachter bij ieder trefwoord
opgenomen is onder welke begrippen ze
vermeld staan; en een al even enorme
begrippenlijst die een lastig te doorgronden nummering kent (alle namen
voor de kat staan dan bijvoorbeeld onder 3.2.20.5). Dat levert veel bladerwerk

op en weinig overzicht of inzicht. In een
digitaal bestand zijn de index en de numerieke indeling overbodig: begrippen
kunnen eenvoudigweg aan elkaar gelinkt worden, en de gebruiker kan snel
van begrip naar woord springen, en
andersom.

rus of the Oxford English Dictionary. Die
is eind 2009 in boekvorm verschenen
en in december 2010 geïntegreerd met
de digitale Oxford English Dictionary.
Een bespreker van dit Engelse werk
voorspelt dat het nog lang zal duren
voor sprekers van andere talen iets heb-

Zo’n historische synoniemenverzameling moet
hoe dan ook digitaal doorzoekbaar zijn.
Zowel voor taalkundig onderzoek als
voor praktische toepassingen (het voor
leken toegankelijk maken van oude teksten) zou de samenstelling van een digitale historische thesaurus een enorme
stap voorwaarts betekenen. De bouwmaterialen – de historische woordenboeken – en de technische mogelijkheden zijn er al voor beschikbaar. En de
behoefte aan een historische thesaurus
is groter en concreter dan ooit eerder in
de geschiedenis van de Nederlandse
taal, dankzij de vlucht die de massadigitalisering neemt.
Een prachtig en navolgenswaardig
voorbeeld is er al: de Historical Thesau‑

ben wat maar in de verste verte lijkt op
dit prachtige en erudiete werk. Dat
kunnen we niet op ons laten zitten …
Er hoeft slechts een fractie van de
geldstroom die beschikbaar is voor
massadigitalisering te worden gereserveerd om ervoor te zorgen dat die massa digitale teksten niet alleen technisch
maar ook inhoudelijk toegankelijk
wordt. Nu al is het Nederlands een van
de best gedocumenteerde talen van
de wereld. Als de instanties die zorgdragen voor de Nederlandse taal de
handen in elkaar slaan, kan zo’n
thesaurus daarom betrekkelijk snel

worden gerealiseerd.

Pussycats en pussums
Onze westerburen hebben al een navolgenswaardige thesaurus: de Historical Thesaurus of
the Oxford English Dictionary. Hieronder uit dat naslagwerk de Engelse benamingen voor
de kat door de eeuwen heen. Het jaartal direct achter het woord geeft aan in welke periode het woord in gedrukte teksten is aangetroffen (c = circa, a = ante, dus: ‘voor’).
cat a800- A well-known carnivorous quadruped (Felis domesticus) which has long been
domesticated, being kept to destroy mice, and as a house pet.
bad ?a1325-1671 A (domestic or wild) cat.
gib c1400-1640 A familiar name given to a cat.
baudrons 1450-1816 Scottish name for the cat (like ‘reynard’ for the fox).
puss-cat a1529- A cat; (also) a person exhibiting characteristics associated with a cat.
Cf. pussycat n.
puss 1533- A conventional proper or pet name for a cat, freq. (sometimes reduplicated)
used as a call to attract its attention.
mewer 1611-1886 An animal (esp. a cat) which mews; (also, in extended use) a person
who catcalls.
Tibert 1616-1872 Used as a quasi-proper name for any cat, and (as a common noun),
a cat.
grimalkin 1630-1843 A name given to a cat; hence, a cat, esp. an old she-cat;
contemptuously applied to a jealous or imperious old woman.
miauler, miaower 1632-1885 A cat.
pussycat 1698- colloq. (orig. nursery). A cat.
pussy 1699- nursery and colloq. A cat. Freq. used as a proper or pet name.
tigerkin 1849-1867 A diminutive tiger; a tiger-cub; also, a cat.
moggie 1911- colloq. (chiefly Brit.) A (domestic) cat, esp. a non-pedigree or otherwise
unremarkable one.
pussums 1912- Used as a term of endearment for a cat or (occas.) a person, esp.
a woman.
mog 1926- A cat. Also (in extended use): fur, a fur garment.
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Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Sterrenstof

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.

I

k hoor ze altijd graag, de jongens
van rapformatie De Jeugd van
Tegenwoordig. Gekke stemmetjes
in verschillende tonen en toontjes,
met gekke klankvervormingen en rare
knauwerige en knarserige uithalen.
Het is het hogere ouwehoeren. Nu eens
sloom, dan weer opgewonden. Soms
bloedserieus, soms irritant, soms ironisch. En altijd in een mooi mengsel
van straattaal, neo-Nederlands en
instantpoëzie.
“Ikki, flikki, ikki, kikki”, zo begint
Willie Wartaal, een van de drie, hun lied
‘Sterrenstof’. Geen idee wat hij ermee
wil zeggen. Misschien zijn het alleen
maar inzingklanken, bedoeld om de
stem los te maken. “Ikki, flikki, ikki,
kikki.” En dan, al even soepel, maar nu
met iets meer betekenis: “Nou kijk, je
gappie / leeft zoet als een sappie, / ook
al was mamma / altijd wappie.” Dat
loopt ook lekker. “Gappie” is de vriendelijke vorm van gabber: ‘vriend, maatje’.
“Sappie” lijkt mij hier een variant van
sapje: ‘onschuldig zoet non-alcoholisch
vruchtendrankje’. En “wappie” is straattaal voor ‘dronken’.



Ro lm o d el

Willie Wartaal vertelt hier voor het eerst
in het openbaar over zijn moeilijke
jeugd. Mammie was er niet of mammie
was wappie, waardoor kleine Willie
(“Wiwwelien”) er alleen voor stond. Hij
bracht zichzelf naar school, en hij deed
nog veel meer in zijn eentje, zo vertelt
hij in een lange reeks rijmen op -elf.
“Wiwwelien was elf, deed alles zelf.”
Maar ondanks het slechte begin heeft
hij toch succes geboekt. Hij komt op tv,
de meisjes komen op hem af, hij is beroemd, hij deelt handtekeningen uit. En
hij is met zijn niet al te dunne gestalte
zelfs een rolmodel geworden: “Kijk ze
kijken, dus blijf kijken, / alle dikzakken
willen op me lijken.” Hij is een ster geworden, en het stof van het beroemd
zijn daalt nu op hem neer. Dat is een
van de betekenissen van het ‘sterrenstof’
uit de titel.
Er is nog een andere betekenis. Die
komt aan bod in het verhaal van Yayo.
Ook hij blikt terug op vroeger, want De
Jeugd van Tegenwoordig (opgericht in
2004) wordt inmiddels een dagje ouder.
“Vroeger was Young Yayo alleen nog
28
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maar Young”, vertelt hij. Dat was de tijd
van hun grote hit ‘Watskeburt’ (2005).
Alles veranderde: “ineens changede z’n
hele leven.” Hij werd beroemd en hij
begon veel geld te verdienen. Grote
Yayo vertelt dat het steeds slechter ging
met Young Yayo. Hij raakte verslaafd,
“aan het sterrenstof”. Sterrenstof is, net
als in het Engels (stardust), een van de
vele namen voor cocaïne. Maar ook hier
loopt het, net als bij Willie Wartaal,
goed af. Hij kwam een meisje tegen, hij
werd verliefd en hij nam afscheid van
de drugs. Nu is hij op een heel andere
manier gelukkig: “ik heb m’n mokkaprinsesje op m’n bankje.” En hij rijmt er
weer lustig op los: “stemklankje brengt
nog steeds brood op ’t plankje.” Soms
dankt hij de hemel, en de sterren, voor
de goede afloop: “hef m’n drankje (…)
en ik zeg dankje.”


H e e lal

Tussen de brave rijmen van Willie Wartaal en Yayo bevindt zich het verhaal
van zanger nummer drie: Vieze Fur. Hij
kijkt niet terug, maar omhoog, zelfs helemaal het heelal in. Hij ziet daarboven
een meisje, of een vrouw, of in ieder geval een hemellichaam van een onaardse
schoonheid. “Ze is van spectrale klasse.”
Hij zegt het met zijn typische snerpende, neuzelende slisstemmetje. Ze is een
verschijning van galactische proporties
en daarbij ook nog eens tot in de puntjes verzorgd. Ze is, kortom, “praktisch
internagelactisch”. In vergelijking met
haar (een ster, met sterallure) is hij
maar sterrenstof. Door haar krijgt alles

in het universum weer een nieuwe
dimensie: “de wereld is weer plat, ja, /
op je bolle bips na.”
Zo zingt Fur zich los van de alledaagse werkelijkheid. Ook hier dringt er
tegelijk een iets ouwelijker perspectief
door de tekst heen. Als hij omhoogkijkt,
stelt Fur zich voor dat hij ooit niet meer
in leven zal zijn (“als ik ooit deadde
ben”) en dat er dan niets meer van hem
zal overblijven dan wat sterrenstof, het
materiaal waarvan wij volgens de inzichten van de sterrenkunde gemaakt
zijn. Sterrenstof zijn wij en tot sterrenstof zullen wij weerkeren. Daar, hoog
in de lucht, zal hij dan rondhangen.
Alleen, los, weg: “loesoe”. In de lucht:
“in de sky”. Tussen de andere sterren
die daar als diamanten aan de hemel
staan te schitteren: “Dan ben ik loesoe
in de sky met diamonds.”
Het is een duidelijke toespeling op
het bekende ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ van The Beatles. Daarin hebben
deskundigen altijd een lofzang gezien
op het gebruik van geestverruimende
middelen, in het bijzonder LSD: Lucy,
Sky, Diamonds. Dus moeten we Furs
verzuchting over de vergankelijkheid
misschien toch ook anders lezen. Als je
sterrenstof gebruikt, kom je los en stijg
je vanzelf op. Dan kom je ergens daarboven te hangen, te midden van internagelactische schoonheden van spectrale klasse, in wier gezelschap je je rijk
en beroemd kunt voelen, een machtige
pooier, behangen met blingbling: “Dan
ben ik loesoe in de sky met diamonds

om m’n nek, bitch.”

De Jeugd van Tegenwoordig: v.l.n.r. Yayo, Willie Wartaal en Vieze Fur.

Taaltest

Horstlog

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a. de ware Jacob vinden
b. de ware jacob vinden
c. de ware jakob vinden
2. a. hiërogliefenschrift
b. hiëroglievenschrift
c. hiëroglyphenschrift
3. a. ij-chromosoom
b. 	Y-chromosoom
c. y-chromosoom
4. a. lollies
b. lolli’s
c. lolly’s
5. a. peneciline
b. peniciline
c. penicilline

B. Vergroot uw woordenschat
1. exuberant
a. opzienbarend
b. overdadig
c. uitzonderlijk
2. leukocyt
a. bloedplasma
b. rode bloedcel
c. witte bloedcel
3. requisitoir
a. benodigdheid
b. beschuldigend betoog
c. overblijfsel van een gestorven
		 heilige
4. recupereren
a. herhalen
b. herstellen
c. weerleggen

C. Zoek de fouten
1. In vroeger tijden heeft mijn tante
het Nirwana trachten te bereiken:
zij mediteerde dagelijks, deed aan
yoga en bezocht eens per jaar in
de Indische stad New Delhi een
boeddistische guru.
2. Diens sumiere kennis van Boeddha,
zijn onwelgevoeglijke uitspraken en
buitennissige rituelen maakten
echter dat ze haar hogere levensdoel
afzwoor.

D. Extra
Van het woord hersenen bestaat geen
enkelvoud; zo’n woord wordt plurale
tantum genoemd. Hoe noem je het
tegenovergestelde: woorden die geen
meervoud kennen, zoals ijs, politie en
vee?

Bedriegerstaal

V

aak krijg ik e-mail van een Afrikaan. Meestal gaat het om een
hoop geld. Dat geld is eigendom van een zojuist overleden minister, en het staat op een Zwitserse bank. De weduwe heeft in
Ghana problemen met het opnemen van dat geld. Het kan legaal eigenlijk
uitsluitend via een Europees banknummer. Of ik zo vriendelijk wil zijn om
haar te helpen. Ze wil alleen maar eventjes al dat geld ergens kunnen
parkeren. Bijvoorbeeld op mijn bankrekening. Als dank krijg ik twintig
procent. Altijd nog een bedrag met zes nullen.
Vorige week kreeg ik mail zogenaamd van FedEx. Over een forse cheque
die naar mij onderweg is. Of ik alleen maar even 105 dollar wil overmaken
voor de transactiekosten. Deze zwendelaar viel door de mand doordat zijn
mail veel te uitvoerig en te gedetailleerd was. Echte bedrijven geven juist
steevast te weinig informatie.
Ook van vorige week was het volgende verrassende bericht met het logo
van ABN AMRO. Ik citeer letterlijk: “Geachte klant, Als onderdeel van onze
veiligheid te meten, we regelmatig het scherm activiteit in de ABN AMRO
Online Banking systeem. U ontvangt dit bericht te wijten aan een probleem
op uw account. Te wijten aan ongewone aantal ongeldige login pogingen
op uw account, we reden hebben om te geloven dat er misschien wel beveiliging strijd op uw rekening. Uw account vereist extra verificatie proces
om uw identiteit te waarborgen en de veiligheid van uw account is volledig beveiligd. Om te zorgen voor je account volledig op de Logon onderstaande knop. ABN AMRO Bank.”
Je kunt veel van onze banken zeggen, maar ABN AMRO stuurt niet zulke teksten. Dit komt uit Tsjetsjenië, Pakistan, Ghana of de Bijlmermeer, en
de afzender heeft een wonderbaarlijk groot vertrouwen in een computervertaling. We zien meteen dat dit niet door een medewerker van ABN
AMRO geschreven is.
Wel roept het de vraag op: hoelang nog? Ik ben daar niet helemaal optimistisch over. Of, met weglating van alle vooroordelen: ik ben er niet zeker
van dat we tot in lengte van dagen aan de slechte kwaliteit van een tekst
kunnen zien dat het zwendel is.
Misschien zal het taalgebruik van onze banken voorlopig wel meevallen.
Een groter probleem rijst aan de kant van de ontvanger: Hoeveel mensen
met een Nederlands paspoort zien meteen dat deze taal niet van ABN
AMRO is? En hoevelen zien het niet? De tweede groep lijkt me niet te verwaarlozen. Ik baseer deze veronderstelling op mijn ervaring met e-mail en
chat. Daartussen zou onze Tsjetsjeen met zijn vertaalcomputer niet echt
opvallen.
Overigens had ik, afgezien van het taalgebruik, toch al het idee dat hier
een bedrieger in actie was. Ik heb namelijk geen rekening bij ABN AMRO.

Joop van der Horst

De antwoorden vindt u op bladzijde 33

van dit nummer.
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Aanbiedingen voor lezers
Twee nieuwe delen in
de ‘Geregeld’-serie
Grammatica geregeld

I

n Grammatica geregeld
worden zo’n 140 grammaticale termen glashelder uitgelegd door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal. Alle gebruikelijke benamingen komen
aan bod: van basisbegrippen als ‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘lijdend voorwerp’ tot termen als ‘rangtelwoord’ en ‘bepaling van
gesteldheid’. Elk begrip wordt geïllustreerd
met duidelijke voorbeelden. Een compact
maar compleet overzicht van alle woordsoorten en zinsdelen, plus bruikbare adviezen over praktijkkwesties. Zeer geschikt
voor scholieren, studenten en iedereen die
zijn grammaticale kennis wil opfrissen.

Tekstvorm geregeld

T

ekstvorm geregeld,
geschreven door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal, biedt tips en
richtlijnen voor het
uiterlijk van teksten in
het algemeen en tien
tekstgenres in het bijzonder. E-mails, brieven,
cv’s, uitnodigingen, persberichten, wetenschappelijke artikelen, webteksten – dit
boek laat zien waaraan je moet denken, en
in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.
• Tekstvorm geregeld (gelijmd, 140 blz.) kost
 11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: tekst.
• Grammatica geregeld (gelijmd, 124 blz.)
kost  11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: gram.

Combi-aanbod
• Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld
zijn samen te koop voor  22,50 incl. porto.
België:  26,50. Bestelcode: tekst+gram.
• De eerder verschenen delen Spelling geregeld en Leestekens geregeld (zie www.onzetaal.
nl/boeken/taalgeregeld.php) zijn ook samen
te koop voor  22,50. België:  26,50. Bestelcode: spel+lees.
• De vier boeken samen (Grammatica geregeld, Tekstvorm geregeld, Spelling geregeld en
Leestekens geregeld) kosten  43,–. België:
 49,60. Bestelcode: geregeld.
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Rijmelarij

R

ijmelarij is een eenvoudig te spelen
gezelschapsspel, waarbij het aankomt op
rijmvaardigheid,
woordkennis en een
goed geheugen. Het
spel bestaat uit 51
kaartjes met daarop
een rijmklank – bijvoorbeeld aus, oen of oos
– en het is de bedoeling om om beurten
een woord te noemen dat daarop rijmt, tot
er iemand met zijn mond vol tanden staat
of een verkeerd woord noemt. De winnaar
krijgt het kaartje; wie het eerst tien kaartjes
heeft wint het spel. Per beurt komen steeds
twee spelers in actie, maar het spel kan ook
in grote groepen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes.
Prijs:  10,95. België:  12,95. Bestelcode:
rijmelarij.

Woordenboekspel

H

et Woordenboekspel is een gezellig
tijdverdrijf voor lange
winteravonden en
druilerige zondagmiddagen. In dit spel draait
het om het raden van
de betekenis van moeilijke woorden, en een
woordenboek is daarbij onontbeerlijk. Speciaal voor dit spel is er het Woordenboekspelwoordenboek, dat van zo’n 3500 moeilijke
en niet vaak voorkomende woorden de
betekenis omschrijft. Bovendien worden de
spelregels hierin uitgelegd. Het enige wat
je verder nog nodig hebt voor dit leuke
groepsspel is pen en papier.

Spellingcursus
op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op laptop of pc, dat kan
met de digitale
spellingcursus van
communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en
Onze Taal. In korte modules worden de belangrijkste onderwerpen van onze spelling
uitgelegd: c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en
tussen-s, hoofdletters, aaneenschrijfregels,
enz. Bovendien wordt er ingegaan op interpunctie en taalkwesties als hen/hun en
dat/wat. Alle lesstof kan geoefend worden.
De gehele cursus is in twee à drie uur te
doorlopen en hij wordt afgerond met een
eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor
eigen data), en is geschikt voor alle besturingssystemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

Taalagenda 2011

D

e Taalagenda 2011,
een bureauagenda in ringband,
biedt een heel jaar lang
boeiende en onverwachte weetjes over
woorden en uitdrukkingen. Bovendien bevat
hij nuttige tips en taaladviezen, en leuke puzzels en quizvragen.
En o ja, u kunt natuurlijk óók nog uw dagelijkse en wekelijkse afspraken in de agenda
bijhouden.

Thuisbezorgd voor e 14,95

Thuisgestuurd voor e 12,90

Woordenboekspel (136 blz.) is een uitgave van
MoosMedia en kost  14,95. België:  18,95.
Bestelcode: woordenboekspel.

Taalagenda 2011. Prijs  12,90. België:  18,90.
Bestelcode: agenda.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).

Voor meer aanbiedingen zie
www.onzetaal.nl/aanbiedingen
nie

De mooiste
boeken

uw

I

n 1910 werd De Zilverdistel opgericht,
de eerste Nederlandse ‘private press’, oftewel drukker en uitgever van bibliofiele,
niet-commerciële
boekuitgaven. De
Zilverdistel was de
voorloper van een lange reeks drukkerijtjes
die de liefde voor het boek hoog in het
vaandel hadden staan, en die juweeltjes
van boeken vervaardigden. In Museum
Meermanno in Den Haag zijn tot 20 februari
de hoogtepunten uit honderd jaar private
press in Nederland te zien, en bij deze
tentoonstelling is een boek verschenen:
Het ideale boek. Op groot formaat en rijk
geïllustreerd met foto’s van al die prachtige
uitgaven geeft het een beeld van de geschiedenis van de private press in Nederland. Vanzelfsprekend ziet het boek er
prachtig uit.

Thuisbezorgd voor e 34,95
Het ideale boek. Honderd jaar private press in
Nederland, 1910-2010 is een uitgave van Vantilt
(gebonden, 254 blz.). Prijs:  34,95. België:
 40,95. Bestelcode: ideale boek.

Ruggespraak gebundeld

A

l twintig 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 – werden in
2004 gebundeld in Door rood en spook
gereden.

Opbergmap

D

eze opbergmap
biedt ruimte aan
twee jaargangen
Onze Taal. De map
heeft een stevig
groen linnen omslag,
dat voorzien is van
het logo van het genootschap.

Eén map: e 13,50;
iedere volgende map e 7,50
De opbergmap kost  13,50; iedere volgende map  7,50. België:  18,50/7,50.
Bestelcode: opbergmap.

Cd-roms en dvd’s
met korting
E t y m o lo g i e

Woordgeschiedenis. Veertig etymologische naslagwerken uit de periode 18182001 op één dvd. Nu van € 35,– voor
€ 20,– (België: € 21,50). Bestelcode:
etym-dvd.
Taal e n le t t e r e n 1 9 d e e eu w

Dvd met tien literair-taalkundige tijdschriften uit de periode 1835-1907, in
totaal ruim 38.000 bladzijden. Nu van
€ 36,– voor € 25,– (België: € 26,50).
Bestelcode: taaltijdschriften.
2 0 0 j aa r s pe l l i n g

Woordenlijsten en standaardwerken
over spelling, waaronder het allereerste ‘Groene Boekje’ en G.C. Molewijks
Spellingverandering van zin naar onzin.
Nu van € 25,– voor € 21,– (België:
€ 22,50). Bestelcode: cd-rom spelling.
S pr e e k wo o r d e n o p  cd - ro m

Dertien oude naslagwerken (8000 pagina’s) met spreekwoorden en gezegden, doorzoekbaar op één cd-rom.
Nu van € 34,– voor € 20,– (België:
€ 21,50). Bestelcode: spreekwoorden.
D e G i ds

Toegestuurd voor e 7,95
Door rood en spook gereden is verschenen bij
Sdu Uitgevers (ingenaaid, 96 bladzijden).
Prijs:  7,95. België:  9,25. Bestelcode: rood
en spook.

De eerste honderd jaargangen (18371937) van het tijdschrift De Gids op dvd
– meer dan 200.000 pagina’s! Nu van
€ 35,– voor € 25,– (België: € 26,50).
Bestelcode: Gids.

t

Toen in ...
januari 1972

Mulisch
Redactie Onze Taal

D

e onlangs overleden meesterschrijver Harry Mulisch schreef
ook over spelling. Deze maand
precies 39 jaar geleden publiceerde hij
zijn pamflet Soep lepelen met een vork,
ondertitel: Tegen de spellinghervormers.
In dat boekje, dat al snel moest worden herdrukt, trok hij van leer tegen
de ingrijpende plannen voor vereenvoudiging van de Nederlandse spelling, die de jaren daarvoor al voor veel
beroering hadden gezorgd.
Hoe zat dat? In de jaren zestig werd
er duchtig aangeschopt tegen de spelling zoals neergelegd in het Groene
Boekje van 1954 (met dubbelspellingen
als aquarel en akwarel). Geheel volgens de revolutionaire tijdgeest van
toen pleitten velen voor eenvoudigere,
‘fonologiese kommunikaatsie’, en de
door de overheid ingestelde commissie-Pée-Wesselings kwam in 1967 met
drastische voorstellen, onder meer
voor de spelling van leenwoorden.
Mexico en eau de cologne, bijvoorbeeld,
moesten Meksiko en odeklonje worden.
Vooral dat odeklonje werd verguisd en
bespot. De commissie werd verzocht
nog eens naar de eigen plannen te
kijken, maar presenteerde in 1969
grotendeels dezelfde voorstellen
(minus odeklonje).
En dan roerden zich ook nog organisaties als de Vereneging voor Wetenschappeleke Spelling (zoals die toen
heette), die een verdergaande “vereenvaudiging” voorstonden. Het maatschappelijke debat bereikte zijn hoogtepunt in 1972, vlak voordat de regering zou besluiten over de spellinghervorming. Voorstanders waren onder
meer de taalkundige P.C. Paardekooper
en de psycholoog Dolf Kohnstamm,
tegenstanders Van Dale-hoofdredacteur
C. Kruyskamp, Rudy Kousbroek en
W.F. Hermans – en dus Harry Mulisch.
Mulisch wees er in zijn pamflet bijvoorbeeld op dat zijn boek De verteller
verteld volgens de plannen De verteller
vertelt zou gaan heten.
Uiteindelijk ging het allemaal niet
door. De Nederlandse regering wilde
de voorstellen van Pée-Wesselings wel
volgen, maar de Belgen niet. De zaak
verdween in de ijskast, en kwam daar
pas weer uit toen de inmiddels opgerichte Nederlandse Taalunie in 1995

aangepaste regels presenteerde.
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Vrouwen spreken
het duidelijkst

H

D

et Nederlands in het Vlaamse hoger onderwijs moet door de overheid
worden beschermd met een zogeheten ‘moedertaalcharter’. Dat vindt
de eerbiedwaardige Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL).
Dat charter moet een reeks maatregelen gaan bevatten om de toekomst
van het Nederlands als taal van de wetenschap en het onderwijs veilig te
stellen. Zo zullen wetenschappers gestimuleerd moeten worden om in het
Nederlands te publiceren en moet gewaarborgd blijven dat er voor iedere
discipline handboeken en terminologie in het Nederlands beschikbaar zijn.
De KANTL kwam tot dit dringende advies nadat de Vlaamse regering afgelopen zomer de taalwetgeving had versoepeld. Die wetswijziging verruimde de mogelijkheden om wetenschappelijke opleidingen geheel of gedeeltelijk in een andere taal dan het Nederlands te geven.

Trots op het Nederlands

E

en overgrote meerderheid (88%) van de Nederlandstaligen is trots op
hun moedertaal, zo blijkt uit een peiling die de Nederlandse Taalunie
liet uitvoeren onder ruim duizend personen. Vijf jaar geleden was dat percentage nóg hoger: 92. Vooral bij de Nederlanders liep het enthousiasme
wat terug; bij de Surinamers nam het juist iets toe, en de Vlamingen zijn nu
even trots als toen.
Deze cijfers zijn te vinden in de eind november verschenen jaarlijkse Taalunie-krant Taalpeil, waarin nog meer van dit soort gegevens staan. Zo vindt
50% van de Nederlandssprekenden dat leenwoorden onze taal beter en
mooier maken, onderschat 75% het buitenlandse enthousiasme voor het
Nederlands en begrijpt 80% waarom zangers voor het Engels kiezen. Opvallend was verder dat 48% van de Nederlanders tijdens buitenlandse vakanties liever geen Nederlands hoort; voor de Vlamingen is dat percentage 27.
De jongste editie van Taalpeil werd gepresenteerd tijdens een feestweekend in Brugge ter ere van het dertigjarig bestaan van de Taalunie. De festiviteiten bestonden onder meer uit een taalfeest voor de jeugd, de lancering –
door prinses Mathilde – van de jongerenwebsite De wereld van de Nederland‑
se taal (http://dwvdnt.org), en de presentatie van het met steun van
de Taalunie tot stand gekomen boek Nederlandse woorden wereldwijd van
Nicoline van der Sijs.

Woorden van 2010

O

ok tegen het einde van het afgelopen jaar waren er weer allerlei woordverkiezingen. Zo riepen de leden van Onze Taal gedoogsteun uit tot het
Onze Taal-woord van 2010. Gedoogregering won bij de Woord van het jaarverkiezing van Van Dale; in Vlaanderen werd het treinsletje.
Ook buiten onze grenzen werd er druk gekozen. Naast spillcam (‘camera
die onder water lekkende olie in beeld brengt’), dat door the Global Language Monitor werd verkozen tot “Top Word of 2010”, waren er bijvoorbeeld
Sarah Palins refudiate (een combinatie van refuse en repudiate – wat dus
staat voor iets tussen ‘weigeren’ en ‘verwerpen’ in; gekozen door The New
Oxford American Dictionary) en big society (het kernbegrip van de huidige
Britse regering; winnaar van de Britse “Oxford Dictionaries phrase of the
year”).
Change werd het meest opgezocht op Dictionary.com en werd daarom
“2010 Word of the Year”. Verder koos de Duitse jeugd voor Niveaulimbo (‘het
dalen van het niveau op feestjes en in gesprekken’) en kroonde Zwitserland
Ausschaffung (‘uitzetting’) tot woord van het jaar. In Duitsland werd het
Wutbürger.
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Foto: Egbert Boers

‘Bescherm Nederlands als
wetenschapstaal’

e vrouwelijke anatomie is optimaal toegerust om duidelijk te kunnen spreken.
Dat concludeert Bart de Boer, onderzoeker
aan de Universiteit van Amsterdam.
Met behulp van computermodellen van
het menselijk gehoor onderzocht De Boer de
invloed van de positie van het strottenhoofd
op de duidelijkheid van spraak. Hij stelde
vast dat het vrouwelijke strottenhoofd ideaal
gepositioneerd is voor het produceren van
duidelijke klanken. Ligt het strottenhoofd
lager (zoals bij mannen) of hoger (zoals bij
apen), dan wordt
de articulatie
onduidelijker.
De Boer noemt
de uitkomsten
van zijn onderzoek opvallend;
tot nu toe werd
altijd aangenomen dat juist
het mannelijke
spraakkanaal
beter op zijn taak
berekend is.

Onderzoeker Bart de Boer

En verder:
Overige verkiezingen De afgelopen weken
werden niet alleen de wóórden van het jaar
gekozen, maar ook de grootste taalergernis van
het jaar (me moeder) en de onjuiste spatie van
het jaar (Nijntje kussen). Lof was er intussen voor
Piet de Nijs van de gemeente Breda; hij ontving
de Gouden Veer voor de beste ambtenarenbrief.
Duits Na eerdere pogingen in 2006 en 2009 lijkt
het er nu toch echt op dat ook de positie van het
Duits wordt verankerd in de grondwet. Na een
handtekeningenactie van het dagblad Bild en de
Verein Deutsche Sprache is de meerderheid van
het parlement ervoor om op die manier vast te
leggen dat het Duits de officiële taal van het land
is.
Spam Het Nederlands was in 2010 na het Engels
wereldwijd de meestgebruikte taal in spamberichten, aldus de jaarrapportage van MessageLabs, een dochterbedrijf van virusscanner
Symantec. 90% van alle spam is in het Engels, en
1,3% in het Nederlands. Het Frans en het Russisch
komen met 1% en 0,9% op de derde en vierde
plaats. Per dag worden er in de hele wereld
ongeveer 250 miljard e-mails verstuurd; 90%
daarvan is spam.
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/
tamtam/enverder.php.

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

V

mbo-leerlingen profiteren te
weinig van het onderwijs. Dat
komt onder meer doordat de
leerkracht over hun hoofden heen
praat. Dat leerlingen hun leraar niet begrijpen, ligt niet zozeer aan de ingewikkelde zinnen die hij in de les gebruikt,
als wel aan de moeilijke woorden. Om
daar wat aan te doen, is in Amsterdam
de Basislijst schooltaalwoorden vmbo
samengesteld (te vinden via http://
tinyurl.com/vmbolijst). Op die lijst
prijken 3000 begrippen: naast abstracte
woorden (bijvoorbeeld nadat, voordeel
en praktisch) ook heel concrete, zoals
gum, haak en deksel.
Nou, daar wisten journalisten en
columnisten wel raad mee. Zij overlaadden de woordenlijst met hoon en hilariteit: zulke woorden kent iedereen toch?
Hebben zij gelijk of is zo’n woordenlijst
juist wél een goed middel om de woordenschat van de leerlingen op peil te
brengen?

Tegenstander

Waar leerde u uw laatste woord? Grote
kans dat dat was op een markt in een
zuidelijk land. U wees aan wat u wilde

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 29)
A. Spelling
1. c. de ware jakob vinden
2. a. hiërogliefenschrift (óf: hiëroglyfenschrift)
3. b. Y-chromosoom
4. c. lolly’s
5. c. penicilline
B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
b. overdadig
c. witte bloedcel
b. beschuldigend betoog
b. herstellen

C. Zoek de fouten
1. nirwana, Indiase stad New Delhi,
boeddhistische, goeroe
2. summiere, onwelvoeglijke of onwelgevallige,
buitenissige, afzwoer
D. Extra
Een woord zonder meervoudsvorm heet een
singulare tantum.

Hom of kuit

Zijn de vmbowoordenlijsten nuttig?
hebben en de verkoper sprak een klankenreeks uit, ‘pan’ of ‘ekmek’. Aha,
dacht u, dat is dus hun woord voor
‘brood’. Woorden leer je gemakkelijk in
de praktijk en als je ze nodig hebt. Dus
heel anders dan door een woordenlijst
uit je hoofd te leren. In het onderwijs
zou het niet veel anders moeten zijn.
Denk aan wat de bekende schrijver en
onderwijzer Theo Thijssen (1879-1943)
deed toen hij les gaf over sluizen. Hij
onderwees en onderwees, het werd
steeds ingewikkelder en de leerlingen
haakten af. “Jongens,” zei hij, “jassen
aan, we gaan naar een echte sluis.”
Aldus geschiedde en de leerlingen vergaten door dit aanschouwelijk onderwijs de sluis – en alle sluiswoorden –
nooit meer.
Wat er dus moet gebeuren, is dat de
leraren van de zaakvakken (geschiedenis, natuurkunde en dergelijke) begrijpen hoe belangrijk hun rol is bij het
vergroten van de woordenschat. Als zij
een nieuw onderwerp gaan voorbereiden, moeten ze beseffen welke woorden
belangrijk zijn voor het begrip ervan.
In de les zelf gaan ze dan na of de leerlingen die woorden snappen, en als dat
niet het geval is, lichten ze deze woorden terloops toe. Dan kunnen die vervelende woordenlijsten in de kast blijven liggen.

Voorstander

Ik gun elke klas een leraar als Thijssen,
die iedere kans op aanschouwelijk onderwijs benut. Maar veel onderwijs zal
toch via gesproken en geschreven taal
gegeven blijven worden. En als een leerling de woorden van de leraar niet kent,
komt de stof niet over. Erger is nog dat
leerlingen ontmoedigd raken en denken
dat het hele onderwijs niet aan hen besteed is. Woorden zijn dus belangrijk.
Maar hoe leer je die aan? Grappig genoeg komt de procedure die de tegenstander schetst, precies overeen met de
tips die de samenstellers van de woordenlijst in hun handleiding geven. Ook
zíj vinden dat de woorden vooral bij de
zaakvakken geleerd moeten worden. Zij
maken zich echter terecht zorgen over
de volgende problemen: Hoe krijgen we
de leraren zo ver dat zij deze woorden
aan de orde stellen? Hoe zorgen we er-

voor dat ze dat efficiënt doen? En hoe
controleren we of de aanpak werkt?
Voor de oplossing van die problemen
is een gestructureerde aanpak op grond
van deze zorgvuldig samengestelde
woordenlijst wel zo handig. Neem het
eerste probleem, dat van de motivatie
van de leraren. Welbeschouwd is de
hilariteit waarmee de lijst ontvangen
werd, het beste bewijs dat hij nuttig is.
Waarschijnlijk zullen veel leerkrachten
geneigd zijn even lacherig te reageren.
Moeten we aandacht besteden aan zulke gewone woorden? Ja dus. Voor de
andere problemen is naast de woordenlijst de hulp van de leraar Nederlands
onontbeerlijk. Bijvoorbeeld bij het
controleren of leerlingen uit de voeten
kunnen met woorden die in de verschillende zaakvakken een verschillende
betekenis hebben.
Wat vindt u ervan?
Helpen woordenlijsten
om de woordenschat
van vmbo-leerlingen op
peil te brengen?
Geef voor 7 februari uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘vmbo-lijst: goed idee’ of ‘vmbolijst: niet per se nodig’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. In de volgende

aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Zou het publiek niet meer sympathie
hebben voor de nu zwaar aangeslagen
kunstsector als teksten over kunstwerken en tentoonstellingen in duidelijkere
taal gesteld worden? Die vraag beantwoordden de meeste inzenders (53
stemmen, 71%) bevestigend. Een leuk
voorstel is om een website te openen
met afbeeldingen van kunstwerken
met een geslaagde toelichting erbij.
Voor een minderheid (22 stemmen,
29%) hoeven de kunstomschrijvingen
niet per se helderder.
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

Voetbaltaalverandering

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

T

oen football voetbal werd, van filosoof en neerlandicus Kees van der Waerden, gaat
over de begintijd van het voetbal in Nederland, grofweg de periode van 1880 tot
aan de Eerste Wereldoorlog. Het was de tijd dat “er voetballers rondliepen met
gebreide slaapmutsen, die met stevige laarzen door de natte klei banjerden – bomen,
stenen en struiken vermijdend – springend over greppels en rennend langs witte linten”. Van der Waerden reconstrueert deze ‘oertijd’ voor een groot deel aan de hand van
de woorden die er bij het voetbal gebruikt werden.
Vrijwel meteen nadat de eerste Nederlandse voetbalclubs zich hadden georganiseerd, was er vanuit de bond de neiging om de Engelse termen te vernederlandsen –
aanvoerder voor captain, doelverdediger voor goalkeeper, hoekschop voor corner-kick, etc.
Maar de spelers, in die tijd nog behorend tot de betere kringen, hadden een sterke
voorkeur voor de Engelse termen, omdat die nu eenmaal hipper waren. Pas toen voetbal meer een volkssport werd, veranderde dat (zie ook het artikel van Jurryt van de
Vooren in het juninummer van 2010).
Van der Waerden heeft grondig gespit in archieven en oude jaargangen van sporttijdschriften, en de termen die hij tegenkwam heeft hij ondergebracht in hoofdstukken
over respectievelijk de wedstrijd (opgooien, punt, draw, rusttijd, time, out, etc.), de attributen (plunje, clubcostuum, scheenstukken, het bruine monster), de spelers (fullback,
forward, vleugelman), de tactiek (zigzagspel, driehoekspel, doorpasseren), de techniek
(boogschot, kei, headen), het gedrag op het veld (foul play, unsportmanlike, ruw spel) en,
ten slotte, het publiek (Jan Publiek, valse fluitist, onaangenaamheden). Aan de hand van
de ontwikkelingen in het voetbaltaalgebruik geeft Van der Waerden een gedetailleerd
en vaak vermakelijk beeld van de voetbalcultuur uit die oerjaren, waarover al in 1929
werd geschreven: “Ouderen mogen met weemoed terugdenken aan de gemoedelijke
sfeer, die in vroeger tijden op de voetbalvelden heerschte.”

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.

Toen football voetbal werd. Taal en cultuur van het oervoetbal in Nederland is een uitgave van Sylfaen en
kost € 18,90 (ingenaaid, 254 blz.). ISBN 978 94911 5401 0


NT2



Het onderwijs Nederlands aan volwassenen
die die taal niet als moedertaal hebben (NT2onderwijs) is een dynamisch vakgebied. Er
wordt veel onderzoek
gedaan, en het onderwijs zelf heeft door het
veranderde inburgeringsstelsel te maken
met andere doelstellingen dan een aantal
jaren terug. De handboeken die er waren
voor dit vakgebied zijn verouderd, en daarom werd het tijd voor iets nieuws. Dat werd
een handboek NT2 voor (aankomende) docenten, het Handboek Nederlands als tweede
taal. Het boek bevat drie algemene hoofdstukken – over tweedetaalverwerving, over
didactiek en over maatschappelijke, politieke en culturele aspecten van NT2-onderwijs
– en behandelt vervolgens alle onderdelen
van de taalvaardigheid waaraan in het NT2onderwijs aandacht wordt geschonken:
luisteren, spreken, woordenschat, grammatica, alfabetisering, lezen en schrijven. Een
apart hoofdstuk gaat in op toetsing en
evaluatie.
Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs onder redactie van Bart
Bossers e.a. is een uitgave van Coutinho en
kost € 44,50 (ingenaaid, 422 blz.).
ISBN 978 90 469 0203 5
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Nederlandse woorden
wereldwijd van Nicoline
van der Sijs geeft een
overzicht van de 17.560
woorden die het Nederlands aan 138 andere
talen heeft uitgeleend.
Bij ieder trefwoord
wordt de betekenis in
het Nederlands vermeld, de talen die het
woord hebben overgenomen, en de betekenis die het woord in die talen heeft. Het
woordenboekdeel wordt voorafgegaan
door een cultuurhistorische inleiding,
waarin een beschrijving wordt gegeven van
de contacten van het Nederlands met andere talen door de tijd heen. Ook komt aan
de orde waar de verschillende talen gesproken worden. (Zie ook Nicoline van der Sijs’
rubriek ‘Etymologica’ in het novembernummer.)
Nederlandse woorden wereldwijd is verschenen
bij Sdu Uitgevers en kost € 64,90 (gebonden,
747 blz.). ISBN 978 90 12 58214 8


Smessaert biedt een overzicht van de taalkundige
begrippen die gebruikt
worden om die betekenissen te beschrijven. Het
boek veronderstelt bij de
lezer geen taalkundige
voorkennis.

U itg e l e e n d N e d e r la n ds

betekenisleer

De semantiek, oftewel betekenisleer, is de
studie die de betekenisstructuur van woorden en zinnen ontleedt, en ook de betekenisrelaties tussen woorden onderling en
tussen zinnen onderling. Basisbegrippen
semantiek van universitair docent Hans

Basisbegrippen semantiek is een uitgave van
Acco en kost € 30,– (ingenaaid, 154 blz.).
ISBN 978 90 334 7560 3

B e e l dwo o r d e n bo e k e n Turk s en
A r a b i sc h



In beeldwoordenboeken kan men via gedetailleerde en soms opengewerkte tekeningen van allerlei zaken uit onze leefwereld
een woord en/of de vertaling ervan opzoeken. Er bestond al een beeldwoordenboek
waarin de talen Nederlands, Duits, Frans en
Engels zijn samengebracht, en Van Dale
heeft nu twee nieuwe beeldwoordenboeken
uitgebracht: een voor het Turks en een voor
het Arabisch. De boeken bevatten elk zo’n
3500 thematisch geordende tekeningen
met daarbij 20.000 begrippen, die ook weer
allemaal zijn opgenomen in een register.
Beeldwoordenboek Nederlands/Turks en Beeldwoordenboek Nederlands/Arabisch van Jean-Claude
Corbeil en Ariane Archambault kosten elk € 22,95
(gebonden, 598 blz.).
ISBN 978 90 6648 842 7 (Turks) /
978 90 6648 843 4 (Arabisch)

Taa lv er and er i n g e n
-verlo ed er i n g

Foto: Eduard van Dijk

Lezer


Taalkundige Jan Stroop,
ontdekker van het Poldernederlands, behandelt in
zijn nieuwste boek Hun
hebben de taal verkwanseld
de veranderingen die zich
de laatste jaren in vooral
het gesproken Nederlands
hebben voltrokken, waarbij steeds de vraag centraal staat of het nu
gaat om taalverloedering of niet. De helft
van de in het boek opgenomen artikelen is
niet eerder in druk verschenen. Zie www.
onzetaal.nl/boeken voor een lezersaanbieding voor dit boek.
Hun hebben de taal verkwanseld. Over Poldernederlands, ‘fout’ Nederlands en ABN is een uitgave
van Athenaeum – Polak & Van Gennep en kost
€ 17,95 (gelijmd, 196 blz.).
ISBN 978 90 253 6743 5


Klag en

Wie niet klaagt, hoeft
niet op medeleven te
rekenen, zeggen de
Engelsen. Maar mensen
die almaar klagen, daar
zit ook niemand op te
wachten, meent Bart
Flos, auteur van Het antiklaagboek. Daarin legt hij
uit wat klagen precies is, waarom mensen
klagen, wat voor soorten klagers er zijn, en
– het belangrijkste – hoe je het best met
klagers en hun geklaag kunt omgaan.
Het anti-klaagboek. Eerste hulp bij zeuren en zaniken is een uitgave van Haystack en kost € 16,95
(ingenaaid, 184 blz.). ISBN 978 90 77881 92 7

En  verd er
 Fries leren via internet kan nu op www.
edufrysk.nl. Een startabonnement kost
€ 15,– voor drie maanden, daarna betaalt u
€ 9,95 per maand. Sommige lessen zijn
gratis, evenals het online woordenboek.
 Dit varken wil een ever zwijn van Nora
Eeckels en Leen van Hoeck. Rijk geïllustreerd (voor)leesboek voor kinderen
met “knotsgekke taalspelletjes, vuurrode
verzen, ontroerende sprookjes en andere
woordwezens”. Atlas, € 19,90 (ingenaaid,
120 blz.). ISBN 978 90 450 3314 3
 The Language of Crime. English for Criminology Students van Kristin Van den Ende.
Leerboek waarmee studenten criminologie
hun kennis van Engels vakjargon kunnen
ontwikkelen en het gebruik ervan kunnen
oefenen. Acco, € 32,– (ingenaaid, 193 blz.).
ISBN 978 90 334 8074 4
 Rijmelarij. Spelletje waarbij het erom
gaat zo veel mogelijk rijmwoorden te vinden. Zie ook de lezersaanbieding op blz. 30.

Dubbel Zes, € 10,95.

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Gerty Dost.
Woonplaats Hengelo (OV).
Geboren 9 september 1954 in Groningen.
Beroep Secretarieel en grafisch medewerker.
Partner, kinderen Samenwonend,
dochter van 32 en zoon van 30 jaar,
drie kleinkinderen. Mijn partner heeft
ook nog twee volwassen dochters, van
30 en 28 jaar, en een aantal volwassen
pleegdochters met kinderen.
Opleiding Hbs, havo, sociale academie, secretariële opleiding, grafische
opleiding.
Hobby’s/vrije tijd Tuinieren, zingen
in een koor, handwerken, kanoën,
aquarelleren, pianospelen.
Onze Taal-lid sinds 2003.
Waarom werd u lid? Een vriendin
van me was abonnee en ik kreeg Onze
Taal weleens van haar. Ik vond het
zó’n leuk blad dat ik besloot lid te
worden.
Andere tijdschriften Ik ben ook geabonneerd op Genoeg en daarnaast
koop ik incidenteel tuinbladen en het
tijdschrift Psychologie.
Krant TC Tubantia.
Televisie Man bijt hond, De wereld
draait door en films.
Radio Radio 2, vanwege de Top-2000!
Boek Momenteel lees ik Marilyn
Monroe, Ik ben alleen. Daarin staan
dagboekfragmenten, brieven en
gedichten van haar hand.
Website Kanoleut.nl, Marktplaats,
Nu.nl, Beekbusters.nl (hebben we zelf
opgericht), en nog veel meer.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Taalergernissen’.
Wat zelden? ‘InZicht’.

Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? De invloed van andere talen op de onze; de ontwikkeling van
onze eigen taal.
Favoriete Onze Taal-artikel Heb ik
niet, er staat altijd wel een boeiend of
humoristisch artikel in.
Aantrekkelijkste taaltrend Ik vind
het leuk dat er steeds weer nieuwe
woorden opduiken.
Ergerlijkste taaltrend Taalfouten die
gemeengoed worden, zoals hun heb‑
ben en onjuist spatiegebruik (zie Onze
Taal van april vorig jaar).
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja, ik kan er niks aan doen,
het is een ingesleten gewoonte geworden.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Ik zeg weleens ‘percies’ in
plaats van ‘precies’.
Beste taalgebruiker Kees van Kooten.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Ik zou ervoor zorgen dat het Nederlands in het
middelbaar onderwijs weer serieus
genomen wordt.
Lelijkste woord Pissen.
Mooiste woord Fiebelekwinten (Gro
nings voor ‘fratsen’).

Taaltrainingen op locatie
Is het ge-update, geüpdate of geüpdatet?
Twijfelt u over ‘het bestuur maakt haar/zijn
plannen voor volgend jaar bekend’? Zijn de
teksten van uw medewerkers te omslachtig? Huur dan de Taaladviesdienst van
Onze Taal in voor een taaltraining bij uw
bedrijf. Wij bieden onder meer de volgende trainingen aan:

• spelling
• grammatica en leestekens
• duidelijk schrijven van diverse teksten
De cursussen kunnen desgewenst helemaal op maat gemaakt worden. Voor meer
informatie of een offerte kunt u bellen
of mailen met de Taaladviesdienst:
070 - 356 12 20 of taaladvies@onzetaal.nl.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Controleur ontdekt Polen
Een controleur van de arbeidsinspectie ontdekte dinsdag
vijf Poolse werknemers die aan het werk waren in een pand
aan de PC Hooftweg.
De Gooi- en Eemlander (2009)

Een moderne vrouw
zeurt niet over
ongelijke kansen
maar creëert ze zelf.

Bonnen knipkrant (2004)

Chinese schutter
mist moeder
Na vier Olympische Spelen vindt
de Chinese schutter Tan Zongliang
het genoeg geweest, hij gaat
eindelijk eens tijd besteden aan
zijn moeder.
Noordhollands Dagblad (2008)

Het Financieele Dagblad (2005)

Bruid brult ja ik w
NOS Teletekst (2009)

Dictee Anne Junge, Oosterhout (1995)

Tube crème (2009)

In The Gift gaat het om de “bovennatuurlijke”
gave van een vrouw. Zij kan kaartlezen.
Folder Luxor Theater Hoogeveen (2001)

Wilt u ons vertellen waarom u 
uw abonnement opzegt?

Twee adelborsten van het Koninklijk
Instituut voor Marine zitten in een sloep
klaar om Den Haag uit te roeien.
Trouw (2005)








De nieuwsbrief is niet interessant genoeg
De nieuwsbrief is te commercieel
De aanbiedingen zijn niet concurrerend genoeg
Er is te weinig informatieve inhoud
De nieuwsbrief herhaalt zich steeds weer
De nieuwsbrief herhaalt zich steeds weer
Afmeldpagina nieuwsbrief Hewlett-Packard (2010)
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‘Ik zal niet beweren dat …’
Iets zeggen door het niet te zeggen
‘U mag daar plaatsnemen’
Subtiele modale hulpwerkwoorden
Scheepsbrieven uit de 17de en 18de eeuw

80ste jaargang
nummer 2/3
februari/maart 2011
Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Taalpost
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)
Vaste medewerkers
René Appel, Ton den Boon, Aaf Brandt
Corstius, Frank Dam, Gaston Dorren,
Jan Erik Grezel, Joop van der Horst, Frank
Jansen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer,
Berthold van Maris, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Riemer Reinsma,
Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs,
Matthijs Sluiter, Arjen van Veelen
Secretariaat
drs. P.H.M. Smulders, directeur
Elly Molier
Liane Pagie

Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Aleid van de Vooren-Fokma
Wouter van Wingerden
Vaste adviseurs
Lexicografie en woordgeschiedenis:
Ton den Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van der Horst; etymologie: Marlies Philippa, Nicoline van der
Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma
Het genootschap werkt samen met
de universiteiten van Amsterdam,
Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden,
Nijmegen, Oldenburg (BRD), Tilburg
en Utrecht, de Fryske Akademy, het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
en het Meertens Instituut.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. E.J. (Ernst) Numann, voorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
G.F. (Geert) Raateland, penningmeester
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mr. drs. L. (Bert) Jongsma,
drs. J.H.J. (Jan) Luif, H.S.W. (Henny) Stoel,
lic. M. (Martine) Tanghe, drs. L. (Leo)
Voogt, drs. M.I. (Mieke) van der Weij,
drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  5,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname,
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten  31,–
per jaar; buitenland binnen Europa
 43,50 (per luchtpost  45,50);
buitenland buiten Europa  53,50
per jaar.
Digitale Onze Taal  31,–; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  14,–.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  26,– per jaar;
opgave voor CJP’ers uitsluitend aan
Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ
Amsterdam of via www.cjpdeals.nl.
Voor mensen met een leeshandicap is
Onze Taal ook in elektronische vorm
beschikbaar. Inlichtingen bij Dedicon:
0486 - 486 486. Onze Taal wordt in
elektronische vorm voor brailleschrift
beschikbaar gesteld door de CBB.
Inlichtingen: 0341 - 56 54 77.
Vormgeving: Manifesta, Rotterdam
(Karin Nas-Verheijen)
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
ISSN 0165-7828

“

Mijn man was er weer eens
niet. Maar dat ga ik niet
zeggen op tv.

”

Sanne Wallis de Vries in De wereld draait door (blz. 41)

40 Jaap de Jong en Annemarie van Velsen

‘U hoort mij niet zeggen dat …’
De haken en ogen van de praeteritio
48 Peter-Arno Coppen

Ik moet niks!
Balanceren op het slappe koord van de modaliteit
52 Rogier en Michaël Steehouder

Wat ruist er door het struikgewas?
Over een gevleugelde uitdrukking van Toon Hermans
54 Jacco Snoeijer

Goed toeven in een opkomende wijk
Makelaarstaal in huizenadvertenties
58 Gijsbert Rutten en Marijke van der Wal

“Waarde en seerbeminde lieve man”
Buitgemaakte brieven tonen het gewone Nederlands van eeuwen her

En verder

Rubrieken en series

46 De x in mails en sms’jes
50 Spellingcursus Taaladviesdienst

43 Vraag en antwoord: moe moeër - moest?; vertrouwelijk met
gegevens omgaan; bewaarheid;
lettercombinaties zoals œ; tot
braken(s) toe; van lotje getikt
44 Reacties: geboortenaam; geramde
rot/rat; een goed glas wijn in Vlaan
deren; bijmoeder; “Lig is lig”; Van
Gaal op YouTube; aan het hart /
ter harte; journalisten en schrijfadviezen; tweetaligheid of meer
taligheid; weijer
47 Iktionaire: ballenpraat
51 Struikelblokken in het Nederlands [5]: problematische woord
paren
53 Toen in … februari 1997: Limburgs
56 Gaten in de taal: schillen in de
pan; je vroegere geliefde
57 Taaltest

Omslagillustratie:
Rhonald Blommestijn

57 Van Aaf tot z: het t-woord
61 Spelen met taal: dubbelwoord
zinnen; kaasschaafzinnen
62 Ingepakt: boemboewoede (en
negen andere irritaties)
63 Namen op de kaart: middel
eeuwse restjes in Rozendaal
64 Aanbiedingen voor lezers
65 Horstlog: waardig
66 Tamtam: taalnieuws
67 Hom of kuit: het boek wat ik las
voortaan correct?
68 Taalergernissen
68 Gesignaleerd
69 InZicht: Asterix, de vrolijke wetenschap, en andere nieuwe taal
boeken
71 Lezer
72 Ruggespraak

‘Ik zal zeker niet beweren dat …’, ‘Ik zal
u niet vervelen met ...’: in politiek Den
Haag gebruikt iedereen deze retorische
truc. Je zegt dat je het ergens niet over
wilt hebben, maar intussen doe je het
toch. ‘Praeteritio’ heet deze uitgekook
te techniek officieel, en er zitten veel
voordelen aan. Maar werkt het altijd?
En hoe kun je je ertegen wapenen?

Jaap de Jong en
Annemarie van Velsen
Universiteit Leiden

‘U hoort mij niet zeggen
De haken en ogen van de praeteritio

H

oe graag wil het CDA regeren? Geert Wilders weet het,
maar hoe zegt hij het? “Ik zeg
niet dat ze hun moeder verkopen om te
gaan regeren. Maar ze hebben er wel
heel veel voor over om in een kabinet
te komen”, aldus Wilders in De Telegraaf
van 22 februari 2010. Ook Mark Rutte
kan met deze truc uit de voeten. Op 4
november 2006 – hij is dan nog gewoon
partijleider van de VVD – richt hij zó
zijn pijlen op de PvdA:
In de afgelopen 15 jaar is dat hele
beroepsonderwijs veranderd. En er
is het idee ingeslopen dat iedereen
– en ik zal niet zo flauw zijn te zeggen
dat het de bewindslieden van de PvdA
waren, want dat is te gemakkelijk
[cursivering van ons – JdJ en AvV] –
dat iedereen in Nederland eerst een
paar jaar basisonderwijs moet krijgen
40
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wil ik vandaag echter niet doen. Ik wil
vandaag de concrete plannen van de
coalitie bespreken, voorzover die er
zijn.

en pas daarna een vak kan leren. Dat
blijkt niet te werken.
Rutte deelt in een razendsnel uitgesproken bijzin de zwartepiet uit aan de partijgenoten van Wouter Bos, maar neemt
die meteen weer terug. Bos gnuift, maar
komt er niet tussen.
Voor Rutte is dit geen toevalstreffer:
taalobservator Jan Kuitenbrouwer hoorde in Ruttes inleiding bij de algemene
politieke beschouwingen van 2009 een
boeiende variant van deze zelfde techniek. Rutte zegt dat de verleiding groot
is om de verkiezingsbeloften van het
CDA en de PvdA nog eens kritisch langs
te lopen:
Ik zou dan de premier kunnen bevragen op de Bosbelasting. Ik zou [en
dan volgen nóg twee dingen die hij
zou kunnen doen – JdJ en AvV]. Dat

Rutte, die tegenwoordig als premier van
een – hoe zeg je dat – ‘gedoogsteund’
kabinet met een minimale meerderheid
een positievere toon moet aanslaan,
koos hier voor een retorische omweg. In
elk geval Jan Kuitenbrouwer is niet dol
op deze techniek. In zijn vorig jaar verschenen boek De woorden van Wilders &
hoe ze werken schrijft hij: “Zeggen wat
je niet gaat zeggen. De retorica heeft er
ongetwijfeld een naam voor, maar ik
zou zeggen: ‘beter van niet’.”


a a n dac h t

Inderdaad is deze techniek al eeuwen
bekend in de retorica, en zeker: sinds de
Oudheid zijn er namen voor. Wonderlijk

Illustratie: Matthijs Sluiter

teritio ook aantreffen in columns, huiselijke discussies en in toespraken. En
dan valt op hoeveel je met deze techniek kunt bewerkstelligen.
Om te beginnen is de praeteritio
heel geschikt om op een terloopse
manier ergens de aandacht op te
vestigen. Zo ongeveer alle door ons
geraadpleegde bronnen – om precies
te zijn 117 retorische encyclopedieën,
studies en adviesboeken – wijzen hierop. Wie zegt: ‘Ze is getalenteerd, om
niet te zeggen steenrijk’, vestigt via de
geijkte om niet te zeggen-formule juist
extra aandacht op de daaropvolgende
kwalificatie: “steenrijk”, een hier wat
roddelachtig aandoende kwalificatie,
waardoor met terugwerkende kracht
dat “getalenteerd” ook een iets andere
betekenis krijgt.


dat …’
veel en uiteenlopende namen zelfs:
occultatio, paraleipsis (in diverse spellingen), antiphrasis, apophasis, cataphasis, parasiopesis, proslepsis en ook
insinuerend woordgebruik, inperking,
steekreden, irony, negation, occupation
en omission. Maar de meestgekozen
aanduiding is wel praeteritio. Letterlijk
betekent praeteritio ‘voorbijgaan’. En
de definitie van het antieke retoricahandboek Rhetorica ad Herennium is
nog steeds een van de geschiktste:
“Praeteritio vindt plaats wanneer we
zeggen dat we iets overslaan, niet
weten of weigeren te zeggen, wat we
precies op dat moment wél noemen.”
In de Haagse politiek mag de praeteritio dan vrij vaak voorkomen, verder zie je haar niet héél veel – zeker
in vergelijking met andere stijlfiguren,
zoals de overdrijving en de retorische
vraag. Maar wie erop let, kan de prae-

Verhullen

Maar behalve benadrukken kan de
praeteritio ook heel goed verhullen.
Bijvoorbeeld dat je kwaadspreekt, verdachtmakingen uit, beledigt, beschuldigt of op de man speelt. Je kunt in
een discussie als argumentatieve zet
dubieuze informatie (zwakke argumenten en zwak bewijsmateriaal) naar
voren brengen terwijl je tegelijkertijd
de indruk wekt dat je dat niet doet.
Wilders doet dat maskeren vooral in
de tussenzinnen:
Ik zeg ook niet bij voorbaat dat de
Nederlandse bewindslieden Aboutaleb en Albayrak, dat die niet loyaal
zullen zijn aan Nederland – dat kan
ik ook niet bewijzen, dat wil ik ook
niet bij voorbaat zeggen – ik zeg alleen maar: de schijn van een dubbele loyaliteit, en de schijn van belangenverstrengeling is er.
Francisco van Jole trapt daar niet in.
In zijn column in het tv-programma
De leugen regeert van 2 maart 2007
ontmaskert hij de truc: “Ja – hij zegt …
dat hij het níét bij voorbaat zegt, en



G e d e ta i l l e e r d b e e l d

Met de praeteritio kun je ook heel goed
uitweiden over details om ervoor te zorgen dat het publiek zich een gekleurd
beeld van iets vormt. Ook buiten de politiek komt deze stijlfiguur voor. Honoré
de Balzac beschrijft in Le père Goriot
(1835) een kosthuis:
Om uit te leggen hoezeer dit meubilair oud, gebarsten, verrot, wankel,
aangevreten, zonder armleuningen,
vol gaten, gebrekkig afgeleefd is, zou
een beschrijving nodig zijn die te
zeer van de kern van dit verhaal zou
afdwalen, en dat zou de gehaaste
mensheid onuitstaanbaar vinden.
Als lezer krijg je de indruk dat het de
schrijver te doen is om bondigheid, terwijl hij juist breed uitpakt. Een ander
mooi voorbeeld komt uit NRC Handelsblad van 28 juli 2007, waarin Jan Stekelenburg verslag doet van de Tour de
France:
Ik moet zuinig met de ruimte omgaan. Daarom maar gebruik maken
van de stijlvorm die ik op de middelbare school innig omarmde: de praeteritio. Ik zou kunnen zeggen, dat het
gisteravond een goede uitzending
was, dat de sfeer in het team onveranderd goed blijft, dat er goed naar
ons gekeken wordt (…), dat de strijd
tussen Contador en Rasmussen
adembenemend is, maar dat doe ik
maar niet.
Dat levert hier behalve een gedetailleerd beeld ook een grappig effect op,
net als wanneer de inconsistentie tussen
een letterlijke ontkenning en de feitelijke mededeling te groot wordt, zoals
in: ‘Ik zal je haar gewicht (maar 53 kilo
voor een volwassen vrouw!) niet vertellen.’
Sanne Wallis de Vries liet zich op 23
november 2009 in De wereld draait door
het volgende ontvallen, toen ze sprak

Je kunt dubieuze informatie naar voren
brengen terwijl je tegelijkertijd de indruk
wekt dat je dat niet doet.
heeft het daarmee toch lekker gezegd.
Dat is een van de smerigste methodes
die je kunt bedenken; want de boodschap is natuurlijk duidelijk: Aboutaleb en Albayrak zijn potentiële landverraders.”

over de betrokkenheid van vaders bij
de opvoeding van kinderen in het algemeen, en over de ouderavond op de
school van haar kind in het bijzonder:
“Mijn man was er weer eens niet. Maar
dat ga ik niet zeggen op tv. Ha ha ha.” 
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 2 / 3
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Ver s tand h o ud i n g

Aan de praeteritio kunnen nog wat extra
voordeeltjes kleven. Je kunt er in toespraken je eigen deskundigheid mee benadrukken en jezelf prijzen zonder al te
snoeverig over te komen – wat je geloofwaardigheid als spreker ten goede komt.
Je kunt bijvoorbeeld een verstandhouding scheppen met je publiek door
te zinspelen op gedeelde kennis: ‘Natuurlijk hoef ik jullie niet te vertellen
dat …’ Al in de beroemde grafrede van
de Atheense legeraanvoerder Thucydides komen we deze techniek tegen:
Dat gedeelte van onze geschiedenis,
dat al onze militaire resultaten beschrijft, waaruit we onze verschillende bezittingen hebben verkregen
(…) is een te bekend thema voor
mijn luisteraars om er hier op in te
gaan, en daarom zal ik het overslaan.
Soms wil je scherp uit de hoek komen
zonder daarop aangevallen te worden.
Je wilt bijvoorbeeld beweren dat politici liegen over koopkrachtcijfers; je kunt
dan kiezen voor een eufemisme, een
verzachtende formulering, zoals ‘Politici
gaan met de nodige fantasie om met
koopkrachtcijfers.’ Maar dat klinkt
misschien net te tam. Dan wenkt de
praeteritio: “Ik zeg niet dat politici liegen, maar ze fantaseren er flink op los”,
aldus RTL-journalist Frits Wester in het
verkiezingsprogramma Wat kiest Nederland op 24 mei 2010.

Mark Rutte in 2009, toen nog in de oppositie: “Ik zou de premier kunnen bevragen op de Bosbelasting.
Dat wil ik vandaag echter niet doen.”



V e rw e e r

De praeteritio heeft dus veel gebruiksmogelijkheden. Maar hoe verweer je je
tegenover iemand die er gebruik van
maakt? Het probleem is dat de praeteritio vaak al voorbij is voordat je doorhebt wat er aan de hand was. Wouter
Bos stond even met de mond vol tanden
tegenover Rutte. En Francisco van Jole

Zo maak je een praeteritio
1 Kies een te pikante uitspraak, die je eigenlijk niet écht voor je rekening kunt nemen,
maar toch wel graag wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: ‘Harry flest de boel.’
2 Bedenk daar een eufemistischer formulering voor die makkelijker te verdedigen is,
zoals: ‘Harry is handig.’
3 Dek je in met een van de onderstaande formuleringen:
-

Ik zeg niet dat Harry de boel flest, maar hij is wel handig.
Hij is handig, om niet te zeggen dat hij de boel flest.
Om nou te zeggen dat Harry de boel flest, dat gaat mij echt te ver. Maar handig is
hij wel.
-	 Er hoeft hier niets gezegd te worden over dat Harry de boel flest, maar hij is wel
handig.
-	 Ik weiger te zeggen dat Harry de boel flest, maar handig is hij wel.
4 Kleed het eventueel nog wat verder in door een voorwaarde toe te voegen:
-	 Als men het mij gevraagd zou hebben, zou ik misschien gezegd hebben dat Harry
de boel flest, maar mij is niets gevraagd en dus zeg ik het niet. Maar handig is hij wel.
-	 Als ik zijn vriend niet was, zou ik zeggen dat Harry de boel flest.
-	 Als ik kwade bedoelingen had gehad, had ik misschien gezegd dat Harry de boel
flest, maar zo ver wil ik niet gaan.
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had er ook even tijd voor nodig om te
analyseren wat Wilders in de Kamer
had gedaan. Maar als je hem direct
doorziet, en in staat bent alert te reageren, kun je er op een van de volgende
manieren op ingaan:
- Als je niet wilt zeggen dat Piet
gewetenloos omspringt met zijn
medewerkers, waarom zeg je het
dan toch?
- Je zegt dat je niet zegt dat Piet
gewetenloos omspringt met zijn
medewerkers; inderdaad, je doet
het geniepiger: je insinueert het.
- Als je alleen van plan was geweest
te zeggen dat Piet gemakkelijk
omspringt met zijn medewerkers,
waarom heb je het daar dan niet
bij gelaten?
Helemaal mooi is het als je met klinkende munt kunt terugbetalen: ‘Ik zeg
niet dat je met deze truc de sfeer vergiftigt, maar het helpt het debat zeker
niet.’
De praeteritio levert, kortom, een dubbele paradox. Ze verbergt en trekt tegelijk aandacht. Ze suggereert bondigheid
maar weidt juist uit. Door je verantwoordelijkheid voor die informatie te
verbergen of te ontkennen vraag je er
extra aandacht voor. Net als de spreker
die zijn lezing begint met: ‘Denk niet

aan een olifant.’

Taaladviesdienst

?
!

Heeft het woord moe een vergrotende en een overtreffende trap?

Ja: de meeste woordenboeken en spel
linggidsen geven het rijtje moe - moeër moest. Je kunt dus zeggen: ‘Ik ben nog
moeër dan gisteren’, of ‘Anita was het
moest van iedereen.’ Toch komen die vor
men niet zo vaak voor, waarschijnlijk omdat
moeër lastig uit te spreken is, en omdat
moest zó vaak in een andere betekenis
wordt gebruikt dat die vorm verwarrend is.
In de praktijk komt soms moeder of
moeier voor. Moeder is ontstaan uit moede,
de ‘voorloper’ van moe. Moeier is een
spreektaalvariant daarvan, net zoals poeier
een variant is van poeder. Voor schrijftaal
zijn moeder en moeier niet erg geschikt – al
was het maar vanwege de andere betekenis
van moeder.
Alternatieven zijn meer moe en meest
moe, maar die hebben als nadeel dat ze
vaak als anglicisme worden opgevat – en
bovendien klinkt ‘Ik ben nog meer moe dan
gisteren’ ongemakkelijk. Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) gaat
in schrijftaal de voorkeur uit naar vermoeider en vermoeidst: ‘Ik ben nog vermoeider
dan gisteren’, ‘Anita was het vermoeidst
van iedereen.’ Die vormen zijn voor de
meeste mensen waarschijnlijk het duide
lijkst.

Vertrouwelijk met gegevens omgaan

?

In een brief las ik: “Ons bedrijf zal
vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.” Klopt dat wel? Het zijn toch de
gegévens die vertrouwelijk zijn, en waar
bijvoorbeeld ‘zorgvuldig’ mee moet
worden omgegaan?

Bewaarheid

?

Je leest weleens zinnen als: ‘Ik hoop
niet dat zijn voorspelling bewaarheid
wordt.’ Wat is bewaarheid eigenlijk voor
woord?

!

Bewaarheid is een werkwoordsvorm: het is
het voltooid deelwoord van bewaarheiden.
Dit enigszins verouderde werkwoord bete
kent zoveel als ‘als waar aantonen, bewijzen,
bevestigen’. Het wordt alleen in de lijdende
vorm gebruikt, dus het voltooid deelwoord
in combinatie met een vorm van worden of
zijn: ‘Jouw ideeën worden bewaarheid’, ‘Het
vermoeden is bewaarheid.’ Bewaarheid worden is synoniem met uitkomen, bewaarheid
zijn met uitgekomen zijn.

Lettercombinaties zoals œ

?
!

Hoe noem je letters zoals de œ in het
Franse woord œuvre?

Zo’n combinatie van aaneengeschreven
letters wordt ‘ligatuur’ genoemd; een
(weinig gebruikt) equivalent is ‘koppellet
ter’. Een letter waarvan bijna niemand be
seft dat het een ligatuur is, is de w: dit zijn
eigenlijk twee aaneengeschreven v’s.
Sommige talen hebben hun eigen speciale
ligaturen, zoals het Frans met zijn œ. Het
Noors en Deens kennen de æ, die is ontstaan
uit een a en een e, en de ø, die uit een oe
voortkomt. Hoe de Duitse ß (de ‘ringel-s’)
precies ontstaan is, is niet duidelijk: het is of
wel een ligatuur van het teken ∫ (een ‘hoge’ s)
en een ‘gewone’ s, ofwel van een ∫ en een z.
Enkele ligaturen zijn een eigen leven gaan
leiden en worden nu als speciaal teken ge
bruikt. Zo is het teken &, de ampersand, ont
staan uit een aaneengeschreven e en t: het
teken drukte het Latijnse woord et (‘en’) uit.
Foto: Wikimedia

!

Dat is wel zo, maar de constructie vertrouwelijk omgaan met ... is ook te verdedi
gen. Vertrouwelijk kan (ten minste) twee
betekenissen hebben. In vertrouwelijke
gegevens of een vertrouwelijke mededeling
betekent het ‘niet voor openbaarheid
bestemd’. Een andere veelgebruikte betekenis is ‘in onderling vertrouwen’, ‘van
vertrouwen blijk gevend’; die betekenis is
bedoeld in vertrouwelijk omgaan met iets,
en ook wel in vertrouwelijk met iemand omgaan.
Het achtervoegsel -lijk kan nu eenmaal
verschillende nuances uitdrukken. Vergelijk
bijvoorbeeld ook hinderlijk, erfelijk en verwerpelijk: een hinderlijke fout is een fout ‘die
hindert’, een erfelijke ziekte een ziekte ‘die
wordt geërfd’ en een verwerpelijk voorstel
een voorstel ‘dat moet worden verworpen’.
Bij vertrouwelijk hangt het van de context af
welke nuance bedoeld is.

werkwoord: tot bloedens toe, tot stervens
toe, tot barstens toe, tot vervelens toe, etc.
Als er tussen tot en toe een zelfstandig
naamwoord staat, is de s-loze versie wél ge
bruikelijk, zoals bij tot tranen toe (bewogen)
– maar tot tranens toe komt ook voor, want
tranen is ook een werkwoord.
Het is niet bekend waar de s in deze con
structies vandaan komt. Volgens sommige
naslagwerken is het een bijwoords-s (net als
in anders, een bijwoord dat is afgeleid van
ander), andere gaan uit van een tweede
naamvals-s (genitief; net als in iets leuks).
Grammaticaal gezien kun je tot braken
toe niet fout noemen. Maar de versie mét s
zal voor de meeste mensen waarschijnlijk
het best of het gewoonst klinken.
Foto: Kees van der Zwan

Moe - moeër - moest?

Vraag en antwoord

De æ en ø: in het Deens en Noors voorkomende
‘ligaturen’.

Tot braken(s) toe

?

Is het ‘Jan had tot brakens toe gefitnesst’ of ‘Jan had tot braken toe gefitnesst’?

!

Het ligt het meest voor de hand tot brakens toe te schrijven.
In de constructie ‘tot + werkwoord + toe’
komt normaal gesproken een s achter het

Van lotje getikt (herkomst)

?

Waar komt de uitdrukking van lotje
getikt zijn (‘niet goed wijs zijn’) vandaan?

!

De herkomst hiervan ligt niet helemaal
vast. Waarschijnlijk is het een verbaste
ring van de negentiende-eeuwse uitdruk
king van lorretje getikt zijn, en is dat een vari
ant van van lorretje gepikt zijn. Dit beteken
de letterlijk ‘door een papegaai [= Lorre] in
het hoofd gepikt’, met de bijgedachte ‘en
daardoor niet goed wijs’. Ook getikt in de
betekenis ‘gek’ is uit deze uitdrukking ont
staan.
Volgens het Etymologisch woordenboek
van het Nederlands staat van lorretje gepikt in
verband met oudere uitdrukkingen als in je
hersens gepikt zijn (begin achttiende eeuw).
Daaruit is naar alle waarschijnlijkheid het
gebaar ontstaan waarbij je met een vinger
tegen je voorhoofd tikt om iemand voor

gek te verklaren.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1500 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/advies. De
Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar
op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).
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Reacties
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 1a,
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).

waarmee we bedoelen dat een gelegde
kaart of een gedane zet niet meer ongedaan mag worden gemaakt, hoe graag
men dat soms ook zou willen.

• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie. De redactie kan

Van Gaal op YouTube

inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij belangrijke wijzi

Felix Degenaar - Groningen

gingen 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 desbetref
fende artikel.

Geboortenaam
Fieke van der Lecq - den haag

“O

p het aanvraagformulier voor Ne
derlandse reisdocumenten wordt
het woord meisjesnaam vervangen door
geboortenaam”, zo meldt Onze Taal in de
decemberaflevering van de taalnieuwsrubriek ‘Tamtam’. Ik vind het een verbete
ring dat de term meisjesnaam wordt vervan
gen, maar geboortenaam is niet altijd even
geschikt. Kinderen van gescheiden ouders
kunnen namelijk de naam van de andere
ouder krijgen, waardoor hun achternaam
niet meer gelijk is aan hun geboortenaam.
De vraag naar de geboortenaam is voor hen
irrelevant, en kan verwarrend of zelfs pijn
lijk zijn, al naar gelang de reden voor de
naamsverandering. De in regelgeving ge
bruikelijke term geslachtsnaam lijkt me een
beter alternatief.

Geramde rot/rat

volksbuurten weten doorgaans prima wat
een klant bedoelt met een ‘broodje geram
de rat’. Het geserveerde is er trouwens niet
minder smakelijk om.

Een goed glas wijn in Vlaanderen
Omer Vandeputte - Marke Kortrijk, belgië

E

en goed glas wijn is niet de juiste aandui
ding voor ‘een glas goede wijn’, vindt
Ilse Outmans-Johannes (‘Taalergernissen’,
septembernummer), en Nicolaas Klei,
auteur van de Supermarktwijngids, sluit
zich hierbij aan (‘Reacties’, november).
In het januarinummer schrijft L. de Oude
dan weer dat het een geaccepteerde con
structie is, net als een mooie bos bloemen
en een geurig bakje koffie.
In Vlaanderen zal deze hele discussie niet
snel worden gevoerd, want bij ons betekent
een goed glas wijn gewoon ‘een goedgevuld
glas wijn’.

Werend Griffioen - Utrecht

Bijmoeder

I

Foto: Onze Taal

n Marc van Oostendorps artikel over het
Meldpunt Taal (‘Kwiebustaal in het wild’,
decembernummer) kwamen in het kader
over dooddoeners ook een aantal “scherts
gerechten” voorbij, waaronder ‘geramde
rot’. Ik ken die benaming als ‘geramde rat’.
Dat is Haags stadsdialect voor filet améri
cain. Medewerkers van broodjeszaken in

Ria Duijndam - Curaçao

I

n de vorige jaargang waren drie afleverin
gen van de rubriek ‘Gaten in de taal’ ge
wijd aan ontbrekende benamingen voor
bepaalde familierelaties. In de jongste afle
vering, in het novembernummer, kwam zo
de benaming bijmoeder voorbij, voor ‘nieu
we vrouw van iemands vader (of moeder)’.
Op Curaçao of in Suriname zou deze aan
duiding heel andere associaties oproepen,
want als een man er een tweede vrouw op
nahoudt, wordt deze daar ‘bijvrouw’ ge
noemd – of op z’n Engels ‘byside’.

K

ees van Hage reageert in de rubriek
‘Reacties’ in het decembernummer op
Guus Middags artikel ‘Hier sind viele Mutti’
(Onze Taal september), over de eigenaardig
heden in de woordkeus en de zinsbouw van
het Duits van voetbaltrainer Louis van Gaal.
Van Hage noemt Henry Hey als maker en
componist van een ‘vermuziekte’ uitval van
Van Gaal die op YouTube te vinden is. Ook
op muziek gezette toespraakjes van Wil
ders en Balkenende (over de VOC-mentali
teit) schrijft hij aan Hey toe.
Dat moet ik corrigeren. De eerste twee
genoemde filmpjes (de uitval van Van Gaal
en de xenofobe toespraak van Wilders) zijn
door mij, Felix Degenaar, gemaakt. Het der
de filmpje (Balkenende over de VOC-men
taliteit) is gemaakt door mijn plaatsgenoot
Dick Rusticus. De Amerikaanse jazzpianist
Henry Hey is overigens wel de bedenker van
dit ‘genre’.

Aan het hart / ter harte
W.B. van der Grijn Santen - Doetinchem

I

n zijn artikel over het Meldpunt Taal
(‘Kwiebustaal in het wild’, decembernum
mer Onze Taal) heeft Marc van Oostendorp
het over instellingen die de taal “aan het
hart” gaat. Volgens mij is hier ‘ter harte’
bedoeld.

Naschrift redactie
De heer Van der Grijn Santen heeft ge
lijk. We hebben dit helaas over het hoofd
gezien. Volgens de grote Van Dale gaat
het bij ‘iets wat je aan het hart gaat’ om
iets wat iemand ‘verdriet doet’, en dat
was bepaald niet het geval bij de instel
lingen waarover het in dat artikel ging.
Die dragen taal juist een warm hart toe.

Journalisten en schrijfadviezen
Ida Spee - Tilburg

“Lig is lig”
Anja Adema-Jansen - Zutphen

E

Filet américain is in Den Haag ook bekend
als ‘geramde rat’.
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en kleine aanvulling op Martina Tem
mermans artikel over constructies als
‘Stijn is Stijn’, die zij “identieke tautologie
ën” noemt (‘‘Vol is vol’ en ‘Gegeven is ge
geven’’, decembernummer Onze Taal). Als
ik met familie of vrienden een spelletje doe,
is een veelgebruikte uitspraak “Lig is lig”,

M

et interesse las ik ‘Houden journalis
ten zich aan de regels?’ van Frank
Jansen, over de rol van schrijfadviezen bij
de bewerking van persberichten (Onze Taal
oktober). Toch liet het stuk – met als slot
conclusie: de meeste schrijfadviezen zijn
irrelevant want ze gaan voorbij aan de be
langensymfonie waar de (her)schrijver mee
moet omgaan – me in dubio achter.

Naschrift Frank Jansen
Of een taaladvies waardevol is, ver
schilt per situatie, en per schrijver.
Professionele herschrijvers, zoals jour
nalisten, hebben zó veel aan hun hoofd
dat ze blijkbaar aan het opvolgen van
sommige taaladviezen weinig aan
dacht geven. Of dit ook geldt voor wat
minder professionele schrijvers, zoals
beginnelingen, is een interessante
vraag, waarop ik alleen het volgende
speculatieve antwoord kan geven. Mis
schien heeft een beginnende schrijver
wel nóg meer zaken aan zijn hoofd,
zodat een fixatie op de genoemde taal
adviezen hem eerder van die belangrijke zaken afhoudt dan dat die zijn
stijl verbetert. Het is ook mogelijk dat
een beginneling met kennis van de
adviezen juist meer geneigd zal zijn
tot reviseren, met grote kans op tekst
verbetering. Maar daar ging mijn
onderzoek niet over.

Van Hell heeft een Amerikaanse miljoe
nensubsidie gekregen voor internationaal
onderzoek naar tweetaligheid, en het ver
wondert me dan ook niet dat ze pleit voor
het Engels als tweede taal. Ze verzet zich
hevig tegen het verwijt dat ze met haar
pleidooi voor tweetaligheid het Nederlands
de nek om wil draaien, en benadrukt dat er
geen gevaar schuilt in het promoten van de
wereldtaal Engels vanaf de basisschool.
In Vlaanderen hebben wij een dergelijke
confrontatie met een ‘wereldtaal’ (het
Frans) al eerder meegemaakt, en het heeft
een zware strijd gekost om de gevolgen
daarvan min of meer onder controle te krij
gen. Dat is deels gelukt omdat het Frans
ondertussen zijn status van wereldtaal
heeft kwijtgespeeld aan het Engels.
Het Frans werd ons opgedrongen met
dezelfde argumenten als die welke nu voor
het Engels gebruikt worden: het is een su
perieure wereldtaal, die onontbeerlijk is
voor internationale contacten. Dat laatste
zal ik niet ontkennen, maar het wordt een
ander verhaal wanneer men dat idioom ook
‘binnenlands’ gaat gebruiken als een even
waardig alternatief voor de landstaal. In
Vlaanderen heeft de ervaring geleerd dat
de kans heel groot is dat de wereldtaal de
landstaal in sommige segmenten van de
samenleving gaat verdringen. Er dreigt dan
een duale maatschappij te ontstaan met
een elite die zich te pas en te onpas bedient
van de wereldtaal, met daarnaast de lands
taal als knechten- en meidentaal.
Ik pleit daarom voor absolute voorrang
voor de landstaal en voor méértaligheid
gebaseerd op de grondige kennis van de
moedertaal.

Weijer [1]: Zuid-Limburg
Huub Kokkelmans - Houten

R

iemer Reinsma gaat in de decemberaflevering van zijn rubriek ‘Namen op
de kaart’ in op de herkomst van het woord
weijer, dat ‘vijver’ betekent en in Nederland
hier en daar voorkomt in aardrijkskundige
namen. Hij schrijft dat Guido Gezelle een
van de laatsten was die dit woord gebruik
ten. Maar het wordt in Zuid-Limburg tot
op de dag van vandaag nog geregeld ge
bruikt, meestal voor ‘vijver’, maar ook voor
‘drenkpoel’. Weliswaar neemt het actieve
gebruik (los van plaatsaanduidingen) de
laatste tijd af, maar het is zeker niet in
onbruik geraakt.

Weijer [2]: waterradmolens
Drs. R.M. Kemperink - Ugchelen

“R

uim honderd jaar geleden moet
weier als soortnaam in onbruik
geraakt zijn”, zo schrijft Riemer Reinsma
in ‘Namen op de kaart’ (Onze Taal decem
ber). Maar weier – ook geschreven als
weijer of wijer, en soms nog aangevuld met
een t of d – wordt tot op de dag van van
daag gebruikt in verband met waterrad
molens. Het gaat dan om de molenvijver.
Daarin wordt water opgevangen voor het
geval de normale watertoevoer door een
lage waterstand niet toereikend is om
via de molenbeek het molenrad te laten
draaien. Weier en weijer zocht ik in de
grote Van Dale inderdaad tevergeefs,
maar onder wijer trof ik toch de betekenis

“(gewestelijk) molenvijver” aan.
Foto: Gerrit Jan

Enerzijds herken ik de complexiteit van
het wikken en wegen, kiezen en schrap
pen, de genuanceerde verfijning die zich
inderdaad niet in simpele regels laat van
gen, omdat de schrijfpraktijk weerbarstig
is. Anderzijds maak ik handig gebruik van
dit soort adviezen tijdens trainingen voor
mensen die veel moeten schrijven zonder
dat ze daarvoor zijn opgeleid. De meesten
zijn al blij hun gedachten op papier te krij
gen. Dat het resultaat ook nog de toets
van de lezer moet kunnen doorstaan, is
voor velen een brug te ver. Wat dan helpt,
zijn eenvoudige adviezen zonder ‘mitsen
en maren’.
De journalisten onder wie Frank Jansen
onderzoek deed, doorliepen de hoge
school van de schrijverij. De mensen
voor wie de adviezen bedoeld zijn, zitten
als het ware op de basisschool. Het is
al mooi als zij leesbare persberichten
schrijven. Vervolgens is het aan de journalist er een journalistiek product van
te maken dat bij zijn medium past. Met
andere woorden: heb ik het artikel niet
goed gelezen, ging de bedoeling aan
mij voorbij of was het onderzoek eigenlijk
irrelevant?

Tweetaligheid of meertaligheid
Renaat Van Beeck - Berchem-Antwerpen

I

n Jan Erik Grezels artikel ‘Tweetaligheid
heeft de toekomst’ (Onze Taal novem
ber) komt prof. dr. Janet van Hell aan het
woord over het tweetalig opvoeden van
kinderen. Dat zou leiden tot verbetering
van de cognitieve vaardigheden, en
bovendien zou het op latere leeftijd een
medicijn tegen dementie zijn.

Waterradmolen bij Wijlre. De vijver bij zulke molens heet wel een ‘wijer’.
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“Wat?! Geen kusje?”
Over de mysterieuze x in mails en sms’jes
De letter x is een van de minst voorkomende letters – behalve in sms’jes
en e-mailberichten. Daarin wordt
hij zonder enige terughoudendheid
gebruikt. Hoe zit dat?

Arjen van Veelen

E

rgens in 2007 kreeg ik voor het
eerst een kusje van een goede
vriend. Dat was in een sms’je
dat afsloot met een x’je. Vreemd, vond
ik toen. Was dit amoureus bedoeld? Of
grappig? Pas later snapte ik de ware
betekenis: het x’je zweeft tegenwoordig
ergens tussen ‘ik hou van je’ en ‘met
vriendelijke groeten’.
De letter x gebruiken we misschien
wel het minst van alle letters uit het
alfabet. Maar als we de x dan eens gebruiken, gaat het ook ergens over. In
2003 bracht de Duitse avant-gardistische rockband Einstürzende Neubauten
een liefdesliedje uit dat gaat over de letter x. De tekst van het liedje begint als
volgt:
X bezeichnet die Stelle
Die die Geliebte hat markiert
Mit Kreuzstich
(‘X staat voor de plek die de minnares heeft gemerkt met een kruissteek’)

films’), als alternatieve handtekening
voor analfabeten en als grote onbekende (een x-aantal). Die laatste betekenis
van grote onbekende is weer de verklaring voor de term Generation X, de identiteitsloze generatie. En zo zijn er nog
tientallen andere functies van de x, tot
de Xbox aan toe.


G e lu i d  va n e e n kus

De laatste jaren wordt deze relatief
zeldzame letter ook veel gebruikt als
aanduiding voor de kus. Maar waarom
de x op een kus kan duiden, is niet met
zekerheid te zeggen. Ook de secundaire
literatuur over deze songtekst van Einstürzende Neubauten (bijvoorbeeld het
wetenschappelijke artikel ‘The Semiotics
of Einstürzende Neubauten’s X ’ uit
2005) geeft daarop geen sluitend antwoord.
Wat is er wel bekend? Dat het x’je
ergens in de achttiende eeuw opdook
als verzegeling van brieven. De letter
zou het kruis van Jezus symboliseren,
en omdat gelovigen dat kruis kussen,
zou dat x’je ook de betekenis van een
zoen hebben gekregen. Overigens is de
x in het Engelse Xmas eveneens een
aanduiding voor Christus, maar via een
omweg: in het Grieks begint het woord
Christus met de letter χ (spreek uit:
‘chi’). En die letter lijkt qua uiterlijk op
onze x.
Dat de x staat voor een kus is misschien ook ‘hiëroglifisch’ te verklaren:
de x beeldt twee mondjes uit op het

moment van een kus. Of zelfs nog ‘onomatopeïsch’: de x staat voor de klank
ks en dat is met wat fantasie het geluid
van een kus. Maar dat is speculatie.
Feit is dat het x’je als kusje zijn echte
opmars begon dankzij moderne technologie en misschien ook dankzij een
informalisering van onze omgangsvormen. Juist in de beperkte ruimte van
het sms’je kon het x’je prima gedijen. En
de grenzeloosheid van e-mail maakte
het mogelijk om intimiteit naar believen
te vermenigvuldigen, zodat een afsluiting als:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
geen hysterisch exces is, maar in sommige kringen eerder etiquette. Want
slechts één x’je, dat zetten zelfs vage
bekenden onder een bericht. Eén x’je is
geen x’je. En helemaal geen x’je? Dat is
een klap in je gezicht.


Beknibbeldrift

Telefoonmerk Hi haakte slim in op onze
kuslust met een reclamecampagne die
de kijker moest aansporen gul te zijn
met woorden. In het spotje zie je een
jongen die een sms’je typt aan zijn
vriendin. Als hij afsluit met een x’je, ver-

Wat volgt is feitelijk een kleine encyclopedie van alle mogelijke betekenissen
die aan deze letter kleven:
XXL ist viel zu gross
XXX ist für Kinder verboten
X – das ist die Kreuzung, nicht die
Wegegabelung
(…)
X bezeichnet die Stelle,
Die unbekannte Variable in der
Gleichung
Aber x ist nicht unbekannt
Oftewel: de x herbergt alle oerthema’s
van het leven. We kennen de x van kledingmaten, als pornografieaanduiding
(bij ‘x-rated movies’: ‘volwassenen46
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Je hoeft elkaar niet héél goed te kennen om meer dan één x’je onder een bericht te zetten.

Iktionaire
schijnt de melding in zijn schermpje dat
hij het maximum van 160 tekens heeft
overschreden. Dat betekent: een tweede
bericht, en dus extra betalen. Uit bezuinigingsoverwegingen schrapt hij één
letter – dat kusje. Een drama: sms’jes
worden immers met filologische belangstelling geanalyseerd. En een x’je is niet
niets. “Wat?! Geen kusje?”, reageert de
vriendin in de commercial dus. En als
een lopend vuurtje verspreidt het verhaal over de fatale beknibbeldrift zich
door haar sociale netwerk.
Volgens sommige marketingdeskundigen wijst de Hi-commercial op het
einde van het sms-tijdperk. Want de
ernstige handicap van sms’en is juist die
krappe schrijfruimte en de relatief hoge
prijs per woord. Als je toch eindeloos
online bent, ook met je mobiel, kun je
veel goedkoper berichtjes sturen via bijvoorbeeld Facebook. En dan kun je pas
echt naar hartelust met x’jes strooien.
Maar volgens mij wijst deze campagne
ook op het grote mysterie van een letter
waar we soms onnoemelijk veel belang
aan hechten maar waarvan de oorsprong een grote onbekende blijft.


Bo ek over OK

Er zijn meer van die veelgebruikte
woorden waarvan we de wortels niet
weten. Tot voor kort was het Amerikaanse OK zo’n woord. Maar mede
dankzij het vorig jaar verschenen boek
OK. The Improbable Story of America’s
Greatest Word (Oxford University Press)
kennen we daarvan nu de herkomst. Er
circuleerden al verschillende verklaringen, maar professor Allan Metcalf kiest
in zijn boek voor de theorie die zegt dat
het allemaal begon in 1839, in een krant
in Boston. Op de redactie van die krant
heerste de gewoonte om voor de grap
flauwe afkortingen te plaatsen. Een van
die afkortingen was “o.k.”, dat zou
staan voor ‘all correct’ (voel je ’m?). Dat
grapje kreeg dus een lang vervolg, tot
de maan aan toe; OK was het eerste
woord dat daar klonk.
Hoe dan ook, zo’n boek, een Natuurlijke geschiedenis van de x, zou er ook
moeten zijn over de letter die als geen
andere – en op ongelofelijk efficiënte
wijze – de grote menselijke thema’s vat

van seks, religie en liefde.
Delen uit dit artikel verschenen eerder in de
essaybundel Over rusteloosheid (2010) van
Arjen van Veelen.

Ballenpraat

A

ls mensen mij vragen wat ‘Twitter’ eigenlijk is – iets wat met de week
minder gebeurt maar een jaar geleden nog geregeld voorkwam – dan
zeg ik: een vorm van publiek ouwehoeren op internet. Ik ben een van
de tsjilpers op dat digitale vinkentouw, vandaar dat mensen mij die vraag stellen. Het wonderlijke van sociale media is die paradoxale mix van openbaarheid
en intimiteit. Je emuleert als het ware een traditionele sociale setting, een
vriendengroepje, een praatclub, de buurtkroeg, maar alles wat daar gebeurt, is
voor de hele wereld toegankelijk en wordt schriftelijk vastgelegd. Bizar eigenlijk. En geen wonder dat geheime diensten zo dankbaar gebruikmaken van
Facebook. Vergelijk dat met de geweldige inspanning die het vroeger kostte om
tot zo’n sociale cocon door te dringen, met moeizame, tijdverslindende afluisterpraktijken, zoals in Das Leben der Anderen, die prachtige film over hoe de
Stasi dat in de DDR deed.
In een onbewaakt ogenblik twitterde ik onlangs bijvoorbeeld dat ik de Amsterdamse politiecommissaris Welten “een lul” vond. Niet zo fraai, wat u zegt,
maar ja, zoiets flap je er weleens uit in het café. Toen ik het vijf minuten later
wilde weghalen, was het al geretweet, en nu zijn mijn naam, die van Welten en
‘dat woord’ voor eeuwig aan elkaar verbonden. Dom! Ik bedoelde het ook niet
zo; ik wilde eigenlijk zeggen dat Welten een ‘oen’ was. Die pseudo-beslotenheid
van sociale netwerken is waarschijnlijk een van de redenen dat het taalgebruik
op internet ruiger is dan in de oude media, waar de etiquette vanouds juist vormelijker is dan in het gewone leven. De krant is een ‘meneer’, of moet ik zeggen
wás? Een ‘meneer’, wat is dat tegenwoordig eigenlijk? Ooit was er nog een
soort scheiding tussen het internet en de rest van de wereld, maar die vervaagt.
Steeds meer mensen opereren in beide werelden, politici bijvoorbeeld, die het
vocabulaire van radicale bloggers overnemen, zoals Sarah Palin in de VS, en
Geert Wilders hier. Het woord kopvod circuleerde op internet al jaren, voordat
Wilders het in de ‘bovenwereld’ introduceerde. De oude media haken in, uit
angst om ouderwets gevonden te worden, GeenStijl krijgt een zendmachtiging
en een ontremde brulaap als Prem Radhakishun ontwikkelt zich tot veelgevraagd televisiegast.
Begin vorig jaar had NRC Handelsblad een interview met Bastiaan Bommeljé,
die in deze ‘race to the bottom’ het selecte literaire periodiek Hollands Maandblad overeind probeert te houden. “Wanneer ik Hollands Maandblad zou moeten
typeren: de wezenskern ligt bij het argumentatieve en kritisch-rationalistische
wereldbeeld”, sprak hij voornaam. “Sinds de oprichting door Poll bestaat onze
leidraad uit nieuwsgierigheid en is ons enige wapen het vraagteken. Dit blad is
geïnteresseerd in het ontwarren van ideeën en belangen, terwijl het zich verzet
tegen de afkalving van het argumentatieve als creatieve kracht.” De afkalving
van het argumentatieve als creatieve kracht, het vraagteken versus het uitroepteken, dat is mooi gezegd. Precies wat er mis was met die tweet van mij.
Begin januari drukte NRC Handelsblad een opiniestuk van Bommeljé af tegen
de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur. Staatssecretaris Halbe Zijlstra, belast met deze ingreep, is volgens Bommeljé “een mietje met knikkende
knieën”, dat bezuinigt “zonder hersens, zonder ruggengraat en zonder ballen”.
Ook is Zijlstra “een bang jongetje dat wat losse centen weggraait bij culturele
ondernemers omdat hij het laaghangend fruit in zijn eigen begroting niet durft
te plukken”. Het enige wat “deze kleine krabbelaar” volgens Bommeljé nog
nodig heeft is “hersens, een ruggengraat en ballen”. Over “afkalving van het
argumentatieve” gesproken.
2010, het jaar waarin zelfs Hollands Maandblad zijn favoriete leesteken
ontkrulde.

Jan Kuitenbrouwer
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Ik moet niks!
Balanceren op het slappe koord van de modaliteit
‘U mag daar even plaatsnemen’, ‘Je moet je auto eens wassen’: het
zijn uitdrukkingen die soms voor verwarring en vaak voor ergernis
zorgen. Waarom eigenlijk? Het blijkt samen te hangen met een
uitgebreid en subtiel onderdeel van het Nederlandse taalsysteem.

Illustratie: Frank Dam

Peter-Arno Coppen

V

an de cabaretier Herman
Finkers is een hilarische dialoog bekend die begint met
de vraag “Mag ik u hartelijk bedanken
voor deze fijne voorstelling?” Daarop
ontspint zich de volgende spraakverwarring:
- Gaat uw gang.
- Ik wil u graag hartelijk bedanken
voor deze fijne voorstelling.
- Gaat uw gang.
- Hartelijk bedankt voor deze fijne
voorstelling.
- Geen dank.
- En ik had het nog zó gevraagd!
Wie uitgelachen is en nadenkt over de
vraag waarom dit leuk is, zal al snel
opmerken dat hier de regels van een
normale dialoog opzettelijk met voeten
getreden worden. De vraag ‘Mag ik u
hartelijk bedanken?’ is natuurlijk geen
echte vraag, het is een formule die als
bedankje gebruikt wordt. De tweede
persoon in het gesprek frustreert de
48

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 2 / 3

dialoog door net te doen alsof hij dit
niet weet, en denkt dat het een vraag
om toestemming betreft. Ook de tweede opmerking, ‘Ik wil u hartelijk bedanken’, is niet zomaar de mededeling dat
de ik-figuur iets wil; het is ook weer
een formule die in normale gesprekken
als bedankje gebruikt wordt. De humoristische uitsmijter volgt dan als de ikfiguur op dezelfde manier de dialoog
frustreert door de beleefdheidsformule
‘Geen dank’ te beantwoorden met de
uitroep ‘En ik had het nog zó gevraagd!’, waarmee hij net doet alsof
‘Geen dank’ een echte afwijzing is, en
alsof de eerste zin geen bedankje was,
maar toch echt een vraag.
Iedereen ziet natuurlijk wel dat dit
humor is. Maar toch komen deze
spraakverwarringen nogal eens voor,
en niet altijd in een even opgeruimde
sfeer. Veel taalgebruikers ergeren zich
aan soortgelijke formules, zoals ‘U mag
daar even plaatsnemen’, met als argument dat hier toch echt toestemming
verleend wordt om plaats te nemen.

Maar dat is niet het geval, net zomin als
bij Finkers’ bedankje. Waar komt deze
spraakverwarring dan vandaan? Waarom worden juist deze zinnen verkeerd
opgevat?


M og e l i j k e w e r e l d e n

De overeenkomst tussen al deze taaluitingen die gemakkelijk tot verwarring
leiden, heet ‘modaliteit’. Dat is, enigszins huiselijk gezegd, alles wat met het
uitdrukken van een mening te maken
heeft. ‘Het regent morgen’ is een neutrale zin, ‘Ik denk dat het morgen regent’
is een mening. Ook ‘Misschien regent
het morgen’, ‘Het mag morgen weleens
regenen’ en ‘Het zou morgen best weleens kunnen regenen’ zijn geen neutrale
beschrijvingen van hoe het weer morgen zal zijn. Je drukt ermee uit hoe je
de weerssituatie morgen inschat (de
waarschijnlijkheid), of hoe je daartegenover staat (de wenselijkheid).
Er bestaat een complete specialisatie
in de taalkunde die gaat over deze modaliteit: de modale semantiek (seman-

tiek is zoveel als ‘betekenisleer’). Modale semantiek wordt ook wel ‘mogelijkewereldensemantiek’ genoemd. Dat
komt doordat meningen altijd met je
fantasie te maken hebben. Op het
moment dat je zegt: ‘Misschien regent
het morgen’, stel je je een wereld voor
zoals die morgen zou kunnen zijn (regenachtig), en je maakt een inschatting
van de waarschijnlijkheid van die
wereld. Maar ook als je zegt: ‘Ik vind
het vervelend dat het regent’, heb je
een wereld in je hoofd waarin het niet
regent, en die je wenselijker vindt. Zowel waarschijnlijkheid als wenselijkheid heeft dus te maken met andere
werelden in je fantasie.


U itg eb rei d reperto i r e

Het Nederlands kent een zeer uitgebreid repertoire van modale woorden
en uitdrukkingen. Niet alleen in de
vorm van een eindeloos combineerbare
verzameling woordjes als nou, toch,
maar, ooit, best, wel, eens en een keer,
maar ook in de vorm van de zogeheten
modale werkwoorden moeten, mogen,
willen, kunnen, zullen, lijken, blijken en
schijnen. Die modale werkwoorden vormen zelfs een compleet systeem. Hoe
zit dat in elkaar?
Er zijn twee belangrijke soorten modaliteit: waarschijnlijkheid en wenselijkheid. Dat zijn allebei begrippen met
een glijdende schaal: iets kan meer of
minder waarschijnlijk zijn, en ook meer
of minder wenselijk. Bij waarschijnlijkheid hoort lijken, bij wenselijkheid
hoort willen. Als je het hebt over de
waarschijnlijkheid dat iemand lacht,
dan kun je dat verwoorden met ‘Hij
lijkt te lachen.’ Gaat het over de wenselijkheid van die lach, dan kun je zeggen: ‘Hij wil lachen.’
De twee uitersten van elke schaal
hebben een apart werkwoord. Als iets
heel erg waarschijnlijk is, en wel zó
waarschijnlijk dat het niet waarschijnlijker kan, dan is het zeker. In dat geval
kun je zeggen: ‘Hij zal lachen.’ Is het
echter heel onwaarschijnlijk, en wel zó
onwaarschijnlijk dat het niet onwaarschijnlijker kan, dan is het nog net mogelijk. Dan gebruik je ‘Hij kan lachen.’
Bij wenselijkheid precies hetzelfde.
Vind je iets heel erg wenselijk, zó erg
dat het niet wenselijker kan, dan vind
je het dus verplicht. Dan zeg je: ‘Hij
moet lachen.’ Vind je het daarentegen
heel, heel erg onwenselijk, maar vind
je het nog net kunnen, dan is het nog
net toegestaan: ‘Hij mag lachen.’ In de
figuur hiernaast zijn de zes basiswerkwoorden van modaliteit in een schema
gezet.



een modale uitspraak tot echte verplichting leidt.
Dit voorbeeld maakt ook meteen
duidelijk wat het subtiele is van dat
hele modale systeem: de betekenissen
kunnen verschuiven. In het voorbeeld
van de twee buurmannen betekent
moeten niet meer ‘verplicht zijn’ (de uiterste rechterbovenhoek), maar eerder
iets als ‘wenselijk zijn’. Hoe sterk een
mogelijke verplichting is, is geheel afhankelijk van de machtsverhouding

M ac h t

Wenselijkheid en waarschijnlijkheid
lijken dus heel erg op elkaar: wenselijkheid gaat van mogen via willen naar
moeten, en waarschijnlijkheid op dezelfde manier van kunnen via lijken
naar zullen. Ze roepen allebei een fantasiewereld op, waar de spreker een
mening aan toevoegt. Het verschil is
dat er bij wenselijkheid sprake is van
macht, en bij waarschijnlijkheid niet.
Als je zegt: ‘Hij wil op tijd aanwezig

Het behoort tot de sociale verkeersregels
dat je dit soort betekenisverschuivingen
aanvoelt.
zijn’, dan gaat het erom dat hij zijn
macht aanwendt om invloed uit te
oefenen op de waarschijnlijkheid van
zijn tijdige aanwezigheid. Zeg je: ‘Hij
lijkt op tijd te komen’, dan doe je geen
uitspraak over de invloed die iemand
daar eventueel op heeft.
Modaliteit gaat dus niet alleen over
meningen, maar ook over machtsverhoudingen. Dat kun je goed zien aan
het volgende voorbeeld. Stel, een moeder zegt tegen haar kind: ‘Je moet je
kamer eens opruimen.’ In dat geval is
er duidelijk sprake van een verplichting. Zegt daarentegen de ene buurman tegen de andere: ‘Je moet je auto
eens wassen’, dan geeft hij daarmee
alleen aan dat hij dat wenselijk vindt.
De machtsverhouding tussen twee
buren is meestal niet van dien aard dat

tussen de twee. Bij een heel machtige
buurman ligt de zaak al anders (‘Uw
wens is mijn bevel’).
In het voorbeeld wordt die betekenisverschuiving teweeggebracht door
wie het zegt. Maar het kan ook de context zijn die de betekenis laat verschuiven. De betekenis van mogen is ‘toegestaan zijn’ (de linkerbovenhoek), maar
in een formele context (bijvoorbeeld de
wachtkamer in een ziekenhuis) schuift
de betekenis van mogen op naar het
midden, naar ‘in de gegeven situatie
wenselijk zijn’. ‘U mag daar plaatsnemen’ betekent dan niet ‘Het is u toegestaan daar plaats te nemen’, maar ‘Het
is wenselijk dat u daar plaatsneemt.’
Het behoort tot de sociale verkeersregels dat je die betekenisverschuiving

aanvoelt.

macht
niet wenselijk;
toegestaan

mogen

kunnen
niet
waarschijnlijk

wenselijkheid,
uitgedrukt in

willen

zeer wenselijk;
verplicht

moeten

waarschijnlijkheid,
uitgedrukt in

zullen
zeer
waarschijnlijk

lijken

kennis
Modaliteitenveld: overzicht van de mogelijke subtiele betekenisverschuivingen van modale werkwoorden.
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Modaliteitsmisverstanden
De modale werkwoorden zorgen soms
voor lichte verwarring, soms voor
vrolijke reacties, en af en toe zelfs voor
ergernis. Enkele veelvoorkomende
modaliteitsmisverstanden:
• U mag daar even plaatsnemen.
(‘Hoezo krijg ik daar toestemming
voor?’)
• Je moet je auto weer eens wassen.
(‘Ik moet helemaal niks.’)
• Kun je me de melk even aangeven?
(‘Ja, daartoe ben ik in staat.’)
• Wil je het raam dichtdoen? (‘Willen
is een groot woord, maar ik doe het
wel.’)
• Mag ik je hartelijk danken? (‘Ja hoor,
dat is toegestaan.’)



ro ndzwerv en

Omdat context en machtsverhoudingen
nogal eens onduidelijk kunnen zijn,
heeft de taal een heel scala aan woordjes ter beschikking om modale betekenissen een stukje in het betekenisveld
op te laten schuiven. De zin ‘Hij kan
thuis zijn’ is de uitspraak dat de mogelijkheid bestaat dat hij thuis is (linkerbenedenhoek). Met ‘Hij kan weleens
thuis zijn’ schuif je die betekenis een
klein beetje op naar middenonder. Dat
kan nog verder naar het midden met
‘Hij kan best weleens thuis zijn’, en nog
verder met ‘Hij kan heel goed thuis
zijn.’ In dat laatste geval ligt de betekenis al voorbij het midden, zou je zeggen, en is het al bijna zeker dat hij thuis
is (‘Hij zal thuis zijn’).
Betekenissen kunnen ook van boven
naar beneden schuiven. Als duidelijk is
dat er geen sprake is van een machtsverhouding tussen twee personen (‘Als
ik hieraan draai moet het lukken’),
houdt moeten geen verplichting meer
in, maar eerder zekerheid of noodzakelijkheid. Als die machtsverhouding wél
heel duidelijk aanwezig is (‘U kunt nu
binnenkomen’), houdt kunnen geen mogelijkheid meer in, maar toestemming.
Overigens zie je nog aan het Duitse
mögen (dat onder andere ‘kunnen’ betekent, maar ook ‘graag willen’), en aan
het woord mogelijk (dat afkomstig is
van ‘iets wat mag’), dat de betekenissen
van mogen en kunnen ook vroeger over
de hele linkerkant van het betekenisveld
hebben gelegen.
De betekenis van modale werkwoorden ligt dus niet op een vaste plaats in
50
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het modale betekenisveld. Afhankelijk
van context, machtsverhoudingen en
allerlei woordjes in de omgeving kan
de betekenis van woorden vanuit hun
basisplaats in principe over het hele
veld rondzwerven: mogelijkheid wordt
wenselijkheid, verplichting wordt noodzakelijkheid, noodzakelijkheid wordt
mogelijkheid, je kunt het zo gek niet
bedenken of het komt weleens voor.
Zelfs de tijd van het werkwoord kan
een verschil maken. Wat is het verschil
tussen ‘Hij kan weleens thuis zijn’ en
‘Hij kon weleens thuis zijn’? Je zou zeggen dat het tweede een net iets grotere
waarschijnlijkheid uitdrukt.


co mpl e x

De zes genoemde werkwoorden kunnen,
lijken, zullen, mogen, willen en moeten
zijn de basiswerkwoorden van modaliteit. Daarnaast heeft het Nederlands er
nóg een paar: min of meer exotische
werkwoorden die niet alleen modaliteit
aangeven, maar ook nog andere informatie bieden. Neem bijvoorbeeld het
verschil tussen ‘Het lijkt te regenen’ en
‘Het schijnt te regenen.’ Beide zeggen
iets over een inschatting van de waarschijnlijkheid van de regen. Maar bij
‘Het lijkt te regenen’ is dat de inschatting van de spreker, en bij ‘Het schijnt
te regenen’ zegt de spreker dat iemand
anders het waarschijnlijk vindt dat het
regent. Schijnen gaat dus over de modaliteit vanuit een ander gezien. Dat is
een zeer complexe modaliteit.
Een ander spectaculair geval is blijken. Ook dat behoort tot de modale
werkwoorden. Maar wat betekent ‘Het
blijkt te regenen’? Als je dat zegt, bedoel

je dat je eerder de inschatting maakte
dat het niet waarschijnlijk was dat het
regende, maar dat je nu ziet dat het
wél regent. Blijken zegt dus iets over de
modaliteit vanuit jezelf gezien, maar dan
in het verleden. Veel ingewikkelder kun
je het niet maken.
Het is een wonderlijk mechanisme.
Modale betekenisverschuiving kan werkelijk alle kanten op gaan. De politicus
die zegt: ‘Het kan toch niet zo zijn dat u
dat niet weet’, heeft het niet over mogelijkheid, maar heel duidelijk over wenselijkheid. De vader die tegen zijn puberzoon zegt: ‘Je zult naar me luisteren!’,
doet geen voorspelling, maar spreekt een
verplichting uit. Een juist begrip van een
modale uitspraak vergt een ragfijn aanvoelen van de context, de machtsverhoudingen, en de subtiele talige signalen die
in de boodschap versleuteld zitten.


Zo rgw e k k e n d

Het feit dat mensen zich ergeren aan
modale betekenisverschuivingen is zorgwekkend. Het betekent dat zij dat ragfijne gevoel voor dit subtiele onderdeel
van ons taalsysteem beginnen kwijt te
raken, en niet meer bereid zijn om te
balanceren op het slappe koord van de
gespreksmodaliteit. ‘Hoezo, ik moet mijn
auto wassen? Ik moet helemaal niks!’
Daarmee wordt niet alleen het gesprek
gefrustreerd, maar wordt de taal zelf
bedreigd. Wie wil dat moeten één vaste
betekenis heeft (‘verplicht zijn’), net als
mogen (‘toegestaan zijn’) en kunnen
(‘mogelijk zijn’), pleit in feite voor een
verarming van de Nederlandse taal.
Dat moeten we met z’n allen toch niet

willen!

Spellingcursus Taaladviesdienst

T

wijfelt u over de spelling van er( )van( )
uit( )gaan en meld(t) u aan? Wat moet
het zijn, en op grond waarvan eigenlijk?
Wat zijn de nieuwste regels voor samenstel
lingen? En hoe spel je Engelse woorden die
in het Nederlands worden gebruikt?
De Taaladviesdienst van Onze Taal geeft
dit voorjaar weer spellingcursussen waarin u
uw kennis van de spellingregels kunt opfris
sen. U krijgt uitleg bij alle onderdelen van de
spelling, ook de moeilijke details, en de the
orie wordt afgewisseld met allerlei oefenin
gen. Na deze cursus deinst u niet meer terug
voor de keuze tussen hoofd- en kleine let
ters, d’s en t’s, en spelt u moeiteloos woor
den als geoutsourcet en Schotsewhiskydrinker.

Plaatsen en data:
-	 Amsterdam dinsdag 22 maart
-	 Zwolle
donderdag 24 maart
-	 Eindhoven
dinsdag 29 maart
De spellingcursus duurt van 10.00 tot 16.00
uur met een uur lunchpauze. De cursuslocaties zijn goed bereikbaar. Het cursusma
teriaal, waaronder het boek Spelling geregeld,
is bij de prijs inbegrepen. Leden van Onze
Taal betalen € 129,– en niet-leden € 159,–.
U kunt u aanmelden via cursus@onzetaal.nl
of 070 - 356 12 20.
Meer informatie vindt u op
www.onzetaal.nl/cursussen.

Struikelblokken in het Nederlands [5]

Problematische woordparen

Jan Erik Grezel

“M

eneer, wat bedoelt het woord
betekenen precies?” Benedetta, een slimme Italiaanse, kijkt me donker aan tijdens de les Nederlands als
tweede taal. Het is verleidelijk om het
antwoord op haar vraag te verpakken in
een correctie: ‘Je bedoelt: wat betekent
betekenen?’ Maar ik houd het bij twee
voorbeeldzinnetjes die het verschil duidelijk moeten maken. “We zeggen: ‘Wat
betekent het woord herfst?’ en ‘Wat bedoelt men met de herfst van het leven?’”
Het onderscheid tussen betekenen en
bedoelen begint Benedetta te dagen.
Haar gezicht klaart op.
Het Nederlands heeft meer woordparen die voor een buitenlander lastig
uit elkaar te houden zijn doordat de betekenissen dicht bij elkaar liggen. Vaak
spreekt de moedertaal een woordje
mee: zo’n taal kent bijvoorbeeld het onderscheid niet dat het Nederlands wél
maakt, zoals tussen de woorden familie
en gezin. Een greep uit de bonte verzameling van problematische woordparen:
kennen en weten, verstaan en begrijpen,
luisteren en horen, als en of, achter en
na, willen en zullen. Soms is het simpel
om het verschil in kernbetekenis duidelijk te maken: ‘We horen lawaai, we
luisteren naar een cd.’ En als een buitenlander klaagt: ‘Ik versta u niet’, terwijl je zeer zorgvuldig articuleert? Het
verschil tussen verstaan en begrijpen valt
vrij eenvoudig te verhelderen: ‘Je kunt
mij wel verstaan, want ik spreek duidelijk genoeg – maar je begrijpt niet wat
ik bedoel.’ Vooropgesteld dat de persoon in kwestie begrijpt wat bedoelen
betekent.

den. Er zit niets anders op dan een vaste combinatie te leren: gebruik bij vragen en twijfels niet als maar of, dus ‘Wij
vragen of je komt’ en ‘Ik weet niet of het
feest doorgaat.’ Buitenlanders hebben
de neiging om in dit soort zinnen als te
gebruiken. Opmerkelijk genoeg doen
Nederlandse peuters dat ook. Voer voor
psycholinguïsten.
Soms is het onderscheid wel erg subtiel, zoals bij kennen en weten. Zonder
zich te verliezen in de finesses van betekenisnuances kan een buitenlander die
werkwoorden goed uit elkaar houden
door een voorbeeldzin in gedachten te
houden: ‘Ik ken de buren niet, ik weet
niet wie onze buren zijn.’ Weten gebruik
je vaak met een bijzinnetje, kennen met
een ding of een persoon.
Berucht is het onderscheid tussen
alleen en (nog) maar. “Ik woon alleen
twee maanden in Nederland”, zegt
iemand die hier met zijn gezin is. Hij
bedoelt natuurlijk: ‘nog maar twee
maanden’. De gebruiksmogelijkheden
van alleen en (nog) maar zijn te complex om hier uit de doeken te doen. De
grondbetekenis van alleen is ‘zonder gezelschap’: dat weten cursisten heel snel.
Maar hoe krijgen ze vat op die andere
betekenis: ‘slechts, uitsluitend, maar’?
En dan blijkt de combinatie alleen maar
ook mogelijk: ‘Zij werkt alleen (maar)
op maandag en dinsdag’, dus: ‘uitsluitend’. Hier helpt een vuistregel: noem
je een getal of hoeveelheid, gebruik dan
(nog) maar – als je wilt aangeven dat
het naar verhouding een klein aantal is:
‘We hebben maar één slaapkamer. Ik
ken maar weinig Nederlanders.’ Maar
wat het best helpt om fouten te voorkomen, is al tegenover nog maar zetten:

‘Oscar woont hier al tien jaar, Zahra nog
maar twee maanden.’


Va l s e  vr i e n d e n

De oorzaak van hardnekkige problemen
met woordparen ligt soms in het Nederlandse taaleigen. De betekenissen schurken tegen elkaar aan, zoals bij kennen en
weten. Verder zijn er zoals gezegd de vaste combinaties. Ook kan het betekenisveld van een begrip in de ene taal ruimer
of beperkter zijn dan in de andere, zoals
met het Engelse understand en het Duitse
verstehen; beide woorden betekenen zowel ‘verstaan’ als ‘begrijpen’. Het wordt
lastig als voor een moedertaalwoord twee
verschillende begrippen in de andere taal
bestaan. Nederlanders ervaren dat bijvoorbeeld als zij het woord neef in het
Engels of het Frans willen gebruiken.
De invloed van de eigen taal – ook wel
‘interferentie’ genoemd – zien we het
sterkst bij de ‘valse vrienden’: woorden
die in twee talen bedrieglijk op elkaar
lijken, maar in betekenis verschillen. Die
worden vaak ‘vernederlandst’. Dat kennen we van Duitsers die onze taal leren.
Verzoeken uit Duitse mond betekent
meestal ‘proberen’ (zie ook het artikel
over ‘valse vrienden’ in Onze Taal van
november 2009). Engelstaligen kunnen
er ook wat van: nummer in plaats van
aantal, willen in plaats van zullen, verschillend in plaats van anders. Het onuitroeibare zo in plaats van dus gebruiken
bijna alle buitenlanders.
De beste manier om het probleem van
woordparen aan te pakken is het geven
van heldere voorbeelden. Door veelvuldig
gebruik in een goede context leren cursisten het verschil in betekenis kennen. En

dat is uiteindelijk de bedoeling.
Foto: David Rozing

Het geniepige woordje er, de warrige
woordvolgorde: volwassen buitenlanders die onze taal leren, worstelen
met typische eigenaardigheden van
het Nederlands. Op gezette tijden
belicht Jan Erik Grezel zo’n struikelblok.

Buitenlanders heb


Fun c ti e woo rd en

ben vaak moeite

Maar niet altijd is de betekenis het probleem. Neem als en of. Die woordjes
hebben geen concrete inhoudelijke betekenis, het zijn zogeheten functiewoor-

met Nederlandse
woordparen als
familie - gezin en
luisteren - horen.
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Een beroemde sketch van Toon
Hermans die zich in het collectieve
geheugen heeft genesteld, is ‘Wat ruist
er door het struikgewas?’ De vraag is
inmiddels klassiek geworden, maar
echt beantwoord werd hij nooit. Een
recente ontdekking brengt daar dertig
jaar na dato verandering in.

Rogier en Michaël
Steehouder

Toon Hermans dertig jaar geleden als Frits Verkade.

Wat ruist er door het struikgewas?
Over een gevleugelde uitdrukking van Toon Hermans

I

n de achtste One Man Show van
Toon Hermans, die hij speelde in
het seizoen 1979-1980, komt een
hilarische act voor. De sympathieke onderwijzer Frits Verkade (“geen familie
van de toneelspeler, en ook niet van de
lange vingers”) doet auditie om bij de
televisie te komen en geeft producer
Jack Bemelmans een voorproefje van
zijn kunnen. Er is maar ruimte voor
één nummer, en hij begint:
Wat ruist er door het struikgewas?
Het is een …
En dan slaan de zenuwen toe: de brave
man weet niet meer wat het was. En
hoe vaak hij het ook opnieuw probeert,
hij kan er maar niet op komen. Totdat
de tijd om is en het publiek dubbel ligt
van het lachen.



C arnaval sh it

De vraag ‘Wat ruist er door het struikgewas?’ is na de televisie-uitzending
van Toons show in 1981 een gevleugeld
woord geworden. Op internet komt het
bijna 30.000 keer voor in allerlei vari52
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anten (bijvoorbeeld ‘Wat ruist dáár ...’
of ‘Wat ruist er ín ...’), waarbij het lang
niet altijd figureert in teksten van of
over Toon Hermans. Het staat ook vaak
bij foto’s van bijvoorbeeld vogels, insecten, honden, katten en mensen – dat
laatste overigens allemaal in het betamelijke.
De populariteit van het nummer van
Toon Hermans was zó groot dat de
schlagerzanger Franky Boy er in 1989
nog een carnavalshit mee scoorde.
Uiteraard moest die langer zijn dan
die ene regel van onderwijzer Verkade.
De tekst wordt er niet sterker van:
Wat ruist er door het struikgewas
Struikgewas
Ik zou eens willen weten wat dat
was
Wat ruist er door het struikgewas
Struikgewas
Wist ik maar wat dat daar was
En tot 19 oktober 2010 was er in het
programma Somertijd van Radio Veronica een populaire quiz te beluisteren,
een remake van het klassieke ‘Raden

maar’ van Kees Schilperoort, waarin
luisteraars een geluid moesten raden.
Titel van de quiz: ‘Wat ruist er door het
struikgewas?’


K a r l M ay

De kracht van Toons nummer ligt
natuurlijk in het feit dat niemand ooit
te weten is gekomen wat er door het
struikgewas ruiste. De entertainer
Hans Liberg opperde in een van zijn
muzikale conferences dat het om een
heel klein slangetje zou gaan – maar
dat is nagenoeg onopgemerkt gebleven
en zijn theorie heeft geen weerklank
gevonden. Voor de echte liefhebber
zou het ook een teleurstelling zijn als
er zich alleen een slangetje door het
struikgewas bewoog: is dat nu alles?
Nee, om de ware oplossing te vinden is een langere omweg nodig. Daarvoor moeten we naar het verre Egypte.
In het boek Kara Ben Nemsi, de held
uit de woestijn van Karl May (Utrecht,
Het Spectrum, 1962) wordt op pagina
70 beschreven hoe de titelheld in aanraking komt met een vreemdeling die
hij binnensmonds een Arabisch liedje

Foto: ANP Foto

hoort zingen. We laten Karl May even
aan het woord:
Aangenaam verrast sprong ik overeind, want de woorden van de twee
coupletten die hij zong, waren de
Arabische vertaling van een bekend
lied uit mijn vaderland.
Er ontspint zich een dialoog waarin de
vreemdeling aanvankelijk volhoudt dat
hij het liedje helemaal zelf bedacht
heeft. Maar de hoofdpersoon houdt vol,
en zegt:
Het lied is
Was kraucht nur dort im Busch
herum?
Ich glaub’, es ist ...
‘Grote goedheid, wat is dat!’ viel hij
mij juichend in de rede toen ik die
paar regels in mijn eigen taal had
gesproken. ‘Bent u misschien een
Duitser?’
We moeten dus in Duitsland zijn. We
komen al een stuk verder als we de
Duitse versie van het boek (Durch Wüste
und Harem) erbij pakken, die inmiddels
op internet te vinden is.


Keiz er

Het verhaal blijkt in de Nederlandse
vertaling ingekort te zijn. In de originele versie worden twee coupletten in het
Arabisch weergegeven, gevolgd door de
Duitse vertaling:
Was kraucht nur dort im Busch
herum?
Ich glaub’, es ist Napolium.
Was hat er nur zu krauchen dort?
Frisch auf, Kam’raden, jagt ihn fort!
Wer hat nur dort im off’nen Feld’
Die roten Hosen hingestellt?
Was haben sie zu stehen dort?
Frisch auf, Kam’raden, jagt sie fort!
Het blijkt te gaan om een werkelijk bestaand soldatenlied, waarvan de volledige tekst bestaat uit vier strofen. Het
lied is ontstaan in de Frans-Duitse oorlog van 1870, en met “Napolium” wordt
keizer Napoleon III bedoeld, die in 1870
na de slag bij Sedan gevangengenomen
is door de Pruisische kanselier Von
Bismarck.


Jan So lda at

Volgens de overlevering is het lied
geschreven door een Duitse soldaat
die Kutschke heette, en het lied wordt
dan ook vaak aangeduid als ‘Kutschkelied’. Maar het is waarschijnlijker dat

Kutschke (‘koetsier’) gewoon staat voor
‘jan soldaat’, en dus niet echt de náám
van een tekstdichter is. Het lied is vanaf
zijn ontstaan tot in het begin van de
twintigste eeuw erg populair geweest,
en de beginregel staat nu nog in de ‘Liste
geflügelter Worte’ in de Duitse Wikipedia.
Het werd gezongen op de melodie van
‘Ich bin der Doktor Eisenbart’, een lied
dat ook in Nederland bekend was en
waarvan vele tekstvarianten bestaan,
zij het geen ervan met het woord struikgewas.
De beginregels blijken overigens geen
originele vondst te zijn van Kutschke. Ze
lijken ontleend aan de twintigste strofe
in een van de vele versies van een veel
ouder soldatenlied, ‘Nur immer langsam
voran’, gepubliceerd in een Studentenliederbuch uit 1844.
Was geht denn da im Busch herum,
das ist gewiß der Napoleum!
Dit lied dateert al uit 1813, en in dit geval
wordt met “Napoleum” dan ook Napoleon I bedoeld, oftewel de bekende
Napoleon Bonaparte.


K am e l eo n n e t j e o f zo

De vertaler van het boek van Karl May
moet hebben gedacht dat het Duitstalige
liedje voor Nederlandse lezers niet zo
interessant was. Vandaar dat hij alleen
de eerste anderhalve regel van die tekst
citeerde, zonder natuurlijk te weten dat
hij daarmee de kiem zou leggen voor
een mythe.
Heeft Toon Hermans ooit zelf geweten
wat er in het struikgewas ruiste? Waarschijnlijk niet. Hermans’ biograaf Jacques
Klöters, voor wie onze ontdekkingen
nieuw waren, e-mailde ons hierover:
In 1990 of daaromtrent vroeg ik inderdaad aan Toon of hij ooit weleens bedacht had wat er door het struikgewas
ruiste. Hij vond het maar een rare
vraag. Na enig aandringen zei hij: “Ja
weet ik veel, zo’n klein wit dingetje,
een kameleonnetje of zo.”
Verder lijken de melodieën van de Duitse
liedjes in de verte niet op die van het
liedje van Toon Hermans. Vermoedelijk
heeft hij het boek van Karl May gelezen
en is hij op een originele en hilarische
manier met het onaffe liedje aan de haal
gegaan.
Hoewel we waarschijnlijk nooit meer
met zekerheid zullen kunnen zeggen
hoeveel Toon Hermans van deze hele
geschiedenis wist, lijkt één ding overduidelijk: in het struikgewas ruiste geen

wát maar een wíé: Napoleon.

t

Toen in ...
februari 1997

Limburgs
Redactie Onze Taal

“I

n ing eje sjproach drukt ziech
oes ’t sjterke, eje karakter
van Limburg.”
Wat is dit? Iets van een van de
Limburgstalige carnavalswebsites, die
vooral dezer dagen erg actief zijn?
Nee, het is een fragment uit de Kerkraadse variant van het persbericht
waarmee Gedeputeerde Staten van
Limburg deze maand precies veertien
jaar geleden de erkenning van het
Limburgs als streektaal bekendmaakten.
Het Limburgs werd, net als het
Nedersaksisch anderhalf jaar daarvoor, erkend volgens deel II van het
‘Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden’. Dat
betekent dat de Nederlandse overheid vooral symbolische steun verleent. Het Fries is een graadje hoger
erkend, volgens deel III, en heeft op
grond daarvan recht op het gebruik
van de streektaal in onderwijs, rechtspraak en bestuur.
De erkenning van het Limburgs
was niet onomstreden. Het is niet
één streektaal, maar een verzameling
dialecten, zo werd er gezegd. Bovendien laten die dialecten zich niet heel
veel gelegen liggen aan de Limburgse
provinciegrenzen. Toen het Zeeuws,
dat in veel opzichten een vergelijkbare positie inneemt, in 2004 erkenning
misliep, klonken deze bedenkingen
tegen de Limburgse erkenning opnieuw.
Het Limburgs leek zich hier intussen niet al te veel van aan te trekken.
Er werd een streektaalfunctionaris
benoemd, en sinds kort heeft de
Universiteit Maastricht een leerstoel
‘Taalcultuur in Limburg’. Bovendien
wordt er levendig gediscussieerd over
de schrijfwijze van het Limburgs. De
wijdverbreide spelling van de vereniging Veldeke (die ook al een paar
keer is aangepast, voor het laatst in
2003) wordt bekritiseerd door de
werkgroep Algemeen Geschreven
Limburgs, die streeft naar standaardisering van de streektaal.
Spellingwijzigingen en spellingstrijd: het zijn typisch trekjes van een

échte taal.
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Hoe verkoop je een huis? Een bord in de tuin om
te beginnen, en een paar foto’s op internet. Maar
heel belangrijk is natuurlijk ook de tekst van de
verkoopadvertentie. Wat voor taal gebruikt de
makelaar daarin? Over knusse arbeidershuisjes
en villa’s met een opulente inrichting.

Jacco Snoeijer

Illustratie: Hein de Kort

Goed toeven
in een
opkomende
wijk
Makelaarstaal in huizenadvertenties

I

edereen die meer dan tien minuten
met een makelaar heeft doorgebracht, weet wat de drie belangrijkste overwegingen zijn bij de koop of
verkoop van een woning: locatie, locatie
en locatie. Hoe wordt nu die locatie
– de buurt waarin het huis staat – beschreven in verkoopadvertenties op het
internet? De Nederlandse koopwoning,
zo blijkt na lezing van een paar honderd
van de meer dan 200.000 online-verkoopadvertenties, vind je erg vaak in
een wijk die “keurig” is, of “net”, en
soms zelfs “keurig net”. Huizen staan
verder geregeld te koop in een “geliefd
straatje”, aan een “lieflijk pleintje” of
(soms al anderhalf jaar lang) in een
“gewilde” buurt. Gaat het om een buurt
met grote, vooroorlogse herenhuizen,
dan spreekt de makelaar van “situering
op goede stand” of “op goede woonstand”. Wonen wordt “goed toeven” in
zulke buurten, en woorden als welke,
tevens en dies te meer volgen dan bijna
automatisch. Het is haast alsof Dries
van Agt een huis verkoopt.
Door die nadruk op netheid, lieflijkheid en ouderwetse degelijkheid roept
54
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de makelaar met een paar trefwoorden
een beeld op van een buurt die veilig en
vertrouwd is. Keurig en net komen heel
vaak voor, en verwijzen (net als keurig
net) naar een buurt zonder kapotte
brommers in de voortuin, een wijk zonder tokkies en kratjes bier op het balkon. Een buurt waarin men nog dagelijks de stoep boent – of laat boenen
natuurlijk, wanneer het écht goede
woonstand betreft.


Omt r e k k e n d e b e w eg i n g 

Maar hoe moet het dan met minder
goede buurten? Een rondgang op Funda.nl langs een stuk of tien van de veertig Vogelaarwijken (toch bepaald geen
“oases van rust” – om een van de bekendste makelaarsclichés aan te halen)
laat zien dat er voor de makelaar geen
probleemwijken of achterbuurten
bestaan. Rellen, schietpartijen, drugspanden – ze worden begrijpelijkerwijs
doodgezwegen in de advertenties. Maar
wat wordt er dan wél gezegd over zulke
buurten? De makelaar toont zich een
meester in de omtrekkende beweging.
Met veel omhaal van woorden leidt hij

de aandacht af van wat de koper zou
kunnen afschrikken. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld moest de mobiele eenheid eraan te pas komen om de rust te
herstellen in de Utrechtse wijk Ondiep.
En wat meldt de makelaar over de
buurt? “De wijk Ondiep dankt zijn ontstaan aan de Vecht die door de wijk
loopt. De wijk kenmerkt zich door vooroorlogse, naoorlogse, en nieuwbouwwoningen.” Juist.
In andere gevallen gaat de makelaar
de problemen in de wijk niet uit de
weg, en maakt hij juist van de nood een
deugd. Dan is er sprake van een “opkomende wijk”, of van een “buurt in opmars”. Een appartement in het Haagse
Laakkwartier, berucht vanwege zijn relgevoeligheid, bijvoorbeeld tijdens het
WK voetbal afgelopen zomer, is gelegen
in “het sterke gedeelte van de straat”,
wat niet veel goeds vertelt over de buren verderop in de straat. Niet erg: zelfs
hangjongeren en drugsoverlast maken
een buurt “levendig”, en het Arnhemse
Klarendal zelfs “bruisend”. In Amsterdam doet Bos en Lommer, een wijk met
een niet al te beste reputatie, “veel aan

de verbetering van de wijk”, terwijl
even verderop een “stadsdeel met waardepotentie” ligt. Een vergelijking met
politiek taalgebruik dringt zich op: de
woorden krachtwijk en prachtwijk hadden door een makelaar bedacht kunnen
worden.


Een s teenwo rp afs ta n d

Is de buurt echt helemaal niks (of loopt
de makelaar tegen de grenzen van zijn
creativiteit aan), dan is er vaak wel iets
leuks op “een steenworp afstand”. Er
wordt wat afgegooid: een trendy uitgaansgelegenheid, een winkelcentrum
voor de dagelijkse boodschappen, uitgestrekte natuurgebieden – het is allemaal
dichtbij. De liefhebber kan eventueel
“aan het Amsterdam-Rijnkanaal heerlijk
(...) naar de scheepvaart kijken”. Gaat
ook dat vervelen? Als laatste redmiddel
is er altijd nog de “nabijheid van uitvalswegen” en de “gunstige situering
ten opzichte van het openbaar vervoer”.
“Je bent zo de stad uit!”
Soms is het overigens helemaal niet
nodig om een buurt en de voorzieningen (al dan niet op een steenworp afstand) in min of meer feitelijke termen
te beschrijven. Wonen is immers gevoel,
en om dat over te brengen doet de makelaar een beroep op zijn literaire, lyrische vermogens: “Een zwoele zomeravond. Uw voeten bengelen in het verkoelende water, terwijl u van een glas
wijn en van het uitzicht op schilderachtig Oud-Zuilen geniet. Hoe wonderbaarlijk kan het klinken en hoe echt kan het
worden.”


O pulente i nr i chti n g 

Wat moet dat allemaal kosten? Laatst
werd onderzocht waar in Nederland de
duurste en goedkoopste huizen staan.
Aan de kust (Bloemendaal, Wassenaar)
en in het Gooi (Blaricum en Laren) kost
een huis zomaar een miljoen euro. Voor
grofweg eentiende van die prijs koop
je in de noordelijkste uithoeken van
ons land (in gemeenten als De Marne,
Eemsmond, Delfzijl en Pekela in Groningen, Ferwerderadiel in Friesland)
ook een dak boven het hoofd.
Natuurlijk is een “kloek” landhuis in
de Hollandse duinen moeilijk te vergelijken met een “knus” arbeidershuisje in
Noordoost-Groningen. En over een villa
van “royale afmetingen” met een “uitgesproken opulente” inrichting is meer te
vertellen dan over een “vriendelijk” tussenwoninkje van zestig vierkante meter
met een “eenvoudig keukenblok”. De
omschrijvingen van de duurste huizen
in Nederland zijn dan ook bijna altijd
heel lang (omschrijvingen van meer dan

duizend woorden – ruim de helft van
dit artikel – zijn geen uitzondering),
terwijl de goedkoopste woningen
slechts uiterst spaarzaam beschreven
worden. Zo schetsen Groningse en Friese makelaars over het algemeen stug de
indeling van de woning, en sommen
daarna puntsgewijs de woonvoorzieningen op (“Toilet: ja Balkon: ja Hal: ja”) –
en dat is het dan wel. Daarmee hebben
die advertenties meer weg van een
ambtelijk proces-verbaal in een onteigeningsdossier dan van een tekst die
moet animeren tot de aankoop van een
woning.
Nee, dan de advertenties voor huizen
van een miljoen euro of meer, die verleiden pas. En dat gebeurt allereerst, in
de beste reclametraditie, door woorden
van Engelse en Franse komaf te gebruiken. De ouderlijke slaapkamer in Blaricum wordt bijvoorbeeld de “masterbedroom” en de woonkamer de “living”.
Wat in Ferwerderadiel een “voorraadkast” wordt genoemd, heet in Bloemendaal een “pantry”. De hal is een “vestibule” of een “entree”.


K a r pe r s e n s t eu r e n

Maar er is een belangrijker verschil tussen de advertenties voor gewone en
duurdere woningen: in de laatste categorie gaat de makelaar geregeld in de verbale overdrive. Hij omschrijft niet alleen
de fysieke kenmerken van het huis, hij
gaat ook sfeer scheppen, in een taal die
literair bedoeld lijkt – net als bij die
bengelende voeten op die zwoele zomeravond van hiervoor. De gordijnen gaan
dicht, de kaarsjes gaan aan en onder de
handen van de makelaar verandert iets
alledaags als de kelder in een “wijnopslag”. En dat is nog maar het begin.
De tuin ligt op het zuidoosten? Nee,
“volop badend in zonlicht speelt deze
villa een lichtvoetig spel met licht en

uitstekend bij Emmaweg 1 past, we kunnen rustig spreken van sterk, onverzettelijk en warm.”
Koop een huis in Laren (prijs op aanvraag) en dan is “in het omliggende
bos het geluid van watervallen en de
stroomversnellingen van beekjes te
horen, die kronkelend hun weg naar
de vijvers vinden.” Het is in die waterpartijen “waar (…) vele honderden siervissen, zoals goudvissen, koi karpers en
steuren rondzwemmen, sommige met
een lengte van wel twee meter.” En: “Als
de toegangspoort (…) zich langzaam
achter ons sluit, bevinden wij ons op
een privédomein waar de buitenwereld
geen vat op lijkt te hebben en ineens
ver weg lijkt.” Dan is de bewoner eindelijk alleen met zijn enorme vissen.
Zulke bloemrijke uitweidingen vind
je dus niet in het hoge noorden. En dat
heeft niet alleen met de grootte en bijzonderheid van het huis te maken. Het
moet toch ook wel mogelijk zijn iets
schilderachtigs over het Eemskanaal te
schrijven? Of – voor de steurliefhebber
– over de visafslag in Lauwersoog? En
als érgens de “buitenwereld (…) ineens
ver weg lijkt”, dan is het wel op een verlaten Friese zeedijk. Maar blijkbaar verkoopt no-nonsense daar beter.


Au th e nti e k e d e ta i l s

No-nonsense is niet bepaald een term
die meteen opkomt bij het lezen van de
alinea’s die gaan over slecht onderhouden huizen. Makelaars nemen woorden
als houtworm, schimmel of betonrot niet
in de mond – die termen zijn absoluut
niet te vinden op de woningsites. Die
schrikken potentiële kopers alleen maar
af.
Toch kan er met name bij oude woningen behoorlijk wat aan de bouw
schorten. De makelaar spreekt in zulke
gevallen omfloerst van een “gedateerde

De tuin ligt op het zuidoosten? Nee, “volop
badend in zonlicht speelt deze villa een
lichtvoetig spel met licht en ruimte”.
ruimte”. Een makelaar filosofeert over
een huis dat Honk heet: “Villa Honk …
een naam die veelzeggend klinkt, maar
die bijna deze (…) villa tekort doet. Bij
zo’n prachtige villa (...) zou je een statiger naam verwachten. Bijna tekort gedaan, want Honk is een veelzeggende
term, het geeft aan dat het een thuishaven is, een rotsvaste baken, een gezellig
heenkomen (...). Dan blijkt dat Honk

woning”, of de “eenvoudige staat van
onderhoud”. Over de gebreken wordt
zo min mogelijk gezegd, hoewel standaardformuleringen onder aan de advertenties (ouderdoms-, niet-bewoners-,
asbest- en loodclausules) wel het een en
ander verraden. En heel af en toe kan
de makelaar er ook in zijn eigen tekst
niet omheen: “Bij de woning is enige

scheefstand aanwezig.”
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Maar net als in de advertentieteksten
van woningen in achterstandsbuurten
kan de makelaar een nadeel heel goed
ombuigen in een voordeel. Dat vergt in
het geval van bouwkundige problemen
dan wel wat inventiviteit. Het taalgebruik in advertenties van een “woning
met mogelijkheden” is bijvoorbeeld uiterst positief, alsof je Emile Ratelband
hoort schreeuwen. En er komen veel
uitroeptekens aan te pas. Ze lijken wel
de stutten die de bouwkundige maakbaarheidsillusie overeind houden. Mis-

schien dat er daarom soms twee of meer
nodig zijn. Dus al is er sinds de bouw
niks meer aan gedaan, de jarendertigwoning zit wel “tjokvol authentieke details”
en “boordevol originele stijlelementen!”
En: “Dit pand is aan een opknapbeurt
toe en kijkt uit naar nieuwe bewoners!”
Helemaal als een van die nieuwe bewoners een “handige starter” is, want die
kan dan het hoekhuis “geheel naar eigen
inzicht inrichten!” Vijf ton betalen en
dan snel aan de slag, want “dit is uw
nieuwe renovatieproject!!”

Redactie Onze Taal
Is er een woord voor het geluid van schaatsen
op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor het half afgescheiden
restaurantzitje dat de Engelsen ‘booth’ noemen?
Denk mee en vul de gaten in de taal.

W

at is een duidelijke term
voor het gedachteloos verwisselen van twee handelingen? Dat vroegen we u in de novemberaflevering van ‘Gaten in de taal’. Als
voorbeeld noemden we het welbekende
verschijnsel dat je bij het aardappelschillen opeens de geschilde piepers in
het schillenmandje deponeert, en de
schillen in de pan met water. Hoe noem
je zoiets? De gezochte term mocht een
zelfstandig naamwoord zijn, maar ook
een werkwoord.
Het voorbeeld van de aardappelen
was voor veel inzenders aanleiding om
een woord te verzinnen dat ook met
aardappelschillen te maken heeft: verschilling, ongeschilletje en tegenschiller
bijvoorbeeld. Maar deze oplossingen
zijn natuurlijk niet bruikbaar voor andere routinematige werkjes, zoals boontjes
doppen of M&M’s sorteren. Nuttiger zijn
woorden als dwaaldaad, wegtrekkertje,
seniorenmoment, dommeldoen en verstrooien – al leggen die weer te veel de
nadruk op het afdwalen van de geest,
en te weinig op de gevolgen ervan. Hetzelfde geldt helaas voor het prettig klinkende oepselen (van oeps!) en het niet
minder mooie verhipselen (van verhip!).
De meeste inzendingen richten zich
wél op de onbedoelde verwisseling van
twee acties, zoals doefout, glipwisselen,
stoethaspelen, verkeerdommetje, verkantomkeertje, wisseldwang, wisselpoets en
wisselreflex. Allemaal mooie vondsten,
maar sommige lijken toch net iets te
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Makelaars kunnen geweldig enthousiasmeren. “Koffers pakken en
wonen maar!!” is nóg zo’n bijna euforisch voorbeeld. Maar wat uiteindelijk
toch het meest opvalt, is dat makelaarstaal vooral een aaneenrijging van
clichés is, zoals wanneer kosten noch
moeite zijn gespaard om een woning
van alle gemakken te voorzien. Als
gemeenplaats een stad in Nederland
was, zouden daar veel makelaars
wonen. In een keurig nette buurt

welteverstaan.

Gaten in de taal

Schillen in de pan
veel op al bestaande woorden (stoethaspelen bijvoorbeeld) of zijn misschien
iets te gekunsteld om praktisch in het
gebruik te zijn (verkantomkeertje). Deze
nadelen kleven wat ons betreft niet aan
het woord dat wij als winnaar kozen:
spiegelfout, een heldere, inzichtelijke
term die aangeeft dat er iets verwisseld
wordt, maar ook dat dit ongewenst is.
Spiegelfout is ingestuurd door Kees
Rink en José Buur. Zij ontvangen de
boekenbon van € 25,–.

Oproep:
je vroegere geliefde

I

n 1988 verscheen They Have a Word
for It van de Amerikaan Howard
Rheingold, een boek dat al snel in het
Nederlands werd vertaald onder de titel
Koro. Hierin is een groot aantal zogenoemde onvertaalbare woorden verzameld: woorden waarvoor in andere
talen dan de brontaal niet één woord
bestaat, zodat je je toevlucht moet nemen tot omschrijvingen. Voorbeelden
zijn het titelwoord koro, wat Chinees
is voor “de hysterische overtuiging dat
je penis steeds kleiner wordt”, en het
Duitse Drachenfutter, “zoenoffers van
zich schuldig voelende echtgenoten aan
hun vrouw”.
Een ander woord dat in dit boek te
vinden is – en dat vaak genoemd wordt
als het over onvertaalbare woorden gaat

Het boek Koro bevat onvertaalbare woorden, zoals
razbliuto (‘het gevoel voor een vroegere geliefde’).

– is het Russische razbliuto, dat staat
voor “het gevoel dat een persoon voor
zijn vroegere geliefde koestert”. Nu
blijkt razbliuto helemaal geen bestaand
Russisch woord te zijn, maar in elk geval beschrijft het een gevoel dat iedereen wel kent, en waarvoor in het Nederlands geen woord bestaat. De opdracht
is daarom deze keer: verzin een woord
waarmee je kunt verwijzen naar dat
speciale gevoel dat je soms hebt als je
terugdenkt aan een vroegere, al lang
geleden uit je leven verdwenen geliefde.
Stuur ons uw suggestie, per e-mail
(gaten@onzetaal.nl) of per kaart of
brief (Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Wij zijn benieuwd.

a

Taaltest
Taaladviesdienst

Van Aaf tot z

A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

biseksueel
bi-seksueel
bi-sexueel
chocoladefonduutje
chocoladefonduetje
chocolade-fondue’tje
CO2-emissie
CO2-emissie
CO2-emissie
geënsceneerd
geënscèneerd
ge-ensceneerd
het out of the box-denken
het out-of-the-box denken
het out-of-the-boxdenken

B. Vergroot uw woordenschat
1. banier
a. adjudant
b. hoepelrok
c. vlag
2. choker
a. carburateuronderdeel
b. luidspreker
c. sjaaltje
3. gouache
a. schoonheidsvlek
b. waterverfschilderij
c. zwier
4. subversief
a. gezagsondermijnend
b. omkeerbaar
c. ondersteunend

C. Zoek de fouten
1. De grote variëteit aan kraamcadeaux
bracht Mira in een lastig pakket: Zou
ze een mand met pampers en baby
poeder geven of zo’n trendy geboor
teboom?
2. Een klein beukje danwel berkje zou
weer eens iets anders zijn dan zo’n
geëikte knuffel- of teddybeer, een
badboekje of een ‘I love mama’slabbetje.

D. Extra
Meneer en mevrouw zijn algemeen bruik
bare aanspreekvormen. Maar wat zijn de
traditionele aanspreekvormen voor een
minister, de koningin en een bisschop?

Het t-woord

H

et heet ‘glamping’ en het is kamperen, maar dan niet in een
tentje. En niet met een gasstelletje. En niet met muggen. En
niet met ergernis. En ik vermoed dat het, als je aan het glamperen bent, ook nooit regent.
Eigenlijk is glamping – een samentrekking van glamourous en camping, maar dat had u al begrepen – het tegenovergestelde van kamperen.
Daar kan ik ironisch over doen, maar het trok me aan als een magneet.
Want ik ben eraan toe om deze zomer (waarvoor ik nu al voorbereidingen aan het treffen ben, want je moet vroeg reserveren als groot samengesteld gezin) het tegenovergestelde van kamperen te doen.
Dus kocht ik Glamping magazine, het blad van de ANWB over deze
nieuwe trend. Hoofdredactrice Judith den Boer schrijft in het voorwoord:
“Mogen we alsjeblieft een beetje luxe op vakantie als we de rest van het
jaar druk zijn met werk, huishouden, kinderen grootbrengen, opleidingen, klussen, hobby’s, sporten, verjaardagen en feestjes?”
Ja, Judith, het is wat. Het hele jaar door moet je naar hobby’s en
feestjes, en dan de hele zomer in een koepeltent. Het leven is hard.
Maar niet voor glampeerders.
Bij glamping hoort een eigen taal. De accommodaties waarin geglampt wordt, moeten associaties oproepen met verre landen. Je glampt
in een “yurt”, een “kota” of een “lodge”. En als de naam van de accommodatie je niet het gevoel geeft dat je een Afrikaanse koloniaal of een
chique Fin bent, is het ook goed als hij iets met de natuur te maken
heeft. Je kunt bijvoorbeeld glampen in een “hooikiep” of op een “vlot”.
En als dat je te gewoontjes is, ga je glampen in een “schaftkeet” (met
flatscreen) of in een “wijnvat”. “De deur open je met een wijnkraantje!”
Als dat niet glamourous is.
Het woord tent wordt door uitbaters van glampeerplekken zorgvuldig
vermeden. “Een huisje van tentdoek” durven ze nog net op te schrijven,
en ook is er sprake van “tendi’s”. Tendi’s zijn eigenlijk heel grote tenten,
maar dat staat er niet bij.
Het enige probleem met glamperen is dat, als je eenmaal thuis bent,
je huis er in vergelijking met de lodge waar je de vakantie in hebt doorgebracht, zo verschrikkelijk armetierig uitziet. In Glamping staat een
reportage over Frank en Jikkenien, die logeerden in een “romantic
luxury tent” (het verboden t-woord! Maar met romantic luxury ervoor
kan het). Een van de foto’s is van de badkamer in de romantic luxury
tent.
“Zo’n bad op pootjes willen we thuis ook wel”, staat er sip bij.

Aaf Brandt Corstius

De antwoorden vindt u op bladzijde 71

van dit nummer.
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Eeuwenlang werden Nederlandse schepen stelselmatig
bedreigd door Britse piraten, die tijdens kapingen alles
buitmaakten wat aan boord was − tot de brieven aan
toe. Sinds kort zijn die brieven weer in Nederland, zij
het in digitale vorm. Daarmee kan eindelijk achterhaald
worden hoe de gewone man uit die tijd schreef.

Gijsbert Rutten en Marijke van der Wal
onderzoekers project ‘Brieven als buit’, Universiteit Leiden

“Waarde en seerbeminde
lieve man”
Buitgemaakte brieven tonen het gewone Nederlands van eeuwen her

H

et is een verhaal dat tot de
verbeelding spreekt: in 2005
werden in Londense archieven maar liefst bijna 38.000 Nederlandse brieven herontdekt, die daar al eeuwenlang hadden gelegen. De brieven
zijn in Engeland beland in oorlogstijd,
in de zeventiende, achttiende en vroege
negentiende eeuw, toen het legaal was
om schepen van de vijand te kapen, met
inhoud en al – dus ook met alle brieven
die op dat moment aan boord waren.
Daaronder bevonden zich veel zakelijke
brieven, maar ook zo’n 15.000 privébrieven van Nederlandse matrozen,
schippers, timmerlui en kooplieden,
die ze schreven aan hun familieleden
in Nederland. Die brieven lagen aan
boord te wachten tot ze bezorgd konden
worden. Retourpost uit Nederland was
eveneens vaak aan boord van een schip,
zodat ook de achtergebleven vaders,
moeders, echtgenoten, broers en zussen
een ‘stem’ kregen.

Want wat wij tot nu toe wisten over
het zeventiende-, achttiende- en vroegnegentiende-eeuwse Nederlands was
vooral gebaseerd op het taalgebruik
van hogere klassen en literaire auteurs,
zoals Vondel, Hooft en Wolff & Deken.
Maar de maatschappelijke en literaire
elite maakte niet meer dan een paar
procent van de bevolking uit. Hoe de
meerderheid van de mensen destijds
schreef, wisten we tot voor kort niet.
Om de bijzondere verzameling brieven te onderzoeken begon in 2008 het
project ‘Brieven als buit’ aan de Leidse
universiteit met subsidie van NWO. Het
onderzoek past naadloos in de internationale stroming die wel ‘language history from below’ wordt genoemd, waarbij de aanduiding from below natuurlijk
aangeeft dat de interesse vooral uitgaat
naar het taalgebruik van sociaal-economisch lagere klassen en de middengroepen.




B e wa arzu cht

Dankzij Engelse bewaarzucht kunnen
historisch taalkundigen nu eindelijk op
grote schaal onderzoek doen naar het
taalgebruik van de Nederlandse gewone
man uit die tijd, en dat is vrij bijzonder.
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A n dt e n oope

Kunnen we met de ‘sailing letters’, zoals
ze in de internationale onderzoekswereld heten, het beeld van de taalgeschiedenis verder invullen en krijgen
we meer zicht op de gewone omgangstaal uit die tijd? Laten we kijken naar

de brieven uit de zeventiende en de
achttiende eeuw. Dat was een tijd
waarin de taal sterk in beweging was:
regionale verschillen namen in de
geschreven taal af, en er kwam een algemeen geschreven Nederlands tot ontwikkeling. Althans, dat is een van die
conclusies die je kunt trekken als je de
teksten bestudeert van literaire auteurs
en van auteurs uit de hogere kringen.
Maar het taalgebruik in de sailing
letters laat een ander beeld zien. Brieven uit die periode vertonen juist verrassend veel variatie. Zo kun je aan
veel van de brieven zien uit welke kustprovincie de schrijver ervan afkomstig
was: Noord-Holland, Zuid-Holland of
Zeeland.
Neem nu zinnen als:
- ons kint is wat aen de beter andt;
- ick oope dat het daer meede aest
sal betere.
In die zinnen worden handt, hoope en
haest zonder h geschreven, een aanwijzing dat die brieven door Zeeuwen
geschreven zijn.
Dus terwijl de Zeeuwse elite, waartoe bijvoorbeeld Jacob Cats behoorde,
in de zeventiende en achttiende eeuw

Maar tegelijkertijd treffen we ook de
werkwoordvervoegingen aan die we nu
herkennen als Standaardnederlands: ik
leef, ik maak, ik twijffel.
Het doet een beetje denken aan de
huidige situatie in Vlaanderen, waar een
‘tussentaal’ gesproken wordt, een taal
die tussen dialect en Algemeen Nederlands in zit. Ook het Nederlands in die
brieven zou je een tussentaal kunnen
noemen. Het is ontstaan toen mensen
die gewend waren om een lokaal dialect
te gebruiken, moesten overschakelen op
een variëteit waarvoor conventies bestaan die de lokale dialecten overstijgen.


Va n h a rt e l e e d

Wat voor soort tussentaal iemand precies
gebruikt in zijn brieven, is niet alleen
afhankelijk van zijn dialect. Ook andere
zaken kunnen een rol spelen. Dat laat
het zogeheten ‘formulaire taalgebruik’
zien, oftewel de vaste formules die je
zoal in een brief kunt gebruiken. Het
repertoire aan formules was destijds
veel uitgebreider dan nu, en de formules
waren vaak veel langer. De eenvoudige
mededeling dat je gezond bent en dat je
hoopt dat de ander dat ook is, kon bijvoorbeeld als volgt verwoord worden
(omgespeld naar modern Nederlands):
Gedeelte van een brief uit 1779 van Meymerigje Buyk aan haar man (zie ook bladzijde 60).

consequent de h’tjes schreef in woorden
als handt, hoope en haest, deed de gewone man dat lang niet altijd.


Alle s teg elijk

Is die situatie in de sailing letters nu
helemaal vergelijkbaar met het Middelnederlands, waarin totaal nog geen
sprake was van een Standaardnederlands? Nee, dat nu ook weer niet. Je
ziet wel een lichte hang naar die moderne, algemene schrijftaal. Zo zijn er
ook brieven uit Zeeland bekend waarin
de h niet of niet altijd wordt weggelaten. En Zeeuwen beginnen zich er zichtbaar van bewust te worden dat je kennelijk soms een h schrijft in woorden
waarin je die niet altijd hoort, waardoor
het kan gebeuren dat ze hypercorrecte
woorden in hun brieven zetten, zoals:
- weet oock dat pieter over hacht
dagen getrout is;
- met de een of de handere.
De brieven weerspiegelen dus aan de
ene kant veel meer de gesproken taal
dan andere teksten uit deze periode,
maar ze laten ook zien dat briefschrijvers zich wel degelijk bewust waren
van de algemene schrijftaal.

Erg opvallend daarbij is bovendien
dat er vrijwel geen brief te vinden is
waarin een bepaald dialectkenmerk
consequent wordt toegepast. Het is
niet zo dat de een ‘nog’ in het dialect
schrijft, en de ander ‘al’ in de standaardtaal. Nee, iedereen doet zo ongeveer
alles tegelijk en door elkaar heen.


S t e r k vo o r b e e l d

Een sterk voorbeeld van iemand die
in haar brieven een enorme variatie
laat zien, is Meymerigje Buyk, een Enkhuizer stuurmansvrouw uit de tweede
helft van de achttiende eeuw (zie hierboven en de bladzijde hierna voor een
langer fragment uit een van haar brieven).
Vooral haar werkwoorden zijn interessant. Zo gebruikt ze typische NoordHollandse dialectvormen als ik doen, ik
sien en ik gaan, maar ook werkwoorden
als ik leve, ik make, ik twijffele (meestal
in min of meer vaste verbindingen, met
de historische uitgang op een doffe e).
Bovendien voegt ze af en toe een t toe:
ik hebt, ik krijgt, ik leeft. Die t-uitgang
kennen we nu als typisch Rotterdams,
maar hij was toen veel verder verbreid
in Holland – iets waarvan Meymerigje
Buyks brieven een mooie getuige zijn.

Ik, Kathelijne Haexwant, uw huisvrouw, laat u weten dat ik met al onze
kinderen nog kloek ben. God lof van
zijn genade. Verhopende dat het met
u ook zo is. Ware het anders, het zou
mij van harte leed zijn om te horen.
Dat weet God almachtig, die een kenner van alle harten is.
Alle goede wensen voor de geadresseerde klinken op zichzelf heel oprecht en
we hoeven niet te twijfelen aan de intenties van de briefschrijver. Maar toch:
elke zin in het voorbeeld komt in de
gehele verzameling tientallen malen
voor en dat ook in verschillende brieven.
Alleen de eigennaam wisselt steeds.
Interessant is dat het gebruik van formules sociale variatie laat zien. We treffen in het algemeen meer formules aan
in brieven uit relatief lagere klassen en
in die van vrouwen, groepen die een
relatief beperkte schrijfervaring hadden.
Waarschijnlijk waren vaste formules, die
je uit je hoofd kunt leren en zonder veel
nadenken steeds weer kunt gebruiken,
vooral een uitkomst voor mensen die in
hun dagelijks leven weinig met het geschreven woord te maken hadden. Als
je vrijwel nooit met de pen in de weer
bent, en je moet ineens een brief schrijven omdat een familielid het in zijn
hoofd heeft gehaald richting Suriname 
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te vertrekken, is het handig om terug te
kunnen vallen op vaste uitdrukkingen.
De vele formules die we tegenkomen
in de brieven, laten duidelijk zien dat we
zeker niet simpelweg met opgeschreven
gesproken taal te maken hebben. De formules zijn juist door en door schrijftalig.

Aan de andere kant treffen we veel meer
dialectkenmerken aan dan bij Hooft, Vondel en Wolff & Deken. De brieven met al
hun tussentaal leveren een fascinerend
en tot nu toe onbekend beeld op van het
taalgebruik van gewone mensen uit de

zeventiende en achttiende eeuw.

Eind vorig jaar verscheen bij Walburg Pers De
voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven
aan geliefden op zee (met dvd), onder redactie
van Marijke van der Wal, met achttiende-eeuwse
brieven van echtgenotes aan hun man.
Voor meer informatie over het project zie
www.brievenalsbuit.nl.

Meymerigje schrijft haar Coenraad
Hieronder een fragment van een brief van
Meymerigje Buyk aan haar echtgenoot Coen
raad Buyk, stuurman op het VOC-schip Hoog
karspel. Het echtpaar woont in Enkhuizen.
Wanneer ze onderstaande brief schrijft, op
25 juni 1779, ligt de Hoogkarspel nog op de
rede van Enkhuizen, klaar voor de afvaart.
In deze brief legt Meymerigje haar man uit
dat ze het geen goed idee zou vinden wanneer
zijn zieke zus Cornelia bij hen komt wonen. Er
is geen plaats (“waar sau sy leggen”, oftewel
‘slapen’) en er is niemand om haar te verzor

1 Waarde, (zeer) beminde en lieve
komen vaak voor in de aanhef
van de scheepsbrieven.
2 Dat staat voor: de spullen die
het echtpaar elkaar steeds toe
stuurt, samen met de brieven.
3 Een opvallend formeel betrek
kelijk voornaamwoord, dat
verder weinig voorkomt in de
brieven.
4 Betekenis: ‘kreeg’. Aan het
einde van het woord staat een
zogenaamde ‘paragogische t’.
Deze komt meestal voor in de
tegenwoordige tijd en vooral
in Zuid-Holland (ik hebt), maar
hier bij de verleden tijd in een
brief uit Noord-Holland.
5 Een typisch westelijke dialect
vorm voor dacht.
6 Voor het onderschikkende
voegwoord dat treffen we in
de scheepsbrieven heel vaak
als dat aan. Ook in hedendaags
Nederlands: ‘Ik denk alsdat het
gaat regenen.’
7 Betekenis: ‘mijn liefje’ (vergelijk
schattebout). Meymerigje ge
bruikt vrijwel consequent my
als bezittelijk voornaamwoord
en myn als persoonlijk voor
naamwoord. Beide vormen zijn
normaal in Hollandse dialecten.
Waarschijnlijk gaat achter de
spelling my de uitspraak ‘me’
(dus met een doffe e) schuil.
Zie ook verderop my gevoelen.

60

gen (“wie sou haar oppassen”). Bovendien is
Meymerigje zwanger: nu kan ze alles nog,
maar wie weet hoelang nog? De laatste lood
jes zullen vast zwaar wegen en dan is er al he
lemaal niemand om voor Cornelia te zorgen.
Maar ze wil daarover niet “in ongenoegen”
raken met haar echtgenoot. In de laatste zin
van het fragment gaat Meymerigje dan over
tot een heel ander onderwerp: ze stuurt tabak
mee met de brief.
Het fragment is getranscribeerd naar de
foto op de vorige bladzijde. We hebben voor

de leesbaarheid hoofdletters en interpunctie
toegevoegd. Daarmee hebben we echter wel
een structuur aangebracht die in de brief ont
breekt: juist het zonder hoofdletters en inter
punctie aaneenschakelen van mededelingen
is kenmerkend voor veel brieven.
De brief maakt deel uit van een reeks brie
ven van Meymerigje Buyk, die alle uitgegeven
zijn en uitgebreid toegelicht worden in het
recent verschenen boek De voortvarende zeemansvrouw.

8 De aanvoegende wijs waar (bete
kenis: ‘zou zijn’) is in de tijd van
Meymerigje nog redelijk gang
baar. Vier regels verder staat het
nogmaals.

Enchuysen 25 yuny 1779
Waarde en seerbeminde lieve man
1

9 Er zijn allerlei vaste wendingen
om op een nieuw onderwerp over
te gaan. Een daarvan is wat …
aangaat. Dat “schrven” is waar
schijnlijk een schrijffoutje.

Ik heb het goed wel ontvangen en ook de brief
2

de welk ik hertelyk over verblyden, want ik
3

was al ongerust dat ik geen brief met het goed

10 Een typisch spreektalige hervat
ting met dat bij een als-dan-zin:
als ik … dat ik dan …

kregt. Ik dogt als dat my bouytje
4

5

7

6

ongenoegt waar, om dat ik de brief van suster
had op gebroken. Wat uw schrven van suster aangaat,

11 Een typisch westelijke samenval
van de betekenis van liggen en
de vorm van leggen.

dat komt met my gevoelen overeen,

12 Betekenis: ‘verzorgen’.

want, myn schat, weet wel: als ik op myn vryye

13 Bedoeld is: ‘loodjes’. De d wordt
uitgesproken (en dus geschreven)
als j, zoals nu ook wel in rooie,
goeie en kwaaie.

8

9

voeten waar, dat ik daar dan niet tegen hebben
10

sou, maar nu kan het niet geschiden, want waar
sau sy leggen en wie sou haar oppassen? Ik ben nu,
11

12

god dank, gesont, maar ik weet niet hoe lang het kan
dueren, want de laaste lojees salle beginne te
13

14

15

weegen, en als ik haar dan niet goed kon oppassen,
dan sou het niet raaden weesen, en dan om haar
in ongenoegen met myn lieve man te raakken,
dat kan niet. Hier neffens send ik ue een pond tebak.
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14 Betekenis: ‘zullen’. Ook weer een
typische dialectvorm.
15 Het ontbreken van de n aan het
eind van dit woord illustreert dat
die letter, net als nu, meestal niet
werd uitgesproken. Het omge
keerde staat eerder in de brief:
“verblyden”, waar een n staat
die eigenlijk niet hoort bij een
werkwoord in de eerste persoon
enkelvoud.
16 De spelling te- geeft de verzwak
king van de eerste klinker aan, die
heel normaal is in gesproken taal.

Rutger Kiezebrink
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Zijn er
meer woorden als arbeidsonrust en lateihout –
dus met vijf verschillende klinkers in alfabetische
volgorde? Om dat soort (Opperlandse) vragen
draait het in de tweemaandelijkse rubriek

Spelen met taal

Dubbelwoordzinnen

‘Spelen met taal’.

D

e ‘Spelen met taal’-oproep in
het decembernummer was:
maak een zin met steeds (precies) twee keer hetzelfde woord achter
elkaar. Een voorbeeld van zo’n ‘dubbelwoordzin’ is: ‘Lieve Lieve, die die verslagen verslagen had, had haar haar
lang lang.’
De meeste inzenders hadden, net als
in de zin hierboven, een eigennaam
nodig om een goede dubbelwoordzin te
construeren. Zo stuurde Martijn Krenn
een zin waarin ene Wil figureerde: ‘Wil
wil gewassen gewassen, die die ouder
ouder acht, acht weken weken.’ En
Tertius Groenman liet Toon opdraven:
‘Toon Toon mijn mijn, waar waar,
schoon schoon, was was.’ (Het tweede
waar betekent ‘spullen’, het eerste
schoon ‘hoewel’.) Deze zin kan volgens
hem nog worden uitgebreid tot ‘Toon
(advertentie)

Toon mijn mijn, waar waar (goed goed:
bont bont, linnen linnen, baaien baaien,
enz. enz.), schoon schoon, was was.’
Door de haakjes wordt de zin dan echter behoorlijk onoverzichtelijk.
Groenman stuurde ook een dubbelwoordzin in zónder namen: ‘Laat laat
planten planten, daar daar mollen mollen.’ Datzelfde deed Gabe Bierma, met
deze zin: ‘Meester meester zijn, zijn die,
die kinderen kinderen leren leren voor
voor meesters meesters.’ Dit kan – zij
het met moeite – worden gelezen als:
‘Meester in het meester-zijn zijn diegenen die ervoor zorgen dat kinderen aan
kinderen leren hoe ze voor meesters
meesters kunnen zijn.’
Op www.onzetaal.nl/spelen/dubbelwoord.php staan nog meer dubbelwoordzinnen. Alle inzenders hartelijk
dank!

Oproep:
kaasschaafzinnen

O

p het eerste gezicht lijkt er weinig
bijzonders aan de zinnen ‘Rik
weet niets’ en ‘Hans herkende machteloos afluisterende Edammers.’ Wat ze
gemeen hebben, is dat je van elk woord
de eerste letter kunt weglaten en dan
nog steeds een goede zin overhoudt: ‘Ik
eet iets’ en ‘Ans erkende achteloos fluisterende dammers.’
Je zou zulke zinnen ‘kaasschaafzinnen’ kunnen noemen: je schaaft bij elk
woord de beginletter eraf. Kent u meer
voorbeelden? Hoe lang kunnen kaasschaafzinnen worden? Bijdragen graag
naar spelen@onzetaal.nl of Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag. Zie ook www.

onzetaal.nl/spelen/kaasschaaf.php.

(advertentie)
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De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Je kunt beter over je eigen gedachten
struikelen dan over je tong.
Oosterse wijsheid

D

e spreuk hierboven staat op
mijn pakje Conimex boemboe
voor sajoer boontjes. Misschien
is het mijn humeur vandaag, maar het
maakt me woedend. Niet alleen omdat
de spreuk nonsens is – zeg nu zelf: is
het echt beter om verstrikt te raken in je
eigen gedachten dan om af en toe iets
doms te zeggen? – maar vooral omdat
de spreuk niets te zoeken heeft op mijn
kant-en-klaar-pakje. De wijsheid is
linea recta van een site als Citaten.net
geplukt. En is ook nog eens Chinees.
Boemboe, voor de duidelijkheid, is een
kruidenmengsel uit Indonesië.
Op elk pakje Conimex boemboe staat
zo’n wijsheid. Elk van die boemboewijsheden is even onnozel. “Om het pad
voor je te kennen, vraag je degenen die
terugkeren.” Vergelijk: ‘Als je de weg
naar het station wilt weten, vraag je de
mensen die net van het station komen.’
Klopt. Maar je koopt er niets voor als je
de trein moet halen. Deze laatste spreuk
is trouwens Japans.
Mijn leraar geschiedenis gaf ooit de
volgende definitie van het begrip ‘decadentie’: “Als de muziek van Mozart
gebruikt wordt in een wasmiddelencommercial.” Destijds vond ik dat een
snobistische definitie. Ik dacht: klonk er
maar Mozart in het reclameblok. Maar
door het gedweep van Conimex met
Confucius-achtig inzicht voel ik nu
zijn pijn: die boemboespreuk is als een
Shakespeare-quote vol spelfouten op
een blik erwtensoep; als een gemutileerd
vers van Rilke op een pizzadoos. Het is
tang, varken.
Dus exit Conimex. Dan maar zelf
vijzelen.
Zoals gezegd: misschien is het mijn
humeur. Maar de afgelopen dagen knapte ik vaker af op verpakkingsteksten.
Hieronder vindt u een lijstje van irritaties. Puur persoonlijk. En een momentopname, dus hopelijk gaat het over.
1 Paternalisme “Eet jij wel voldoende
vezels?” (All-Bran van Kellogg’s). Of:
“Wees lief voor je billen” (Page wcpapier).
2 Nationalisme Alle teksten met ‘echte
Hollandse …’ (Let op: er staat zelden
62
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Ingepakt

Boemboewoede (en
negen andere irritaties)
‘echte Nederlandse …’ Nederland is kennelijk iets anders dan Holland. We wonen in Nederland, maar we houden van
Holland.)
3 Alle zinnen die beginnen met en en
eindigen met een uitroepteken Zoals:
“En dat proef je!” of “En daar zijn we
trots op!”
4 Sullige leugens Liegen mag, maar
doe het a.u.b. stilletjes. Niet zoals Unox.
Op een blik Stevige Groentesoep: “We
noemen onze groentesoep niet voor
niets Stevige Groentesoep. Er zit gewoon heel veel in: een beetje prei, wortel, wat vermicelli. En lekker veel balletjes natuurlijk. Unox. Eerlijk is heerlijk.”
Op datzelfde blik staat dat er – behalve
water – vijftien procent groente, vijf procent soepbal en 0,8 procent vermicelli in
Foto: Onze Taal

Arjen van Veelen

zit. Afgerond: bijna tachtig procent water (en lekker veel balletjes, natuurlijk).
5 De wij-vorm Zoals in de zin: “De
beste ingrediënten hebben wij met de
grootste zorg voor u geselecteerd.”
6 De ik-vorm Zoals: “Met biologische
zuivel van Groene Koe© kies ik voor
pure zuivel vol van smaak. Dit is echte
en eerlijke zuivel, zodat ik zonder zorgen kan genieten.”
7 Misbruik van dus, want, natuurlijk
en toch “Karnemelk drinken is natuurlijk gezond. Want karnemelk bevat belangrijke voedingsstoffen en is lekker.
Toch is deze karnemelk niet zomaar
karnemelk. Het is Campina Karnemelk.”
8 Praten met koekjes Op de verpakking van een koekje: “LIGA Continue,
het koekje waar je gemakkelijker ‘JA’ tegen zegt. Wie herkent het niet? Jezelf
van tijd tot tijd willen verwennen met
iets lekkers zonder uit het oog te verliezen wát je eet. Dat kan nu! Want met
Continue heeft LIGA een reeks koekjes
waar je gemakkelijker ‘JA!’ tegen zegt.”
9 Alle vormen van ‘verantwoorde
tussendoortjes’
Lezersvraag: wat maakt u boos? Mail de
verpakkingstekst plus commentaar naar

ingepakt@onzetaal.nl.

Spreuk op een pakje boemboe van Conimex.

(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kun je doorstuderen voor een Master of Education voor de
vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlands, Spaans
en wiskunde. Kom naar een van de open dagen of kijk op www.ca.hu.nl > masters voor
meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft
Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de
vinger over de landkaart gaat. Riemer Reinsma
gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek ‘Namen
op de kaart’ op in.

Z

onder erbij stil te staan doorspekken we onze dagelijkse taal
met brokjes Nederlands die
rechtstreeks uit de Middeleeuwen komen. Het gaat daarbij om oude naamvallen, die, als je goed kijkt, veelvuldig
in onze plaatsnamen voorkomen. Tot
ruwweg 1500 had het Nederlands, net
als het huidige Duits, een naamvallensysteem – al begon dat systeem al ver
voor 1500 af te takelen. Hoe dan ook
kon je destijds met een woord als dal
nog hetzelfde doen wat Jacques Brel in
de twintigste eeuw deed met zijn opwindende tango over saaie Latijnse
naamvallen, zoals rosa, rosae en rosam.
Hoewel het Middelnederlands niet zo
veel naamvallen had als de vijf van het
Latijn (of nóg meer, daarover is discussie mogelijk), zijn het er nog altijd veel
meer dan wat we nu gewend zijn. Het
naamvallenrijtje van een woord als dal
zag er, wat het enkelvoud betreft, in de
dertiende eeuw als volgt uit:
- eerste naamval (nominatief): dal;
- tweede naamval (genitief): daels;
- derde naamval (datief): dale, daele,
dael;
- vierde naamval (accusatief): dal.


Van Maerlant

De derde naamval enkelvoud is nog te
zien in een plaatsnaam als Rozendaal
(Gelderland). In modern Nederlands
zou het plaatsje ‘Rozendal’ heten, maar
de dubbele a herinnert eraan dat de
naam oorspronkelijk in de datief (derde
naamval) stond. Volgens Gerald van
Berkel en Kees Samplonius (Nederlandse
plaatsnamen. Herkomst en historie,
2006) gaat daal namelijk terug op dale,
de datief enkelvoud van dal. Dat wordt
bevestigd door een bron uit 1318, die de
spelling “Rosendale” laat zien. En omdat de datief in het Middelnederlands
een positie of ligging aanduidde, betekende Rozendaal volgens de genoemde
schrijvers ‘bij het rozendal’. Daarmee
suggereren zij dat er in de naam Rozendaal zélf een positie-aanduiding ‘ingebakken’ zat, maar het is de vraag of
dat klopt. In werkelijkheid moet er vóór
de naam Rozendale een voorzetsel hebben gestaan dat de derde naamval ‘re-

geerde’; het was dus het voorzetsel dat
een positie aanduidde. Oude bronnen
lijken dat te bevestigen. In een document uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw lezen we bijvoorbeeld: “op
den Rosendael”.
Rozendaal is dus ‘het rozendal’, een
dal waar veel rozen groeien. Maar hoe
zit het met Groenendaal (Gelderland),
dat ‘groen dal’ lijkt te betekenen? Waarom de langere vorm groenen? Ook hier
klinkt de echo van een oude naamval.
Net als in het Duits hadden ook onze
bijvoeglijke naamwoorden naamvallen.
De naam Groenendaal is dan ook te
begrijpen als je weet dat die terug moet
gaan op een woordgroep met een voorzetsel. En ook dit wordt bevestigd door
oude bronnen. In de Spiegel historiael
van Jacob van Maerlant (dertiende
eeuw) staat ergens: “inden groenen
dale”. Dat slaat niet op het Gelderse
Groenendaal – maar het had wel gekund.


Misleidend

Soms zet zo’n plaatsnaam-naamval de
moderne taalgebruiker op het verkeerde
been. In de plaatsnaam Hoogerheide
klinkt hooger in onze oren als een vergelijkende trap, met de betekenis ‘hoger
dan’; dus net zoals in de bekende uitdrukking hoger honing, naar het gedicht
‘Het lied der dwaze bijen’ van Martinus
Nijhoff. In werkelijkheid was het een
verbogen vorm bij het vrouwelijke
woord heide en betekende het gewoon
‘hoog’. Deze naam gaat waarschijnlijk
terug op een woordgroep als op der
hooger heide.
Nog weer een ander misverstand is
denkbaar bij de naam van het dorp
Nieuwenhagen, die de suggestie wekt
dat daar in oorsprong meer dan één
haag was. In werkelijkheid was het er
maar één. Een haag – de middeleeuwse
vorm was hage – was een omheining,
maar kon later ook ‘boerderij’ betekenen. Hage was in oorsprong een vrouwelijk woord, maar kon in de Middeleeuwen daarnaast ook mannelijk zijn,
en de datief enkelvoud van het bijvoeglijk naamwoord kon in dit geval dus op
-en eindigen. De naam Nieuwenhagen
moet zijn ontstaan uit een woordgroep

Foto: Gerard de Kloe

Middeleeuwse
restjes in Rozendaal

Abel Tasman inderdaad Tasmanië ontdekt?

Kasteel Rosendael in het Gelderse Rozendaal.

als ter nieuwen hagen: ‘bij de nieuwe
boerderij’.
Helemáál misleidend zijn bepaalde
plaatsnamen die in Zuidoost-Nederland
en het aangrenzende deel van Vlaanderen voorkomen. Bij de namen van de
gehuchten Geeneind (onder andere in
Noord-Brabant), Geeneinde (in België)
en Geenend (eveneens in België) denk
je als nietsvermoedende buitenstaander
aan een troosteloos dorp met een lintbebouwing waar maar geen eind aan
komt, maar geen is volgens enkele taalkundigen de verbogen vorm van het
Zuid-Nederlandse bepaald lidwoord ge,
dat wordt gebruikt bij een mannelijk of
onzijdig zelfstandig naamwoord.
De naam betekent dus juist dat je wél
‘aan het eind’ staat: Geeneind (‘Den
Eind’) is dus een naam van hetzelfde
type als Den Haag of Den Bosch. Het
woord eind sloeg volgens Van Berkel en
Samplonius op een nederzetting die aan
de rand lag van de grond die in cultuur
gebracht was. Daarachter begon de
woeste natuur.
Ook hier natuurlijk de vraag: welk
voorzetsel heeft gezorgd voor de naamvalsuitgang in geen? Misschien was dat
het woord aan (of, in dialect, an). Want
dat komen we ook tegen in de bekende
familienaam Angenent, die ‘aan het
eind’ betekent. Aan het eind dus van het
dorp – de plek waar families met deze
naam oorspronkelijk vandaan kwamen. 
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Aanbiedingen voor lezers
Twee nieuwe delen in
de ‘Geregeld’-serie
Grammatica geregeld

I

n Grammatica geregeld
worden zo’n 140 gram
maticale termen glashelder uitgelegd door
de Taaladviesdienst van
Onze Taal. Alle gebruike
lijke benamingen komen
aan bod: van basisbe
grippen als ‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘lijdend voorwerp’ tot ter
men als ‘rangtelwoord’ en ‘bepaling van
gesteldheid’. Elk begrip wordt geïllustreerd
met duidelijke voorbeelden. Een compact
maar compleet overzicht van alle woord
soorten en zinsdelen, plus bruikbare advie
zen over praktijkkwesties. Zeer geschikt
voor docenten, studenten en iedereen die
zijn grammaticale kennis wil opfrissen.

Tekstvorm geregeld

T

ekstvorm geregeld,
geschreven door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal, biedt tips en
richtlijnen voor het
uiterlijk van teksten in
het algemeen en tien
tekstgenres in het bijzonder. E-mails, brieven,
cv’s, uitnodigingen, persberichten, weten
schappelijke artikelen, webteksten – dit
boek laat zien waaraan je moet denken, en
in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.
• Tekstvorm geregeld (gelijmd, 140 blz.) kost
 11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: tekst.
• Grammatica geregeld (gelijmd, 124 blz.)
kost  11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestel
code: gram.

Combi-aanbod
• Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld
zijn samen te koop voor  22,50 incl. porto.
België:  26,50. Bestelcode: tekst+gram.
• De eerder verschenen delen Spelling geregeld en Leestekens geregeld (zie www.onzetaal.
nl/boeken/taalgeregeld.php) zijn ook samen
te koop voor  22,50. België:  26,50. Bestel
code: spel+lees.
• De vier boeken samen (Grammatica geregeld, Tekstvorm geregeld, Spelling geregeld en
Leestekens geregeld) kosten  43,–. België:
 49,60. Bestelcode: geregeld.

64

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 2 / 3

Rijmelarij

R

ijmelarij is een een
voudig te spelen
gezelschapsspel, waar
bij het aankomt op
rijmvaardigheid,
woordkennis en een
goed geheugen. Het
spel bestaat uit 51
kaartjes met daarop
een rijmklank – bijvoorbeeld aus, oen of oos
– en het is de bedoeling om om beurten
een woord te noemen dat daarop rijmt, tot
er iemand met zijn mond vol tanden staat
of een verkeerd woord noemt. De winnaar
krijgt het kaartje; wie het eerst tien kaartjes
heeft wint het spel. Per beurt komen steeds
twee spelers in actie, maar het spel kan ook
in grote groepen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes.
Prijs:  10,95. België:  12,95. Bestelcode:
rijmelarij.

Woordenboekspel

H

et Woordenboekspel is een gezellig
tijdverdrijf voor lange
winteravonden en
druilerige zondagmid
dagen. In dit spel draait
het om het raden van
de betekenis van moei
lijke woorden, en een
woordenboek is daarbij onontbeerlijk. Spe
ciaal voor dit spel is er het Woordenboekspelwoordenboek, dat van zo’n 3500 moeilijke
en niet vaak voorkomende woorden de
betekenis omschrijft. Bovendien worden de
spelregels hierin uitgelegd. Het enige wat
je verder nog nodig hebt voor dit leuke
groepsspel is pen en papier.

Thuisbezorgd voor e 14,95
Woordenboekspel (136 blz.) is een uitgave van
MoosMedia en kost  14,95. België:  18,95.
Bestelcode: woordenboekspel.

Spellingcursus
op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op lap
top of pc, dat kan
met de digitale
spellingcursus van
communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en
Onze Taal. In korte modules worden de be
langrijkste onderwerpen van onze spelling
uitgelegd: c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en
tussen-s, hoofdletters, aaneenschrijfregels,
enz. Bovendien wordt er ingegaan op inter
punctie en taalkwesties als hen/hun en
dat/wat. Alle lesstof kan geoefend worden.
De gehele cursus is in twee à drie uur te
doorlopen en hij wordt afgerond met een
eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor
eigen data), en is geschikt voor alle bestu
ringssystemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

Opbergmap

D

eze opbergmap
biedt ruimte aan
twee jaargangen
Onze Taal. De map
heeft een stevig
groen linnen omslag,
dat voorzien is van
het logo van het
genootschap.

Eén map: e 13,50;
extra exemplaren: e 7,50
De opbergmap kost  13,50; iedere volgende
map die tegelijk kan worden toegezonden:
 7,50. België:  18,50/7,50. Bestelcode:
opbergmap.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).

Horstlog

Voor meer aanbiedingen zie
www.onzetaal.nl/aanbiedingen

Van Kooten en De Bie

I

n 2007 zijn Wim de
Bie en Kees van
Kooten benoemd tot
erelid van het Ge
nootschap Onze Taal.
Ter gelegenheid
daarvan verscheen
toen het boekje En
wel hierom ... Het be
vat een door Ewoud
Sanders samengesteld lexicon van de vele
woorden en uitdrukkingen waarmee Van
Kooten en De Bie het Nederlands hebben
verrijkt, plus het juryrapport en twee artike
len, van Henk van Gelder en Kees Fens.

Voor e 4,95 thuisbezorgd
En wel hierom ... Kees van Kooten en Wim de Bie
en hun invloed op het Nederlands (gelijmd,
96 blz.). Prijs:  4,95. België:  5,95. Bestel
code: Koot&Bie.

Cd-roms en dvd’s
met korting
E t ym o log i e

Woordgeschiedenis. Veertig etymologische
naslagwerken uit de periode 1818-2001 op
één dvd. Nu van € 35,– voor € 20,–
(België: € 21,50). Bestelcode: etym-dvd.
Ta al en le t teren 19d e e eu w

Dvd met tien literair-taalkundige tijdschrif
ten uit de periode 1835-1907, in totaal ruim
38.000 bladzijden. Nu van € 36,– voor
€ 25,– (België: € 26,50). Bestelcode: taal
tijdschriften.
200 ja ar spelli n g

Woordenlijsten en standaardwerken over
spelling, waaronder het allereerste ‘Groene
Boekje’ en G.C. Molewijks Spellingverandering van zin naar onzin. Nu van € 25,– voor
€ 21,– (België: € 22,50). Bestelcode: cd-rom
spelling.
Spreek woo rd en o p cd - ro m

Dertien oude naslagwerken (8000 pagi
na’s) met spreekwoorden en gezegden,
doorzoekbaar op één cd-rom. Nu van
€ 34,– voor € 20,– (België: € 21,50).
Bestelcode: spreekwoorden.
D e G i ds

De eerste honderd jaargangen (1837-1937)
van het tijdschrift De Gids op dvd – meer
dan 200.000 pagina’s! Nu van € 35,– voor
€ 25,– (België: € 26,50). Bestelcode: Gids.

Waardig

A

ls een student een scriptie schrijft over een negentiende-eeuwse
auteur en hij noemt die een “vergruisde schrijver”, dan verbeter ik
dat. Drie keer kwam er in zijn werkstuk vergruisd voor. Het was blijkbaar geen typefout. Deze jongen meent dat vergruisd hier het goede woord is.
Zulke dingen gebeuren. Ik kijk daar niet van op; ik ben wel wat gewend. En ik
vergeet het weer even snel als, eerlijk gezegd, de hele scriptie. Al sla je me
dood, ik weet niet meer om welke schrijver het ging.
In het Nederlandse televisiejournaal zien we af en toe een dame die het
woord zeventig consequent uitspreekt als ‘zzzeventig’, dus met een z aan het
begin. Ik weet niet hoe ze heet, maar ze ziet er wel aardig uit. Als je haar
hoort, besef je weer eens hoe vaak dat woord eigenlijk voorkomt. Iedere keer
als zij het journaal doet, zit het er wel in. Of anders wel ‘zzzestig’, ook met
een z.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat niet een van haar collega’s haar daar
eens op gewezen heeft. In Hilversum zijn ze niet achterlijk. Zo van ‘Goed
gedaan meisje, je was weer erg op dreef vandaag, prima tekst, zonder haperingen voorgelezen. Maar even onder ons: het woord zeventig wordt in het
Nederlands met een s uitgesproken. Net als zestig trouwens.’ Ik denk dat het
al minstens tien keer tegen haar gezegd is.
Niettemin blijft het ‘zzzeventig’ en ‘zzzestig’, iedere keer opnieuw. Wat gaat
er in haar om? Denkt ze: je schrijft het met een z, en daarom moet je ook
een z zeggen? Maar zo dom lijkt ze me niet, en woorden als cacao en flat en
Gorinchem spreekt ze wel goed uit. Ze moet een of andere, voor ons onbekende reden hebben om koppig vast te houden aan de z van ‘zzzeventig’. Die
reden lijkt me een van Nederlands best bewaarde geheimen. Maar als het
journaal voorbij is, denk ik er niet meer aan.
Maar nu Maarten Biesheuvel. In zijn verhaal ‘Spreken in tongen’ uit de bundel Duizend vlinders (1981, blz. 51) vertelt een vrouw over de tijd dat ze bijeenkomsten bijwoonde van een evangelische jubelgemeente. Hoogtepunt van dit
prachtige verhaal-binnen-het-verhaal is het verslag hoe ouderling Pelkman op
een gegeven moment opstaat en in vervoering onverstaanbare klanken uitstoot. De voorganger zegt dan: “Ik geloof dat de geest waardig is geworden
over ouderling Pelkman.”
Die zin houdt me al dertig jaar bezig. Waarom staat daar waardig en niet
vaardig? In Biesheuvels Verzameld werk, uit 2008, uitgegeven door Van Oorschot, deel 2, bladzijde 49 staat ook waardig.
Ik kan verschillende verklaringen bedenken, maar ik durf niet te kiezen.
Meent Maarten Biesheuvel dat waardig hier het juiste woord is? Dus net zoals
die student met vergruisd? Daar staat tegenover dat Biesheuvel, vrijwel zeker
anders dan mijn student, veel gelezen heeft. Weliswaar steeds dezelfde boeken, maar toch. Andere verklaring: Biesheuvel maakte simpel een typefout, en
die is blijven staan. Maar ook dat is niet erg waarschijnlijk. Er zal toch in 1981
bij zijn uitgeverij wel iemand geweest zijn die dat zag? Toen werd daar nog
naar gekeken. Maar in de ene herdruk na de andere is waardig blijven staan,
en ook Frans Blom en Mirjam van Hengel, die het Verzameld werk verder zo
keurig geredigeerd hebben, zagen blijkbaar geen reden om er vaardig van te
maken. Derde verklaring: Biesheuvel wist best dat het eigenlijk vaardig moet
zijn, maar hij laat de evangelische voorganger ofwel de vertellende vrouw expres een taalfout maken om hun geringe opleiding te karakteriseren. Dat is de
meest onwaarschijnlijke verklaring. Ten eerste is er verder niets in de woorden
van de voorganger of de vrouw wat daarop wijst, en ten tweede is Biesheuvel
een veel te goede schrijver voor zulke flauwiteiten.

Joop van der Horst
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Taalalarm op hogeschool

O

m iets te doen tegen “ondermaats taalgebruik” introduceerde de rechtenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onlangs een zogeheten ‘Taalalarm’. Docenten kunnen met een sticker of banner met de tekst
“Taalalarm! Geen oordeel over te vellen, eerst taal bijstellen” teksten ongecorrigeerd teruggeven aan studenten als ze vinden dat er te veel taalfouten in
zitten.
De opleiding wil hiermee benadrukken dat niet alleen de inhoud, maar ook
het taalgebruik aandacht verdient. “Voor juristen is een goede taalbeheersing
noodzakelijk; voor deze beroepsgroep is de taal tenslotte het belangrijkste
gereedschap”, zo licht het tijdschrift van de hogeschool, Sensor, toe.
Het project beperkt zich niet alleen tot schriftelijke teksten zoals werkstukken, verslagen en betogen. Ook e-mails van studenten kunnen getroffen worden door een banner als er iets mis is met spelling, interpunctie, stijl of zinsbouw.
Later dit jaar breidt het
project zich uit naar de
andere opleidingen van
de faculteit Economie en
Management.

HBO-Rechten

Nieuw ezelsbruggetje
voor eurolanden

I

n de eerste week van januari stak er een
mediastormpje op over de opvolging van
het bekende ezelsbruggetje ‘ding flof bips’,
waarmee je kunt onthouden welke landen
de euro gebruiken. Het voldeed niet meer,
omdat ondertussen ook Slovenië, Malta,
Slowakije, Cyprus en – op 1 januari 2011 –
Estland de euro hebben ingevoerd.
Op het weblog van de Taaladviesdienst
van Onze Taal werd deze omissie geconstateerd, waarna er een stroom van reacties
loskwam. Onze Taal besloot een online verkiezing te houden en selecteerde daarvoor
vijf kanshebbers. ‘Sms ff bondige clips’
werd gekozen tot winnaar, met 26% van de
2600 stemmen.
Ook deze uitslag haalde veel kranten, en
radio- en tv-programma’s.

Meer Standaardnederlands in reclames

I

n reclames zijn steeds minder dialecten en accenten te
horen, en komt steeds meer Standaardnederlands voor.
De mensen die figureren in de spotjes spreken wel allerlei
varianten, maar de stem op de achtergrond, de ‘voice-over’,
gebruikt steeds vaker standaardtaal. Dat constateerde journaliste Marjolein van Trigt in een artikel in Het Parool. Het
bekendste voorbeeld hiervan is misschien wel de reclame
van de SNS Bank. Sprak de stem jarenlang Noord-Limburgs,
tegenwoordig klinkt de Nederlandse standaardtaal.

Rechter mag
‘kut-Marokkaan’ zeggen

H

et is toelaatbaar dat een kinderrechter tijdens een
zitting het woord kut-Marokkaan gebruikt. Dat
bepaalde de rechtbank in Den Haag na een klacht van
de advocaat van een 14-jarige jongen, die terechtstond
voor vandalisme.
“Je wilt toch niet dat de mensen in je buurt je zien als
een van die kut-Marokkanen?”, vroeg de rechter aan de
verdachte – die overigens niet van Marokkaanse afkomst
is. De advocaat van de jongen vond dat te ver gaan: “Een
moeder doet haar best om haar zoon goed op te voeden
en nu geeft de rechter het verkeerde voorbeeld.” De
klacht die hij daarop indiende bij de Haagse rechtbank
werd ongegrond verklaard. Volgens de voorzitter had de
rechter de verdachte namelijk alleen maar duidelijk willen maken dat bepaald ongewenst gedrag in de maatschappij negatieve reacties oproept. De uitspraak sloot
aan bij de belevingswereld en het taalgebruik van de
jongere, zo luidde zijn oordeel.
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Volgens taalkundige Marc van Oostendorp heeft het verdwijnen van dialect in reclames een maatschappelijke oorzaak: “Mensen keren zich af van Europa en van veelkleurigheid”, zegt hij in Het Parool. “Daardoor wordt een uniforme
nationale identiteit weer belangrijker. Goed Nederlanderschap begint volgens veel politici met goed Nederlands
spreken. Dat werkt niet een sfeer in de hand waar mensen
dialect gaan gebruiken. (…) De nadruk ligt nu op de standaardtaal.”

En verder:
Lof- en Sofprijs De jaarlijkse ‘Lofprijs’ van de stichting Nederlands, een
organisatie die zich verzet tegen de verengelsing van het Nederlands, is
toegekend aan Martine Tanghe. De nieuwslezeres van de VRT liet duide
lijk haar verbazing blijken over de Engelse naam voor een Vlaams over
heidsinitiatief. De ‘Sofprijs’ ging naar de Hema, omdat de winkelketen
het Nederlands op cosmeticaproducten nagenoeg heeft uitgebannen.
Kindernamen Sophie en Sem zijn in Nederland de populairste kindernamen van 2010, zo blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank. In
Vlaanderen zijn dat, volgens de instelling Kind & Gezin, Marie en Louis.
Lintje Taalkundige en Onze Taal-medewerkster Nicoline van der Sijs is op
26 januari benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau vanwege
haar vele grondige en tegelijk toegankelijke boeken over het Nederlands.
Ze kreeg het lintje opgespeld door staatssecretaris Zijlstra, tijdens een
gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Taalunie en
het Genootschap Onze Taal.
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/tamtam/enverder.php.

Herstel In de vorige aflevering van ‘Tamtam’ is helaas een vervelend
foutje geslopen. Van Dale’s Woord van het jaar in Vlaanderen was niet
treinsletje, zoals we meldden, maar tentsletje.

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

G

oed Nederlands is het boek dat
ik las, maar veel Nederlanders
zeggen en schrijven hier niet
dat maar wat. Dat is ook wel begrijpelijk, want het onderscheid is nogal subtiel – en volgens sommigen zelfs wat
gekunsteld. Docenten en andere taalbewakers doen nog altijd hun best om
de regel uit te leggen en te handhaven,
alleen is het de vraag of dat allemaal
wel de moeite waard is. Kunnen we de
regel niet beter afschaffen?

Voorstander

Het gaat hier om een taalregel die om
twee redenen moeilijk te gehoorzamen
is. Ten eerste is de regel op zichzelf al
tamelijk ingewikkeld. Dat is meestal wel
correct, maar in enkele gevallen heeft
juist wat de voorkeur, bijvoorbeeld in
alles wat ik bezit of het goedkoopste wat
hij kon vinden (zie ook het advies van
de Taaladviesdienst van Onze Taal hieronder). Je zou de mensen de kost moeten geven die hier niet mee overweg
kunnen, en uit angst het fout te doen
maar gewoon in alle gevallen dat gebruiken. Dan heb je immers een grotere
kans dat je goed zit.
Maar – en dat is de tweede reden
waarom de taalgebruiker moeite heeft
met de regel – de meeste mensen, ook
hogeropgeleiden (en zelfs de koningin),

Hom of kuit

Het boek wat ik las
voortaan correct?
gebruiken in gesproken taal vooral wat.
Volgens een telling gebruiken we dat in
gesproken taal in minder dan 1% van de
gevallen. Daardoor zou de twijfelaar
juist weer de neiging kunnen krijgen te
vaak voor wat te kiezen.
Nu is al die onzekerheid maar een
momentopname. Wie de geschiedenis
van het Nederlands erbij betrekt, ziet
dat de betrekkelijke voornaamwoorden
allemaal in een kalm tempo aan het
overschakelen zijn van de d-vorm naar
de w-vorm. Zo kon je slechts twee eeuwen geleden rustig spreken van ‘het
huis daar ik woon’. Bij deze veranderingen loopt de spreektaal vooruit op de
schrijftaal. Maar uiteindelijk gaat ook
de schrijftaal overstag en wint de wvorm. Laten we beseffen dat verder
weerstand bieden nutteloos is. Je zult
zien hoe gauw iedereen gewend is aan
het meisje wat, en blij is met de extra
tijd die er voortaan is voor de dingen
die écht belangrijk zijn bij het schrijven.

Tegenstander

De dat/wat-regel is onontbeerlijk om
verfijnde betekenisonderscheidingen te
maken. Maar voordat ik dat aantoon, is
een verzuchting op zijn plaats. Getuigt
het niet van gemakzucht om alles wat
meer dan een kwart seconde denktijd
kost af te schaffen? En gaan die leraren,

Het boek wat/dat ik lees?

?
!

Wat is juist: het boek wat ik lees of het boek
dat ik lees?

Het boek dat ik lees verdient nog steeds de
voorkeur, al komt wat heel vaak voor, zoals
ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst ver
meldt. Zeker in de schrijftaal wordt het boek dat
hoger gewaardeerd dan het boek wat. Naar het
onzijdige zelfstandig naamwoord boek (een
het-woord) wordt dan verwezen met het be
trekkelijk voornaamwoord dat. Het gebruik van
wat in het boek wat, het meisje wat, het land wat,
enz. is een bekende taalergernis.
Het betrekkelijk voornaamwoord wat wordt
in de meeste taaladviesboeken wél geadviseerd
in de volgende gevallen:
Na een onbepaald woord als iets, niets,
alles of het enige:
Ik zoek iets wat weinig ruimte inneemt.
Er is niets wat me nog interesseert.

Dat is het enige wat ik nog wilde zeggen.
Na een voornaamwoord (dat, datgene):
Sommige mensen hebben het vooral over
datgene wat fout gaat.
Dat wat je niet hebt, is altijd het aantrekkelijkst.
Na een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk
naamwoord, meestal een overtreffende
trap, of na een (rang)telwoord:
Al is het het laatste wat ik doe.
Het magische wat in de Harry Potterboeken
zit, maakt ze juist zo leuk.
Als het terugslaat op een hele zin:
Het museum ging failliet, wat een grote strop
was voor de gemeente.
Als het antecedent (datgene waarop wat
slaat) niet genoemd is:
Wat die man eet, wil ik graag ook.

eenmaal bevrijd van de welhaast ondraaglijke last om een w in een d te veranderen, echt beter naar de andere kenmerken van de teksten van hun leerlingen kijken?
De regels voor dat en wat zijn inderdaad een beetje ingewikkeld, maar ze
zijn nodig om verschillende betekenissen te onderscheiden. Ik ontleen een geval aan de taaladviesliteratuur. Je kunt
ermee signaleren dat de bijvoeglijke bijzin op een zinsdeel slaat (zie 1), dan
wel op de hele voorgaande zin (zie 2):
1 Er woedde een hevige brand in het
oude huis, dat we mooi vonden.
2 Er woedde een hevige brand in het
oude huis, wat we mooi vonden.
Ja inderdaad, dat is subtiel. Maar is dat
niet precies waarvoor we geschreven
taal hebben uitgevonden: om met weinig middelen en beknopt zo precies
mogelijk te zeggen wat we bedoelen?
Wat vindt u ervan?
Moet de dat/wat-regel
worden afgeschaft?
Geef voor 21 maart uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘dat/wat-regel afschaffen’ of
‘dat/wat-regel niet afschaffen’ naar
de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de
volgende aflevering de uitslag.



Uitslag vorige stemming
Vmbo-leerlingen snappen vaak niet waar
hun leraar het over heeft. Om daar wat
aan te doen, zijn er lijsten opgesteld met
woorden die voor het onderwijs onont
beerlijk zijn. Zijn zulke lijsten nuttig? Dat
was de vraag van vorige maand. De stem
verhouding is duidelijk: 64% (52 stem
mers) was voor, 36% (29 stemmers) tegen.
Opvallend is dat de voor- en tegenstan
ders het grotendeels met elkaar eens zijn.
Beide groepen benadrukken dat zo’n
woordenlijst hoogstens een aanknopings
punt kan zijn. Het echte woorden leren
gebeurt in de praktijk, en voortdurend.

Advies (gedeeltelijk) van de Taaladviesdienst van Onze Taal, op www.onzetaal.nl/advies/watdat.php.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Beperkt treinverkeer mogelijk
Arie Snoek - Rotterdam

D

e eerste sneeuwvlokken waren in
november nog niet gevallen of op
het spoor ging weer van alles mis. En dus
schalden er op het station weer mededelin
gen dat er “wegens een storing beperkt
treinverkeer mogelijk was”.
Natuurlijk stoorde mij allereerst de
strekking van die berichten, maar ook de
formulering knarste, althans in mijn oren.
Want hier ontbrak een woord als slechts.
Volgens mij was er ‘sléchts beperkt trein

verkeer mogelijk’. Zonder dat slechts krijgt
de mededeling opeens iets tamelijk posi
tiefs, waarschijnlijk doordat er dan meer
nadruk ligt op het veelbelovende mogelijk.
Als je hoort dat er ‘beperkt treinverkeer
mogelijk is’, ben je geneigd dat op te vatten
als: er was geen treinverkeer mogelijk, maar
nu in beperkte mate weer wél.
Maar daar was dus geen sprake van. Er
reden toen gewoon veel minder treinen
dan normaal. Er was dus, zou je zeggen,
slechts beperkt treinverkeer mogelijk. Maar
waarom werd dat slechts (of alleen, of alleen
maar) dan weggelaten?
Bij de spoorwegen heerst een taboe op
taal die ook maar in de verte twijfel zou
kunnen zaaien over de onfeilbaarheid van
de organisatie. Dus worden woorden als
slechts gemeden. Het woord vertraging zul
je op stations ook nooit horen. Een trein die
een kwartier vertraging heeft, heeft niet
een kwartier vertraging maar ‘zal over een

kwartier voor u vertrekken van spoor acht’.
En intussen staat de reiziger daar te
blauwbekken – want er is gelukkig beperkt
treinverkeer mogelijk.

Eerlijk
Antoon van der Pijll - Rosmalen

H

oe meer ik het hoor, hoe meer ik erop
ga letten en mij er langzaamaan aan ga
ergeren: het gebruik van het woordje eerlijk.
‘Als ik eerlijk moet zijn’, ‘Eerlijk gezegd’,
‘De eerlijkheid gebiedt mij’, ‘Zeg nou eens
eerlijk’ ... Een avondje radio of tv, en je ont
komt er niet aan.
Kennelijk heeft menigeen het nodig om
zijn of haar woorden op deze wijze aan de
man te brengen, of – en dat zou toch wel
heel triest zijn – geeft het gebruik van het
woord eerlijk aan dat men alleen dán eerlijk

is? Zou men het zelf horen of weten?

Gesignaleerd
Antibiotica is

Antibiotica “was”? Ook op internet kom
je geregeld antibiotica tegen in combinatie
met een enkelvoudig werkwoord:

John Juijn - Velp

D

Foto: Freeimages.co.uk

at niemand nog het enkelvoud antibioticum gebruikt, is niet nieuw. Hoewel
behandeling met een enkel, specifiek medi
cijn toch heus geen uitzondering is, hoor je
nooit dat iemand behandeld wordt met
‘een antibioticum’. Iedereen zegt ‘Hij wordt
behandeld met antibiotica.’
Maar onlangs nam ik een nieuwe ontwik
keling waar. In een – overigens uitstekend –
artikel in de Volkskrant werd het meervoudi
ge antibiotica als enkelvoud gebruikt: “Ze
was 36 toen ze stierf aan een nierontste
king, iets wat doorgaans vrij eenvoudig met
antibiotica te verhelpen is. Maar omdat het
Opperwezen voor haar zorgde, was antibio
tica niet nodig, vond haar moeder en vond
de familie.”
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- Antibiotica is vaak nutteloos bij tand
vleesontsteking.
- Enkele jaren geleden werd antibiotica
te pas en te onpas voorgeschreven.
- Antibiotica zal vaak wel noodzakelijk
zijn, maar zal je vaak niet genezen.

In de benen

delsblad van die dag. Op de voorpagina
wordt een boze directeur van Staatsbos
beheer aan het woord gelaten die voor
spelt dat de bezuinigingsplannen van de
regering zullen leiden tot een ramp voor
de natuur en de natuurrecreanten. Over
De Weerribben, het natuurgebied dat is
uitgeroepen tot het mooiste van Neder
land, zegt hij: “We hebben nu al een
tekort om dat in de benen te houden.”
Tweemaal op één dag dat rare in de
benen ... Gaan we hier vaker over struike
len?

Susanne Onel - Leiden

N

adat er op vrijdag 19 november 2010
een brand was uitgebroken in het cen
trale regelcentrum van het treinverkeer in
Utrecht, met als gevolg chaos, stond een
NS-woordvoerster een journalist van het
tv-journaal te woord. Op de vraag of de
volgende dag alles weer in orde zou zijn,
verzekerde de woordvoerster dat “ze” hun
uiterste best zouden doen om het treinverkeer zo snel mogelijk weer “in de benen
te krijgen”.
Nu kennen we uitdrukkingen als op de
been zijn, zich op de been houden, iemand op
de been helpen, op de been houden, goede/
verzuurde benen hebben (schaatsers en wiel
renners), de benen nemen … maar dit?
Treinverkeer in de benen krijgen? Dit moet
een incidentele ontsporing van beelden zijn
– zo dacht ik.
Maar nee. Tien minuten later komt mijn
echtgenoot de kamer binnen met NRC Han-

Jip-en-janneketaal?
Karin Zondervan - Leeuwarden

E

ind november las ik in Intermediair,
in een artikel over een “Happy Fewcongres voor de massa”, het volgende
verrassende fragment:
Je bent als TED-licentiehouder wel ge
bonden aan een dik boek met regels
die in Jip-en-Janneke-taal op neerkomen op ‘don’t fuck with the brand’.
Het gaat me niet om dat woordje op dat
er een keer te veel staat, maar om dat
fuck, een woord dat ik Jip en Janneke nog
niet zo snel hoor zeggen. Jip-en-janneketaal betekende natuurlijk al iets als ‘simpel
gezegd’, maar in het fragment hierboven
is het wel erg ver afgedreven van de twee

figuurtjes van Annie M.G. Schmidt.

Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

Asterix vertalen

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

V

olgens een bekende uitspraak is poëzie datgene wat verloren gaat in vertaling.
Maar dat geldt niet alleen voor poëzie, ook voor humor – en zeker voor de
humor in de Nederlandse vertalingen van de Asterix-stripalbums van tekenaar
Albert Uderzo en scenarist René Goscinny. Daarmee is niet gezegd dat de albums in
het Nederlands niet leuk zouden zijn, alleen dat veel van de originele Franse grappen
eruit zijn verdwenen. Dat is niet te wijten aan onkunde van de vertalers die de albums
bewerkt hebben, maar enkel aan de onvertaalbaarheid van de grappen.
De Asterix-albums staan erom bekend dat er erg veel verwijzingen in zitten naar
kunst, literatuur, geschiedenis, politiek en allerlei actuele zaken. Sommige van die
verwijzingen zijn voor Nederlanders te vatten – ook wij (of in ieder geval iedereen van
boven de dertig) weten wie Sean Connery is en herkennen dus een personage dat naar
hem gemodelleerd is. Maar veel andere zijn specifiek Frans, en zijn dus hooguit voor
francofielen navolgbaar. Franse acteurs en politici die in de strips gekarikaturiseerd
worden, worden door ons niet herkend. En tekstuele verwijzingen naar typisch Franse
zaken zeggen ons ook niets, evenmin als alle woordspelingen, die enkel een moeder
taalspreker zal herkennen. Het vertalen van zo’n stripverhaal is daarom een zeer lastige
klus.
Asterix-kenner en docent klassieke talen Jaap Toorenaar heeft die vele spitsvondigheden geïnventariseerd in Asterix, de vrolijke wetenschap. Per album (er zijn er inmiddels
34 verschenen) bespreekt hij alle karikaturen, woordspelingen, verwijzingen en namen
van personages, en wat ermee gedaan is door de vertalers – en de hervertalers; de eer
ste tien afleveringen zijn inmiddels voor een tweede keer onder handen genomen. Hij
deelt veel pluimen uit voor de soms zeer creatieve vertaalvondsten, maar vermeldt ook
de miskleunen. Een enkele keer kijkt hij ook naar vertalingen uit andere landen.
Toorenaar neemt ook de historische juistheid van de stripverhalen onder de loep.
Met die juistheid is overigens weinig mis, want Uderzo en Goscinny schepten er eer in
om de wereld van de Galliërs en de Romeinen zo authentiek mogelijk weer te geven.
Zozeer zelfs dat weleens is beweerd dat Asterix meer heeft bijgedragen aan de versprei
ding van de kennis over de klassieke wereld dan zeshonderd jaar universitaire weten
schap heeft kunnen doen.

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.

Asterix, de vrolijke wetenschap is een uitgave van Arboris en kost € 19,90 (gebonden, 144 blz.).
ISBN 978 90 3430 404 9



Dysle xi e

Mensen met dyslexie
hebben moeite met le
zen en schrijven, en dat
vormt een grote beper
king bij het leren. In het
onderwijs wordt er van
daag de dag veel aan ge
daan om hen te helpen,
maar daarmee zijn ze er
niet. Dyslexie zorgt voor beperkingen, en
die moeten overwonnen of gecompenseerd
worden. Léon Biezeman, zelf dyslecticus,
voerde een onderzoek uit onder vijfhonderd
dyslectici naar de strategieën en aanpassin
gen die zij gebruiken om hun zwakke leesen schrijfvaardigheid te compenseren. In zijn
Handboek dyslexie compenseren beschrijft hij
de bevindingen van zijn onderzoek en biedt
hij dyslectici door middel van een training
de mogelijkheid om zelf te bepalen welke
strategieën voor hen doelmatig en succes
vol zouden kunnen zijn.
Ongeveer tegelijk met dit handboek pu
bliceerde Biezeman ook een bundeling van
verhalen en gedichten van basisschoolleer

lingen met dyslexie, onder de titel Schrijven
met dyslexie. Met dit boek wil hij laten zien
dat dyslectische kinderen weliswaar moeite
hebben met foutloos schrijven, maar dat
ze geen enkele moeite hebben om hun
ideeën, gedachten en fantasieën op papier
te zetten.

le gebruiken bijeengebracht in een lexicon
– van aalpieper, aardappelfooi en ackermaelshout tot zwaluwkruid, Zwammegat en zwolleme.
Garendiefkes, oerbanken en stempelen is een uitgave van KNNV Uitgeverij en kost € 14,95 (ingenaaid, 160 blz.). Bestellen: Knnvuitgeverij.nl.
ISBN 978 90 5011 349 6

• Handboek dyslexie compenseren is een uitgave
van Garant en kost € 28,– (ingenaaid, 196 blz.).


• Schrijven met dyslexie. Kinderen doen hun ver-

Van Dale heeft zijn reeks
miniwoordenboeken
weer uitgebreid, met
deeltjes over het Afri
kaans, Arabisch, Chi
nees en Grieks. (Indone
sisch, Deens, Noors,
Zweeds, Turks, Portu
gees, Engels, Frans,
Duits, Spaans en Italiaans waren al eerder
verschenen.) De boekjes op zakformaat ge
ven van circa 10.000 woorden de vertaling
in en uit de vreemde taal. De delen Arabisch
en Chinees vermelden ook de uitspraak.

haal is een uitgave van Cyclus en kost € 20,–
(ingenaaid, 165 blz.). ISBN 978 90 8575 040 6


M i n iwo o r d e n bo e k e n

ISBN 978 90 8575 038 3

B r a ba nt s e n at u u r e n c u lt u u r

Philo IJpelaar is een ken
ner van de Noord-Bra
bantse cultuur en na
tuur. In zijn boek Garendiefkes, oerbanken en
stempelen heeft hij de
interessantste informa
tie en wetenswaardig
heden over Brabantse
geografische benamingen, dieren- en plan
tennamen, natuurverschijnselen en culture

De miniwoordenboeken kosten € 7,50 per stuk
(gebonden, circa 480 blz.).
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 2 / 3
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Kat s

Schrijver Rudy Kous
broek (1929-2010) was
een verklaard kattenlief
hebber, en hij schreef
dan ook veel verhalen
en artikelen waarin zijn
adoratie voor poezen en
katten tot uiting kwam.
Ook het door Kousbroek
en zijn vrouw Sarah Hart geschreven Wat
moet ik zeggen en hoe zeg ik het in het kats is
zichtbaar het werk van twee kattenfanaten.
Het uit 1980 stammende boekje (in vest
zakformaat) is nu opnieuw uitgegeven. Het
is opgezet als een ‘wat en hoe’-gidsje en
bevat in thematische hoofdstukjes (‘Be
groetingen’, ‘In de keuken’, ‘Godsdienst’)
ingedeelde zinnetjes die van pas kunnen
komen in de conversatie met een kat. De
katse vertalingen doen vermoeden dat
Kousbroek en Hart (die Ierse is) met hun
katten vooral Engels spraken.

aspirant-redenaars de hand willen reiken.
Het eerste is Ik kwam, sprak en overwon
van presentatietrainer Jeu Consten. Hij be
handelt zaken als structuur, stemgebruik,
lichaamstaal, interactie en improvisatie, en
omdat hij de spreker in spe graag een per
soonlijke stijl laat ontwikkelen, gaat hij ook
in op “stijl en passie”. Het boek bevat veel
tips en trucs.
Het tweede boek is Nooit meer met je
mond vol tanden! van Piet van Sterkenburg
en Ed Landman. Het is in vergelijking met
Constens boek wat lichter en losser, maar
ook minder uitgebreid. Ook deze auteurs
behandelen de voorbereiding en de structuur, maar ze besteden daarna veel meer
aandacht aan allerlei verschillende soorten
gelegenheidstoespraken, zoals dank- en
afscheidsredes, verjaardags-, huwelijks- en
jubileumtoespraken etc. Ook wijden ze een
apart hoofdstuk aan het onderwerp humor.

verschenen bij Sdu Uitgevers en kosten € 11,95
(gelijmd, 123 resp. 138 blz.).
ISBN 978 90 12 58134 9 resp. 978 90 1258135 6

S ta n da a r dta a l

flair en passie is een uitgave van Thema en kost



Wat moet ik zeggen en hoe zeg ik het in het kats

€ 22,95 (gelijmd, 160 blz.).

is een uitgave van Augustus en kost € 4,95

ISBN 978 90 5871 359 9

(gelijmd, 85 blz.). ISBN 978 90 457 0470 8

• Nooit meer met je mond vol tanden! Een toe-

In 2009 werd aan de Uni
versiteit Leiden een sym
posium gehouden onder
de titel ‘Standaardtalen in
beweging. Standaardisa
tie en destandaardisatie
in Nederland, Vlaanderen
en Zuid-Afrika’. De cen
trale vraag was in hoever
re het Nederlands en het Afrikaans bedreigd
worden door de toenemende taalvariatie in
het Nederlandse en Afrikaanse taalgebied.
Een deel van de lezingen die tijdens het sym
posium werden gehouden, zijn nu samenge
bracht in een congresbundel. Onderwerpen
die in het boek aan de orde komen, zijn on
der meer standaardisatie in het geschreven
Nederlands van de 17de en 18de eeuw, de
veranderde positie van het Afrikaans na de
apartheid, en Abram de Swaans theorieën
over een wereldtalenstelsel.

Spra ak- en ta alm o e i l i j k h e d e n

Vijf tot zeven procent
van de Nederlandse kin
deren heeft ernstige
spraak- en/of taalmoei
lijkheden (ESM). Dat is
een flinke handicap:
leren, luisteren, begrij
pen, communiceren
– alles gaat veel moeilijker. In Ik ben niet perfect, nou en! worden
zes kinderen met ESM geportretteerd door
middel van gesprekken met hun ouders.
Die vertellen wat het betekent een kind met
ESM te hebben en hoe ze daar met de hulp
van leerkrachten en therapeuten mee om
gaan. En en passant geven ze veel tips.
Ik ben niet perfect, nou en! Zes portretten van 
kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijk-
heden (ESM) van Riet Grauwels en Caroline
Houmes is een uitgave van Van Tricht uitgeverij
en de Koninklijke Auris Groep en kost € 15,–
(in-genaaid, 56 blz.). ISBN 978 90 77822 40 1


Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld zijn

• Ik kwam, sprak en overwon. Presenteren met stijl,

sprakenboekje is een uitgave van Scriptum en


dienst van Onze Taal, zijn
twee nieuwe delen ver
schenen. Grammatica geregeld licht alle gangbare
grammaticale begrippen
toe, van ‘onderwerp’ tot
‘belanghebbend voor
werp’ en van ‘werkwoord’
tot ‘onbepaald rangtel
woord’. De uitleg wordt verduidelijkt met
veel voorbeelden.
Tekstvorm geregeld laat zien waaraan je
moet denken bij het opstellen van teksten in
het algemeen – indeling, kopjes, cursivering
e.d. – en een aantal specifieke genres, zoals
e-mails, brieven en persberichten. Zie ook
de aanbieding op blz. 64.

Spreken i n he t o pe n ba a r

Een toespraak, een pre
sentatie of een praatje,
er zijn mensen die ze zo
uit de mouw schudden,
maar wie er minder aan
leg voor of ervaring mee
heeft, kan er wel wat
steun bij gebruiken. Je
kunt je natuurlijk ver
schuilen achter een PowerPoint-presenta
tie, maar dat is niet nodig als je je goed
voorbereidt, zo wordt weer eens uiteenge
zet in twee onlangs verschenen boeken die
70
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kost € 9,95 (ingenaaid, 150 blz.).
ISBN 978 90 3594770 6


An d e r e ta a lg r e n s

In 2009 verscheen Over
de taalgrens, waarin
journalist Guido Fon
teyn uitvoerig ingaat op
de veelbesproken lijn
die België in tweeën
deelt. Het boek behan
delt historische en
maatschappelijke as
pecten, maar geeft ook een beeld van hoe
die taalgrens er in het echt uitziet wanneer
je erlangs reist.
In zijn onlangs verschenen boek Grensgebied doet Fonteyn hetzelfde, maar nu
voor het verlengde van de taalgrens, name
lijk de grens tussen Wallonië en Nederland,
Duitsland en Luxemburg – het deel van Bel
gië waar Duits gesproken wordt. Het eerste
deel geeft in vijf hoofdstukken inzicht in de
geschiedenis van de zogeheten Oostkan
tons en het ontstaan van de grenzen tussen
de landen en de verschillende taalgemeen
schappen. In deel twee worden alle ge
meentes die langs de taal- en/of de lands
grenzen liggen geportretteerd. Het boek
bevat veel kleurenfoto’s en ook een bijlage
met toeristische informatie.
Grensgebied. Van Voeren tot Sankt Vith is een uit
gave van Epo en kost € 16,50 (gelijmd, 166 blz.).
ISBN 978 90 6445 695 4


Ta a l h u l p bo e k e n

In de ‘Geregeld’-serie, een reeks taalhulp
boeken geschreven door de Taaladvies

Standaardtalen in beweging (onder redactie van
Marijke van der Wal en Eep Francken) is een uitgave van Stichting Neerlandistiek en Nodus Publi
kationen en kost € 22,50 excl. porto (ingenaaid,
217 blz.). Bestellingen: Stichting Neerlandistiek VU,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
ISBN 978 90 8880 015


H e d e n da ag s ta a lg e b ru i k

Schrijver en taalliefheb
ber Anton Buiks neemt in
zijn in eigen beheer uitge
geven bundel Alles goed?
het hedendaagse taalgebruik onder de loep.
In korte columnachtige
stukjes noteert hij zijn
overdenkingen naar aan
leiding van allerlei woorden en uitdrukkingen
(zeilmeisje, profiel, laat je niet gek maken) en
ontwikkelingen (sms-taal). Zijn speciale aan

dacht hebben taalconventies: dingen die
we zeggen omdat dat zo hoort of omdat ze
van ons verwacht worden.

Foto: Thea Willemsens

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Alles goed? is uitgegeven bij Boekscout en kost
€ 14,95 (gelijmd, 146 blz.). Bestellen:
Boekscout.nl. ISBN 978 94 6089 934 8

Samenstelling: redactie Onze Taal

En  verd er
 Woordenboekspel van Aldert Walrecht.
Herziene uitgave van een woordenboek
met moeilijke en ongebruikelijke woorden
dat gebruikt kan worden bij het woorden
boekspel (spelregels staan in de inleiding).
Zie ook de lezersaanbieding op blz. 64.
MoosMedia, € 14,95 (ingenaaid, 135 blz.).
ISBN 978 90 78659 03 7
 Zo helder schrijven als je denkt. Schrijftips
voor werkstukken en masterproeven van Vera
Hoorens. Schrijfhulpboek voor studenten:
“praktische handleiding om helder te schrij
ven in een verantwoorde stijl”. Acco,
€ 13,50 (ingenaaid, 78 blz.).
ISBN 978 90 334 8084 3
 Woordenboek der ICT van Hein van Steenis.
Elektronisch ICT-woordenboek met Engelse
en Nederlandse trefwoorden, en meer dan
33.000 Engels/Amerikaanse afkortingen.
Het woordenboek is een voortzetting van
eerdere papieren edities. € 29,–. Informatie
en bestellen: www.w3dict.nl.
 Handboek webredactie van Geert Poort
en Corona de Wert. Wat komt er allemaal
kijken bij het schrijven van content voor
websites en het onderhouden daarvan?
Thema, € 29,95 (gelijmd, 240 blz.).
ISBN 978 90 5871 220 2
 Dichten doe je zo. Poëtische technieken en
hoe ze te gebruiken van Yke Schotanus. Over
het schrijven van gedichten, dat “weinig re
gels kent, maar des te meer uitdagingen”.
Augustus, € 16,50 (gelijmd, 176 blz.).

ISBN 978 90 457 0433 3

(advertentie)

Naam Piet Willemsens.
Woonplaats Brummen.
Geboren 9 mei 1933.
Beroep Tot mijn pensioen directiesecretaris.
Partner, kinderen Gehuwd, drie
kinderen.
Opleiding Hbs, Hogere Landbouwschool.
Hobby’s/vrije tijd Fotograferen,
historie (zowel plaatselijk als van de
familie; ik schrijf daar ook boeken
over).
Onze Taal-lid sinds 1957.
Waarom werd u lid? Mijn chef attendeerde me op het blad; ik heb belangstelling voor taal.
Andere tijdschriften Vrij Nederland
en KRO Magazine.
Krant NRC Handelsblad en de Volkskrant.
Televisie Meestal Nederland 2.
Radio Actualiteitenrubrieken en programma’s over geschiedenis en taal.
Boek Honderd jaar eenzaamheid van
Gabriel García Márquez.
Website Websites over regionale geschiedenis.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
Ik kies de volgorde die de redactie
zorgvuldig heeft vastgesteld. Zou ik
het beter weten?!
Wat zelden? Ik sla geen onderwerp
over, maar soms ‘skim’ ik (als ik
dat woord hier tenminste mag gebruiken …).
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Goed en fout taalgebruik.

Favoriete Onze Taal-artikel De
maandelijkse ‘Taaltest’.
In welk opzicht is Onze Taal veranderd sinds u lid werd? Het blad
is nog iets dichter bij de lezer gaan
staan, hetgeen met name blijkt uit de
lay-out, en de uitnodigende inhoudsopgave.
Aantrekkelijkste taaltrend De openhartigheid en vrijmoedigheid waarmee gesproken en geschreven wordt.
Ergerlijkste taaltrend Ik zou het niet
weten.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Enkelvoud gebruiken
in plaats van meervoud, bijvoorbeeld
‘De media bericht.’
Beste taalgebruiker Arnon Grunberg.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Niets! De
spelling zou ik net zo moeilijk houden, zodat ik kans blijf houden op de
eerste plaats bij het jaarlijkse dorpsdictee!
Lelijkste woord Doeg.

Mooiste woord Omfloerst.

Antwoorden Taaltest (zie pagina 57)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
a. biseksueel
b. chocoladefonduetje
c. CO2-emissie
a. geënsceneerd
c. het out-of-the-boxdenken

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
c. vlag
c. sjaaltje
b. waterverfschilderij
a. gezagsondermijnend

C. Zoek de fouten
1. kraamcadeaus, lastig parket, zou (liever
met een kleine letter)
2. dan wel, geijkte
D. Extra
Bij een minister hoort de traditionele aan
spreekvorm excellentie, bij de koningin
majesteit en bij een bisschop monseigneur.

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 2 / 3

71

Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: Oda Visser

Philips licht New York op
Philips mag met oud en nieuw de wereldberoemde bewegende Times
Square Ball in New York met zijn ledlampen verlichten.
De Telegraaf

Incidenteel
overwerkt
hoort bij de
functie
Personeelsadvertentie
op Monsterboard.nl
Lunchroom Scheveningen

Mogen we nu
allemaal vrijen
met condoom
van de paus?
de Volkskrant

Postbodes op straat
Alle postbodes met een werkweek van meer dan 25 uur raken baan kwijt.
Trouw

Schep Dorpshart
nog dit jaar de
grond in
Schrijfwerk scholier

Beijing zet rem op nieuwe auto’s
De Chinese hoofdstad Beijing gaat het aantal nieuw in
te schrijven voertuigen in 2011 drastisch beperken.

“Dit jaar nog gaat de eerste schop
de grond in,” zegt wethouder
Eddy van IJken naar aanleiding
van het groene licht dat de Raad
van State heeft gegeven voor het
Dorpshart.
Het Gooise leven

Foto: Jaap de Boer

Trouw

Help de uitstervende
bijen en teken
Avaaz heeft ontdekt dat het 1 soort pesticide is waardoor
veel bijen sterven. Vier EU landen zijn al gestopt met
het gebruiken van deze pesticide, maar we willen dat de
gehele EU en de gehele US stopt met het gebruik. Teken
daarom nu de petitie!
Ikkominactie.nl

Stuur dit formulier in een postzegel zonder
envelop naar Hans Anders Bril Totaal Plan.
Formulier Hans Anders

Pad in Beverwijk
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Menig gezin wijdde zich decennialang
aan het bedenken van een mooie
slagzin, want wie wilde nu niet dat
felbegeerde “merkrijwiel” in de wacht
slepen? Maar het einde voor zulke prijs
vragen lijkt nabij. Gelukkig behoedt
een nieuw archief vol oude slogans
het genre voor de vergetelheid.
“Ook onder in de kolenmijn / Smaakt
Smarius zo reuze fijn!”

Ed Schilders

Rijmen voor een radiotoestel
Slagzinprijsvragen: een opgedoken archief van een verdwijnend fenomeen

“I

k doe altijd aan alles mee”,
zegt een wildvreemde man tegen Simon Carmiggelt in zijn
cursiefje (tegenwoordig zouden we zeggen: column) ‘In de stad’, uit 1960. Het
speelt zich af in een postkantoor, waar
de man “alle puzzels van alle kranten”
komt posten in de hoop een prijsje te
winnen. Puzzelen is niet zijn enige passie. Hij doet ook mee “aan de rijmpies
en aan de slagzinnen en aan de prijsvragen en aan de voetbalpoel – alles.
En dan speel ik er nog een slordig loterijbriefje bovenop. Ik kán het niet laten.
Het zit me in me wezen.”
Mocht de man in kwestie nog in leven zijn, dan zou hij het nu een heel
stuk moeilijker hebben. Puzzeltjes, loterijen en voetbalpools zijn er weliswaar
nog in overvloed, maar wedstrijden in
“rijmpies” en “slagzinnen” leiden toch
steeds meer een kwijnend bestaan.



i nterne t

de hersens pijnigde om een nieuwe
slagzin te bedenken, behoort echt tot
het verleden.
Hoe komt dat? Volgens Dolf Hell,
oud-redacteur van het reclamevakblad
Adformatie, liggen daar vooral praktische redenen aan ten grondslag: “De organisatie van zulke wedstrijden is nogal
bewerkelijk en dat heeft de ondergang
bespoedigd. Vind bijvoorbeeld nog
maar eens een competente jury die
bereid is duizenden inzendingen te
wegen. Daar is geen tijd meer voor. De
slagzinwedstrijd is gewoon een minder
effectief reclamemiddel geworden om
klanten te bereiken – helemaal nu adverteerders prachtige dingen kunnen
doen op het internet.”
De slagzinprijsvragen behoren inmiddels dus zo goed als tot het verleden.
Tijd om dit bijzondere culturele erfgoed
te onderzoeken, nu het nog kan.


Oké, ze worden nog af en toe gehouden, die slagzinwedstrijden. Vooral op
het internet kunnen zondagsdichters
en amateurcopywriters her en der een
creatieve gooi doen naar een Wellness
Health Pakket of Een Jaar Gratis Hondenvoer (zie ook het kader op blz. 79).
Maar de tijd dat Nederland zich massaal
76
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Het lijkt erop dat slagzinnen vooral in
de jaren van de wederopbouw van Nederland, tot in het begin van de jaren
zestig, zeer populair waren. Alleen al
uit de verhalen van Carmiggelt kun je
dat opmaken, want niet alleen is er zijn
column over de fanatieke slagzinbedenker op het postkantoor, maar in ‘Nacht’,

uit 1956, spreekt Carmiggelt zelfs over
“de slagzinnenjungle” in de reclamewereld, en in ‘Mei’ (1980) haalt hij herinneringen op aan de naoorlogse jaren:
Toen de krant waar ik werkte een
“Opbouw Prijsvraag” hield – je
moest, geloof ik, een slagzin bedenken – kwamen de inzendingen bij
duizenden per dag binnen. Zinnen
als: “De schouders eronder”. Of:
“Hand in hand, voor Nederland”.
Misschien wel de beroemdste slagzinwedstrijd uit de Nederlandse geschiedenis is die van het wasmiddel OMO in
1953 onder het motto “Win een eigen
huis”. De overlevering wil dat er meer
dan een miljoen inzendingen binnenkwamen. Dat kwam natuurlijk vooral
door die uitzonderlijk grote hoofdprijs:
een huis van veertigduizend gulden of
dat bedrag in geld.
Opvallend bij die wedstrijd was dat
de in 1947 door minister Willem Drees
ingestelde Noodwet Ouderdomsvoorziening (de voorloper van de Algemene
Ouderdomswet, de AOW, uit 1957) duizenden deelnemers inspireerde tot de
slagzin: “Wat Drees is voor de oudjes,
is OMO voor de vrouwtjes”. Dolf Hell:
“Reclamemensen zouden daar nu het

schaamrood van op de kaken krijgen.
De slogan is zowel beledigend voor
65-plussers (‘oudjes’) als vrouwen
(‘vrouwtjes’).”
Maar ook over de winnende slogan
verbaast Hell zich. Die werd ingestuurd
door een zekere Kees Jouwersma en
luidde: “Sinds OMO domineert, is alles
dubbel blank!” Hell: “Die slagzin heeft
een racistische ondertoon, door het
dominerende blank. Ik denk dat er toen
ook al twijfels waren, want de slogan is
nooit door OMO gebruikt.”

Illustratie: Matthijs Sluiter



D rekp oëe t

Bij iedere verkiezing was er ook een
substantieel aantal inzendingen die in
de categorie ‘ondeugend maar kansloos’
vielen. Bij OMO bijvoorbeeld: “Drie keer
OMO gegeten, nog nooit zo wit gescheten”. Maar ook de jury van sigarettenmerk North State kreeg ermee te maken. De opdracht bij die verkiezing
(hoofdprijs: een fiets) was om te rijmen
op State. Een deelnemer deed het zó:
Ik loop mijn poten uit mijn reet
Voor een North State.
De fabrikant zou deze luimige dichter
hebben laten weten dat dit weliswaar
mooi gevonden was, maar ongeschikt
voor publicatie. Waarop de teleurgestelde deelnemer als een ware drekpoëet
zou hebben geantwoord:
Steek die fiets maar in je reet
Ik rook nooit meer North State.
Wanneer die verkiezing van North State
precies plaatsvond, is niet geheel duidelijk. Ik informeerde er bij verschillende
personen naar. De een had het over de
jaren dertig, de ander over de jaren
veertig en weer iemand anders situeerde de verkiezing zelfs in de jaren vijftig.
Ook de winnende slogan is niet meer te
achterhalen. En zo gaat dat vaak met
slagzinwedstrijden. Ze zijn erg slecht
gedocumenteerd en er is nauwelijks iets
over te vinden in de vakliteratuur. Dat
laatste komt misschien doordat het juist
het publiek is dat meeschrijft, waardoor
het fenomeen verdwijnt uit de professionele sfeer van reclamebureaus en
tekstschrijvers.


E spre ssoappara at

Het enige wat ik over slagzinprijsvragen
in de vakliteratuur kon achterhalen waren enkele opmerkingen van marketingdeskundige Willem Gussekloo en promotiespecialist Peter Strating in hun
boek Tijdelijk van/voor (1982). Zij waarschuwen daarin tegen “professionele

deelnemers” aan prijsvragen in het
algemeen, en ze raden juryleden
aan “winnende inzendingen
even te vergelijken op woonplaats, handschrift, jureerbare
prestatie die is geleverd, e.d.”
Die maatregelen dienen allemaal om te voorkomen dat
mensen als de gesprekspartner
van Carmiggelt met alle prijzen aan de haal gaan. Dát dit
soort gepassioneerde sloganschrijvers echt bestaan, blijkt ook
uit een e-mail die ik van iemand
kreeg nadat ik een oproep over dit onderwerp had geplaatst op de discussiegroep van De Navorser: “Mijn zus verzon veel slagzinnen. We hebben er allemaal weleens een magnetron of een
espressoapparaat aan overgehouden
omdat ze natuurlijk niet te veel onder
haar eigen naam kon insturen, en we
ook weleens moesten helpen om de
vereiste hoeveelheid bonnen of merkjes
die moesten worden ingestuurd bij
elkaar te krijgen.”
Ook Martin Hulsenboom is zo’n begenadigde amateur-slagzinbedenker, al
is het hem meer om de eer te doen en
nooit om de prijzen. Hij weet wel waar
een goede slogan aan moet voldoen:
“Aan drie criteria: Gevat (opvallen en
intrigeren), Geloofwaardig (overtuigen), en Gemakkelijk te onthouden.”
(Zie voor enkele van zijn creaties het
kader hieronder.)


Ba k k e r i j

Net toen ik me erbij had neergelegd
dat archieven en vakliteratuur over
dit onderwerp mij niet verder zouden
brengen, omdat ze simpelweg totaal

De prijsvraag van de Tilburgse bakkerij Smarius (1949):
een van de vele slagzinwedstrijden uit die tijd.

ontbreken, kwam er opeens iets bijzonders op mijn pad.
Ik had nog nooit van Byke Bros gehoord toen ik een doos kreeg aangeboden met daarin ongeveer tweehonderd
inzendformulieren van een slagzinwedstrijd uit 1949. Byke Bros was getekend
als een jonge boerin in klederdracht,
zeg maar het Brabantse zusje van het
Zeeuws Meisje, en was in die hoedanigheid een destijds landelijk bekend beschuit- en koekmerk. De fabrikant en
organisator kende ik wel: Smarius, een
grote bakkerij in Tilburg. In 1899 was
Jan Smarius als bakker begonnen, en
vooral zijn beschuit en speculaas groeiden uit tot bovenlokaal bekende producten. In 1949 bestond het bedrijf vijftig jaar, en dat werd gevierd met de
“Smarius Gouden Prijsvraag”, die liep
van juni tot en met december. De hoofdprijs was “ƒ 1000,– contant”, de prijzen

twee tot en met twintig waren onder

De Martin Hulsenboom-show
Martin Hulsenboom (1958) ontdekte in 2001 bij toeval dat hij talent had voor het beden
ken van slagzinnen toen hij in de Volkskrant een oproep las onder het motto “Sla Uw Slag
en Win Een Zin”. De redactie, gesteund door een professionele jury, vroeg de lezers elke
week om een alternatieve slagzin te bedenken. Hulsenboom: “De eerste opdracht was
een alternatieve slagzin voor ‘Komt tijd, komt Grolsch’. Meteen kwam het woord beugel
bij me op en vervolgens het toentertijd bekende beeld van een archeoloog die met zijn
tanden een kroonkurk van een flesje Dommelsch verwijdert. Resultaat: ‘Hoog tijd voor
een beugel’. Een week later stond die slogan, met een foto van die archeoloog, boven aan
de rubriek, want dát was de prijs: eeuwige roem.”
Hulsenboom had de smaak te pakken. “Wat als geintje begonnen was, werd in de vol
gende weken een verslaving, vooral toen bleek dat mijn inzendingen vaak succes hadden.
Bijvoorbeeld met ‘Geld voor ons allemaal’, voor de Belastingsdienst, ‘Prénatal maakt je
verwachting waar’, en ‘o.b. Period’. Op een zeker ogenblik had de jury van ‘SUS&WEZ’,
zoals de rubriek kortweg genoemd werd, het zelfs over een ‘Martin Hulsenboom-show’.”
Ondanks het plezier en zijn succes heeft Hulsenboom nooit meegedaan aan commer
ciële prijsvragen: “Meestal moet een voorgekookte zin afgemaakt worden en dan is mijn
zin over.”
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andere een “Philips Radiotoestel”,
zeven keer een “Merkrijwiel naar keus
voor dame, heer of kind”, een “Philips
Shaver” en een “Moderne electrische
pendule”.
Wat moesten mensen doen om al dat
moois te bemachtigen? Twee dingen.
Om te beginnen moest de consument
woordjes verzamelen die speciaal voor
dit doel waren meegedrukt op de verpakking van Smarius-producten, en die
op het formulier plakken. De woordjes
vormden samen een bestaande slagzin.
Of eigenlijk, dríé slagzinnen: “Koekjes
en speculaas zo fijn die moeten wel van
Smarius zijn”, “Zo groeit uw kleine guit
van Smarius beschuit” en “Dat gaat er
in als Smarius koek”. Natuurlijk werd er
geklaagd over de verspreiding van die
woordjes; het archief bevat brieven van
deelnemers die zich naar eigen zeggen
maandenlang volstopten met Byke Bros,
maar die niet het woordje voorbij zagen
komen waarmee ze hun slogan compleet konden krijgen om mee te kunnen
dingen naar de prijzen.


Lag e d rempe l

De drie voorbeeldzinnen waren waarschijnlijk ook bedoeld om de deelnemer
te inspireren, want er was nog een
tweede opdracht. De koeketers werden
uitgenodigd “in de onderstaande open
ruimte te schrijven Uw ervaring over
Smarius Kwaliteits-producten; dit kunt
U doen in eenvoudige woorden – spreuk
– slagzin of dichtvorm”.
Smarius koos dus uitdrukkelijk niet
voor die andere vorm die je wel aantrof
bij sloganprijsvragen: het afmaken van

een zinnetje (iets als: ‘Als ik Smariuskoeken eet, dan word ik blij, want …’).
Door een dergelijk voorzetje achterwege
te laten en de deelnemers volledig vrij
te laten wilde Smarius de drempel duidelijk zo laag mogelijk houden, waarmee hij mikte op een zo hoog mogelijke
respons.
Het miljoen van OMO is door Smarius vast niet gehaald, maar toch moet
het aantal inzendingen aanzienlijk geweest zijn. In de doos met het archief
zitten tweehonderd formulieren, maar
dat is waarschijnlijk slechts een deel
van het totale aantal – naar aan te nemen valt de selectie waaruit de uiteindelijke winnaar is gekozen. Alle inzendingen zijn met kleurpotlood genummerd, en het hoogste nummer in het
archief is 6585, wat erop wijst dat er
minstens zo veel mensen moeten hebben meegedaan.


H a rt g e s to l e n

De deelnemers hebben naar hartelust
gebruikgemaakt van de vrijheid die
Smarius hun bood: in het archief zaten
slagzinnen en rijmen in alle soorten en
maten. Eenregelige slagzinnen als “Zeg
het met Smarius koekjes!” zijn duidelijk
in de minderheid; slechts vier inzenders
kwamen met zo’n korte vondst door de
selectie. Bijna de helft van de inzendingen (98) bestaat uit rijmende slagzinnen van twee regels, waaronder:
- Alle mensen uit ons landje
Eten Byke’s Diamantje.
- De meest verwende lekkerbek
Komt met Smarius aan zijn trek.

- Byke Bros heeft onverholen
Iedereen zijn hart gestolen.
- De dokter sprak die man gaat dood,
als je niet zorgt voor Smarius brood.
- Heel Den Haag kreeg grijze haren
als er geen Smarius artikelen meer
waren.
Een inzender uit Limburg dichtte:
Ook onder in de kolenmijn
Smaakt Smarius zo reuzefijn!
Twee inzenders durfden zelfs de naam
Smarius als rijmwoord te gebruiken.
- Een unicum is een Stradivarius
Zo ook de koek van Smarius.
- Één ding is warius
Kwaliteit is Smarius
Gaat U eens proberius
Dan zal ervaring lerius.


L a x e r e n d e w e r ki n g

Zeven inzenders baseerden hun tekst
op populaire liedjes. Op ‘Zie ginds
komt de stoomboot’ bijvoorbeeld (“Zie
ginds komt de wagen van Smarius
aan, Hij brengt ons weer koek en
beschuit en zo aan …”).
Tien mensen pakten het klassieker
aan, met een acrostichon oftewel
naamdicht, meestal op Smarius, maar
ook op Byke Bros:
Byke de boerin
IJlt met haar korf en
Kruik aan de arm
En lachend gezicht
Brabants Roem
Rond bazuinend
Over Tilburgs
Smarius fabrieken.
Een van hen schreef zelfs een naamdicht met beginletters die achter elkaar dít lieten zien: ‘Smarius koek en
beschuit Tilburg’.
En net als bij North State en OMO
ontbraken ook bij deze verkiezing de
licht scabreuze inzendingen niet,
waarbij er met name werd gezinspeeld
op de laxerende werking van peperkoek:
- Door ’t eten van Smarius koek
Krijg je bruine vlekken in je broek.
- Mijn dochtertje die zuchtte O jee
O jee
Ik kan sinds lang niet naar het WC
De bakker raadde ons toen Smarius
koek
Maar nu heeft ze steeds een vuile
broek.

Inzending voor de slagzinprijsvraag van bakkerij Smarius.
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Voor velen geldt wat een van de inzenders
ruiterlijk toegaf: “Het rijmen is maar niet
zo gebeurd, / doch hierom niet getreurd.”
Over de kwaliteit kunnen we kort zijn.
Die is wat je mag verwachten als je
een beroep doet op huisvlijt. Het rijm
is in veel gevallen voorspelbaar. Fijn
en zijn, en guit en beschuit komen zeer
frequent voor, ook al worden die eveneens gebruikt in de voorbeeldzinnen
die op het formulier geplakt moesten
worden. Het metrum blijkt voor velen
een rekbaar begrip, meer afgestemd
op het voordragen van de tekst dan op
vormvastheid:
Lieve Annie op een voorwaarde
wil ik met je trouwen
Als je belooft Smarius als onze
bakker te houwen.
Zeker de langere rijmen hebben meer
het karakter van de feestliedjes en
voordrachten die in die tijd nog zeer
gebruikelijk waren in de familiekring,
dan dat ze getuigen van sluimerend
poëtisch talent. Tegelijk is dat ook de
ontwapenende charme van de bijdragen. Voor velen geldt kortom wat een
van de inzenders ruiterlijk toegaf:
Het rijmen is maar niet zo gebeurd,
doch hierom niet getreurd.
Veel deelnemers probeerden hun kansen te verhogen door maar zo vriendelijk mogelijk te spreken over de jubilaris en door hun inzending opvallend
vorm te geven. Er werd gekalligrafeerd, er werden poppetjes en feestelijke randversieringen getekend, drie
moeders plakten ontwapenende fotoo
tjes van hun kleuters op het formulier,
en ten slotte waren er ook twee valsspelers. Zij hadden de plakwoordjes
niet uit de verpakkingen geknipt, maar
uit een ander wedstrijdformulier. De
controleur doorzag de truc en zette op
het formulier een groot rood kruis.


O n g e woo n g elukki g

Zo bood de inhoud van de Smariusdoos dus een verhelderend en amusant
kijkje achter de schermen van een sloganwedstrijd – op materiaal dat vrijwel nooit aan het licht komt: de creatieve huisvlijt van duizenden Nederlanders die hun uiterste best deden om
in de prijzen te vallen. Want geluk was
toen misschien heel gewoon, je kon

ook nog ongewoon gelukkig zijn met
een fiets of een radiotoestel.
Geeft de doos van Smarius álle raadselen van de slagzinwedstrijd prijs?
Nee, helaas. De doos bevatte geen lijst
van de winnende inzendingen, en ook
voor deze wedstrijd geldt: verdere documentatie lijkt te ontbreken. Wat zouden
nú de kanshebbers zijn geweest? We
vragen het Dolf Hell en Martin Hulsenboom. Aan welke slogans zouden zij het
merkrijwiel, het radiotoestel en de duizend gulden hebben toegekend? Dolf
Hell koos voor:
1 Met Smarius brood door ’t leven.
(“Beter was misschien nog ‘… door
’t dagelijks leven’.”)
2 Smarius koek en beschuit,
gaan altijd versch de winkel uit!
3 Soldaat, tot zelfs generaal
Als ’t van Smarius is smullen ze
allemaal.
(“Deze Smarius-inzender was zijn/
haar tijd duidelijk vooruit”, verwijzend naar de ‘koning keizer admiraal’-slagzin van Popla-toiletpapier
uit 1962.)

En Martin Hulsenboom:
1 Bent u een man van Neerlands bloed
Dan bent u vast met Smarius brood
gevoed.
(“Daarin klinkt mooi de achtergrond
van het Nederland van de wederopbouw door.”)
2 Eet wat ‘Smarius’ heet.
3 Smarius kwaliteit is tevredenheid.
Opvallend daarbij is dat drie van de vier
eenregelige slagzinnen uit de Smariusdoos door de twee deskundigen zijn
geselecteerd. Wellicht zijn die korte
slogans nu populairder dan in de tijd
van Byke Bros?
Nog één keer Simon Carmiggelt en de
gepassioneerde prijsvraagdeelnemer met
wie we begonnen zijn. Carmiggelt zelf
heeft minstens één succesvolle slogan bedacht, en wel in 1972 voor Pandora, een
stichting die voorlichting gaf over mensen met psychische problemen: “Ooit ’n
normaal mens ontmoet? En…, beviel ’t?”
Carmiggelts gesprekspartner op het
postkantoor was fanatieker maar minder
succesvol. Of hij weleens wat gewonnen
heeft, vraagt Carmiggelt. Waarop het antwoord luidt: “Eén keer een pop met echt
haar in de Rode-Kruisloterij, maar poen

nog nooit.”
Mijn dank gaat uit naar Dolf Hell, Martin
Hulsenboom, Ben van de Pol, Anja Damm en
Nelly Stienstra.

“Transavia.com daarom”
Hoewel slagzinwedstrijden tegenwoordig een kwijnend bestaan leiden, pakte vliegtuig
maatschappij Transavia rond de tijd dat de laatste hand werd gelegd aan dit artikel toch
groots uit met een sloganprijsvraag. De opdracht luidde: vul de lege ruimte achter het
internetadres “Transavia.com ...” De te winnen prijs: een jaar gratis vliegen voor twee per
sonen (maar voordat u opveert om een slagzin te bedenken: de sluitingsdatum van deze
bliksemcampagne ligt bij het verschijnen van dit nummer van Onze Taal alweer achter
ons). De inzendingen verschenen meteen online, “ter inspiratie”. Wat zijn de verschillen
met de jarenveertigslogans voor de koeken van Smarius uit het artikel?
Allereerst valt bij Transavia het grote aantal Engelstalige zinnen op: “The grass is al
ways greener”, “We go everywhair”, “We fly for you” en “The sky is no limit”. Ongeveer
een kwart van de inzenders koos voor die taal, terwijl die in de Smarius-doos helemaal
ontbrak. Dat heeft natuurlijk te maken met het internationale karakter van de vliegwereld, maar ongetwijfeld ook met de tijdgeest. Je zou je kunnen voorstellen dat een
slagzinwedstrijd voor KLM eind jaren veertig verhoudingsgewijs meer Nederlandstalige
slogans had opgeleverd.
Verder waren de Transavia-slogans vooral kort. De meestvoorkomende zinslengte van
de Smarius-wedstrijd (twee regels) werd bij Transavia vaak bij lange na niet gehaald. Vaak
volstonden enkele woorden: “Wel zo makkelijk”, “Ver(re)weg de beste”, “Altijd op de
hoogte”, “Wereldwijd op weg”, etc. En rijm? In de tijd van Smarius kon een slagzinmaker
nauwelijks zonder. Hoe is dat tegenwoordig? Tegenwoordig wordt er ook nog wel gerijmd
(“Transavia.com daarom”, “Alle reizen, eerlijke prijzen”, “Ook Ria vliegt met Transavia”),
maar de rijmslogans vormen maar een fractie van de inzendingen.
Niet lang, niet rijmend en niet per se Nederlands: dát is, afgaande op de Transaviaprijsvraag, de slogan van nu.
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Reacties
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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie. De redactie kan
inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij belangrijke wijzi
gingen 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 desbetref
fende artikel.

Oude meervoudsvormen op -s
Kenny Louwen - Gouda

I

n de januari-aflevering van de rubriek
‘Vraag en antwoord’ wordt ingegaan op
de vraag of onze meervoudsvormen op -s
uit het Engels zijn ontstaan. Het antwoord
luidde ongeveer als volgt: nee, want de uit
gangsvorm op -s bestond reeds in het Oud
nederlands. Als voorbeeld haalt u nestas
(‘nesten’) aan uit het beroemde zinnetje
“Hebban olla vogala nestas bigunnan”. Met
deze conclusie ben ik het pertinent oneens.
In het corpus Oudnederlands zijn nauwe
lijks meervoudsuitgangen op -s te vinden,
op enkele ontleningen aan het Latijn, het
Oudsaksisch en het Oudengels na. Pas in
Vroegmiddelnederlandse Vlaamse teksten
vinden we ‘Nederlandse’ s-meervouden, die
zeer waarschijnlijk zijn ontstaan onder in
vloed van het Frans. Nestas is overigens een
Oudengels woord dat door de schrijver in
het ‘olla vogala’-zinnetje gebruikt werd. In
het Oudnederlands komt dit woord verder
niet voor.

van de namen voor strijkinstrumenten. Met
de altviool (viola) als uitgangspunt kun je
twee kanten op: dan krijg je een kleintje
(violino, ‘viool’) of een heel grote (violone,
‘contrabas-achtige gamba’). En als klap op de
vuurpijl kun je de violone weer verkleinen tot
violoncello. Een kleine heel grote viool dus.

Stuil
M. Palm - Grathem

Baas
Jantje E. Bazuin - Scharnegoutum

A

af Brandt Corstius heeft het in de eerste
aflevering van haar column ‘Van Aaf tot
z’ over het meest uitgeleende Nederlandse
woord, baas. Dat juist dit woord met die eer
is gaan strijken “is natuurlijk gênant”, meent
zij. Maar hoezo eigenlijk? Baas werd waar
schijnlijk net zo vaak gemoedelijk gebruikt
als in onaangename zin. Zestig jaar geleden
was het in ons land nog een heel gewone
aanduiding en aanspreektitel onder mensen
van eenvoudige komaf. Iets wat het midden
hield tussen ‘meneer’ en de voornaam of
achternaam tout court.

Vergroten en verkleinen

Joen

Nico Sneeuw - Stuttgart

Ton Steeman - apeldoorn

A

B

an het einde van zijn artikel ‘De weelde
van onze verkleinwoorden’ (Onze Taal
januari) gaat Gaston Dorren in op het tegen
gestelde van verkleinwoorden: vergroot
woorden. Het Italiaans kent beide. Het hele
repertoire van verkleinen en vergroten in die
taal kan worden verduidelijkt door middel

mogelijk op de basisschool introduceren. Als
moeder in een drietalig gezin met kleine kin
deren wil ik hierbij wel opmerken dat de des
betreffende tweede (of derde) taal met regel
maat gesproken moet worden. Toen mijn
Argentijnse man na twee maanden in het
buitenland te zijn geweest thuiskwam, was
ons dochtertje haar Spaans nagenoeg kwijt.
Daarnaast is het zo dat de tweede taal
liefst niet alleen thuis of op school maar ook
elders gesproken moet worden. Uit ervaring,
ook met andere meertalige gezinnen, weet ik
dat kinderen een taal al gauw ‘gek’ vinden als
ze die alleen maar thuis horen. Ze antwoor
den dan in de taal van de omgeving. Dat is
goed voor de integratie maar niet zo goed
voor het taalverwervingsproces.

ij Marc van Oostendorps artikel over het
Meldpunt Taal (‘Kwiebustaal in het wild’,
Onze Taal december 2010) staat een kader
tekstje over joun/joen (beide dialectvormen
van jouw), die van oudsher in West-Vlaande
ren en Drenthe voorkomen. In het dialect
van (Oost-)Groningen komt joen ook voor,
maar dan als beleefdheidsvorm. Dien fietse
betekent ‘jouw fiets’ en joen fietse ‘uw fiets’.
Het komt ook in andere bezitsaanduidingen
voor, zoals ‘Is dat joenend?’ (‘Is dat van u?’).

I

n Marc van Oostendorps zeer lezenswaardige artikel over de taalkundige Willy Dols
(‘De tragische dood van een taalgeleerde’,
Onze Taal januari) is een klein foutje geslopen.
De vormen stuil (Sittards) en sjteul (Limburgs)
betekenen niet ‘stoel’, maar ‘stoelen’. Zelf zou
ik overigens niet ‘stuil’ zeggen maar ‘sjtuil’.

Naschrift redactie
Inderdaad is er in de redactiefase iets mis
gegaan. Onze excuses hiervoor.

Sappie
Margareth Meijer - Zaandam

G

uus Middag bespreekt in de januari-afle
vering van zijn rubriek ‘Zong’ de song
tekst van het nummer ‘Sterrenstof’ van De
Jeugd van Tegenwoordig. Daarin komen de
regels “Nou kijk, je gappie / leeft zoet als een
sappie” voor. Middag schrijft: “ ‘Sappie’ lijkt
mij hier een variant van sapje: ‘onschuldig
zoet non-alcoholisch vruchtendrankje’.” In de
jaren tachtig was in mijn omgeving (Wormer,
Zaanstreek) het woord sappie in gebruik als
alternatief voor sukkel en flapdrol. Die beteke
nis zou in deze songtekst ook kunnen hebben
meegespeeld.

Makelaarstaal
Henk van Linde - Haren

Meertalige opvoeding
Evelyne Loiterstein - vertaalster, Shave Shom
ron, Israël

M
Van groot naar klein in het Italiaans:
violone, violoncello, viola, violino.
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et belangstelling las ik Jan Erik Grezels
artikel ‘Tweetaligheid heeft de toe
komst’, waarin prof. dr. Janet van Hell aan
het woord komt over tweetaligheid (Onze
Taal november). Zij wil het Engels zo vroeg

J

acco Snoeijer schrijft in zijn artikel ‘Goed
toeven in een opkomende wijk’ in het febru
ari/maartnummer over de taal van de make
laar. Het deed me denken aan het volgende
cynische staaltje makelaarstaal waarmee ik
enkele jaren geleden werd geconfronteerd.
In een advertentie werd van een huis
gezegd dat het “blijvend vrij uitzicht voor en
achter” had. Omdat ik de desbetreffende

Iktionaire
straat een beetje kende, wist ik dat dit
eigenlijk niet mogelijk was. Toen ik, nieuws
gierig geworden, even ging kijken, bleek de
mededeling evenwel formeel geheel juist:
aan de voorkant bood het huis uitzicht op
de poot van een T-kruising, aan de achter
kant op een begraafplaats ...

Gnuiven
S.R. Duintjer Tebbens - gepensioneerd docent
klassieke talen, Zuidhorn

I

n het uitstekende artikel over de praeteri
tio van Jaap de Jong en Annemarie van Vel
sen (‘U hoort mij niet zeggen dat …’, Onze
Taal februari/maart) trof ik een opmerkelijke
beschrijving aan van Wouter Bos’ reactie op
een betoog van Mark Rutte uit 2006.
Rutte is dan nog ‘gewoon’ partijleider
van de VVD en deelt, sprekend over de te
loorgang van het beroepsonderwijs, in een
razendsnel uitgesproken bijzin (“en ik zal
niet zo flauw zijn te zeggen dat het de be
windslieden van de PvdA waren, want dat is
te gemakkelijk”) de zwartepiet uit aan de
PvdA, maar neemt die meteen weer terug.
En hoe reageert Wouter Bos hierop? “Bos
gnuift, maar komt er niet tussen” (cursive
ring van mij). Verwarren de auteurs van het
artikel hier niet gnuiven met snuiven? Ik kan
mij althans niet voorstellen dat Wouter Bos
bij die gelegenheid gegnuifd (= ‘zich ver
kneukeld’) heeft.

Navolgbaar
Paulus B. Morssink - middelstum

O

nze Taal is het enige blad dat ik van kaft
tot kaft lees en tijdens het lezen ervan
staan mijn taalantennes nog kritischer afgesteld dan normaal. Als je dan een van je
mede-taaladepten op een misser kunt be
trappen, dan mag er wel even meesmuilend
gegrinnikt worden, toch? In de februari/
maartaflevering van de rubriek ‘InZicht’
staat in het stukje ‘Asterix vertalen’: “hoog
uit voor francofielen navolgbaar”, waar
natuurlijk ‘te volgen’ bedoeld is. Navolgen
betekent namelijk ‘hetzelfde doen als de of
het genoemde’.

Naschrift redactie
Inderdaad betekent navolgbaar volgens
de woordenboeken niet ‘te volgen’ en onnavolgbaar niet ‘niet te volgen’. De bete
kenis van navolgbaar is ‘nagevolgd kun
nende worden’ en van onnavolgbaar ‘te
uitstekend of niet vatbaar om nagevolgd,
om geëvenaard te kunnen worden’. Maar
de woorden worden wel steeds vaker ge
bruikt in de betekenis ‘(niet) te volgen,
(on)begrijpelijk’, misschien ook onder
invloed van het woord onnaspeurbaar. 

Hartelijks

L

aatst. Vrienden over de vloer, leuk gesprek over van alles en nog
wat, ongedwongen sfeer, niets aan de hand. Toen kwam het programma Boeken ter sprake, van Wim Brands, op zondagochtend.
Terwijl de een de non-verbale signalen afgaf die doorgaans een waarderend oordeel aankondigen, zei de ander: “Verschrikkelijk!”
Oei. Een diametraal verschil van inzicht. Gelukkig hadden de sprekers
het direct in de gaten en werd er snel bijgestuurd om de aanvaring af te
wenden. De meest gehanteerde tactiek in zo’n geval is om het oordeel te
versmallen. Dat “verschrikkelijk” sloeg op één aspect van het programma,
preciseerde de een; die waardering gold niet het programma als gehéél,
stipuleerde de ander, enzovoort. Het bleek overigens meer dan een hoofse
strijkage, zo oneens waren de sprekers het ook weer niet. Het zat hem
meer in het vertrekpunt. Een voor 50% gevuld glas is half vol of half leeg.
De een beschouwde het programma als geslaagde antitelevisie, terwijl de
ander ervoor had gekozen het op te vatten als mislukte protelevisie. Tja.
Tijdens een diner zit iemand naast je die je niet kent maar met wie een
leuk gesprek te voeren valt, die eerst hoffelijk de moeite neemt om haar
waardering voor je werk te belijden om er tot slot nog een laatste schepje
bovenop te doen door over Youp van ’t Hek te beginnen, die ze “óók zo
geestig” vindt. In een film klinkt dan het geluid van een naald die in een
plaat krast.
Ik zit op dit moment, maar dat begreep u al, met een soortgelijk dilemma. Op een gegeven moment ergens in de afgelopen twee, drie decennia,
begonnen mensen hun brieven en mailtjes te ondertekenen met hartelijks,
of vriendelijks. Of men nu genoeg had van die ‘groeten’, ik weet het niet,
maar het greep om zich heen. Dan komt er onvermijdelijk een moment dat
je denkt: moet ik dat ook doen? Nee, besloot ik. Dat -lijks-gedoe, het bevalt
me niet. Hartelijks – waarméé precies afscheid wordt genomen blijft onduidelijk, maar het is hartelijk. Een niet nader gespecificeerde substantie van
hartelijke aard. Broodkorsten, schuimvlokken, repen schuimrubber – anonieme dragers van hartelijkheid.
- En, hebben jullie nog lekkers gekregen?
- Nee, maar wel hartelijks.
Maar ja, steeds meer mensen doen het, en al roept het dan een zeker onbehagen op, een halsmisdrijf is het nu ook weer niet. Maar dan, op een dag,
de -lijks-trend is al tijdenlang gaande, je bent eraan gewend, je denkt er
nauwelijks nog over na, en dan – je beste vriend. Doet het ook ineens.
“Hartelijks.”
Mooie boel.
Ik heb nu besloten de kwestie ‘hartelijks’ controversieel te verklaren. Wij
zijn, ten aanzien van de kwestie ‘hartelijks’, demissionair. Het is gebeurd,
schuldigen aanwijzen heeft geen zin meer, je draait het niet meer terug,
het is zoals het is, vergeet het verder. De kwestie ‘hartelijks’ is uit de wereld. Ik wijd er nooit meer ook maar één gedachte aan. Sterker, ik ga het
zelf ook doen. Ik ga symbolisch één mailtje met hartelijks beëindigen.
“Pick your battles”, zei Sun Tzu.
Nou, deze dus móói niet.

Jan Kuitenbrouwer
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Illustratie: Hein de Kort

Begin februari kwamen bijna alle
taalonderzoekers van Nederland
bij elkaar voor een groot congres.
Waar houden zij zich zoal mee
bezig? En wat beweegt hen om
hun leven in het teken te stellen
van de taal?

Marc van Oostendorp

Engels voor peuters,
vreemde z-klanken en alles
Op de Grote Taaldag vieren taalkundigen de taal

H

et is een grijze zaterdagochtend en over het Uithofterrein van de Universiteit
Utrecht waait een kille wind tussen de
grotendeels verlaten gebouwen. Uit elke
bus die hier stopt, klimmen groepjes
geleerden in winterjassen die zich voorbereiden op een dag vol lezingen. Honderden taalkundigen – van jong tot oud,
van professor tot student – komen uit
alle delen van Nederland bij elkaar.
In dertien zaaltjes worden lezingen
gegeven, bijvoorbeeld over het verschil
tussen daardoor en dus, over naamvallen in het Oudijslands en over de
afwijkingen tussen het Surinaams in
Suriname en dat in Nederland.
Vandaag, 5 februari, is het de “Grote
Taaldag”, georganiseerd door drie in82
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stellingen die de taalwetenschap in
Nederland samenbrengen: de beroepsverenigingen Algemene Vereniging voor
Taalwetenschap (AVT) en Association
néerlandaise de linguistique appliquée
(Anéla, die deel uitmaakt van een internationale Franstalige organisatie), en
de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap, die het onderzoek aan
de universiteiten coördineert. Voor het
eerst werken ze op zo’n grote schaal
samen aan een dag als deze.
De Grote Taaldag is slechts een van
de tekenen dat de taalwetenschap bloeit
in Nederland. In veel grotere landen
dan het onze zou het moeilijk zijn een
dergelijke bijeenkomst te organiseren,
omdat daar minder actieve taalkundigen zijn. Het werk van Nederlandse

taalkundigen wordt over de hele wereld
gelezen en geciteerd, en omgekeerd komen studenten van overal naar ons land
om zich te verdiepen in het wetenschappelijk onderzoek naar taal. Afgaand op
de gezamenlijke ledenlijsten van de
twee beroepsverenigingen zijn er in ons
land ongeveer vijfhonderd mensen die
zichzelf als actief taalkundige beschouwen, en ongeveer de helft van hen is
vandaag aanwezig.


Z i e k o f d o o d o f  zo i e t s

In de rij voor de registratiebalie staan
twee jonge onderzoeksters. “Komt u
vanmiddag naar onze lezing?”, vragen
ze aan de mensen om hen heen. “We
proberen reclame te maken, anders
komt er niemand.” Ze zijn niet zenuw-

doen.’ “In ieder geval in een situatie
waarin iedereen het erover eens is dat
de melk nu echt op is.” De verklaring is
echter nog niet sluitend, waarschuwt
Van der Wouden.


Games

In een andere zaal vraagt de voorzitter
aan Liv Persson, een promovenda aan
de Universiteit Utrecht, in welke taal ze
haar lezing wil geven. Persson, een jonge twintiger met sluik blond haar, kiest
voor het Nederlands – iets wat je misschien niet zou verwachten van iemand
die werkt bij het zogenoemde FLIPP:
Foreign Languages in Primary School
Project (‘vreemde talen in het basisonderwijs’). Toen de Onderwijsraad in
2008 adviseerde om op kleuterleeftijd

thans als het ook echt zelf gesprekjes
voert. Een kind dat alleen naar Engelstalige films kijkt op tv, heeft daar blijkens Perssons data niet zo veel aan.
“Deze bevindingen zijn weinig verrassend”, constateert de voorzitter van de
sessie. “Ik zou liever willen weten of
een kind dat al twee talen spreekt makkelijker een derde taal leert.” Persson
belooft te bekijken of dit aspect bij haar
onderzoek betrokken kan worden. Over
de benodigde gegevens beschikt ze al:
“Er zaten bijvoorbeeld kinderen bij met
Servische ouders.”


Turkse z

Waarom gaat iemand op zijn vrije dag
naar honderd lezingen over taal? Mensen worden geen taalwetenschapper

De dag wordt afgesloten met een Taalgala. Wie
zich daarbij rokkostuums en diepe decolletés
voorstelt, kent de Nederlandse taalkunde niet.
met onderwijs in het Engels te beginnen, besloten taalkundigen uit onder
andere Groningen en Utrecht om eens
uit te zoeken of het inderdaad zin heeft
om heel jonge kinderen al vreemde
talen te leren, en of dat niet schadelijk
is voor hun Nederlands.
Persson is een van de uitvoerders
van dat plan. Ze heeft samen met haar
collega’s een taaltest afgenomen bij
ongeveer 180 vierjarigen. Of eigenlijk
waren het twee toetsen: een voor het
Nederlands en een voor het Engels.
Daarnaast moesten de ouders een formulier invullen waarin ze vertelden
hoeveel Engels hun kind iedere week
hoorde, en op welke manier – via de tv,
games, gesprekjes, enzovoort.
Uit Perssons dia’s blijkt dat een kind
dat veel Engels hoort, geen kleinere
Nederlandse woordenschat heeft dan
andere kinderen. Wel blijkt zo’n kind
beter Engels te kunnen verstaan, al-

omdat ze rijk willen worden of een
vooraanstaande plaats hopen in te nemen in de samenleving. Ze zijn doorgaans eenvoudigweg gefascineerd door
de menselijke taal in al haar complexiteit. Zó gefascineerd dat ze ook op zaterdagmiddag nog willen horen waarom
Nederlanders een minder zwaar accent
hebben in het Engels als ze zingen. Of
waarom pal en Paul tegenwoordig bijna
hetzelfde klinken.
De liefhebber hoeft op deze Grote
Taaldag geen moment pauze te nemen
van de wetenschap. Zelfs tijdens de
lunchpauze zijn er posterpresentaties –
onderzoekers hebben hun onderzoeksresultaten kernachtig samengevat op
een groot affiche en staan ernaast om
aan geïnteresseerden uitleg te bieden.
Na de pauze spreekt de Nijmeegse
promovenda Linda van Meel in een van
de zaaltjes. Zij onderzoekt de uitspraak
van Turkse en Marokkaanse jongeren in 
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achtig, ze hebben al veel presentaties
gegeven in hun korte loopbaan. Aan de
andere kant: “U gaat toch geen moeilijke vragen stellen als u komt, hè? Dan
kunt u beter ergens anders heen gaan,
hoor.”
De Grote Taaldag is laagdrempelig –
ieder lid van de verenigingen dat op tijd
een samenvatting heeft ingestuurd, mag
een lezing geven. Er komen daardoor
relatief veel studenten en beginnende
onderzoekers aan het woord, maar er
zijn ook gevestigde onderzoekers die
hun eerste bevindingen komen rapporteren.
Ton van der Wouden, een magere
man met een ronde bril, is zo’n gevestigde wetenschapper. Voor een vol klaslokaal presenteert hij zijn observaties
over uitdrukkingen als en zo en en alles
(“Ik heb m’n cv doorgemaild en alles”).
Hij laat zien dat dat soort vormen al
honderden jaren gebruikt worden: Multatuli schreef al: “Ik dacht dat hij ziek
was, of dood, of zoiets”, en ook in de
achttiende eeuw zijn voorbeelden te
vinden, onder meer bij Betje Wolff (die
bekend werd dankzij de romans die ze
samen met Aagje Deken schreef). Aan
de andere kant zijn deze constructies
in grammatica’s niet of nauwelijks
beschreven, volgens Van der Wouden
omdat ze te duidelijk tot de spreektaal
behoren.
Zelf was Van der Wouden zich tot
voor kort nauwelijks bewust van het
bestaan van sommige van deze uitdrukkingen: “Van en alles had ik nooit gehoord, tot ik erover las in het boek Taal
is zeg maar echt mijn ding van Paulien
Cornelisse.” Nu probeert hij een verklaring te vinden waarom mensen dit soort
zinsdelen gebruiken. Volgens sommige
collega-wetenschappers zijn ze zinloos,
gewauwel, maar Van der Wouden denkt
dat ze wel degelijk een functie kunnen
hebben: dat soort woorden maken
de zin soms ook preciezer. Wanneer
iemand zegt ‘Ik ga melk halen en zo’,
is dat informatiever dan wanneer hij
alleen maar zegt ‘Ik ga boodschappen

Lezingen, presentaties en ontmoetingen tijdens de Grote Taaldag op 5 februari jl.
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Amsterdam en Nijmegen. Er blijken verschillen te zijn tussen de twee steden.
Terwijl in Amsterdam een Turkse jongen
(waarschijnlijk onbewust) zijn z-klanken ‘Turkser’ uitspreekt als hij met een
Marokkaan praat, en omgekeerd, lijken
Nijmegenaren zich juist aan elkaar aan
te passen. Van Meel laat enkele van de
opnamen van een paar opvallende zklanken horen. Er ontstaat discussie
over de vraag of dit iets te maken heeft
met de manier waarop de twee groepen
elkaar in de twee steden zien, maar Van
Meel wijst erop dat er weinig gegevens
beschikbaar zijn. “In de gebruikte opnames mochten de jongens over ieder
onderwerp met elkaar praten. Dat ging
vaker over de vraag of de ander wel bij
de juiste voetbalclub zat dan over zijn
etnische achtergrond.”


G a la

De dag wordt afgesloten met een Taalgala. Wie zich daarbij rokkostuums en
diepe decolletés voorstelt, kent de Nederlandse taalkunde niet. De wetenschappers houden de truien en colber�tjes aan die ze al de hele Grote Taaldag
dragen. Ze komen nu alleen samen in
een grotere zaal.
Tijdens het Taalgala presenteert een
commissie van taalkundigen van de universiteiten en het hoger onderwijs het
eerste plan voor een Taalcanon die in de
loop van 2011 op het internet gepubliceerd zal worden. Die canon bestaat uit
vijftig voor de hand liggende of juist
verrassende taalvragen, die op een speciale website beantwoord zullen worden
door evenzoveel taalkundigen. Hebben
Chinezen ook dyslexie? Kun je zelf een
taal maken? Waarom is er meer dan één
gebarentaal? De taalwetenschappers
hopen met de website veel mensen te
laten kennismaken met de resultaten
van taalkundig onderzoek. Er klinkt instemmend gemompel als de redacteuren
van de website de eerste opzet van de
Taalcanon laten zien.
Veel taalkundigen vinden dat er te
weinig aandacht is voor hun vak in het
publieke debat. Met die canon willen ze
84
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dat veranderen. Een andere manier is
dat ze ieder jaar een prijs geven aan degene die in het jaar ervoor het beste populair-wetenschappelijke boek over taal
en taalwetenschap gepubliceerd heeft.
Ditmaal gaat die prijs naar Rik Smits
voor Dageraad. Hoe taal de mens maakte. Dat boek gaat over de rol die taal
moet hebben gespeeld in de evolutie
van de mens. “Aan de hand van concrete
problemen in de biologie, geneeskunde
of archeologie werkt Smits heel spannend toe naar de taalkundige invalshoek tot die problemen”, zegt Wilbert
Spooren, hoogleraar Nederlandse taalkunde in Amsterdam en voorzitter van
de jury. Smits, die zijn prijs persoonlijk
in ontvangst komt nemen, werd verder
door de jury geprezen omdat in zijn
boek getoond wordt hoe de taalkunde
een heel eigen, en mogelijk een heel
belangrijk licht werpt op de vraag hoe
de menselijke soort is ontstaan.


Kle m to o n d o o f

Er is ook een prijs voor het beste taalkundige proefschrift van het afgelopen
jaar. De drie kandidaten krijgen kort de
kans zich te presenteren. Een van hen,
Yonas Mesfun Asfaha, komt uit Eritrea
en heeft in Tilburg een proefschrift geschreven over het leesonderwijs in zijn
land – iets wat ingewikkeld is, omdat er
drie verschillende schriftsystemen worden gehanteerd (Latijns, Arabisch en
Ethiopisch). In een videoboodschap
vanuit zijn Eritrese kantoortje vertelt
Mesfun hoe hij het heeft gedaan.
De andere twee kandidaten zijn wél
aanwezig. Lotte Hogeweg heeft in Nijmegen een proefschrift geschreven over
allerlei aspecten van het Nederlandse
woordje wel, dat op allerlei verschillende manieren kan worden gebruikt. In
de zin ‘Ik heb het wel gedaan’ geeft het
met nadruk aan dat de bewering juist is
– die zin is bijvoorbeeld een antwoord
op de vraag ‘Waarom heb je het niet gedaan?’ Maar in de zin ‘Ik vind jou wel
aardig’ heeft wel een heel andere betekenis. Wat voor verschillende betekenissen heeft dat woordje allemaal? En hoe

leren kinderen die subtiele verschillen
precies?
De prijs gaat echter naar de derde
kandidate, Anna Kijak. Zij komt oorspronkelijk uit Polen, maar schreef haar
proefschrift in Utrecht. Het behandelt
de manier waarop mensen klemtoon in
een vreemde taal leren. In het Nederlands ligt de klemtoon in een drielettergrepig woord soms op de eerste (minima), soms op de tweede (pyjama) en
soms op de derde lettergreep (chocola).
In het Frans ligt de klemtoon echter
vrijwel altijd en overal op de laatste
lettergreep. Een gevolg daarvan is dat
Fransen vaak ‘klemtoondoof’ zijn: als ze
een vreemde taal moeten leren kunnen
ze niet horen waar de klemtoon ligt.
Ze zijn niet gewend om erop te letten.
Nederlandstaligen hebben dat probleem
over het algemeen niet.


Drank

Dan nog is de Grote Taaldag niet ten
einde. De taalkundigen gaan nu weliswaar tapas eten en wijn drinken, maar
ondertussen wordt er nog een boek gepresenteerd: een geschiedenis van de
Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, die dit jaar haar zestigste verjaardag viert. Drie leden hebben de afgelopen jaren de archieven van de vereniging bestudeerd en beschreven wat ze
vonden. De ontwikkelingen volgen de
tijdgeest. In de jaren zeventig organiseerde de AVT hooguit af en toe een lezing in de avonduren. Van tevoren ging
het bestuur dan uit eten met de spreker.
“En soms liet de discipline bij het drinken wel wat te wensen over, wat met
name bij de spreker dan ook wel weer
consequenties had voor de performance”, vertelt oud-bestuurslid Henk
van Riemsdijk in het boek.
In de loop der jaren is er meer tijd
gekomen voor de lezingen, en minder
voor de drank. Na drie kwartier komen
de bestuursleden van de verenigingen
hun collega’s vertellen dat de portiers
het gebouw gaan sluiten. Een paar minuten later schuilen honderden taalkundigen in enkele bushokjes op het Uithofterrein, terwijl een groepje nog nadiscussieert over het hulpwerkwoord in de
Nederlandse dialecten. De twee studentes die ’s ochtends nog publiek ronselden, staan er ook. Ze zijn tevreden. “We
hebben veel geleerd. Volgend jaar gaan

we weer.”

Taaladviesdienst

Vraag en antwoord

De winkel opent

nadruk op de situatie nú (‘we zijn er voor
bij’), terwijl hebben wat meer naar het mo
ment van het passeren verwijst. Bij de revue
passeren, waar de letterlijke betekenis van
passeren naar de achtergrond verdwenen is,
speelt zo’n verschil geen rol.
De uitdrukking de revue passeren komt
overigens uit militaire hoek: revue was een
aanduiding voor de inspectie van de wa
pens (de ‘wapenschouw’), waarbij de man
schappen de kritische blik van de inspecte
rende officier ‘passeerden’.

?
!

Is de zin ‘De winkel opent al om zeven
uur’ juist?

Ja, openen kan op deze manier gebruikt
worden. Een van de betekenissen van dit
werkwoord is ‘geopend worden, open
gaan’. Ook in ‘De expositie opende met een
borrel’ en ‘De beurs op Wall Street opende
voorzichtig’ is openen zo gebruikt.
Niet iedereen vindt het – relatief nieuwe
– gebruik van openen in de betekenis ‘ge
opend worden’ acceptabel, maar taalkun
dig past dit prima in het systeem. Vergelijk
het werkwoord sluiten, dat er al enkele eeu
wen geleden de betekenis ‘gesloten wor
den’ bij heeft gekregen (‘De winkel sluit om
vijf uur’). Het toepassingsgebied van sluiten
en openen heeft zich in de loop van de tijd
dus uitgebreid van ‘degene die iets sluit/
opent’ naar ‘datgene wat gesloten/ge
opend wordt’. De taalkundige term hier
voor is subjectsverwisseling.

Thans, althans en nochtans

?

Waarom worden thans en althans met
th geschreven en nochtans met alleen
een t?

!

Hebben/zijn de revue gepasseerd

?

Is het ‘Diverse onderwerpen hebben
de revue gepasseerd’ of ‘Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd’?

!
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Volgens de woordenboeken is zowel
gepasseerd zijn als gepasseerd hebben
mogelijk. In combinatie met de revue is zijn
gebruikelijker dan hebben.
Veel werkwoorden die een beweging
uitdrukken, worden met zijn gecombineerd
als er een richting wordt genoemd en met
hebben als dat niet per se het geval is. Ver
gelijk ‘Ik ben naar Kenia gevlogen’ en ‘Ik
heb nog nooit gevlogen.’ Bij passeren kan
zo’n verschil zich voordoen in ‘We zijn/heb
ben de evenaar gepasseerd’: met zijn ligt de

Dat heeft te maken met de verschillende
herkomst van deze woorden. Het woord
thans is ontstaan uit te hand, met een toe
gevoegde s die er een bijwoord van maakte.
Het betekende letterlijk ‘in/bij de hand’, en
vandaar ‘dadelijk, aanstonds’ en ‘nu’. Het
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) schrijft hierover: “Hierbij geldt
hand als het zinnebeeld van nabijheid, eerst
in ruimte, vervolgens bij uitbreiding ook in
tijd.” Ook bij bijvoorbeeld (iets) bij de hand
hebben, ophanden zijn en naderhand is dat
het geval. De h van hand is altijd in het
woord blijven staan.
In althans zit ook het woord thans, in de
betekenis ‘dadelijk’; het woord al versterkte
dit. In de achttiende eeuw ontstond de
betekenis ‘tenminste’, maar die betekenis
verschuiving is volgens het EWN niet goed
te verklaren.
Nochtans heeft niets met thans of hand
te maken; het is een combinatie van de
woorden nog (vroeger vaak gespeld als
noch) en dan, met ook hier een s die er een
bijwoord van maakt. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) moet
nog dan gelezen worden als ‘dan nog’ en
betekende het oorspronkelijk ‘bovendien’;
later kreeg de betekenis er een tegenstel
lende nuance bij: ‘echter, toch’.

Vervoeging van matchen

?

Hoe vervoeg je het werkwoord matchen? Is het hij matcht of hij matched,
en hoe zit het met de verleden tijd?

!

Revue: monstering van troepen, om hun paraatheid
te onderzoeken.

Aan het Engels ontleende werkwoorden,
zoals matchen, volgen in principe de Ne
derlandse vervoegingsregels. Dus net als hij
kucht en hij kletst wordt het hij matcht, net
als hij kuchte en hij kletste wordt het hij
matchte, en net als gekucht en gekletst
wordt het gematcht. Ook Engelse werk

woorden volgen in het Nederlands het
ezelsbruggetje van ’t (ex-)kofschip.
De Engelse uitgang -ed wordt in het Ne
derlands dus niet gebruikt. Soms eindigt
een voltooid deelwoord wel op -ed, name
lijk als de e nodig is om verkeerde uitspraak
te voorkomen; zo is het getimed en gemanaged, en niet getimd en gemanagd. Die e
komt dan ook in andere vervoegde vormen
voor, bijvoorbeeld ik time en hij managet.
Op de website van Onze Taal wordt de
vervoeging van meer dan duizend aan het
Engels ontleende werkwoorden besproken:
www.onzetaal.nl/advies/faxen.php.

Sopraan, alt, tenor en bas

?

In het vierstemmige koor waarin ik
zing, vroegen we ons laatst af: waar
komen de woorden sopraan, alt, tenor en
bas vandaan?

!

Die woorden gaan terug op Latijnse of
Italiaanse woorden die naar een zekere
(zang)hoogte verwijzen.
Meerstemmige zang is ontstaan in de
Middeleeuwen en was oorspronkelijk voor
behouden aan mannen. De tenor was de
basisstem, die de melodie vasthield. Tenor
is Latijn voor ‘toon, basistoon’; het komt
van tenēre, ‘vasthouden’. Toen het gang
baar werd om een tweede zangstem te ge
bruiken – wat het begin was van meerstem
mige zang – werd die stem aangeduid met
het Latijnse woord voor ‘hoog’, altus – later
verkort tot alt. De alt was namelijk hoger
dan de tenor en was, tot de sopraan werd
toegevoegd, simpelweg ‘de hoge stem’.
Nog weer later werd de zang uitgebreid
met een lagere stem dan de tenor, waar
door fraaiere akkoorden ontstonden. De
aanduiding bas komt van het Italiaanse basso of het Latijnse bassus, ‘laag’. Ten slotte
kwam er een stem bij die boven alle andere
uitklonk. Het Italiaanse woord hiervoor was
soprano, een afleiding van sopra (‘hoog’),
dat is ontstaan uit het Latijnse supra (‘bo
ven’). De sopraanstem werd aanvankelijk
gezongen door jongens of castraten.
Tegenwoordig zijn de sopraan en de alt
meestal vrouwenstemmen. De alt is de lage
vrouwenstem, ook al betekent alt van oor

sprong dus ‘hoog’.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1500 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/advies. De
Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar
op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 4

85

Meiden van Kanaleneiland spreken een eigenzinnige mix van verschillende soorten straattaal.

“We geven de woorden
bijnamen”
De straattaal van de meiden van Kanaleneiland
Over straattaal is al zó veel geschreven
dat iedereen nu wel weet dat doekoe
‘geld’ is, en dat patas ‘schoenen’ zijn.
Maar hoe werkt die jongerentaal
precies in de praktijk? Een verslag van
uit het Utrechtse Kanaleneiland, waar
hoofddoeken en hoodies (sweatshirts
met capuchons) het straatbeeld
bepalen en meiden ‘tangas’ heten.

Eline Hoogenboom
jongerenwerker voor YfC|The Mall in
Kanaleneiland en freelance journalist
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“I

k doe mijn ogen open en kan
het niet geloven. Omin iedereen is med, iedereen is bang.
Op straat voel ik me veilig, op straat ga
ik m’n gang.” Dit is een gedeelte van
een rap van Nassira, een twaalfjarig
meisje van Marokkaanse afkomst. Nassira woont in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, en heeft eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant is het een jong
meisje uit groep acht dat zich zorgen
maakt over haar Citotoets, aan de andere kant een straatwijze meid die zichzelf
overschreeuwt en onhandelbaar kan
zijn. Ze uit zich graag door het voordragen van haar prachtige raps, waaruit je
een scherp beeld krijgt van haar situatie
– tenminste, als je weet dat omin ‘wat
erg’ betekent en med ‘kwaad’.

Ook ik woon in Kanaleneiland. Het is
wat men een achterstandswijk noemt.
76 procent van de inwoners is van nietNederlandse afkomst en 45 procent is
onder de 25 jaar. Veel van deze jongeren
brengen hun leven grotendeels door op
straat, waar hun eigen cultuur en waarden zijn ontstaan, en waar ze hun eigen
taal zijn gaan spreken. Ik werk ook in
deze wijk, voornamelijk met meiden
tussen de 10 en 16 jaar. Ik doe activiteiten met ze om een relatie met ze op te
bouwen, met als uiteindelijk doel ze te
helpen bij het ontdekken van hun talenten en hun identiteit.


Obs ta k e l

De straatcultuur wordt bepaald door de
jongens; zíj zijn het die op de hoeken

van de straten staan. Maar ook de meisjes doen mee, vooral als het gaat om
een belangrijke uiting van die cultuur:
de straattaal. De gewone, Nederlandse
taal is in het algemeen een obstakel
voor deze grotendeels allochtone meiden. Ze hebben, hoewel ze in Nederland geboren zijn, vaak een achterstand
op dit gebied. De ouders van de jongeren spreken meestal slecht Nederlands
en schrijven het helemaal niet; thuis
wordt Arabisch, Turks of Berbers
gepraat.
Ze schrijven liev in plaats van lief en
begrijpen uitdrukkingen en spreekwoorden niet altijd. Dat werkt op school in
hun nadeel. Onlangs hielp ik een meisje
van 12 met haar aardrijkskundehuiswerk. Het ging over eskimo’s en de
vraag was: hoe merk je in de tekst dat
de eskimo’s met hun tijd meegaan? Ze
wist, hoewel het een slimme dame is,
het antwoord niet. Toen ik doorvroeg,
bleek ze de uitdrukking met je tijd meegaan niet te kennen. Nadat ik haar had
uitgelegd dat dat zoiets is als je oma
die sms’t, wist ze snel het antwoord te
geven.


Co mb i nati e

Het Nederlands mag dan dus geregeld
problemen opleveren, de meiden zijn
enorm bedreven in het spreken van
straattaal. Wat voor straattaal is dat precies? Het is een combinatie van reguliere straattaal, Murks (van Marokkaans en
Turks) en zelfbedachte woorden. Reguliere straattaal is bijvoorbeeld te vinden
in de verschillende straattaallijsten op
internet. Bekende woorden als doekoe
(‘geld’), dope (‘tof’) en tanga (‘meisje’)
horen daarbij. Die straattaal is sterk beïnvloed door Surinaamse en Antilliaanse culturen, en is vooral gangbaar in
Rotterdam en Amsterdam.
In Kanaleneiland overheerst de Arabische cultuur, in dit geval de Marokkaanse en Turkse. Vandaar ook dat
Murks er gangbaarder is. Murks is de
door taalkundige Jacomine Nortier ontdekte taal in de Utrechtse wijk Lombok,
die zo mogelijk nog meer multiculti is
dan Kanaleneiland. Kenmerkend voor
het Murks zijn de s, die vaak wordt uitgesproken (en geschreven!) als sj (als in
sjgatje voor ‘schatje’), een hardere g en
een rollende r. Ook bepaalde klanken
horen hierbij, zoals ah of tzzz.
De meiden gebruiken al die verschillende straattaalwoorden vrolijk door
elkaar heen. Arabische woorden als
misjemjoghin (‘wat is er met jou?’),
kefash (‘hoe bedoel je?’), sqa! (‘stil!’),
melek (‘wat doe je?), sheeh (‘cool’) en
safi (‘klaar’) worden afgewisseld met

‘reguliere’ straattaalwoorden als loesoe
(‘ik ga’), tatta (‘Nederlander’) en
waayoo (‘zo hee!’).
Daarnaast blijkt in de praktijk dat
meiden (maar ook jongens) hun taaltje
zelf bij elkaar sprokkelen. Of zoals
Nassira zegt: “We geven de woorden
bijnamen.” Opvallend is dat het bij die
zelfgemaakte woorden vaak gaat om
scheldwoorden of woorden die
“schaamte zijn”, zoals de meiden het
zelf uitdrukken; dat betekent zoiets als:
‘gênant zijn’. Als voorbeeld noemen ze
katfanger (‘hoer’) en beshitie (‘nerd’).
Ook merkbaar is de invloed van tvseries als New Kids, bijvoorbeeld het
daarin veelgebruikte verrekte mongol.
Dat veel van zulke woorden eigenlijk
heel kwetsend zijn, is trouwens iets
waar de meiden nauwelijks bij stilstaan.


R e s pec t

Zoals gezegd hangt straattaal heel nauw
samen met de straatcultuur. Over dat
laatste schreef Frank van Strijen in 2009
het boek Van de straat. De straatcultuur
van jongeren ontrafeld. Van Strijen, die
met zijn bureau Jeugd Enzo ondersteuning biedt aan mensen die in hun beroep met jongeren te maken hebben,
behandelt in zijn boek de belangrijkste
kenmerken van de straatcultuur: wantrouwen tegenover ‘het gezag’ en de
burgercultuur, en ‘respect’ als kernwaarde. Dat ‘respect’ is iets heel anders dan
wat het van oudsher betekent; in de
jongerencultuur is het niet zozeer eerbied en hoogachting vooraf, als uitgangspunt, maar vooral iets wat je moet
verdienen, in de groep. Dat kan door te
laten zien dat je betrouwbaar bent en je
woord houdt, dat je stoer bent (hoe

of met ‘Eej gast, wat moet je’ en sla je je
ogen neer in plaats van iemand aan te
kijken. Want wantrouwen is de norm.
Beleefdheid niet. Wat in de ogen van
ouderen brutaal lijkt, is in de straatcultuur niet meer dan normaal.
Als kind moest ik na een feestje altijd
‘Bedankt voor alles’ zeggen, en als ik ergens binnenkwam iedereen afzonderlijk
begroeten, met een hand en een open
blik. Als de meiden uit Kanaleneiland
bij een activiteit binnenkomen, moet ik
ze meestal – terwijl ik ze meer dan een
jaar ken – dwingen me aan te kijken
en ‘Hoi’ te zeggen bij binnenkomst en
‘Doei’ als ze weggaan.


B u it e n s lu it e n

Van Strijen: “De functie van taal is in
de straatcultuur heel anders dan in de
burgercultuur, waarin je taal gebruikt
om je boodschap zo goed mogelijk over
te brengen. Je wilt iets van de ander en
probeert dat – meestal met beleefdheidsvormen – duidelijk te maken. Je
wilt dat de ander openstaat voor je
boodschap. In de straatcultuur dient
taal juist als manier om je positie in
de groep te versterken of te behouden.
Jongeren van de straat praten vooral
over hoe groot en stoer ze zijn, en hoe
zwak de ander is. Er is geen betere
manier dan taal om jezelf op te hemelen en de ander naar beneden te
trappen.”
“Als wij, mensen uit de burgercultuur,
een nieuw contact aangaan, benaderen
we dat vrij neutraal en doen we ons
best een positieve indruk van onszelf te
geven. Maar in de straatcultuur wordt
een nieuw contact meestal negatief en
wantrouwig benaderd.”

‘Schelden doet geen zeer, maar slaan veel
meer’, luidt het gezegde. In de straatcultuur
is dat eerder andersom.
meer je je afzet tegen de gewone cultuur hoe beter) en authentiek bent;
meelopers zijn immers watjes.
De overheersende houding in de
straatcultuur laat zich het best omschrijven als: ik heb schijt aan jou. Van Strijen: “Bij dat zich afzetten tegen de burgercultuur is taalgebruik een belangrijk
middel. Door iemand met veel geschreeuw en handgebaren tegemoet te
treden, hanteer je een andere norm dan
in de burgercultuur.”
Als gast of meid van de straat begin
je een gesprek met ‘Eej swa’ (‘Hee gast’)

Taal blijkt een heel goed middel te
zijn om mensen buiten te sluiten.
‘Schelden doet geen zeer, maar slaan
veel meer’, luidt het gezegde, maar in
de straatcultuur is dat eerder andersom.
Schelden of minachtend praten waar
iemand bij is, is een veel effectiever
middel om iemand buiten de groep te
sluiten dan slaan.
Nadat je het eerste wantrouwen hebt
weten te overwinnen, zul je vervolgens
respect moeten verdienen: je moet bewijzen dat je te vertrouwen bent en dat
je de ander niet voor schut zult zetten. 
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 4

87

Foto: Leonard Walpot

Kanaleneiland in Utrecht.


Verblo emen en dw i n g e n

Straattaal maakt een harde, directe indruk. Voor Marokkaanse meiden is het
thuis dan ook eigenlijk not done om het
te spreken. Vrouwelijkheid en bescheidenheid zijn deugden volgens de islam,
en straattaal past daar niet bij. De geslotenheid die vaak heerst in de Marokkaanse gezinnen, wordt op straat gecompenseerd door een andere taal te
spreken, een taal waarin allerlei woorden bestaan voor zaken waarover je in
je eigen taal liever zwijgt. Via die omweg kun je het makkelijker hebben over
dingen die ‘schaamte zijn’ of waarover
je wel wilt maar niet durft te praten.
Seks (takkot) of seksuele handelingen
bijvoorbeeld worden vaak niet bij de
(Nederlandse) naam genoemd maar in
straattaal. Het mannelijk geslachtsdeel
duiden ze aan met bana, en in plaats
van pijpen gebruiken ze ippa geven.
Straattaal geeft je ook een zekere
macht. Van Strijen: “Als je een taal
spreekt waarvan je weet dat een groot
deel van je omgeving die niet beheerst,
kun je het over iemand hebben zonder
dat die persoon dat in de gaten heeft,
en heb je dus macht.” De meiden beamen dit: “We bespreken de jongens uit
de klas soms gewoon waar ze bij zijn
door hun namen te verdraaien. We
lachen dan, want de jongens hebben
niks door. Als we het bijvoorbeeld over
Nassin hebben, zeggen we ‘Nesheng’.”
Dat straattaal macht weerspiegelt,
blijkt ook uit het gebruik van andere
woorden, bijvoorbeeld moeten. Een
vraag die begint met ‘Mag ik …’ staat
gelijk aan onderdanig zijn – en dat past
dan niet bij een cultuur van eer en respect, waarin gezichtsverlies zo ongeveer
het ergste is wat je kan overkomen.
88
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‘Je moet’ is daarom gangbaarder. Ook
‘dankjewel’ zeggen is een vorm van
onderdanigheid. Dwingend taalgebruik
hoort bij de straatcultuur.
Tijdens een ‘moeder-dochteractiviteit’
in Kanaleneiland vroeg een meisje van
zeven jaar in het bijzijn van haar moeder een schaar aan een ouder meisje.
Toen dat te lang duurde naar haar zin,
zei ze: “Schiet op of ik maak je af.” Veel
dwingender kun je je niet uiten.


G euz e n n a a m

Momenteel zijn onder de meiden de
Relschoppers erg hot, een groepje opgeschoten Turkse en Marokkaanse jongetjes die het leven van de straat in Kanaleneiland bezingen. Dat de jongens zich
‘de Relschoppers’ noemen, is veelzeggend. Relschoppers is een aanduiding
die in de gewone maatschappij wordt
gebruikt voor jongens uit de straatcultuur die als bedreigend worden ervaren,
omdat ze met die capuchons (van hun
‘hoodies’) over hun hoofd op straat

staan te hangen en voor rotzooi zorgen.
Deze jongens zijn daar juist trots op en
hanteren de term als geuzennaam.
In de clips van de Relschoppers komt
een aantal straattermen voorbij, zoals
doekoe, haters, mocro’s, anti’s, wreed en
mica (‘microfoon’). Ook de uitspraak in
deze clips is ‘street’: ‘fol’ in plaats van
‘vol’, een bijna Haags aandoende ij en
een dikke l. Ze zingen: “Je weet zelluf,
geef ons de haat, dan worden we rebelluh. Dit is onze strijd als je snapt wat ik
bedoel. Wat we ook doen het is nooit
goed.” Een van de Relschoppers rapt:
“Negatief dit dat, kranten staan er vol
van, men ziet me op de hoek, denken
dat ik niets kan maar ik laat ze zien wat
ik in me heb.”
Wie de clip bekijkt, ziet opgeschoten
jongetjes die volwassen gebaren langs
hun keel maken. Mini-Marokkaantjes
die alles willen ‘focken’, die proberen
stoer uit hun ogen te kijken maar ondertussen vragen om erkenning. Roepen
dat ze wreed rappen maar in diezelfde
rap strijden tegen het imago dat ze in
de kranten hebben. Harde taal gebruiken maar tussen de regels door laten
zien dat ze met die taal ook veel méér
kunnen doen, en daarvoor willen uitkomen.
De meiden van Kanaleneiland draaien deze clip minstens tien keer achter
elkaar. Bijna allemaal kennen ze wel
een van de jongens, en al is het de zwager van de neef van je vriendin, dan
nog hoor je erbij. En erbij horen, daar
gaat het om. Dat lukt ook alleen als
je dezelfde taal spreekt. Nawal (13):
“Overal in Kanaleneiland hoor je straattaal. Het is gewoon onze taal.”
Of, zoals Nassira rapt: “Ik ben van de
straat en de straat die is van mij. Niemand die me haat en beter ben ik vrij.
Dit is wie ik ben. Dit is hoe het gaat.
Kijk naar wie ik ben, niet naar wat ik

laat.”

Lezer maar geen lid?

O

nder onze lezers zijn ook veel méélezers. Misschien bent u zelf wel zo iemand
die Onze Taal doorgeschoven krijgt van vrienden, familie of collega’s. Als dat
zo is, dan mist u wel wat. Want als Onze Taal-abonnee bent u vanzelf ook lid van het
Genootschap Onze Taal, en kunt u dus gebruikmaken van de diensten voor leden.
Bovendien krijgt u het tijdschrift altijd vers van de pers op de mat. En u steunt er
het genootschap mee. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want voor jaarlijks tien
kleurrijke, leerzame en leesbare nummers betaalt u slechts € 31,–!
Word nu abonnee en ontvang de 8 nummers van april tot en met december
2011 voor € 25,–. U krijgt dan het boekje Merken worden woorden van Van Dalehoofdredacteur Ton den Boon cadeau.
Aanmelden: mail (administratie@onzetaal.nl) of bel (070 - 356 12 20) en verwijs
naar deze aanbieding.

b

Gaston Dorren
Onze taal is helder én subtiel, eenvoudig én rijk.

De logica van onze
klinkerspelling

Ook rijmen, tellen en schelden kunnen we als de
beste. Dat we een hoge dunk hebben van het
Nederlands, is dus terecht. Of toch niet? Gaston
Dorren vergelijkt onze taal met de talen van de
rest van Europa.

W

at heeft het Nederlands
toch een mooie spelling.
Kijk nu bijvoorbeeld eens
naar de schrijfwijze van lange en korte
klinkers. Heerlijk. In open lettergrepen,
eindigend op een klinker dus, is de
klinker lang: ra, raden. In gesloten lettergrepen, eindigend op een medeklinker, is een enkele klinker kort (rad),
een dubbele lang (raad). Ingewikkelder
dan dat is het niet. Nou ja, een béétje
ingewikkelder wel, want we schrijven
natuurlijk ‘tien taaie zeelieden’ en niet
‘tiin taie zeliden’. Maar dit staat vast:
het is een sierlijk systeem, logisch en
buitengewoon navolgenswaardig.
Vreemd en jammer dan ook dat ons
systeem verder nergens in Europa voorkomt. Toegegeven, sommige Europese
talen hebben het ook gewoon niet nodig. Ze maken in de uitspraak van hun
klinkers nu eenmaal geen onderscheid
tussen lang en kort. Dat geldt voor de
Romaanse talen, zoals het Frans, voor
de meeste Slavische talen, zoals het
Russisch, en nog voor een paar andere
talen: Grieks, Albanees en Baskisch.


La s ti g

Alle andere talen hebben wél lange en
korte klinkers. Maar sommige laten
daar op papier weinig tot niets van blijken. Het Deens is het ergst. Zie je het
woord vis, dan moet je raden: heeft het
een korte ie-klank? Dan betekent het
‘zeker’. Of een lange? Dan is het ‘wijs’.
Een beetje lastig voor Denen, erg lastig
voor vreemdelingen die de taal willen
leren. Het Deens deelt deze onhebbelijkheid met twee talen die in tegengestelde uithoeken van Europa worden
gesproken: het Turks en het Welsh (de
Keltische taal van Wales). Ook daar is
het meestal gissen naar de lengte van
klinkers. Alleen als de betekenis ervan
afhangt, wordt een klinker alsnog gemarkeerd. Zo betekent het Turkse s, ura,
met een kort aangehouden oe-klank,
‘hier’, en s, ûra, met een lang aangehouden oe, ‘raad’. Ook het Welsh plaatst
op zulke twijfelgevallen een circumflex
oftewel dakje: ffon (‘stok’) versus ffôn
(‘telefoon’).
De meeste andere Europese talen
doen gelukkig wat meer hun best om op

Onze taal is de beste [2]

papier te laten zien hoe de klinkers uitgesproken moeten worden. Zweeds en
Noors bijvoorbeeld. Net als bij ons is
een klinker daar lang als de lettergreep
open is en kort als hij gesloten is. Alleen
hebben ze andere ideeën dan wij over
wanneer een lettergreep open of gesloten is. Als open beschouwen ze hem als
hij op een klinker of één medeklinker
eindigt: hel wordt dus uitgesproken als
(en betekent ook) ‘heel’. Om de klinker
kort te maken zijn twéé medeklinkers
nodig: hell (Noors voor ‘heil, voorspoed’) wordt uitgesproken als ‘hel’.


C h aoti sch 

Datzelfde systeem is in het Duits terug
te vinden, maar minder consequent.
Statt (‘plaats’), bijvoorbeeld, heeft inderdaad een korte a, maar moet de a
lang klinken, dan schrijft men niet Stat,
maar voegt men ook nog een a toe:
Staat (‘staat’). En naast het korte Wall
(‘wal’) staan zelfs twee woorden met
een lange a-klank: Wal (‘walvis’), maar
ook Wahl (‘keuze’). Chaotisch, die Duitsers. (De Engelse en Friese klinkerspelling zijn nog veel chaotischer. Daar
zwijgen we maar beter over.)
Goed, het Zweeds-Noorse systeem is
niet onaardig, maar voor de rest steekt
het Nederlandse systeem er toch wel
met kop en schouders boven uit. Ja
toch?
Nou nee. In diverse andere Europese
talen is men op een idee gekomen waar

wij nog wel iets van zouden kunnen
leren. En wel dit: lange klinkers krijgen
een accentteken. Lógís toch? Het Tsjechisch en Slowaaks, de enige Slavische
talen waarin lange en korte klinkers te
horen zijn, doen dat zo. Ook het Iers,
berucht om zijn complexe spelling,
houdt het ditmaal simpel en doet hetzelfde. En het Hongaars gebruikt deze
methode zelfs bij woorden met een umlaut: öt (‘vijf’) is kort, őt (‘hem’, ‘haar’,
‘het’) lang.
Zo’n eenvoudig accent aigu is misschien wel wat, eh, gewoontjes. De beide Baltische talen, Lets en Litouws, hebben zichzelf daarom met een opvallender teken getooid. De Letten plaatsen
op lange klinkers liggende streepjes
(strēpjes), de Litouwers gaan voor
staartjes (sta˛rtjes). Heeft toch wat meer
cachet.
Nadeel: al die frutsels, van á en ē tot
ő en u˛, leveren een wat onrustig schriftbeeld op. Een beetje als het Frans, dat
er met zijn accenttekens en apostrofs
altijd uitziet alsof iemand eroverheen
gemorst heeft. Maar ook dat is te ondervangen. Met het summum van logica en
zen-achtige eenvoud. Niks geen gedoe
met open en gesloten lettergrepen. Niks
geen streepjes en staartjes. Nee: een
korte klinker schrijf je enkel, een lange
dubbel. Dat is het strakke en functionele
‘Nordic design’ waarvoor de zustertalen
Fins en Ests hebben gekozen.
Verdikeme zeg. Je zou er bijnaa jaa
loers op worden.

Het Ests: strak en functioneel spellingsysteem.
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Tijdens de eerste jaren van de Japanse
bezetting van Nederlands-Indië
ontstond er onder jongeren in de
interneringskampen een eigen taal:
een mengeling van Nederlands met
uitdrukkingen uit het Maleis en de
straattaal van Jakarta. Een van de
laatste mensen die zich deze bijzon
dere variant nog herinneren, is Frans
Schreuder. “Het was een luchtige
taal, maar ook een beetje macho.”

Marc van Oostendorp

Interneringskamp Tjideng in het toenmalige Batavia (Nederlands-Indië), 1945.

“Ook uit Indië?”
Een vergeten kamptaal uit de Japanse bezetting

W

anneer de Haagse pianoleraar Frans Schreuder
(1930) de afgelopen decennia aan het vrouwenkamp dacht waarin
hij als kind gezeten heeft, pakte hij vaak
een papiertje. “Ik heb altijd aantekeningen gemaakt van de gekke woorden en
zinnen die we in het kamp Tjideng gebruikten.” Hij is misschien een van de
laatste mensen die zich herinneren dat
er in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog in de kampen in Indonesië
een heel eigen taal gesproken werd. “Ik
heb deze week nog vijf mensen gebeld
die in andere kampen gezeten hebben.
Die wisten er niets meer van. Misschien
komt het doordat ik een taalfreak ben.
Ik hoor nóg hoe de mensen spraken.”
Tjideng was een van de grootste Japanse interneringskampen in Indonesië.
Schreuder kwam er terecht doordat hij
als jongetje de eerste tijd bij zijn moeder mocht blijven. Toen hij in 1943 dertien werd, moest hij naar een mannenkamp. Daar was geen sprake meer van
kamptaal. “Die mannen waren alleen
nog maar bezig met overleven.”
90
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O p ti m i s ti sch

Zijn herinneringen aan het vrouwenkamp zijn daarentegen bijna warm.
Toen de Japanners begin maart 1942
Nederlands-Indië – het huidige Indonesië – binnenvielen, werden alle Nederlandse mannen onmiddellijk geïnterneerd. Vrouwen en kinderen waren in
eerste instantie nog min of meer vrij, al
moesten ze zich wel vestigen in aparte,
‘beschermde’ wijken: getto’s die in de
loop van de oorlog zouden uitgroeien
tot kampen.
“Zeker voor ons kinderen was het
kampleven in het begin avontuurlijk en
stoer”, vertelt Schreuder. “Onze moeders, die altijd bedienden hadden gehad, bleken ineens hard te kunnen werken. De sfeer was vooral optimistisch,
ook wel door een racistisch idee dat er
leefde. Het was niet denkbaar dat wij
blanken lang door een Aziatisch volk
overheerst zouden worden.”
Uit die relatief onbekommerde sfeer
kwam de nieuwe kamptaal voort: een
taal die overwegend door jongeren
werd gebruikt, die veel krachttermen

kende, en waarin bijvoorbeeld allerlei
invloeden uit het Maleis – de voorloper van het tegenwoordige Indonesisch – voorkwamen. Een taal die volgens Schreuder “vooral luchtig” was,
maar ook “een beetje macho”. “De
omgangsvormen waren in Indië toch
al ruwer dan in Holland.”


B e-w è - s e n

Voor Schreuder was het allemaal
nieuw. “Voor de oorlog woonden we
in een Europese enclave in Batavia,
het huidige Jakarta. Contacten met de
lokale bevolking waren er nauwelijks.
Mijn ouders waren in de jaren twintig
uit Holland gekomen en we behoorden dus tot de eerste generatie. We
spraken heel beschaafd Nederlands –
misschien wel deftiger dan in het
moederland.” Toch waren bepaalde
woorden anders: “We zeiden nooit
‘matras’ maar ‘bultzak’ en nooit ‘medicijn’ maar ‘obat’. Als je wél die Hollandse woorden gebruikte, was je óf
net uit het moederland overgekomen,
óf je was een aansteller. Nog steeds

Foto: dhr. Ripassa

kan ik soms makkelijker op het Indische
woord bajem komen dan op het Nederlandse spinazie.”
De meeste Nederlandse ouders hamerden erop dat hun kinderen geen
Indisch accent mochten overnemen.
“Ze waren misschien bang dat hun kind
ineens met een niet-Nederlandse jongen
of meisje thuis zou komen.” Maar
Schreuders ouders láchten vooral als
hun kinderen tijdens een ruzie met een
zwaar accent ineens riepen: “Heb ik dat
gedaan? Be-wè-sen!” (oftewel: ‘bewijzen!’). Een enkele keer werd er zelfs
voor de grap Maleis gesproken: “Mijn
vader was bijzonder taalgevoelig. Hij
noemde juffrouw Vanger van de lagere
school vanaf het eerste begin ‘si-Tankap’; tankap betekent ‘vangen’.”


O p sch oo l  pl a at s e n

Foto: Onze Taal

In het kamp vielen de oude maatschappelijke scheidslijnen weg. “We kwamen
in contact met mensen uit heel andere
milieus, die veel meer verindischt waren
en die veel meer kennis hadden van de
straattaal van Jakarta (het petjok) en
van andere talen. Wij jongeren vonden
dat stoer en we pikten dat op. We gebruikten nieuwe krachttermen. Dalderidal bijvoorbeeld, met zo’n echt Indische
harde d. Of smeu-de-pipeu.” (Zie voor
meer voorbeelden en toelichting ook
het kader op deze bladzijde.)
De vreemde woorden werden aangepast aan het Nederlands. “De kampomheining heette een ‘gedek’. Daaruit

“We gebruikten nieuwe krachttermen.
Dalderidal bijvoorbeeld, met zo’n echt
Indische harde d. Of smeu-de-pipeu.”
maakten we een werkwoord gedekken;
dat sloeg op het smokkelen door die
omheining heen. Wij gaven dan bijvoorbeeld een hemd aan een inlander
– ik gebruik nu een woord uit die tijd –
aan de andere kant, en kregen daar
een kip voor terug.”
Uit het Japans werden geen woorden overgenomen (“We zagen die Japanners eigenlijk niet”), maar wel uit
het Engels. “Een vriend noemden we
‘pel’ of ook ‘pe’, van het Engelse pal.
Als we te weinig geld hadden, zeiden
we ‘Ik zit short.’ We dronken geen
sinaasappelsap, maar ‘orange crush’.
En maggi noemden wij ‘meggi’. Ik heb
weleens gehoord dat dat Australische
invloed zou zijn geweest. Australië was
toch het dichtstbijzijnde andere werelddeel. Vooral Indische mensen gebruikten dat soort woorden graag, die wilden zo westers mogelijk lijken. Veel
mensen spraken ook Nederlands op
een statige manier. In plaats van ‘m’n
huis’ zei men ‘mijn huis’. Of ze zeiden:
‘Ik wil mijn dochter op die school
pláátsen.’”
Wat bedoelt Schreuder trouwens als
hij het heeft over “Indische mensen”?
“Als men het tegenwoordig over Indische mensen heeft, word ik daar ook
toe gerekend, omdat ik daarvandaan
kom. Maar wij beschouwden ons indertijd als echte Hollanders. Indische mensen was een nette manier om de oorspronkelijke bevolking te benoemen –
beter dan scheldwoorden als blauwen.”

“We kónden ook niet anders dan Nederlands spreken met elkaar, want ons
Maleis was erg slecht. De meeste Nederlanders spraken alleen wat Pasar-Maleis,
de taal van de markt. Dat vind ik achteraf arrogant van zo’n koloniaal systeem, dat we maar net genoeg Maleis
uitbraakten om ons tegenover een bediende verstaanbaar te maken. In de
dorpen spraken sommige Nederlanders 

Tjideng-slang
Als herinnering aan de oorlog en het
vrouwenkamp Tjideng publiceerden
Ingeborg Tückermann en Gwendolyn
de Ruyter de Wildt, beiden voormalige
bewoonsters van het kamp, een bundel
gedichtjes waarin kamptaalwoorden
gebruikt worden, zoals:
Dalderidal, o, wat hèb ik ’n sch...t
Want ik hèb hòndse keet, met
si-Aleid
Ik zeg: ‘Ajò, baggi mij ’n vods’
Zegt zij: ‘Dònder op jij, smeu-depipeu, knòts!’
Ik natuurlijk, pe! Wah ik geef haar ’n
hijs
En si-Aleidje springt op met gekrijs
Verkoopt mij ’n dreun-doèrr, precies
in mijn smoel!
Semèrr, behóórlijk potig zeg, boekan
maïn betoel!
Woordverklaring door Frans Schreuder:



Frans Schreuder: een van de laatsten die zich de
kamptaal in Tjideng nog herinneren.

N i e t i n d e pu t

De kamptaal was illegaal, omdat het
gebruik van het Nederlands door de
Japanners verboden was. “Officieel was
Maleis de voertaal. Natuurlijk spraken
we toch wel Nederlands met elkaar.
Bovendien waren de mensen vindingrijk. In het begin, toen mijn vader al
was opgepakt maar wij nog min of
meer vrij waren, mochten we hem weleens een pakje brengen. Daar mochten
we dan ook een briefje bij doen, maar
dat moest in het Maleis. Dan schreef
iemand “Saja tidak doedoek di dalam
soemoer.” Dat betekent letterlijk ‘Ik zit
niet in de put’, maar iemand die geen
Nederlands verstaat, en de uitdrukking
in de put zitten dus niet kent, dacht:
nou ja, die Hollanders zijn gek.”

dalderidal krachtterm
wat heb ik ’n sch[ij]t ‘wat baal ik’
keet hebben ‘ruzie hebben’
si voorvoegsel bij eigennamen (van
bekenden)
ajo aanmoediging
baggi mij ’n vods ‘geef mij een (siga
retten)peuk’
smeu-de-pipeu uitroep waarvan de
afzonderlijke woorden geen echte
betekenis hebben
pe ‘vriend’ (van het Engelse pal, dat
ook gebruikt werd)
doèrr versterking van het voorafgaan
de; in dit geval dus: ‘een fikse dreun’
semèrr uitroep
boekan maïn betoel (Maleis) ‘werkelijk
geen kinderspel’
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wel veel beter Maleis, bijvoorbeeld omdat ze in bedrijven werkten, waardoor
ze veel met de lokale bevolking in contact kwamen. Maar in de grote stad
leefden de Nederlanders toch veel
meer in een besloten kring.”


S ti efje

“Het waren weliswaar vooral de jongeren in het kamp die de nieuwe taal
maakten, maar je zat daar zó op een
kluitje dat de moeders die uitdrukkingen overnamen. Als we ergens mee
zaten, zeiden wij: ‘Ik heb schijt.’ Mijn
moeder, die een vlotte vrouw was,
hoorde ik dat op een bepaald moment
óók gebruiken, al maakte ze het wel
iets netter. Ze zei: ‘Ik heb sch.’”
“Het was een gevoelstaal, een taal
waarmee we onze onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brachten. Die
gevoelens komen nog wel terug als ik
eraan terugdenk. Nadat we teruggekomen waren in Nederland, zijn we meteen weer opgegaan in de Nederlandse
samenleving. Ik zei in het begin wel
een keer ‘stiefje’ in plaats van ‘stufje’,
maar dat leerde ik meteen af. Die taal
zijn we een beetje kwijtgeraakt. Aan de
andere kant: als mijn zus vroeger met
mij aan de telefoon zat, zeiden haar
kleine kindertjes: ‘Heb je oom Frans
aan de lijn? Je praat zo Indisch.’ Mijn
moeder stond zich een keer te ergeren
voor een verkeerslicht naast een andere
dame, en zei in zichzelf: ‘Ajo!’ ‘Ook uit

Indië?’, vroeg die vrouw.”
De Maleise voorbeelden in dit artikel zijn
gespeld op de manier zoals die onder het
Nederlands bestuur gebruikelijk waren, niet
volgens de huidige Indonesische spelling.

Het kamp Tjideng
Tjideng, oorspronkelijk een armere wijk
van Batavia (tegenwoordig Jakarta),
was het grootste vrouwenkamp van de
Japanse bezetter in Nederlands-Indië.
In de beginjaren woonden er ongeveer
tweeduizend Nederlandse vrouwen en
kinderen. Aan het eind van de oorlog
was dat aantal gegroeid tot meer dan
tienduizend, terwijl de Japanners de op
pervlakte van de wijk verkleind hadden.
Tijdens de oorlog verslechterden de
leefomstandigheden dan ook steeds
meer. In het bijzonder in 1944-1945,
onder de Japanse kolonel Kenichi Sonei,
heerste er een waar schrikbewind.
Sonei werd onmiddellijk na de oorlog
geëxecuteerd.
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Aanbiedingen voor lezers
Twee nieuwe delen in
de ‘Geregeld’-serie
Grammatica geregeld

I

n Grammatica geregeld
worden zo’n 140 gram
maticale termen glashelder uitgelegd door
de Taaladviesdienst van
Onze Taal. Alle gebruike
lijke benamingen komen
aan bod: van basisbe
grippen als ‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘lijdend voorwerp’ tot ter
men als ‘rangtelwoord’ en ‘bepaling van
gesteldheid’. Elk begrip wordt geïllustreerd
met duidelijke voorbeelden. Een compact
maar compleet overzicht van alle woord
soorten en zinsdelen, plus bruikbare advie
zen over praktijkkwesties. Zeer geschikt
voor docenten, studenten en iedereen die
zijn grammaticale kennis wil opfrissen.

Tekstvorm geregeld

T

ekstvorm geregeld,
geschreven door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal, biedt tips en
richtlijnen voor het
uiterlijk van teksten in
het algemeen en tien
tekstgenres in het bijzonder. E-mails, brieven,
cv’s, uitnodigingen, persberichten, weten
schappelijke artikelen, webteksten – dit
boek laat zien waaraan je moet denken, en
in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.
• Grammatica geregeld (gelijmd, 124 blz.)
kost  11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestel
code: gram.
• Tekstvorm geregeld (gelijmd, 140 blz.) kost
 11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: tekst.

Combi-aanbod
• Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld
zijn samen te koop voor  22,50 incl. porto.
België:  26,50. Bestelcode: tekst+gram.
• De eerder verschenen delen Spelling geregeld en Leestekens geregeld (zie www.onzetaal.
nl/boeken/taalgeregeld.php) zijn ook samen
te koop voor  22,50. België:  26,50. Bestel
code: spel+lees.
• De vier boeken samen (Grammatica geregeld, Tekstvorm geregeld, Spelling geregeld en
Leestekens geregeld) kosten  43,–. België:
 49,–. Bestelcode: geregeld.

Van Kooten en De Bie

I

n 2007 zijn Wim
de Bie en Kees
van Kooten be
noemd tot erelid
van het Genoot
schap Onze Taal.
Ter gelegenheid
daarvan ver
scheen toen het
boekje En wel
hierom ... Het be
vat een door Ewoud Sanders samengesteld
lexicon van de vele woorden en uitdrukkin
gen waarmee Van Kooten en De Bie het
Nederlands hebben verrijkt, plus het jury
rapport en twee artikelen, van Henk van
Gelder en Kees Fens.

Voor e 4,95 thuisbezorgd
En wel hierom ... Kees van Kooten en Wim de Bie
en hun invloed op het Nederlands (gelijmd,
96 blz.). Prijs:  4,95. België:  5,95. Bestel
code: Koot&Bie.

Frans idioom

W

ie de eerste
beginselen
van het Frans on
der de knie heeft,
krijgt vervolgens
al snel te maken
met allerlei ty
pisch Franse zegs
wijzen. In het
idioomwoorden
boek Franse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen,
afkortingen en letterwoorden zijn 1500 gang
bare uitdrukkingen en 250 veelgebruikte
spreekwoorden verzameld. Het boek geeft
de betekenis ervan, verduidelijkt het ge
bruik met een voorbeeldzin en geeft ety
mologische informatie. Als extra verklaart
het ook nog 100 vergelijkingen, 100 verkor
tingen en 130 letterwoorden. Bovendien
zijn er voor alle onderdelen oefeningen toe
gevoegd. Het boek is in Nederland alleen
bij Onze Taal verkrijgbaar.

Thuisbezorgd voor e 30,–
Franse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Yohanne Laurent is een
uitgave van CIPL in Luik (gelijmd, 234 blz.).
Prijs:  30,–. België:  36,–. Bestelcode:
Theissen.

Voor meer aanbiedingen zie
www.onzetaal.nl/aanbiedingen

Etymologie Brabants

H

et Brabants wordt
gesproken van
’s-Hertogenbosch tot
Antwerpen en Brussel,
en van Bergen op Zoom
tot Tienen. Het is een
karakteristiek dialect,
met woorden als gaals,
houdoe, troelieke, kierewiere, sebbedezeke, sjapsuker en fluwijntjes.
Dialectoloog-etymoloog-naamkundige
Frans Debrabandere behandelt in zijn
Brabants etymologisch woordenboek de
herkomst van deze en duizenden andere
Brabantse woorden. Een gedegen naslag
werk over de rijke geschiedenis van de
Brabantse woordenschat.

e 36,– voor lezers van Onze Taal
Brabants etymologisch woordenboek is een
uitgave van het Davidsfonds (gebonden,
590 blz., winkelprijs  39,95). Prijs:  36,–.
België:  39,–. Bestelcode: Brabants.

Vlaamse gemeentenamen

O

nze plaatsnamen
zijn stille getuigen
van het verleden. Ze
gunnen ons vaak een
blik op het vroegere
landschap, en vele
weerspiegelen de talen
van de oorspronkelijke
bewoners. Zo verwijzen
veel Vlaamse gemeentenamen naar Kelti
sche, Romeinse en Germaanse voorzaten.
In De Vlaamse gemeentenamen beschrijft
een team van naamkundigen de betekenis
en de historie van alle Vlaamse gemeente
namen. Wat heeft Aalter te maken met jene
verbessen? Leefden er wolven in Wulver
gem? En van waar komen namen als Schelle
belle, Leuven, Ophoven en ’s-Gravenwezel?

e 27,– voor lezers van Onze Taal
De Vlaamse gemeentenamen is een uitgave van
het Davidsfonds (gebonden, 400 blz., winkel
prijs  29,95). Prijs:  27,–. België:  30,–.
Bestelcode: gemeentenamen.

Combikorting: e 12,40
De Vlaamse gemeentenamen en Brabants
etymologisch woordenboek zijn samen te
koop met  5,50 extra korting. Combiprijs:
 57,50. België:  69,–. Bestelcode:
combipakket.

Rijmelarij

R

ijmelarij is een een
voudig te spelen
gezelschapsspel, waar
bij het aankomt op
rijmvaardigheid,
woordkennis en een
goed geheugen. Het
spel bestaat uit 51
kaartjes met daarop
een rijmklank – bijvoorbeeld aus, oen of oos
– en het is de bedoeling om om beurten
een woord te noemen dat daarop rijmt, tot
er iemand met zijn mond vol tanden staat
of een verkeerd woord noemt. De winnaar
krijgt het kaartje; wie het eerst tien kaartjes
heeft wint het spel. Per beurt komen steeds
twee spelers in actie, maar het spel kan ook
in grote groepen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes.
Prijs:  10,95. België:  11,95. Bestelcode:
rijmelarij.

Woordenboekspel

H

et Woordenboekspel is een gezellig
tijdverdrijf voor lange
zomeravonden en
druilerige zondagmid
dagen. In dit spel draait
het om het raden van
de betekenis van moei
lijke woorden, en een
woordenboek is daarbij onontbeerlijk. Spe
ciaal voor dit spel is er het Woordenboekspelwoordenboek, dat van zo’n 3500 moeilijke
en niet vaak voorkomende woorden de
betekenis omschrijft. Bovendien worden de
spelregels hierin uitgelegd. Het enige wat
je verder nog nodig hebt voor dit leuke
groepsspel is pen en papier.

Spellingcursus
op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op lap
top of pc, dat kan
met de digitale
spellingcursus van
communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en
Onze Taal. In korte modules worden de be
langrijkste onderwerpen van onze spelling
uitgelegd: c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en
tussen-s, hoofdletters, aaneenschrijfregels,
enz. Bovendien wordt er ingegaan op inter
punctie en taalkwesties als hen/hun en
dat/wat. Alle lesstof kan geoefend worden.
De gehele cursus is in twee à drie uur te
doorlopen en hij wordt afgerond met een
eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor
eigen data), en is geschikt voor alle bestu
ringssystemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

Taal-top-100

T

aal-top-100 is een
handzaam, bon
dig en overzichtelijk
boek, dat antwoord
geeft op de meest
voorkomende vragen
op het gebied van
spelling, grammati
ca, woordkeuze en
leestekens. De ant
woorden zijn kort en duidelijk, en laten vaak
zien hoe het in vergelijkbare gevallen moet.
Tweede, herziene (en goedkope) uitgave.

Thuisbezorgd voor e 14,95

Thuisbezorgd voor e 14,95

Woordenboekspel (136 blz.) is een uitgave van
MoosMedia en kost  14,95. België:  18,95.
Bestelcode: woordenboekspel.

Taal-top-100 is een uitgave van Sdu Uitgevers
(gelijmd, 221 blz.). Prijs:  14,95. België:
 18,95. Bestelcode: top-100.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).
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Gespierde taal
Taal- en spraakstoornissen [3]:
articulatieproblemen

Illustratie: Frank Dam

Aan het voeren van een simpel gesprekje komen meer dan honderd spieren te
pas, via vele zenuwen aangestuurd door de hersenen. Er hoeft maar ergens in
dat ingewikkelde systeem iets mis te gaan, of het is al te horen aan onze spraak.
Niet vreemd dus dat er zo veel soorten articulatiestoornissen zijn.

Gaston Dorren

S

oms zoek je één klein dingetje,
maar heb je na een paar uur de
hele kamer opgeruimd – en veel
meer gevonden dan dat ene. Zo kun je
ook een deskundige raadplegen met één
kleine vraag. Bijvoorbeeld: hoe komt
het dat mensen slissen? Na anderhalf
uur zijn alle articulatiestoornissen gerangschikt en verklaard, van nasale
klinkers bij een ‘hazelip’ tot – ja, dat
gelukkig ook: slissen.
Praten is werk. Niet alleen denkwerk,
maar ook lichamelijke arbeid: er komen
meer dan honderd spieren kijken bij elk
gesprekje. We kunnen nog zulke prachtige gedachten hebben, als onze spieren
dwarsliggen kan niemand die horen en
verstaan.
94
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Praten is bovendien precisiewerk,
want spraakklanken luisteren nogal
nauw – die uitdrukking nauw luisteren
bestaat niet voor niks. Alle spieren zo te
laten samenwerken dat er precies een
goede Nederlandse k of aa te horen is,
is minstens zo moeilijk als precies de
juiste zuivere noot aan een viool ontlokken. Gelukkig vóélt het veel gemakkelijker. Dat is de vrucht van jarenlang oefenen – tenslotte speelt een violiste ook
moeiteloos de c of fis die ze wil spelen.


H az el i p

Voor lichamelijke arbeid moet ons lijf in
orde zijn. Om goed te kunnen praten
moeten bijvoorbeeld tong, lippen en
gehemelte welgevormd zijn. Mensen die

na verwijdering van een tumor uit hun
mond een deel van hun tong moeten
missen, zijn moeilijk te verstaan. Hetzelfde geldt voor kleine kinderen met
een spleet in lippen en gehemelte. Al
naar gelang de ernst van zo’n schisis (of
‘hazelip’) kunnen ze sommige spraakklanken moeilijk of zelfs helemaal niet
uitspreken.
“De lucht lekt dan uit hun mond naar
hun neus”, zegt neuropsycholoog prof.
dr. Ben Maassen, verbonden aan de universiteiten van Groningen en Nijmegen.
“Voor plofklanken, zoals p, k en t, moet
je juist luchtdruk opbouwen in de
mond. Door het loslaten daarvan ontstaat de plofklank. Kinderen met een
gespleten gehemelte kunnen dat niet.

Hun poging om zo’n klank te vormen
lijkt dan op een m of n, want dat zijn de
klanken die ontstaan als we lucht door
de neus laten gaan. Ook hun klinkers
worden nasaal, en zijn in ernstige gevallen moeilijk van elkaar te onderscheiden.”
Kinderen met een schisis worden in
welvarende landen geopereerd, maar
dat kan vaak niet op heel jonge leeftijd
en ook niet in één keer. Zolang er een
opening is, gaan kinderen vaak compenseren, zegt Maassen: “Omdat ze toch
een plofklank willen laten horen, produceren ze hem op een plek waar ze wel
luchtdruk kunnen opbouwen: bij de
glottis, het spleetje tussen de stembanden.” Die klank lijkt dan op het plofje
voor de a van verassen (‘tot as verbranden’) of beademen, de zogeheten glottisslag. Maar dat betekent dat ze in een
woord als pakket, met drie verschillende
plofklanken, drie keer zo’n glottisslag
laten horen. Dat vraagt veel fantasie
van de luisteraar.
Eenmaal geopereerd en gerevalideerd
kunnen deze kinderen alsnog foutloos
en vloeiend leren spreken, zoals cabaretier Jan Jaap van der Wal bewijst.


Slappe spi eren

Voor lichamelijke arbeid moet het lijf
niet alleen welgevormd zijn, maar ook
‘bedraad’ met goed functionerende bewegingszenuwen. Die zijn nodig om de
opdrachten van onze hersens over te
brengen naar de spieren die het uitvoerende werk moeten doen: grijpen, lopen, tillen en dus ook praten. Niet bij
iedereen “geven de zenuwen de signalen uit het brein goed door”, zegt Maassen. “Bij sommige kinderen ligt dat aan
een genetische stoornis. Andere zijn nog
voor de geboorte beschadigd door een
ziekte van hun moeder, zijn vergiftigd
met alcohol of hebben tijdens de bevalling schade opgelopen. Daarnaast zijn
er allerlei ziektes, zoals multiple sclerose, waardoor je deze stoornis als volwassene kunt verwerven. Nou ja, ‘verwerven’ – dat is natuurlijk een gek
woord hiervoor, maar zo heet dat nu
eenmaal in de geneeskunde. Oplopen
zou een beter woord zijn.” Doordat het
signaal te zwak doorkomt bij de spieren,
blijven die te slap. Voor goed articuleren
zijn juist krachtige spierbewegingen
nodig. Ook is door de slappe spieren de
gezichtsuitdrukking vaak “nogal sullig”,
zoals Maassen zegt. “Mensen kijken dan
dom, terwijl ze het helemaal niet zijn.”
Als iemand zulke slappe spieren
heeft, zit het probleem ‘laag’ in de
zenuwcellen, dat wil zeggen: dicht bij
de spieren. Als de schade ‘hoog’ in de

zenuwcellen zit, dichter bij de hersens,
zijn de spieren niet alleen slap, maar
daarnaast ook juist te gespannen en stijf
en maakt de patiënt spastische bewegingen. Spasticiteit kan diverse symptomen hebben, waar moeizaam spreken
er een van is.
Ondanks de verschillen hebben al
deze zenuwaandoeningen toch ook iets
gemeen: ze zitten een goede aansturing
van de spraakspieren flink in de weg.
Spraaktherapie kan vaak wel helpen,
“maar het praten blijft toch altijd problematisch”, weet Maassen.

zoeken die taalcentra er geschikte begrippen bij (‘ik’, ‘het zat zijn’). Vervolgens vormt met name het gebied van
Broca daarmee een grammaticale zin
(‘Ik ben het zat’) en bepaalt het hoe die
zin moet klinken (ongeveer ‘kbentsat’).
Dit halffabricaat gaat pas naar de motorische hersenschors, die als een soort
diadeem van links naar rechts over ons
brein loopt, iets vóór het hoogste punt.
Die motorische hersenschors bepaalt
dan welke spierbewegingen precies
nodig zijn.




R az e n d t e m p o

Hoe onberispelijk gevormd veel mensenlijven ook zijn en hoe flitsend hun
zenuwnetwerk ook communiceert, onze
aanleg voor bewegen verschilt behoorlijk van persoon tot persoon. De een is
eenvoudigweg handiger dan de ander.
Handiger met sporten, met doe-hetzelven, met musiceren en, ook weer,
met praten.
“Praten vereist een enorme coördinatie”, merkt Ben Maassen op. “Al die
spieren moeten precies op het juiste
moment de juiste beweging maken. De
borstspieren moeten voldoende adem
aanvoeren. De stembanden moeten trillen als we een d of een b willen zeggen,
of juist niet trillen als er een t of een p
op het programma staat. En dan moeten
met name het gehemelte, de lippen en
de tong ook nog de luchtstroom heel
precies sturen om de juiste klank te produceren. Dat alles moet bovendien in
een razend tempo: de meesten van ons
produceren tegen de twintig spraakklanken per seconde. Sommige mensen
kunnen dat zelfs heel goed nóg sneller
en tegelijk goed verstaanbaar blijven.

V i e r oc tav e n

Het spiegelbeeld van Herman van Veens
snelspreektalent heet ‘dyspraxie’, of preciezer gezegd ‘spraakdyspraxie’: een
buitengewone ónhandigheid in het aansturen van de spraakspieren. “Ook kinderen met dyspraxie weten wat ze willen zeggen en hoe het moet klinken”,
zegt Maassen. “Maar het lukt ze niet
goed om de juiste klanken daadwerkelijk te produceren. Je ziet vaak dat ze
echt met hun tong aan het zoeken zijn
naar de juiste plek in de mond. Hun uitspraakfouten zijn ook niet consequent.
Juist die grilligheid is kenmerkend. Zegt
iemand altíjd een t in plaats van een k,
dan heeft hij waarschijnlijk geen dyspraxie, maar een fonologisch probleem:
een verkeerd klankbeeld. Dat zit juist
weer in het gebied van Broca.”
De behandeling van dyspraxie vraagt
geweldig veel inspanning. De patiënt
moet de spierbewegingen leren die nodig zijn om bijvoorbeeld een t-klank te
maken, en die dan automatiseren. Maar
dat is nog niet alles. Die t maakt immers
deel uit van een hele stroom van klanken: kijk maar naar woorden als maakt,
uit en stroom. De patiënt moet dus ook

De een is eenvoudigweg handiger dan de
ander. Handiger met sporten, met doe-hetzelven, met musiceren – en ook met praten.
Denk aan iemand als Herman van
Veen.” Die weet inderdaad in zijn
bekende ‘Harlekijnlied’ een ongelofelijk aantal lettergrepen per minuut te
zingen.
Wat bij zulke talenten uitzonderlijk
soepel draait, is dat deel van onze hersenen waar we onze (spraak)bewegingen plannen: de motorische hersenschors. Dat is een ander deel dan de
twee bekende taalcentra, de gebieden
van Wernicke en Broca. Als we iets willen uitdrukken (bijvoorbeeld onvrede),

leren hoe hij de mond en de stembanden in eentwintigste seconde van de
ene stand naar de andere brengt. Allerlei spieren moeten een heel andere weg
afleggen om van een k naar een t te
gaan dan om van een ui naar een t te
gaan.
Het is, opnieuw, te vergelijken met
vioolspelen. Het vraagt al veel oefening
om een vinger van de linkerhand op
precies de goede plek te plaatsen om
een zuivere c te spelen (en dan moet de
rechterhand ook nog de strijkstok zorg- 
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Foto: Jeroen van Kooten

Prof. dr. Ben Maassen: “Slissen is niet het ernstigste articulatieprobleem. Vaak kan de logopedist het
verhelpen.”

vuldig bewegen – de ‘ademhaling’ van
het instrument, als het ware). Maar om
in een fractie van een seconde van willekeurig welke andere noot naar die c
toe te gaan, is nog een stuk lastiger.
Een viool heeft een bereik van bijna vier
octaven, oftewel ruim veertig tonen.
Dat betekent dat er ruim veertig maal
veertig, oftewel ruim anderhalfduizend,
overgangen van de ene noot naar de
andere mogelijk zijn, al komen sommige
daarvan veel meer voor dan andere.
Ook dat is dan weer vergelijkbaar met
het Nederlands, dat zo’n veertig klanken telt, waarvan sommige veel vaker
achter elkaar staan dan andere. Er
zijn overigens ook talen met veel meer
of veel minder klanken. Daar zou de
vergelijking met een orgel of een lier
zich eerder opdringen. Dyspraxiepatiënten zouden in die talen navenant
meer of minder moeite hebben om
het hele klanksystemen onder de knie
te krijgen.
Dat mensen met dyspraxie inderdaad
met de ene taal meer moeite hebben
dan met de andere, staat vast. Maassen
noemt nog een andere oorzaak daarvoor: “Sommige talen kennen uitsluitend simpele lettergrepen. In het Chinees begint een lettergreep met één
medeklinker, dan komt een klinker of
een tweeklank en dan tot slot eventueel
nog een n of ng. In Slavische talen daarentegen heb je vaak juist stapelingen
van medeklinkers, soms zelfs zonder
klinker. Die zijn voor mensen met dyspraxie moeilijker te leren.” Woorden als
prst (Kroatisch voor ‘vinger’) en dlh
(Slowaaks voor ‘schuld’) illustreren zijn
punt. Het Chinees lijkt dus meer op een
zin als ‘We gaan wandelen, kom je
96
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mee?’, terwijl Slavische talen eerder
lijken op ‘De kat krabt de krullen van
de trap.’


Sl i ss e n

Een eenvoudige gesproken mededeling
legt, al met al, een lange weg af: eerst
in het brein van het gebied van Broca
naar het bewegingscentrum, en van

daar via de zenuwen naar de mond en
omstreken. Het kan al op allerlei manieren misgaan in het gebied van Broca
(afasie). Er kan iets haperen in het bewegingscentrum (dyspraxie). Er kan
iets mankeren aan de zenuwcellen
(dysartrie). En natuurlijk kan de mond
beschadigd zijn (gespleten gehemelte
of een later ontstane beschadiging).
Bekende spraakgebreken als stotteren
en broddelen, die in de januari-aflevering van deze serie centraal stonden,
lijken te ontbreken in die wetenschappelijke indeling. “Die zitten dicht tegen
dyspraxie aan”, antwoordt Maassen,
“al snappen we niet precies hoe.”
“Slissen en andere zogenoemde functionele articulatiemoeilijkheden zijn in
het algemeen veel minder ernstig”, zegt
Maassen. “Ze zijn te vergelijken met
toevallig aangeleerde verkeerde bewegingen. Dat soort problemen kan een
logopedist in veel gevallen in een beperkt aantal sessies verhelpen.” (Maar
niet altijd dus; zie het kader.) “Mits je
als ouder niet te lang wacht. Na een
bepaalde leeftijd, als de verkeerde gewoonte te lang kans krijgt om in te
slijten, wordt het veel moeilijker om
ervan af te komen. Net zoals het steeds
lastiger wordt om een vreemde taal

nog accentloos te leren spreken.”

“Een standaard-s voelt onnatuurlijk”
Joyce van den Bogaard (1971) slist, al is dat tijdens het telefonische interview niet duidelijk
te horen. Haarzelf valt het wel scherp op als anderen het doen.
“Ik heb op de lagere school jarenlang logopedie gehad. Het was een nare ervaring, op het
barbaarse af. Eén oefening was dat ik een Tucje in mijn mond moest verkruimelen en dan
‘sinaasappelsap’ zeggen zónder kruimels te spuwen. Dat lukte natuurlijk niet.”
“Omdat ik goed kon leren, hoefde ik voor logopedie niet na te blijven, maar werd ik
tijdens Nederlandse les uit de klas gehaald. Verschrikkelijk vond ik dat, want ik was tóch al
een buitenbeentje, met mijn slissen en mijn hoge punten. Ik sprak in die tijd trouwens ook
nog zachtjes en binnensmonds, omdat ik zo onzeker was over mijn praten. Dat was niet
zo vreemd: er werden veel grappen en opmerkingen over gemaakt. En mijn vader had er
een handje van om me na te apen, op een manier die ik heel naar vond. Ik ben rond mijn
elfde gestopt met logopedie en heb maar geaccepteerd dat ik nu eenmaal slis. Als ik de s
zei zoals het hoort, voelde dat heel onnatuurlijk, alsof ik hele rare capriolen met mijn tong
moest maken.”
“Nu ik volwassen ben en meer zelfvertrouwen heb, zit ik er niet meer zo mee. Maar
toch: al heb ik een baan als communicatiemedewerker, ik zou niet snel een functie willen
waarin ik veel moet praten, ook in het openbaar. Slissen valt mij nog steeds erg op. Als ik
Rob de Nijs hoor praten, bijvoorbeeld. Of Marja van Bijsterveldt, de minister. Ik hoor het
niet alleen, ik zie het ook aan de stand van haar mond. Het leidt mij enorm af van wát ze
zegt.”
“Mijn dochter van negen slist ook. Ik denk dat dat kopieergedrag is. Maar gelukkig
bulkt zij van het zelfvertrouwen. Ze zal wel logopedie krijgen, denk ik, maar dat schijnen
ze nu pas te doen na het wisselen. En ik ga ervan uit dat het er bij logopedie tegenwoordig
anders aan toegaat dan in mijn jeugd.”
Een langere versie van dit interview is te lezen op www.onzetaal.nl/articulatie.

a

Taaltest
Taaladviesdienst

Van Aaf tot z

A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

absorbsie
absorpsie
absorptie
Costaricaans
Costa-Ricaans
Costa Ricaans
lit jumeau
lits jumeaus
lits-jumeaux
roetsjde
roetsjte
rutschte
tenauwenood
tenauwernood
ternauwernood

B. Vergroot uw woordenschat
1. peter
a. zwaar bier
b. kleine tuinboon
c. zakflacon voor drank
2. rut
a. vezelstof
b. hengsel aan een emmer
c. uitgetrokken onkruid
3. sas
a. bloeddrukmedicijn
b. sluis
c. zangvogeltje
4. tamboer
a. huursoldaat
b. ruiter
c. trommelaar

C. Zoek de fouten
1. Toen de balddadige branieschopper
naar zijn kamer sjeesde om een appel
te verstoppen, stuikelde hij in de
haast over het Oosterse tapijt op de
overloop.
2. Zijn Elstar verdween onder het pasge
restaureerde Louis XV-dressoirtje en
ontgoocheld maakte de jongen
rechtsomkeerd.

D. Extra
Welk jaartal staat hier in Romeinse
cijfers: MCMLXIX?

Marokkanen weigeren

“G

eweigerd als Surinamer”, staat er op het affiche. Heel
groot. Door de woorden heen staan drie rode kruisjes gestempeld. En eronder staat: “Discriminatie. Amsterdam is

er klaar mee.”
De affiches hangen overal in Amsterdam. Je hebt niet alleen “Geweigerd als Surinamer”, maar ook, onder andere: “Marokkanen weigeren”
en: “In elkaar geslagen als Jood”.
Ik begrijp het wel: mededelingen op affiches moeten heel kort zijn,
want je rijdt er zo langs. En dan heb je geen tijd om een zin te moeten
lezen als: ‘Ik ben bij een hippe disco geweigerd omdat ik een Surinamer
ben en dus een kleurtje heb. En dat is heel erg.’
Maar de uitroepen van deze antidiscriminatiecampagne zijn zó kort,
en daardoor zó onbegrijpelijk dat ik elke keer als ik erlangs fiets, alsnog
moet afremmen omdat ik in de war ben geraakt.
“Geweigerd als Surinamer” roept in mijn hoofd een heel vreemd verhaal op. Ik zie een Nederlander voor me (of een Belg of een Rus of een
Zuid-Afrikaan) die héél graag Surinamer wil worden. Hij meldt zich,
helemaal aangekleed en geschminkt als Surinamer, bij de Surinaamse
ambassade om een Surinaams paspoort aan te vragen. Maar hij wordt
keihard geweigerd.
Ook de halfzin “In elkaar geslagen als Jood” roept een bizarre fantasie
bij me op. Opnieuw door het woordje als. Ik zie iemand voor me die in
het dagelijks leven geen Jood is, maar op een avond besluit zich als Jood
te verkleden. Keppeltje opgezet, Thora onder de arm, en zo de straat op.
En zo, als Jood verkleed, wordt hij in elkaar geslagen.
En dan het affiche met “Marokkanen weigeren”. Als je hem snel leest,
zou je kunnen denken dat ermee wordt bedoeld dat Marokkanen van
alles weigeren – een verhaal dat we ook vrij veel te horen krijgen in de
media, dus die verkeerde associatie is snel gemaakt. Dat ze weigeren om
te werken, dat ze weigeren om gezellig mee te doen in de maatschappij,
dat ze weigeren om Nederlands te leren. Kortom, de zin “Marokkanen
weigeren”, hoe aardig bedoeld hij ook is, zou discriminatie juist in de
hand kunnen werken. Hetzelfde geldt voor een ander affiche van de
campagne, waarop de cryptische mededeling “Joden bedreigen” staat.
Zie je wel, zullen antisemieten denken, die Joden, die bedreigen altijd!
Vreemde bijwerkingen van deze dure, in elke abri aanwezige campagne. De andere bijwerking: dat ik me op mijn fiets de hele dag erger
aan die malle ambtenaar zonder taalgevoel die deze halfbakken zinnen
de wereld in heeft geslingerd. Hij zou geweigerd moeten worden. Als
ambtenaar.

Aaf Brandt Corstius

De antwoorden vindt u op bladzijde 103

van dit nummer.
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Steeds meer teksten komen digitaal
beschikbaar, en dat biedt ongekende
mogelijkheden. Via die tekstbestanden
kun je bijvoorbeeld ontdekken hoe
oud woorden zijn en hoe vaak ze voor
komen. Maar bij zulke grote bestanden
komt nog wel het een en ander kijken.
Op dit moment wordt er gewerkt aan
het samenstellen van een verzameling
Amerikaans Nederlandse teksten.

Nicoline van der Sijs
Meertens instituut, amsterdam

Nederlanders op de boot naar Amerika, 1947. Het Nederlands van zulke emigranten wordt verzameld in tekst
bestanden.

“De minuut da we uit
de skool kwamme”
Onderzoek in tekstbestanden Amerikaans Nederlands

I

edereen met een internetverbinding zoekt via Google weleens
informatie over het Nederlandse
taalgebruik. Antwoorden op eenvoudige vragen (‘Is het een scala aan of
van?’) zijn gemakkelijk te vinden. Maar
er zijn tal van vragen over taal die niet
op deze manier kunnen worden beantwoord. Bijvoorbeeld deze: in hoeverre
verschilt het taalgebruik van naar
Amerika geëmigreerde Nederlanders
van dat van niet-geëmigreerde Nederlanders? En hoe zijn die verschillen te
verklaren? Op het Meertens Instituut
proberen we al een tijdlang hier de
vinger achter te krijgen.
Er zijn al eerder pogingen gedaan
om de speciale kenmerken van het
Amerikaanse Nederlands te beschrijven. Jo Daan en Henk Heikens van het
Meertens Instituut legden in 1966 het
taalgebruik van nakomelingen van
Nederlandse emigranten uit de negentiende en twintigste eeuw vast, en Jaap
van Marle en Caroline Smits (ook van
het Meertens Instituut) deden hetzelfde in 1989.
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Jo Daan voerde gesprekken met een
groot aantal landverhuizers. Ze constateerde dat de ene Nederlandse Amerikaan veel meer leenwoorden uit het Engels gebruikte dan de andere. Dat geldt
ook voor leenvertalingen uit het Engels
(zoals meest van die tijd naar het Engelse most of the time) en van het Standaardnederlands afwijkende vormen.
Uit de uitspraak van de geëmigreerden
kon ze vaak opmaken uit welke regio
van Nederland (het oosten, zuiden, de
Randstad) hun voorouders afkomstig
waren, maar ze kon hun taalgebruik
niet vastpinnen op een specifiek Nederlands dialect. Zo zei een informant
tegen haar: “We leerden wel Engels op
skool, maar de minuut da we uit de
skool kwamme, dan vloge we naar buite
en dan was ’t alles Hollands.” “Kwamme” is Nederlands dialect, “de minuut
dat” zal een letterlijke vertaling van het
Engelse the minute that zijn, en de uitspraak ‘skool’ kan eveneens Engelse invloed zijn, maar kan ook teruggaan op
een Nederlandse dialectuitspraak. Door
de individuele verschillen lukte het

Daan niet tot algemene conclusies te
komen over ‘het’ Amerikaanse Nederlands.


K a lv e n e n om e n

Van Marle en Smits ontdekten twintig
jaar later weer andere dingen. Uit de
schriftelijke enquêtes die zij voorlegden
aan Nederlandse afstammelingen in
Iowa bleek dat allerlei onregelmatige
Nederlandse vormen waren verdwenen. Zo gebruikten informanten de
woorden kalven en omen in plaats van
kalveren en ooms. Verder kwamen Van
Marle en Smits formuleringen tegen als
hij hebt, wij doene(n), ik doet en zij leesden, waarvan ze veronderstellen dat ze
zijn ontstaan doordat de ondervraagden – die dagelijks Engels spraken en
hoorden – de grammaticale regels en
vooral de uitzonderingen van het Nederlands vergeten waren of nooit hadden geleerd. Maar een andere mogelijke verklaring is dat deze vormen teruggaan op de Nederlandse dialecten die
de eerste immigranten meenamen naar
de VS.

Foto: SPAARNESTAD PHOTO/INP/Tom Flanagan

Dát het Amerikaanse Nederlands bijzondere vormen bevat, is dus bekend,
maar er is nog veel onduidelijk over de
oorzaak, de precieze aard en de frequentie ervan. De bevindingen van de
wetenschappers zijn niet eenduidig.
Hoe komt dat? Het heeft onder andere
te maken met de beperkte hoeveelheden gegevens die zijn bekeken. Van een
systematische en integrale beschrijving
van het Amerikaanse Nederlands is nog
geen sprake.


O p g rote sch a al 

De moderne techniek kan het onderzoek uit de impasse trekken. Het is
tegenwoordig mogelijk om grote bestanden van teksten, zogeheten corpora,
automatisch met elkaar te vergelijken
en op die manier systematische verschillen in taalgebruik op het spoor te
komen. Wanneer we de beschikking
hebben over een omvangrijk corpus met
Amerikaans Nederlands, dan kunnen
we dat door de computer bijvoorbeeld
laten vergelijken met een corpus Nederlands (Standaardnederlands en Nederlandse dialecten) uit dezelfde periode.
Daaruit komt dan bijvoorbeeld naar voren dat de vormen hij hebt, wij doene(n)
en ik doet, die zijn aangetroffen in het
Amerikaanse Nederlands, in de negentiende eeuw in het Gelderse, Utrechtse
en Zuid-Hollandse dialect heel gebruikelijk waren; als we dan weten dat veel
landverhuizers juist uit die regio afkomstig waren, kunnen we concluderen dat
deze vormen geen ontwikkelingen zijn
van het Amerikaanse Nederlands maar
teruggaan op de moedertaal van de oor-

spronkelijke emigranten. Met behulp
van de computer kunnen we bovendien
voor het eerst systematisch de bijzonderheden van het Amerikaanse Nederlands in kaart proberen te brengen.
Met dit doel voor ogen is een stagiaire bij het Meertens Instituut begonnen met het samenstellen van een
corpus Amerikaans Nederlands. Dit zal
zo veel mogelijk Nederlandstalige teksten bevatten uit de hele periode dat er
Nederlands is gesproken in de VS, dat
wil zeggen van begin zeventiende eeuw
tot heden. Dan kan namelijk worden
onderzocht wanneer bepaalde afwijkende vormen voor het eerst voorkwamen
en wat hun frequentie in de loop van de
tijd is. De teksten moeten zo veel mogelijk het gesproken taalgebruik weerspiegelen; dat betekent dat bijvoorbeeld
persoonlijke brieven heel geschikt zijn.


M o o i e s pr e i d i n g

Het gelukkige toeval wil dat er relatief
veel Nederlandstalig materiaal uit Amerika beschikbaar is, met een mooie
spreiding door de tijd. Zo worden sinds
1974 in opdracht van de New York State
Library alle zeventiende-eeuwse Nederlandse documenten betreffende de kolonie Nieuw-Nederland die in New Yorkse
archieven liggen, in het Engels vertaald.
Binnen dit zogeheten New Netherland
Project hebben onderzoekers Charles
Gehring en Janny Venema inmiddels
achttien dikke delen Nederlandse documenten vertaald. Van die oorspronkelijke Nederlandse teksten – het gaat om
meer dan duizend documenten! – hebben zij eerst transcripties vervaardigd,

Amerikaans Nederlands
Een stukje uitgeschreven geluidsband, opgenomen door Jo Daan in 1966. De informant is
85 jaar en afkomstig uit Holland, Michigan; hij is zoon van Nederlandse immigranten en
geboren in de VS (D staat voor Jo Daan, M voor de informant).
D En wanneer bent u toen Engels gaan spreken?
M Well, toen wij naar school ging.
D En wanneer was dat?
M See, en eh dat was Engels. En dan moej’ en eh ja in die dagen ajje aj’ zes jaar wàà’n, see,
dan moes je nar school toe. En dan eh dan leerd’n wie’n beetje Engels, mar’t zoas noe, ik
ik ben, zeg mar, bij-j-eh grootvàder en vader en moe grootgebrácht, nae dan as wie in
huis waar’n dan moesen wij weer Hollans praat’. See en toe g... en toen’k trouwde eh, mij
vrouw’s volk die woonde hier naastdeur en die spraak’n, ja eh eh grandpa en gran... of ja
eh Skaap, eh they always talked Dutch about, i nie zo, see en ja naturally eh dan dan
spraak’n wij-j-ook Du... ook Holláns, so eh ik hè ik ja ik heb al mijn leev’n eh Holláns kun
n’n praat’n, ’cause eh... (…)
D Maar u sprak natuurlijk op uw werk Engels.
M Ja, ja.
D En wat was dat werk, wat u hier deed?
M Eh m... eh melk eh eh delivering milk, zeg mar, melk an eh nar customers in Holland;
had ik voor twintig jaar eh zeg mar ja wat zè wat noem je dat in’t Hollands.

“In behalf van my
onfangen”
Een achttiende-eeuws Nederlandstalig
document uit Amerika dat beschikbaar
is gesteld door Kees-Jan Waterman, is
een handelsboek van Johan Jacob Rog
gen, dat loopt van 1751 tot 1795. Daarin
staan allerlei interessante vormen
waarin mogelijk sprake is van Engelse
invloed. “Sackmess”, bijvoorbeeld, en
“febrewary” en “January”. Ook komt
het Engelse “see” voor, in plaats van zie,
en “in behalf van my onfangen”, waar
schijnlijk een samentrekking van het
Engelse in behalf of en het Nederlandse
ten behoeve van.

die niet zijn gepubliceerd maar wel digitaal beschikbaar zullen komen voor onderzoek. Ook uit de achttiende eeuw bestaan er Nederlandstalige documenten
(zie ook het kader hierboven).
Van de stroom Nederlandse emigranten die in de negentiende en twintigste
eeuw naar de VS trokken, is eveneens
materiaal beschikbaar: er zijn diverse
boeken samengesteld met brieven van
landverhuizers aan hun familieleden in
Nederland. Helaas dateren veel brieven
uit de periode van emigratie of vrij snel
daarna, terwijl brieven van mensen die
al langdurig in de VS wonen, of van hun
nakomelingen, voor taalonderzoek veel
interessanter zijn, omdat hun Nederlands meer aan ‘slijtage’ onderhevig is.


o pro e p

Om het materiaal aan te vullen, willen
we graag uw hulp inroepen. Mocht u
brieven bezitten van familieleden die
minstens vijftig jaar geleden hun geluk
in Amerika zijn gaan beproeven (of
nakomelingen van hen), en wier taalgebruik duidelijk afwijkt van het Standaardnederlands, dan zou u ons een
groot plezier doen als u dit materiaal opstuurt naar Nicoline.van.der.Sijs@meertens.knaw.nl. U hoeft het origineel van
de brief niet weg te geven. We hebben
genoeg aan een foto of scan van de gedateerde brief, een in Word overgetikte
versie (zodat de brief digitaal doorzoekbaar is), en informatie over uw familielid: leeftijd, naam, geboorteplaats, etc.
Wie weet kunnen we over enkele jaren mede dankzij uw bijdrage een definitieve beschrijving van het Amerikaanse
Nederlands presenteren. En mocht u
nu al nieuwsgierig zijn naar hoe het
Amerikaanse Nederlands vijftig jaar
geleden klonk, dan kunt u dat horen op
www.meertens.knaw.nl/soundbites. 
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 4

99

Arjen van Veelen

Ingepakt

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de

“T

oiletpapier, bijzonder breed,
superzacht en absorberend
PREMIUM QUALITY met
een 100% fijne celstofstructuur. Met 4
lagen, bijzonder wollig, zacht, verzorgend en daardoor ideaal voor de gevoelige huid. Door de meerlagige structuur
buitengewoon comfortabel, zeker,
scheurvast en hygiënisch. Door de
breedte, sterkte, zachtheid en het absorptievermogen van het papier is het
een zuinig, gunstig en luxueus toiletpapier. Ideaal voor de dagelijkse intieme
hygiëne.”
Deze royale omschrijving komt van
een pak Floralys-toiletpapier, te koop
bij de Lidl. Onze Taal-lezer Marieke van
Kessel, die de tekst instuurde, vermoedt
dat de tekstschrijver per woord werd
betaald. En inderdaad: alles wat er over
toiletpapier te zeggen valt, is in deze
tekst uitputtend behandeld.



N i e t go ed sn i k

Aan welke teksten stoort u zich? Met
die vraag eindigde de vorige aflevering
van ‘Ingepakt’, naar aanleiding van
pseudowijze en pseudotoepasselijke
spreuken op verpakkingen van Conimex. Een tiental lezers reageerde. De
meeste bijdragen getuigen van een opvallende mildheid. Echt kwaad worden
Onze Taal-lezers zelden – als die conclusie tenminste getrokken mag worden op
grond van zo’n kleine selectie.
En als zij boos worden, dan is het
door teksten die hen aanspreken alsof
ze niet goed snik zijn. Joop van Diepen
schrijft bijvoorbeeld dat hij zich stoort
aan de aanspreekvorm op een flesje frisdrank dat hij kocht bij de Albert Heijn.
Hij werd daar consequent met je aangesproken, in plaats van met de beleefdheidsvorm u. “En dan ging het niet om
de betekenis van ‘men’.” Van Diepen
belde het informatienummer dat op de
verpakking stond vermeld. “De telefoniste kon zich vinden in mijn bezwaar
en voegde eraan toe dat binnen het
bedrijf deze benadering ook een heikel
punt was. Het reclamebureau had het
zo geadviseerd.”
Wiebe Arts ergert zich aan het flauwe, fictieve plattelandstaaltje op de verpakkingen van het bedrijf Zuivelhoeve
(en overigens ook aan “het gebruik van
‘deze deksel’ in plaats van ‘dit deksel’ bij
hun lopende actie”). Robert Jan van
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Wijk kan zich weer storen aan het zuivelmerk Groene Koe. “Nu maakt de gedachte aan een groengekleurde koe de
melk voor mij al minder aantrekkelijk.
Maar storend vind ik vooral het motto
dat eronder staat: ‘Je bent wat je kiest’.”
Weer een andere lezer noemt de klassieker “Verbeterde houdbaarheidsdatum”
en noteert: “Dus de houdbaarheid van
de melk is niet verbeterd, maar de datum wel.” Het is dezelfde categorie als
“langere houdbaarheidsdatum”.


Appe lt j e s m o e s

Een andere irritatiecategorie: verpakkingen die meer beloven dan ze waarmaken. Ingrid van Garderen merkt op
dat Honig Boerengroentesoep weliswaar
“extra krachtig van smaak” is, maar dan
alleen als de koper er nog iets extra’s bij
koopt (“Zelf toevoegen: 150 g boerensoepgroenten”) en vraagt zich af: “Wat
zit er dan in vredesnaam in dat pakje?”
Een 89-jarige lezeres vindt het merkwaardig dat op een potje AH-jam zesmaal met duidelijke letters staat dat het
potje “boordevol fruit” zit, maar in de
kleine lettertjes (“niet of nauwelijks te
lezen voor mensen van mijn leeftijd”)
wordt vermeld dat het wel meevalt met
dat fruit (soms maar 25 procent).
Linda Jolink kent een paar producten
die zij nooit zou kopen “puur vanwege
de naam”. Het gaat bijvoorbeeld om appelmoes van HAK die geen appelmoes
heet, maar “Appeltjesmoes”. Hetzelfde
storende verkleinwoordje duikt op bij
de babyvoedingen van Nestlé, “met wal-

gelijke namen, zoals Buikjespap”.
Jolink: “Dat roept echt visioenen bij me
op van ranzige uitstekende babynavels
met weeïge klontenpap erop.”
Volgens Liesje Mulder zijn er twee
productcategorieën “waarbij het onmogelijk is een echt leuke tekst te bedenken”, namelijk wasmiddelen en menstruatie-artikelen. Als voorbeeld citeert
ze een zin van een o.b.-verpakking:
“o.b. tampons combineren de gebogen
groeven-technologie voor betrouwbare
bescherming met het unieke SilkTouch™
omhulsel voor het gemakkelijk inbrengen en verwijderen van een o.b.®”
Maar, suggereert Mulder, soms zijn merken expres irritant. “Een goede irriterende tekst moet niet gelijk zum Kotzen
zijn, maar na het lezen ervan ergens in
een gedeelte van je hersenen een kieteltje achterlaten”, schrijft ze. “Als een verpakkingstekst je irriteert, blijft de merknaam goed hangen. Daarbij moet je natuurlijk uitkijken dat je geen grens over
gaat, zoals kennelijk bij die Conimex
spreuken.”
Foto: www.taalkliniek.nl

ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Foto: Onze Taal

Een kieteltje

consument informeren, maar bovenal moeten ze

t

Toen in ...
april 1980

Horstlog

Teletekst
Redactie Onze Taal

V

olgens sommigen begon het
tijdperk van de nieuwe media
in Nederland op – nee, geen
grap – 1 april 1980. Dat was de eerste
dag dat NOS Teletekst te ontvangen
was op de Nederlandse tv, en wel via
ongebruikte beeldlijnen in het televisiesignaal. Het doel van die dienst
was tweeledig: niet alleen konden
mensen via dat nieuwe medium
24 uur per dag op de hoogte blijven
van alle gebeurtenissen in de wereld,
maar ook zouden zo Nederlandstalige
programma’s worden ondertiteld voor
doven en slechthorenden.
Hoeveel er sindsdien ook veranderd is in het medialandschap, teletekst hield stand. Wie nu – 31 jaar later – naar binnen gluurt bij krantenredacties, banken en ministeries, ziet
daar nog altijd dat zwarte scherm
met zijn blauwe letters. En net als in
de begindagen zijn de meeste berichten opgebouwd uit drie alinea’s, zijn
de regels altijd mooi uitgevuld, tref je
er geen afbrekingen aan en afkortingen als o.m. en m.b.t. evenmin.
Intussen werd dankzij teletekst het
Nederlands verrijkt met samenstellingen als Mabelgate, zeilmeisje en Damschreeuwer, die in de beperkte ruimte
van een teletekstkop treffend weergaven waar het om ging. En het bereik nam toe: van enkele honderden
mensen in de begindagen (toen een
teletekst-tv nog circa drieduizend
gulden kostte) tot een miljoenenpubliek dat NOS Teletekst inmiddels
ook nog volgt via de website, Twitter
en apps. Op die manier is het nieuws
niet alleen altíjd beschikbaar, zoals
de grondleggers wilden, maar ook
nog eens overál.
En sinds kort lijkt ook dat andere
doel bereikt: de ondertiteling voor
doven – iets waar het lange tijd aan
schortte. Zo was in 2004 slechts de
helft van alle Nederlandstalige programma’s via de speciale teletekstpagina 888 te volgen. Maar onlangs
maakte de Nederlandse Publieke Omroep bekend dat in 2010 maar liefst
96,8% van de programma’s ondertiteld was. In de praktijk betekent dat:
zo goed als alles, op enkele speciale
uitzendingen na – het Groot Dictee
der Nederlandse Taal bijvoorbeeld. 

De kers op de taart

I

n het Nederlands bestaan veel vaste uitdrukkingen. Ik denk dan aan
combinaties zoals een steuntje in de rug, één pot nat, het voor het zeggen
hebben, om zeep helpen, zonder slag of stoot en bij nacht en ontij. Het zijn
er verbazend veel, en we gebruiken ze ook dagelijks. Ik verzamel die dingen.
Niet om ze compleet bij elkaar te hebben, want dat is onbegonnen werk. Wat
mij interesseert, is hoe ze ontstaan. En misschien nog fascinerender: wanneer
ze ontstaan zijn. Het ziet er namelijk naar uit dat de meeste opvallend jong
zijn. En ze blijven intussen maar binnenstromen. Dat onze taal grossiert in
dergelijke uitdrukkingen, is echt iets van de laatste paar eeuwen. Vijfhonderd
jaar geleden hadden we dat niet, en dat terwijl het Nederlands toch al enkele
eeuwen langer meegaat.
Dat is op zichzelf al curieus. En de kwestie wordt nog curieuzer als je weet
dat het in omringende talen precies zo toegaat. Ook in het Engels, het Frans
en het Duits heb je tegenwoordig een massa van die vaste uitdrukkingen, en
ook daar zijn ze bijna allemaal betrekkelijk jong. Niemand schijnt te weten
waar die trend vandaan komt.
Hoe ontstaat een vaste uitdrukking? Wat je dan weleens hoort beweren is
dit: iemand zegt iets, en hij zegt het zó kernachtig dat zijn buurman het ook
eens zo zegt, en zijn vrouw neemt het over, en haar vriendin doet haar na,
die d’r man is leraar zodat straks ook vijftig leerlingen het overnemen, enzovoort. Kortom: een vaste uitdrukking moet groeien. Maar ik weet niet of dat
klopt.
Neem nu ons een schot voor de boeg (‘waarschuwing’). Dat komt van een
oude zeevaartgewoonte. Maar die gewoonte bestaat al vrij lang niet meer, en
onze vaste uitdrukking is in de betekenis ‘waarschuwing’ nog geen honderd
jaar oud. In het Engels is het met a shot across the bows precies zo gegaan.
Het is dus zeker niet zo dat er in de tijd dat er nog voor boegen geschoten
werd, al een uitdrukking een schot voor de boeg bestond. Die is van veel later
datum. Iemand moet daarmee begonnen zijn, en die persoon werd meteen
begrepen.
We kennen bijvoorbeeld ook een ballonnetje oplaten. Ook die moet al bij
de eerste toepassing duidelijk geweest zijn, anders zou de buurman het niet
overgenomen hebben.
Vorige week las ik een Engels boek, en door mijn verzamelneiging kijk ik
ook naar Engelse vaste uitdrukkingen. Daar las ik over the parsley on the dish
(letterlijk: ‘de peterselie op het gerecht’), en blijkens de context betekende
het zoveel als onze kers op de taart. Ik dacht eerst dat de Engelsen ook zoiets
hebben maar dan net een beetje anders dan wij. Tot ik op zoek ging in Engelse woordenboeken en ten slotte op het internet. Toen bleek dat het Engels
die uitdrukking helemaal niet kent. Het is helemaal geen vaste uitdrukking
in het Engels. De schrijver van mijn boek moet dat zelf verzonnen hebben.
En toch, de combinatie heeft alles in zich om een vaste uitdrukking te zijn,
en een beetje lezer zal het ook zo interpreteren. Alleen: die uitdrukking
‘bestaat’ niet.
Zelfde ervaring in een ander boek met to grasp this eel (letterlijk: ‘deze paling vastpakken’), wat zoveel betekende als ‘dit netelige probleem oplossen’.
Mooi gezegd, maar niet een bestaande vaste uitdrukking.
Vaste uitdrukkingen kunnen blijkbaar, zodra ze uit het ei zijn, meteen al
lopen.

Joop van der Horst
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Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Volg me naar later

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.



C at  S te ven s

Op de wijs van ‘U zij de glorie’ schreef
Van Doesburgh een nieuwe tekst, zonder archaïsmen: “Laten we blij zijn, dat
het leven wordt geleefd, / dat we in ons
land zo vrij zijn, elk zijn kansen heeft.”
Verder koos zij vooral niet-kerkelijke
melodieën: oude volksliedjes uit binnen- en buitenland, soms bekend van
kampvuur of radio, concertzaal of hitparade. En zo kwam het dat ik op een
dag opeens de nog altijd goed in het
gehoor liggende melodie van ‘Morning
Has Broken’ voorbij hoorde komen,
een wereldhit uit 1972 van Cat Stevens,
maar dan nu met een Nederlandse
tekst, gezongen door Karin Bloemen.
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H

et gaat niet zo goed met de
kerken. En dus ook niet met de
samenzang. Vroeger hoefde je
het orgel maar aan te zetten en de hele
meute zong mee. Maar nu komt er bijna niemand meer, en de weinigen die
nog wel komen, kennen de liederen
niet meer, vinden de teksten ouderwets
en begrijpen er niet veel meer van. “U
zij de glorie, opgestane Heer, / U zij de
victorie, nu en immermeer.” Dat soort
zinnen.
Wat nu te doen? Dat vroeg ook Tom
Mikkers (1969) zich af, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap en predikant in Delft. Hij bedacht
dat er nieuwe teksten moesten komen,
op bekende melodieën. Die nieuwe
liederen zouden niet alleen in de kerk
gezongen moeten worden. Want er is
nu op veel meer plaatsen en bij veel
meer gelegenheden behoefte aan stemmigheid, en dus aan samenzang: ook
bij “huwelijk”, “scheiding”, “ochtend”
en “avond”, “oud en nieuw”, “uitvaart”,
“4/5 mei”, “naturalisatiedag” of “dierendag”. Mikkers richtte zich tot Coot van
Doesburgh (1943), schrijfster van liedteksten voor o.a. Paul de Leeuw en Willeke Alberti, vertaalster en bewerkster
van musicals als Mamma Mia! en Man
van La Mancha. Honderd bewerkingen
maakte zij, verzameld in de bundel
Licht. 100 liedjes voor iedereen. Daaruit
koos Karin Bloemen er vijftien en die
zette ze op een cd, onder dezelfde titel
Licht.

Karin Bloemen zingt op haar cd Licht Cat Stevens in
de vertaling van Coot van Doesburgh.

Zo begint het: “Volg me naar later, volg
me naar morgen / over het water, over
de zee. / Geef je in vrede, voel je geborgen. / Laat het verleden, kom met me
mee.”
Het is een algemene oproep tot het
zetten van een nieuwe stap: schud de
dag van gisteren en vandaag van je af,
we gaan nu naar de dag van morgen.
Dat is ook ongeveer de strekking van
het tweede couplet: “Laat het maar
komen, laat je maar zweven, / stap in
je dromen, volg nu je hart. / Laat alles
achter, voel je omgeven. / Maak jezelf
zachter, kom naar de start.” De zinnen
lopen goed, het lastige rijmschema leidt
niet echt tot rijmdwang, alles klinkt
naturel en hedendaags, maar toch
wordt er ook in dit tweede couplet niet
veel meer meegedeeld dan wat we al
gehoord hadden: algemene, positief
bedoelde aanbevelingen, van het soort
waarmee ontspannings- en ademhalingsoefeningen worden ingeleid.


Sch ot s e  h eu ve l s

Het lied zou gezongen kunnen worden
bij Pasen, Pinksteren en bij een huwelijk, zo adviseert het tekstboekje. Maar
het zou net zo goed van toepassing kun-

nen zijn bij “scheiding”, “avond” of “uitvaart”. Wat is er met deze nieuwe algemeen toepasbare tekst nu eigenlijk gewonnen, in vergelijking met de moeilijke kerkliederen van vroeger – of met de
tekst van het lied van Cat Stevens zelf?
Ik had me nog nooit afgevraagd waar
dat lied over ging, behalve dan over het
aanbreken van een nieuwe dag, beleefd
als het aanbreken van de allereerste
dag: “Morning has broken, like the first
morning”. Het vervolg blijkt al even opgewekt en zoetsappig. Er is vreugde om
het gefluit van de merel: zo moeten de
vogels in het paradijs gefloten hebben.
Er is vreugde om de nieuwe regen: zo
moet ooit de eerste dauw op het eerste
gras hebben gepareld. Prijs de lieflijkheid van alles, wees blij met elke dag –
elke dag waarop God weer een nieuwe
dag geschapen heeft. “Praise with
elation, praise every morning / God’s
recreation of the new day.”
Het is een heel eenvoudig en positief
en stichtelijk liedje – en minstens zo
toegankelijk als de tekst die Coot van
Doesburgh nu op deze deun schreef.
Het is nu wel aardig om te weten dat de
tekst van deze wereldhit niet van Cat
Stevens zelf is. Het is een liedje dat in
de jaren zestig van de vorige eeuw al
veel te horen was in kindermissen. Het
heette toen ‘A Morning Song (For the
First Day of Spring)’. De tekst was lang
daarvoor geschreven, in de jaren dertig
al, door Eleanor Farjeon, ter vervanging
van de tekst die de Schotse Mary McDonald rond 1870 schreef, in het Gaelic:
een eenvoudig kerstliedje, een welkom
voor de pasgeboren zoon van God.
Ook de melodie bestond al lang. We
weten er niet meer van dan dat het lied
ooit ontleend moet zijn aan een rondtrekkende zanger. Ooit klonk het over
de eenzame heuvels van Schotland.
Eeuwen later moet het de mensen in de
lege kerken, die bij grote gebeurtenissen
met de mond vol tanden staan, weer
aan het zingen krijgen – met een multipurpose feelgoodtekst waar niemand
zich een buil aan kan vallen, bij geboorte en dood, huwelijk of scheiding: “Laat
het gebeuren, niet meer gevangen. /
(…) / Breek alle banden, volg het ver
langen.”

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

M

inister-president Rutte pleegt
zijn praatjes voor algemeen
publiek te doorspekken met
Engelse leenwoorden en uitdrukkingen.
Daarop is kritiek gekomen, van de
stichting Nederlands bijvoorbeeld. Die
vindt dat hij er beter aan doet zo veel
mogelijk Nederlands te gebruiken. Wat
vindt u? Is het toelaatbaar dat Rutte
dergelijke woorden blijft gebruiken?

Voorstander

Het is ook nooit goed. Hebben we na
vele jaren weer eens een premier die
goed uit zijn woorden kan komen, geen
last heeft van wat logopedisten broddelen noemen en vragen beantwoordt in
plaats van deze te ontwijken, en dan
komt er kritiek op Engelse woorden als
tall order. So what?
Het Engels, en niet het Nederlands,
is de contacttaal van Europa, waar we
steeds nadrukkelijker een onderdeel van
zijn. Wen er maar aan. Ruttes uitdrukkingen zijn dynamisch, fris, vooruitstrevend en toekomstgericht. Hij citeert
geen volzinnen uit Gibbons The History
of the Decline and Fall of the Roman
Empire. Zelfs Churchill is een brug te

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 97)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
c. absorptie
c. Costa Ricaans
c. lits-jumeaux
b. roetsjte
c. ternauwernood

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
c. zakflacon voor drank
c. uitgetrokken onkruid
b. sluis
c. trommelaar

C. Zoek de fouten
1. baldadige, struikelde, oosterse
2. elstar, pas gerestaureerde, rechtsomkeert
D. Extra
1969

Hom of kuit

Mag de premier Engels
idioom gebruiken?
ver. Het zijn simpele uitdrukkingen die
iedereen die opgelet heeft bij Engels
begrijpt door ze woord voor woord te
vertalen.
Maar het voornaamste is dat Ruttes
taalgebruik zíjn taalgebruik is. Het marketeersjargon schuurt een beetje tegen
zijn andere kenmerken, zoals zijn oude
telefoontje en zijn parttimebaantje als
leraar geschiedenis. Dat geeft hem kleur
en onderscheidt hem van de andere
politici. Gelukkig maar.

Tegenstander

Het Engels heeft Rutte bij Unilever opgedaan, waar ze allemaal zo praten.
Het maakt duidelijk uit welke hoek de
wind waait: uit het westen, van over de
kleine en de grote plas. Maar dat het
steeds meer gebeurt, betekent niet dat
we er ons niet tegen teweer kunnen
stellen.
En als die Engelse uitdrukkingen nou
allemaal paarlen zouden zijn die van
des premiers lippen rollen! Maar nee.
Neem zijn standaardantwoord op vragen wat hij doet als een regeringsplan
mislukt: “Never contemplate defeat”,
oftewel ‘Hou nooit rekening met een
nederlaag’. Het is de vraag of zo’n lijfspreuk getuigt van wijsheid. Van een
goed bestuurder verwacht ik juist wél
dat hij rekening houdt met een nederlaag. Sterker nog, ik verwacht dat hij

een plan B, een ‘exitstrategie’, achter de
hand heeft. Kortom, we hebben meer
aan het devies ‘Regeren is vooruitzien’,
pardon: ‘Foresight is the essence of
government’.
Rutte verdedigt zijn voorkeur voor
het Engels door erop te wijzen dat zijn
spraak anders zijn gedachten niet kan
volgen. In dat opzicht lijkt hij op zijn
voorganger, die ook beweerde dat hij
lettergrepen oversloeg doordat hij van
die snelle gedachtensprongen maakte.
Dit is in taalkundig opzicht betwistbaar.
Wat er werkelijk gebeurt, is dat Ruttes
gehoor bezig is met vertalen en zodoende de inhoud niet op zijn merites kan
beoordelen. En dat vertalen kost moeite, omdat onze kennis van het Engels
niet overhoudt.
Wat vindt u ervan? Mag
de minister-president
Engelse uitdrukkingen
gebruiken?
Geef voor 18 april uw mening op onze
website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘premier:
geen Engels’ of ‘premier: Engels geen
probleem’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering de

uitslag.

Uitslag vorige stemming
Er is een regel die voorschrijft dat het in geschreven taal alles wat is maar een probleem
dat. Alleen gaat dit in de praktijk vaak mis. Kunnen we dat verschil daarom niet beter
opheffen? Dat was de vraag die ik u vorige keer voorlegde, en de meningen zijn er heel
duidelijk over: handhaven die regel, zegt maar liefst 91% (434 van de 478 inzenders).
Het meestvoorkomende argument is: niet wijken voor gemakzucht. Zo meent een zekere
Elisabeth: “Waarom toch steeds weer onze taal armer maken aan variaties? Zo moeilijk is
deze regel nou toch ook weer niet. Waarom die nivellering naar beneden?”
Slechts een kleine minderheid van 44 inzenders (9%) is voor afschaffing, zij het soms
schoorvoetend: “In deze wereld, van haast hebben en doorhollen, is het voor de toekomst
misschien beter de regel af te schaffen. Er zijn belangrijkere beslissingen te nemen.”
En dan was er nog een sympathiek tussenstandpunt, dat door een enkeling werd ingenomen: “Ik vind het moeilijk en doe het vaak fout, vrees ik. Maar wat is het prachtig dat
we dit onderscheid kunnen maken. Ik denk dat veel mensen het passief wel begrijpen.
Alleen zelf actief correct het onderscheid maken, is moeilijk. Doe er niet te moeilijk over,
maar schaf het niet af.”
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Tamtam

Nieuwe Friese taalwet

Foto: Rijksoverheid.nl

E

r komt een nieuwe wet die de gelijke rechten van het Nederlands en het Fries binnen de provincie Friesland waarborgt:
de Wet gebruik Friese taal. Dat kondigde minister Donner van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs aan. Hij geeft
zo uitvoering aan een plan uit het regeerakkoord.
De wet moet ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden komen
om het Fries te gebruiken in de rechtszaal en in het contact met
bestuursorganen. Verder zal er een bepaling in worden opgenomen waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van
Nederland wordt vastgelegd. Ten slotte voorziet de wet in de instelling van een Raad voor de Friese taal, die kan bijdragen aan
het stimuleren en waarborgen van het gebruik van het Fries.
Mogelijk zal hiermee ook tegemoet worden gekomen aan de
klachten van een aantal Friese
instanties – waaronder Omrop
Fryslân en de Fryske Akademy –
over de lakse manier waarop de
Nederlandse overheid vorm
geeft aan de speciale status van
het Fries. Die status dankt het
Fries aan het Europees Handvest
voor regionale talen of talen van
minderheden.
Tot en met 29 april kunnen
betrokkenen reageren op het
wetsvoorstel.

Minister Donner: wetsvoorstel Fries.

Gevraagd:
tweets en chats

T

aalwetenschappers van zes Vlaamse en
Nederlandse universiteiten zijn op zoek
naar tweets en chats voor hun zogenoemde
SoNaR-project, dat moet uitmonden in een
groot corpus met hedendaagse Nederlandse
teksten voor wetenschappelijke doeleinden.
Bij het verzamelen richt de aandacht zich
nu speciaal op teksten uit de nieuwe media,
omdat daarover nog relatief weinig bekend
is. De Nijmeegse onderzoeker Henk van den
Heuvel: “Het gaat ons om de manier waarop
in tweets en chats geschreven wordt. Dat is
anders dan anders: er worden halve zinnen
gebruikt, Nederlands wordt doorspekt met
Engels, woorden worden afgekort of ingekort
– dat is voor taalwetenschappers interessant
om te zien. Als je zo’n verzameling hebt, kun
je bijvoorbeeld onderzoeken of dergelijk taalgebruik zich op den duur ook voortzet in
officiële geschreven taal.”
Wie tweets beschikbaar wil stellen kan
zich aanmelden op http://goo.gl/2N7UQ.
Chats kunnen gemaild worden naar
sonar.corpus@let.ru.nl.

Proefvertaling Latijn en
Grieks gehandhaafd

D

e proefvertaling klassieke talen blijft onderdeel van
het centraal eindexamen op het gymnasium, zo
heeft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap onlangs besloten. Daarmee maakt ze een
einde aan een discussie die sinds begin vorig jaar de gemoederen in het onderwijs nogal heeft beziggehouden.
Het begon allemaal met het advies van de Verkenningscommissie Klassieke Talen om de proefvertaling bij
de vakken Grieks en Latijn af te schaffen; de commissie
concludeerde dat zo’n vertaling voor veel leerlingen een
struikelblok vormt. De minister kijkt er anders tegenaan.
Ze wijst op een enquête waaruit blijkt dat tweederde
van de docenten klassieke talen de proefvertaling wil behouden. Bovendien ziet ze de proefvertaling juist als een
extra intellectuele uitdaging voor gymnasiumleerlingen.
Van Bijsterveldt bepaalde ook dat de drie vakken
Klassieke Culturele Vorming, Latijn en Grieks zullen opgaan in twee nieuwe vakken: Latijnse Taal en Cultuur en
Griekse Taal en Cultuur. Verder komt er een zogenoemde “Gouden Standaard” voor gymnasiaal onderwijs, die
de voorwaarden beschrijft waaraan goed onderwijs in
de klassieke talen moet voldoen. “De kwaliteit van de
klassieke talen in de gymnasiumopleiding blijft op deze
manier gewaarborgd. Deze vakken zijn van grote waarde voor een ambitieuze studiecultuur en ruimte voor
excellentie”, aldus Van Bijsterveldt.

En verder:
Laaggeletterdheid Prinses Laurentien is benoemd tot voorzitter van een EUwerkgroep die medio volgend jaar zal adviseren over het aanpakken van de laag
geletterdheid in Europa.
Vertaalwedstrijd De Leidse gymnasiaste Eline Westra is de Nederlandse winnaar
van de door de Europese Commissie georganiseerde vertaalwedstrijd Juvenes
Translatores.
Vertaalmanifestatie Op 6 maart werd er in Amsterdam een door het Prins Bern
hard Cultuurfonds georganiseerde vertaalmanifestatie gehouden. De Martinus
Nijhoffprijs, een jaarlijkse onderscheiding voor literair vertalers, werd uitgereikt
aan Piet Schrijvers voor zijn vertalingen van proza uit het Latijn. Ook werden de
winnaars van een vertaalwedstrijd en een scholierenprijsvraag bekendgemaakt.
Latijn De Rijksuniversiteit Groningen gaat na tien jaar weer Latijnse bullen uitreiken, in plaats van Nederlandse en Engelse. Vorig jaar probeerde de Universiteit
Leiden juist nog het Latijn op getuigschriften af te schaffen, maar ze zag daarvan
af nadat er een storm van protest losbarstte.
Meervoud Prii is door bezoekers van de Amerikaanse Toyota-website verkozen tot
“officieel meervoud van Prius”, met 25% van de stemmen. Er was behoefte aan een
meervoud omdat de autofabrikant in de komende jaren nieuwe Prius-modellen op
de markt gaat brengen.
Webpoliticus Harmen Binnema, kandidaat-lid voor de Eerste Kamer, ontving de
prijs voor de Beste Webpoliticus van 2011, omdat hij het slimst gebruik heeft ge
maakt van het internet tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezin
gen van onlangs. De publieksprijs ging naar Rosa van der Tas, Statenlid voor D66
Zuid-Holland. De verkiezing is een initiatief van communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek.
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/tamtam/enverder.php.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

“Power to werkend Nederland”
Cor Nelisse - Rotterdam

I

k ben niet van de school die hel en ver
doemenis preekt over het toenemende
Engels in het Nederlands. Veel van die oor
spronkelijk Engelse woorden hebben onze
uitdrukkingsmogelijkheden verrijkt, en
moeten dus gekoesterd worden. Maar soms
gaat het mis. Bijvoorbeeld in de radio- en
tv-reclames die vakbeweging FNV Bondge
noten uitzendt onder het motto “Power to
werkend Nederland”. Telkens weer krom
men mijn tenen zich als ik die hijgerige
mannenstem bijna orgastisch hoor blèren:
“Power to de zorgverleners en de zorgen
makers; to de opgekochten en de opgelap
ten. Power to de mama’s en al die andere

mama’s, to de flexwerkers, de voor-mezelfwerkers, power to de ik-wil-ook-werkers.”
De laatste tijd hoor ik de spot niet meer
zo vaak, maar de slogan is nog niet verdwe
nen. In een folder van het FNV die ik laatst
in mijn handen gedrukt kreeg, stond hij ook
weer.
Het is nog niet zo eenvoudig te zeggen
wat hier nu het meest schuurt. Is het de
onnatuurlijke botsing van Engels op Neder
lands (“to de”)? Of de mallotige combinatie
van een krachtig Engels motto (‘Power to
the people!’) en truttige Nederlandse kleu
tertaal (“de mama’s”, “de ik-wil-ook-wer
kers”)? Ik weet het niet. Wél ben ik erg blij
dat dit procedé niet doorgedrongen is in
het algemene taalgebruik.

“Committed to Jeugd”
Drs. Henk R. Mondria - Leiden

D

e Nederlandse Golf Federatie is een
campagne begonnen om golfvereni
gingen aan te sporen een actief jeugdbeleid
te voeren. De naam van dit project?
“Committed to Jeugd”! Vindt u dit ook
geen taalkronkel? Een betere vertaling van
Committed to Youth, zoals dergelijke initia
tieven over de grens heten, kon blijkbaar
niet gevonden worden. Waarom niet ge
woon iets als ‘Toegewijd aan (de) jeugd’?

“Beste heer Van Berkel”
Eric van Berkel - Utrecht

Z

ojuist ontving ik de nieuwe polis van
mijn zorgverzekeraar OHRA. Toen ik de
envelop opende, liepen de rillingen me over
de rug. Mijn zorgverzekeraar bleek plotse
ling mijn vriend geworden te zijn. “Beste
heer Van Berkel”, zo spreekt de zorgverze
keraar mij aan. Ik ben in aanzien gestegen
en gepromoveerd van simpele klant naar
een ‘beste’. Nooit meer zal ik een ‘geachte’
en ‘gewaardeerde’ onbekende zijn.
En dan die combinatie van beste en ach
ternaam. Ik heb altijd geleerd dat er twee
mogelijkheden zijn: ‘geachte heer/mevrouw
+ achternaam’ of ‘beste + voornaam’.
Tegenwoordig zie je steeds vaker allerlei
tussenvormen opduiken. Het is jip-enjanneketaal die steeds populairder wordt
omdat in Nederland alles altijd maar leuk,
informeel, gezellig en dom moet wezen.
Wat is de volgende stap? Een sms met
de tekst: ‘Yo, Eric! Chk je polis en laat ff
weten wat je ervan vindt! Mazzzl!’, waarop
ik dan alleen maar even naar de klantenservice van OHRA hoef te twitteren: ‘Dikke
prima! Chk jullie lat0r & homies 4 leven.

X Eric.’

Gesignaleerd
Als het goed is
Wim Donders - Tilburg

I

k vroeg laatst een baliemedewerkster om
een bepaalde folder. Ze begon meteen
met zoeken, terwijl ze zei: “Als het goed is,
heb ik die folder niet meer.” De bijzin ‘Als
het goed is’ werd hier gebruikt in de bete
kenis ‘als ik me niet vergis’, ‘als ik het goed
heb’. Maar voor mij was het ontbreken van
de folder natuurlijk juist helemaal niet
‘goed’.

Een medici

komst: kennelijk worden die Latijnse woor
den meer en meer gebruikt zonder dat
iemand de taalkundige achtergrond ervan
kent.
Hoewel het enkelvoudig gebruikte
medici verder niet zo héél vaak voorkomt,
is Robben ook weer niet de enige die dat
woord op die manier gebruikt. Op Goeie
vraag.nl staat bijvoorbeeld: “Een medici kan
een persoon doodverklaren”, volgens Secu
rity.nl kan “een medici zijn bevoegdheid
misbruiken” en Verwijskompas.nl heeft het
over “iedereen die een verwijzing heeft van
een medici”.

Jhr. F.S. de Lange - Doesburg

I

n het februari/maartnummer van Onze
Taal was in deze rubriek al te lezen dat het
woord antibiotica steeds vaker als enkel
voud wordt gebruikt (“antibiotica was niet
nodig”), iets wat ik al langer hoor gebeuren
met het woord media, maar toen ik Arjen
Robben op televisie hoorde zeggen: “Ik
ben geen medici”, trof mij de overeen

Een decennia

Een foutje dacht ik eerst nog, maar toen
begon ik te twijfelen, want zou het inderdaad
een incident zijn? Ik besloot het te googelen.
Nee, bleek toen: van een eenmalige onjuist
heid bleek zeker geen sprake. “Het eerste
decennia” gaf vele treffers, waaronder:
- De reizende ‘Hippodrôme’ was in het laat
ste decennia van de negentiende en het
eerste decennia van de twintigste eeuw
een zeer geliefde attractie.
(Kermishistorie.nl)

- Uitschieter was het laatste seizoen van het
eerste decennia. Ropta Boys promoveerde
naar de 1e klas FVB en won de Freonskipbeker.
(Roptaboys.nl)

Brigitte Duurkoop - Ferwerderadiel

E

ind vorig jaar las ik in de Volkskrant de
opmerkelijke zin: “Het Westen sluit
het eerste decennia van de 21ste eeuw af
in mineur”, waarin het woord decennia
stond op de plaats waar je het enkelvoudige
decennium zou verwachten.

En zelfs mensen die Onze Taal volgen, schrij
ven het zo:
- U mag misschien verstand hebben van de
taal, maar het eerste decennia loopt pas af
op 31 december 2010.
(Reactie op een column van Onze Taal op Nu.nl)
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

Oude handschriften lezen

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

W

ie genealogisch of historisch onderzoek doet in archieven, zal vroeg of laat te
maken krijgen met handgeschreven stukken die moeilijk leesbaar zijn. Niet
omdat er vroeger zo slordig of onduidelijk geschreven werd, maar omdat er
ánders geschreven werd: de letters werden niet gevormd zoals wij dat gewend zijn.
En om het allemaal nog lastiger te maken is de variatie in al die handschriften enorm.
Speciaal voor zulke onderzoekers worden er zogenoemde paleografische atlassen
samengesteld. Dit zijn bloemlezingen van oude handgeschreven teksten met een trans
criptie ernaast, waarmee het ontcijferen van oude handschriften kan worden geoefend.
Oud schrift in Limburg is zo’n paleografische atlas, met daarin vijftig Nederlands- en
Duitstalige stukken uit Limburgse archieven. De oudste tekst is uit 1294, de jongste van
eind achttiende eeuw. Er zitten veel ambtelijke bescheiden tussen – daar zijn er nu een
maal veel van te vinden in archieven – maar ook culinaire en medicinale recepten, en
teksten over bijvoorbeeld burenruzies, onderwijs en toverij.
In de inleiding van het boek, een verbeterde herdruk van een uitgave uit 1993, wordt
naast de niet-hedendaagse vorm van de letters nog een ander struikelblok behandeld
waar de lezer van oude handschriften mee te maken kan krijgen: de spellingvariatie. Tot
de negentiende eeuw bestond er geen standaardspelling; iedere schrijver deed wat hem
goeddunkte: er werd fonetisch en inconsequent gespeld, letters werden samengeno
men, woorden werden aan elkaar geplakt of afgekort, en áls er al punten en komma’s
gebruikt werden, stonden die vaak op onverwachte plaatsen.
De teksten (op A4-formaat) zijn ingedeeld naar moeilijkheidsgraad, en worden elk
toegelicht met een beschrijving van de inhoud en de herkomst, en een woordverklaring.

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.

Oud schrift in Limburg. Les- & oefenboek voor het leren lezen van oude handschriften van Truus Roks is een
uitgave van Walburg Pers en kost € 49,50 (gebonden, 144 blz.). ISBN 978 90 5730 711 9



Vm bo -woo rd enbo e k En g el s

Uitgeverij Van Dale
heeft een tweedelig
pocketwoordenboek
Nederlands-Engels voor
het vmbo uitgebracht.
De boeken geven een
voudige vertalingen van
3700 (N-E) resp. 5000
(E-N) woorden, plus
informatie over de uitspraak, en bij ieder
lemma een verduidelijkende voorbeeldzin.
In het deel Nederlands-Engels wordt in
kadertekstjes uitleg gegeven over woorden
die makkelijk met elkaar verward kunnen
worden, zoals belief en faith, among en
between, en carry en wear.
Van Dale pocketwoordenboek Engels-Nederlands
voor vmbo en Nederlands-Engels voor vmbo, onder
redactie van Johan Zonnenberg, kosten € 10,95
per deel (gelijmd, 333 blz. (E-N), 265 blz. (N-E)).
ISBN 978 90 6648 748 2 (E-N)
ISBN 978 90 6648 749 9 (N-E)


Overtu i g en

Hoe overtuig je iemand
van je gelijk? Met enkel
rationele argumenten
kom je er niet altijd, en
daarom biedt Overtuigen van Edwin den Boer
een “rijke verzameling
van inhoudelijke en
emotionele overtui
gingsmiddelen, gebaseerd op de klassieke
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retorica en de moderne psychologie”. Het
boek geeft tips, trucs en oefeningen, en
besteedt speciale aandacht aan de omstan
digheden waarmee de spreker te maken
heeft: het ene gehoor is het andere niet,
waardoor een bepaalde techniek niet altijd
zal werken.
Overtuigen is een uitgave van Van Duuren Media
en kost € 14,90 (gelijmd, 179 blz.).
ISBN 978 90 5940 512 7


B el e v i n g s wa a r d e va n wo o r d e n

Woorden hebben een
vast omschreven woor
denboekbetekenis,
maar die is lang niet bij
iedere taalgebruiker be
kend. Daardoor gebeurt
het dat vooral abstractere woorden als empathie, loyaliteit en respect
een soort gevoelsbetekenis toegekend krij
gen die voor iedereen weer net een beetje
anders is. Dat kan tot misverstanden leiden,
zo meent ontwikkelingstherapeut Remie
Amstelveen, en daarom heeft hij een woor
denboekje samengesteld waarin hij zo’n
driehonderdvijftig voor zijn werk relevante
begrippen (luisteren, maatstaf, medelijden,
verdringen etc.) van een nieuwe betekenis
omschrijving voorziet, die de gemene deler
van al die gevoelsbetekenissen weergeeft
(en die uiteindelijk toch ook weer niet heel
veel afwijkt van de woordenboekomschrij
ving).

Woordenboek met de belevingswaarde van het
woord is een uitgave van Human Interaction en
kost € 14,95 (ingenaaid, 96 blz.). Bestellingen:
Humaninterest.nl. ISBN 978 94 90588 04 5

E n ve r d e r
 Prentenboeken lezen als literatuur van
Coosje van der Pol. Handelseditie van een
proefschrift over het inzicht dat kleuters
hebben in prentenboekenverhalen en hoe
dat inzicht door de leerkracht verbeterd kan
worden door de boeken op een bepaalde
manier voor te lezen. Eburon, € 24,95
(gelijmd, 288 blz.). Bestellen en informatie:
www.eburon.nl. ISBN 978 90 5972423 5
 Beter leren lezen. De directe systeemmethodiek van Raf Feys en Pieter Van Bier
vliet. Introductie van een leesmethode
die kinderen stimuleert zelf het systeem
achter het letterschrift te ontdekken. Acco,
€ 19,50 (ingenaaid, 205 blz.).
ISBN 978 90 334 7939 7
 Babybabbels. Methodiek voor het beschrijven van vroege spraakontwikkeling van Floor
van Beinum en Lillian van ’t Hullenaar-Dop
pen. “Dit boek gaat in op de mogelijkheden
om de spraakontwikkeling van een baby
vanaf de geboorte te beschrijven en te
onderzoeken.” Acco, € 24,50 (ingenaaid,
122 blz.). ISBN 978 90 334 8086 7
 Korte duur coaching. Praktijkwoordenboek
van Ferrie Veen. Lexicon van 700 termen
die relevant zijn bij “korteduurcoaching”,
waarbij een therapeut/coach een cliënt
helpt met “een concrete vraag, onderwerp

of spanning”. Vrijmoedt, € 13,50 (pdf) /
€ 17,50 (papier; 123 blz. in ringband).
Bestellen: www.vrijmoedt.nl.
 Miniwoordenboek Nederlands van Van
Dale. Korte omschrijvingen van 14.000 tref
woorden in een boekje op zakformaat.
€ 7,95 (gebonden, 575 blz.).
ISBN 978 90 6648 639 3
 Zakelijke brieven en e-mails schrijven van
Jacqueline Mahieu. Deeltje uit de reeks
‘TaalAnker’ biedt een gestructureerde
aanpak voor het schrijven van zakelijke cor
respondentie. Kluwer, € 39,95 (ingenaaid,
110 blz.). Ook als e-book verkrijgbaar.
ISBN 978 90 13 08689 8
 Gewoon goed Nederlands. Schrijven voor
de lezer van Marianna Bertina. Grammatica
le en stijladviezen voor correct en lezersgericht Nederlands schrijven. In eerste
instantie bedoeld voor studenten. Tweede,
geactualiseerde druk; nu met ondersteu
nende website. Boom Lemma, € 29,50 (in
genaaid, 280 blz.). ISBN 978 90 5931 627 0
 Taalperfect.nl. Educatieve website waar
scholieren hun taalvaardigheid kunnen
verbeteren. Onderwerpen: woordenschat,
spelling, grammatica en stijl. € 53,50 per
jaarlicentie. Staffelkorting mogelijk.
Ag enda
 De jaarlijkse Kiliaanlezing heeft tot doel
een bepaald onderwerp uit de historische
taalkunde aan een breed publiek te presen
teren. Dit jaar wordt de lezing gehouden op
27 april, om 14.30 uur, in het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie te Leiden. Prof. dr.
Jozef Van Loon spreekt dan over zijn ver
volgproject op het bekende Toponymisch
woordenboek van Maurits Gysseling. Meer
informatie in aflevering 1144 van Taalpost
(www.taalpost.nl, klik op ‘archief’). Aan
melden: jdbalkenende@gmail.com.
 Het Leiden Institute for Brain and
Cognition (LIBC) houdt op 20 mei een gratis
publiekssymposium ‘Twee Talen – één
BeTalen’, waar deskundigen zullen spreken
over allerlei aspecten van het twee- of
meertalig opvoeden van kinderen. Aanmel
den en informatie: Libc-presents.nl.
 Levende Talen is een vereniging van taal
docenten die de ontwikkelingen in het taal
onderwijs op de voet volgt in onder meer
twee tijdschriften. De vereniging bestaat
dit jaar honderd jaar en om dat te vieren
wordt er op 27 mei in Amsterdam een sym
posium gehouden met de titel ‘En nu op
weg naar het taalonderwijs in de komende
honderd jaar!’ In het meinummer van
Onze Taal zal er uitvoerig worden stilgestaan bij dit jubileum. Meer informatie:
ltprojecten.nl/node/122.

(Zie voor meer evenementen www.onzetaal.nl/
agenda.)



Foto: Liyan Camlibel

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Bawer Epözdemir.
Woonplaats Rotterdam.
Geboren 11 juli 1971, Baykan, Turks
Koerdistan.
Beroep Tolk-vertaler Turkse en Koerdische taal.
Partner, kinderen Getrouwd met
Namdar Camlibel, drie kinderen:
Liyan Nazdar, Siwar en Shérko.
Opleiding Gerechtstolken in Strafzaken en Juridisch Vertalen.
Hobby’s/vrije tijd Koken, lezen.
Onze Taal-lid sinds 2006.
Waarom werd u lid? Taal heeft me
altijd geboeid en Onze Taal helpt mij
een goede taalgebruiker te zijn.
Andere tijdschriften Vrij Nederland,
National Geographic.
Krant De Pers.
Televisie Publieke omroepen.
Radio BNR Nieuwsradio.
Boek Duizend schitterende zonnen van
Khaled Hosseini, Samarkand van
Amin Maalouf.
Website Sourtimes, een Turks- en
Engelstalige site met nuttige en
praktische informatie over woorden,
grappig uitgelegd.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’.
Wat zelden? ‘Iktionaire’.
Favoriete Onze Taal-artikel ‘Arabische nieuwkomers of moslimterroristen?’ van Joris Luyendijk, over de taal

in het Midden-Oosten, september
2007.
Wat mist u in het tijdschrift? Een
goede puzzel.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Etymologie en schrijfvaardigheid.
Aantrekkelijkste taaltrend Ik weet
het niet. Ik vrees dat ik meer let op
ergerlijke trends.
Ergerlijkste taaltrend On-Nederlandse zegswijzen die ingeburgerd raken.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Onnodig passieve zinnen
maken.
Beste taalgebruiker Arnon Grunberg.
Als u de baas was over de taal,
wat zou u dan het eerst doen? Hun
als onderwerp verbieden en niet aan
taalregels laten tornen.
Lelijkste woord Oligarchie.

Mooiste woord Lotte.

Taaltrainingen op locatie
De Taaladviesdienst geeft geregeld taalcursussen bij instellingen en bedrijven.
We bieden de volgende trainingen aan:
• Spelling
In één dag op de hoogte van alle ins en outs.
Hoe schrijf je er( )van( )uit( )gaan en meld(t)
u aan, en waarom eigenlijk? Hoe spel je
Engelse woorden die ook in het Nederlands
worden gebruikt?
• Opfriscursus grammatica
Dagelijkse taalvragen oplossen met opgefriste grammaticakennis. Is het ‘Zowel
Apple als Samsung ‘verkopen’ of ‘verkoopt’
mobiele telefoons’? En geeft Philips ‘haar’ of
‘zijn’ werknemers ieder jaar een royaal kerst
pakket?

• Leestekens
Snel op de hoogte van de moderne conven
ties. Mag je een komma zetten voor en?
Wanneer gebruik je de puntkomma?
• Duidelijk schrijven
Krijgt u kritiek omdat mensen uw teksten
niet goed begrijpen? Wat kunt u doen om ze
duidelijker en effectiever te maken? Wij laten
het zien aan de hand van uw eigen teksten.
De trainingen kunnen naar wens ook op
maat samengesteld worden, of u kunt twee
of meer trainingen combineren. Meer infor
matie: www.onzetaal.nl/cursussen. U kunt
ons ook mailen (taaladvies@onzetaal.nl) of
bellen (070 - 356 12 20) voor een vrijblijvende
offerte.
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 4
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Aanvragen voor nieuwe fietspaden, fietsstroken en 
suggestiestroken mogen niet langer dan 150 meter zijn.
Stichtingrecreatie.nl

Verdachten branden langer
in hechtenis
De twee 18-jarige mannen uit Veendam en Wildervank die worden verdacht van brandstichting (…)
blijven veertien dagen langer vastzitten.
Dagblad van het Noorden

Onze Taal bestaat
honderd jaar
Harmonie Onze Taal vierde haar honderdste
verjaardag in de zaal Manège in Tienen.
Nieuwsblad.be

Verpakking dierenverzorgingsset

Officier van Justitie wil dat man
met hamer behandeld wordt
Flevopost

Debat over wederopbouw monumenten

Verplichte gordel
voor kinderen
en flitspalen

Dinsdag organiseert Roterodamum een avond
over de waarde van het cultureelhistorisch erf
goed in de stad. Bijzonder punt van aandacht is
de duurzame transformatie van panden uit de
wederopbouwperiode.
Rotterdam.nl

Amigoe

“Op veiligheid en com
fort scoren wij een 7,3;
de chauffeurs zelfs een
7,8 als het gaat om
hulpbehoevendheid.”
Etten-Leurse Bode

Meertaligen krijgen later
last van Alzheimer
Bij mensen die twee talen spreken, openbaart
de ziekte van Alzheimer zich later dan bij
mensen die maar één taal beheersen.
de Volkskrant

Schot in winkelcentrum
Bouwaanvraag voor winkelcentrum op Latenstein snel de deur uit
De Gelderlander

Timor is half Marokkaans,
half Duits en half Indiaans.
COSMOgirl!
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Hoe klinken wij?

100 jaar Levende Talen
Nederlandse woorden
gekaapt als domeinnaam
Krachten gebundeld voor
begrijpelijke taal

80ste jaargang
nummer 5
mei 2011
Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Taalpost
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
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100 jaar
Levende Talen
Het is precies honderd jaar geleden dat de Vereniging van
Leraren in Levende Talen (kortweg Levende Talen) werd
opgericht. Dat wordt deze maand gevierd met onder andere
een jubileumuitgave, een symposium en een website.
Ook Onze Taal staat stil bij het jubileum van deze illustere
vereniging. Jan Erik Grezel sprak met de voorzitter, en
Peter-Arno Coppen grasduinde in de jaargangen van het
verenigingstijdschrift, en kreeg een mooi beeld van de spraak
makende taalonderwijskwesties van de afgelopen eeuw.

“Talenkennis is geen culturele
franje maar bittere noodzaak”
Interview met Toon van der Ven, voorzitter van Levende Talen
Wat doet het honderdjarige Levende Talen anno 2011 voor taaldocenten? Welke
kwesties zijn hete hangijzers en wat kan er nog beter in het taalonderwijs?
Voorzitter Toon van der Ven licht het toe.

Jan Erik Grezel

“W

e lopen miljarden mis
door gebrek aan talenkennis. Die noodkreet komt van Fenedex, de vereniging
van Nederlandse exporteurs. Nederlanders stonden er altijd om bekend dat ze
goed hun talen spreken. Maar nu beheerst nog geen vijf procent van de bevolking het Frans een beetje behoorlijk.
Ons taalimago brokkelt af.” Drs. Toon
van der Ven is sinds tweeënhalf jaar
voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen – kortweg Levende
Talen –, dé vakvereniging voor taaldocenten. Hij maakt zich sterk voor uitbreiding en verbetering van taallessen.
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Daarbij gaat het niet alleen om Nederlands en Engels, maar ook om bijvoorbeeld Frans of Chinees – in álle sectoren
van het onderwijs.
“We worden vaak geassocieerd met
de bovenbouw van havo en vwo. Maar
wij zijn veel breder. Toen ik voorzitter
werd, heb ik gezegd: ‘Met mij haal je
ook het beroepsonderwijs binnen.’ Ik
heb nu eenmaal mijn hart verpand aan
dat onderwijs en ik heb er lange tijd in
gewerkt als docent Nederlands en Engels. Het middelbaar beroepsonderwijs
is de hofleverancier van het mkb, het
midden- en kleinbedrijf. Dat is de motor
van onze economie. Vaardigheid in het

Duits, Frans, Spaans en in toenemende
mate het Chinees is in die sector van
groot belang vanwege contacten met
klanten in het buitenland.”
Maar tegenwoordig is Engels toch
wereldwijd de voertaal? “In de handel
kun je met Engels overal terecht als je
iets wilt kópen. Maar als je iets aan de
man wilt brengen, zoals Nederlanders
dat zo graag doen, ben je beslist in het
voordeel als je de handelspartner in zijn
eigen taal aanspreekt. Ik was eens voor
een onderwijsproject op de Kaapverdische eilanden om te overleggen met de
lokale mensen. Na twee minuten was
mijn Portugees uitgeput en gingen we
verder in het Engels. Maar die eerste
twee minuten waren de belangrijkste
van het hele gesprek. Mensen aanspreken in hun eigen taal, zeker als je in
hun land te gast bent, schept bijna altijd
een prettige sfeer. Talenkennis is geen
culturele franje, het is bittere noodzaak.
En Nederlanders kunnen zich ermee
onderscheiden van anderen.”

Foto: Jan van der Ven

Levende Talen-voorzitter Toon van der Ven: “Engels

wijs al decennialang strijden voor hun
positie. Nieuwe vakken hebben hun
intrede gedaan, vaak ten koste van de
uren voor de talen. De vervolgopleidingen, vooral het hbo en de universiteit,
klagen steen en been over het taalniveau van hun eerstejaarsstudenten.
Wat doet Levende Talen? “Om de problemen te ondervangen heeft minister
Van Bijsterveldt bepaald dat eindexamenkandidaten voor ten minste twee
van de kernvakken Nederlands, Engels
en wiskunde een voldoende moeten
scoren. Ze heeft het voornemen extra
in die vakken te investeren. Namens
Levende Talen heb ik haar laten weten
dat ze dan óók een verplicht aantal lesuren per week voor de andere talen zou
moeten instellen. Laat Frans en Duits
niet in de verdrukking komen, ook niet
op het vmbo. Daar is de teneur: we
moeten de kinderen niet lastigvallen
met Frans of Duits, we mogen al blij
zijn dat ze Nederlands en Engels krijgen. Maar als je andere talen op het
vmbo laat uitsterven, sluit je de weg
naar de havo voor een deel af.”

is vanzelfsprekend, maar het moet niet ten koste
gaan van andere vreemde talen.”



B elabb erd A ra b i sc h

De voorzitter van Levende Talen breekt
een lans voor ‘andere’ talen. Het lijkt
erop dat het onderwijs nu volledig inzet
op het Engels. “Engels is vanzelfsprekend. Maar het moet niet ten koste
gaan van de andere moderne vreemde
talen – die verdienen ook een plaats in
ons onderwijs. Denk aan Spaans, Russisch, Turks en Arabisch. Turkije heeft
80 miljoen inwoners. Dat kan een belangrijke handelspartner zijn. Hier liggen fantastische mogelijkheden voor de
tweede of derde generatie allochtonen.”
Die allochtone kinderen spreken van
huis uit toch al Turks of Marokkaans?
Moeten ze niet eerst beter Nederlands
leren? “Als mijn allochtone leerlingen
’s zomers in Marokko waren, kregen ze
van hun familie te horen: ‘Wat spreek jij
belabberd Arabisch!’ Natuurlijk moeten
allochtone leerlingen goed Nederlands
leren. Maar versterking van de thuistaal
heeft volgens onderzoeken een gunstig
effect op de beheersing van de tweede
taal. Maak van die thuistaal geen probleem maar een succesfactor. Ik ben
voor uitbreiding van de mogelijkheden
om Turks en Arabisch als school- en
examenvak in het voortgezet onderwijs
aan te bieden.”
Levende Talen is geen vechtvereniging, maar volgens Van der Ven moeten
de talensecties in het voortgezet onder-



Ta a l d i e e t

Ondertussen nemen vervolgopleidingen
hun eigen maatregelen. Op universiteiten en hbo-instellingen worden eerstejaars bijgeschoold in Nederlands. Alsof
je iemand met een zwemdiploma nog
moet leren watertrappelen. Het is toch
de taak van het voortgezet onderwijs
om jonge mensen af te leveren met voldoende bagage voor hun tocht door het
hoger onderwijs? Van der Ven: “De problemen bij de pabo’s – waar een aantal
jaren geleden de taal- en rekenvaardigheid van de eerstejaars echt onder de
maat bleken – zijn onder andere veroorzaakt door de sluiproute die het onderwijs bood. Veel studenten kwamen via
het vmbo en de mbo-richting sociaalpedagogisch werk op de pabo terecht.
Maar langs dat traject hebben ze jaren-

lang op een heel armoedig taaldieet geleefd. Dan krijg je natuurlijk brokken.
Pabo-studenten staan al snel tijdens een
stage voor de klas op een basisschool,
maar vaak zonder de vereiste kennis
van grammatica en beheersing van de
spelling. In die route is nu een taaltoets
opgenomen. Die maatregel zet schoolmanagers in ‘de actiemodus’.”
“Bovendien is het vreemd dat er voor
de toelating tot een vervolgopleiding
nooit rekening is gehouden met de cijfers op een vmbo-diploma. Je kon met
een vier voor Engels en een vijf voor
Nederlands op je vmbo-diploma gewoon aan een secretariële mbo-opleiding beginnen. Met een vijf voor wiskunde ga je toch ook geen natuurkunde
studeren? De eerdergenoemde maatregel van de minister, die volgend jaar
ingaat, zal de toelating verbeteren,
hoop ik.”
“In de derde plaats moeten we niet
vergeten dat de instroom in ons onderwijs enorm verbreed is. Nog niet zo lang
geleden gingen veel kinderen na hun
twaalfde aan het werk. Nog geen twee
procent volgde hoger onderwijs. Dat is
radicaal veranderd. Tot hun zestiende
gaan kinderen verplicht naar school;
veel van hen stromen door naar vervolgonderwijs. Dat heeft gevolgen voor
het niveau.”


Ro d e pe n

Ook het werk van de leraar is door die
instroom tegenwoordig anders dan
vroeger. Wat doet Levende Talen concreet voor de huidige taaldocent? “Die
heeft behoefte aan informatie, begeleiding en collegiale hulp. Bijvoorbeeld bij
het geven van het onderdeel mondelinge vaardigheden in een vreemde taal.
Spreken, luisteren en presenteren hebben de laatste decennia een belangrijke
plek veroverd in de les. Maar hoe organiseer je zulke lessen als docent, hoe
laat je de leerlingen oefenen? Zet je ze 

Taal op het mbo
Sommige mbo-scholen zijn heel ‘taalarm’, volgens Levende Talen-voorzitter Toon van der
Ven, andere zijn juist toonbeelden van goed taalonderwijs. Een goede mbo-school heeft
bijvoorbeeld een speciaal talencentrum, er zijn extra taallessen voor leerlingen die dat
nodig hebben, én – heel belangrijk – er wordt ‘taalontwikkelend vakonderwijs’ gegeven.
Wat mag dat wel zijn?
“Als iemand in de sector Handel een secretariaatsopleiding doet, zal de docent bij
boekhouden ook aandacht besteden aan de meer talige kant van de lesstof. Of neem
Motorvoertuigentechniek. Een leerling raakt wel vertrouwd met het garagejargon, maar
hij of zij moet ook ingewikkeld geformuleerde gebruiksaanwijzingen kunnen lezen.
Of aan de klant die geen sjoege heeft van remsystemen uitleggen wat er mis is met de
remmen. Idealiter komen taal en vakinhoud op die manier bij elkaar in het mbo.”
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Illustratie: Hein de Kort

“Waar tegenwoordig
ook veel docenten vragen over hebben, is
de inzet van digitale
leermiddelen. Er is bijvoorbeeld een aardig
woordjesleerprogramma:
Wrts. Heb je daar wat
aan voor je taalles? Via
Levende Talen Magazine
en studiedagen maken
we duidelijk hoe je dat
kunt inzetten. Er is ook
altijd veel belangstelling
voor onze bijeenkomsten
waarop de eindexamenopgaven besproken worden, kort na het examen.
Docenten kunnen daar
hun zegje doen. Levende
Talen is een spreekbuis
voor docenten én een
factor waar rekening
mee wordt gehouden.”

in groepjes aan het werk? Hoe doe je
dan de controle? Een ander onderdeel,
schrijfvaardigheid: Hoe hanteer je de
rode pen? Streep je alles aan wat fout
is, geef je suggesties voor verbetering,
laat je ze elkaars werk becommentariëren? Het zijn vragen waar onze leden
mee zitten. Daarop willen we antwoord
geven, bijvoorbeeld via onze twee tijdschriften Levende Talen Tijdschrift en
Levende Talen Magazine, maar ook op de
website en tijdens studiedagen. In onze
groep op het digitale sociale netwerk
LinkedIn wordt druk gediscussieerd en
informatie uitgewisseld. We bespreken
in Levende Talen Magazine ook wat er
uit praktijkgevallen te leren valt. Maar
ook bijvoorbeeld hoe het gesteld is met
de beheersing van de moderne vreemde
talen in Nederlandse organisaties. Uit
zo’n artikel blijkt dan de urgentie van
ons werk.”
Een algemeen didactisch probleem
waar ook taaldocenten mee worstelen,
is het werken in heterogene groepen.
Kan de vereniging daarbij wat voor
docenten betekenen? “Ons voortgezet
onderwijs is sterk gesegregeerd: vmbo
met vier niveaus, havo, atheneum en
gymnasium. Die opdeling is uniek in de
wereld. Dan verwacht je dat een havo-2klas homogeen is. Niets is minder waar:
de verschillen binnen zo’n groep zijn
groot. Wij doen suggesties hoe je alle
leerlingen uit zo’n klas goed talenonderwijs kunt bieden. Hoe voorkom je dat je
les niet meer is dan ‘bezighouden zonder bloedvergieten’ – zoals het onderwijs wel gekscherend wordt gekarakteriseerd.”
114
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B i o r it m e

Een van de doelstellingen van de vereniging is het verbeteren van het talenonderwijs – in kwantitatieve zin door
meer uren te eisen voor de talen. Valt er
puur kwalitatief ook nog veel te winnen
na een eeuw Levende Talen? “In het
bedrijfsleven is men elke dag bezig met
innoveren en verbeteren. Dat moet in
het onderwijs ook. Maar we hebben
wél te maken met het bioritme van het
talenonderwijs. De slinger slaat de ene
keer door naar ‘harde’ vaardigheden
als grammatica en spelling, enige jaren
later staan het spreken en presenteren
weer voorop. Daarin proberen we een
balans te vinden.”
“Bij moedertaalonderwijs denkt men
het eerst aan grammatica en spelling.
Die behoren voor ons ook tot de basisvaardigheden. Waarom? Goede zinsbouw en spelling zijn het visitekaartje

van de schrijver. En beheersing van
grammatica en spelling geeft de leerlingen zelfvertrouwen. Van daaruit moeten
ze in staat zijn om een nette brief te
schrijven, een rapport te structureren,
een interactieve presentatie te houden.”
“Gelukkig hebben we nu de Europese
referentieniveaus. Dat is een soort standaard voor taalprestaties waaraan leerlingen moeten voldoen. Die zijn voor de
talen goed omschreven in de vorm van
vaardigheden. Zodoende is er geen discussie meer over de vraag of de zes-min
van Japie hetzelfde betekent als de zesmin van Juanita. Je kunt als docent met
de referentiekaders duidelijk aangeven
wat een leerling wel en niet kan. Dan
weet je ook waar een leerling nog hard
aan moet werken.”


Winst

Op welk terrein van taalonderwijs is al
veel bereikt? “Er is gerichte aandacht
voor schrijfvaardigheid. Vroeger kreeg je
de opdracht een opstel of een brief te
schrijven, min of meer in het wilde weg.
Nu wordt het schrijven heel gestructureerd geoefend, én leerlingen moeten
veel meer tekstsoorten kunnen produceren: brieven, e-mails, zakelijke brochures, creatieve verhaaltjes en betogen.
Zelf gebruik ik tegenover mijn studenten
de stelregel: bij schrijven moet je de
lezer helpen je boodschap te begrijpen.
Dat doe je door zo correct, duidelijk en
aantrekkelijk mogelijk te schrijven. Met
die criteria kunnen ze ook elkaars werk
beoordelen: begrijp ik het, is het correct,
duidelijk en aantrekkelijk?”
“Bij het onderdeel mondelinge vaardigheden is veel winst geboekt, bijvoorbeeld bij het presenteren. Ik heb jarenlang Frans gehad, maar hoefde tot mijn
zestiende nooit mijn mond open te doen.
Dat is nu heel anders. En het effect is er.
Ze kunnen tegenwoordig prima presenteren en ze durven hun zegje te doen.” 

De vakvereniging
Levende Talen telt bijna vierduizend leden. Dat is ruim tien procent van de taaldocenten
in Nederland. Levende Talen wil een informeel platform zijn voor de beroepsgroep, maar
behartigt ook de arbeidsrechtelijke belangen van taaldocenten. De vereniging telt dertien
secties, o.a. voor Engels, Nederlands, Russisch, Frans (de grootste sectie!), Spaans,
Arabisch, Turks en NT2 (Nederlands als tweede taal).
Levende Talen is in onderwijsland al tientallen jaren een begrip vanwege het tijdschrift
met dezelfde naam (zie ook het artikel van Peter-Arno Coppen, hierachter). Sinds 1999
geeft de vereniging twee tijdschriften uit: Levende Talen Tijdschrift (LTT), dat zich vooral
richt op onderzoeksresultaten, en Levende Talen Magazine (LTM), dat zich meer met
didactiek en voorbeelden uit de praktijk bezighoudt. De bijdragen uit LTT zijn online te
raadplegen; dat geldt binnenkort ook voor de artikelen uit LTM. Van der Ven: “We willen
ons niet afsluiten, maar juist zo veel mogelijk délen.”

Polemiek en passie
Een overzicht van honderd jaar Levende Talen
Het tijdschrift van de honderdjarige Vereniging van Leraren in Levende Talen
is een schatkamer voor iedereen die in taalonderwijs geïnteresseerd is. Als
je door al die jaargangen bladert, wordt goed zichtbaar wat de afgelopen
eeuw zoal de spraakmakende kwesties in het onderwijs waren. De kleurrijke
discussianten namen vaak geen blad voor de mond.

Peter-Arno Coppen

Levende Talen door
de jaren heen.

L

eraren van de middelbare school
zouden de stand van zaken in
hun vak beter moeten bijhouden. Sterker nog: eigenlijk zouden ze
hun leven lang bij- en nascholing moeten volgen, want alleen op die manier
kunnen ze op de hoogte blijven van
nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied en betere manieren om les te
geven. Dat adviseerde de Onderwijsraad in februari van dit jaar aan de
Nederlandse regering, als onderdeel
van een pakket maatregelen die de
leerprestaties in het voortgezet onderwijs zouden moeten verbeteren.
Het is een opmerkelijk advies, want
al vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw houdt een groot deel van
de talendocenten keurig de vakliteratuur bij. In die tijd komt er steeds meer
aandacht voor de individuele ontwikkeling van de leerling en de didactische
middelen die daarvoor nodig zijn. Tucht
en voorschriften maken plaats voor individuele ontplooiing. Er verschijnen
tijdschriften voor leraren, zoals het Tijdschrift voor jeugdige onderwijzers, en
meer wetenschappelijke varianten, zoals Taalkundig magazijn en de voorloper

van De Nieuwe Taalgids, het tijdschrift
Taal en Letteren, waarin vooral didactische vernieuwers pleiten voor een
nieuw soort moedertaalonderwijs.
In het algemeen staat het individu
centraal in die periode. Het is de tijd
van het impressionisme in de beeldende
kunst, dat streeft naar het direct weergeven van individuele zintuiglijke waarnemingen, en van de Beweging van
Tachtig in de literatuur, die zich richt op
de “allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie”. De didactische inzichten sluiten daar naadloos op
aan. Het taalonderwijs moet gaan over
het taalgevoel, wordt dan de heersende
opvatting, en niet zozeer over de norm
of de klassieke literatuur. Taal is klank,
de taal is van het individu.


S l a p j a n uss e n

Het is in die context dat in 1911 de leraar Duits Jan Gerzon met medewerking van de leraar Engels en Nederlands
Etsko Kruisinga het plan opvat om een
vereniging voor leraren Nederlands en
moderne vreemde talen op te richten.
Gerzon doet dat omdat hij de klassieke
vreemdetalendidactiek van literatuur en

grammatica wil moderniseren. In plaats
van de leerlingen alleen maar schrijftaal
te laten vertalen, staat hij een meer directe methode voor, die het ontwikkelen
van het taalgevoel centraal stelt. Kruisinga vindt, net als de hedendaagse
Onderwijsraad, dat leraren hun leven
lang aan hun vakgebied moeten blijven
schaven. Hij koestert een grenzeloze
minachting voor wat hij “paedagoochemerds” noemt en “slapjanussen die
’s avonds met een krantje bij de kachel
zitten”. Overigens stelt Kruisinga later
zijn mening bij over die ‘paedagoochemerds’, aangezien hij er zelf een geworden is.
Het is voor het eerst dat de leraren
moderne vreemde talen zich verenigen.
De leraren Nederlands, die zich eerder
verzameld hadden rond de onderwijsvernieuwers van het tijdschrift Taal en
Letteren, dat inmiddels is opgegaan in
het nieuwe De Nieuwe Taalgids, sluiten
zich aan.


G e r i n k e l va n ko p j e s

In 1914, drie jaar na de oprichting van
de vereniging, wordt het eerste nummer
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Daarna volgden de vergaderingen
van de secties. Voordat deze begonnen, werd een kop koffie geserveerd,
wat het grote voordeel bood, dat de
lezing noch de discussie gestoord
werden door gerinkel van kopjes, iets
wat helaas ’s middags wel gebeurde,
hoewel uitdrukkelijk gezegd was de
thee eerst na de voordracht binnen te
brengen.


Lijklu ch t

Een belangrijk onderdeel zijn door de
jaren heen de signalementen (de rubriek ‘Wij vestigen de aandacht op …’)

Foto: dbnl.nl

ceerd, de Berichten en mededelingen.
Aanvankelijk gebeurt dat in de vorm
van een “flodderig blaadje”, zoals het
in 2011 door de vereniging zelf wordt
genoemd in haar jubileumpublicatie,
maar vanaf 1918 wordt het voortgezet
als een volwaardig tijdschrift. Weer wat
later, in 1930, krijgt het blad de titel
Levende Talen. En zeventig jaar dáárna,
in 2000, wordt het tijdschrift gesplitst
in Levende Talen Magazine, met overwegend journalistieke, publieksgerichte
bijdragen, en Levende Talen Tijdschrift,
waarin de meer wetenschappelijke
artikelen gepubliceerd worden.
Tot die splitsing heeft het tijdschrift
een erg diverse inhoud. Zo bevat ieder
nummer wel wat huishoudelijke mededelingen van de vereniging: het verslag
van de penningmeester, ledenlijsten en
andere administratieve zaken (“Wie zijn
contributie voor 1951 nog niet heeft voldaan, storte thans 3 gulden op postrekening …”), en verslagen van vergaderingen. Zo is in 1951 te lezen: “Er waren,
juist door die kou, heel wat laatkomers,
die, zonder te tekenen, maar gauw naar
binnen schoven, nu het ‘al aan de gang’
was, wat te begrijpen valt.”
Soms wordt het huishoudelijke element wel heel letterlijk ingevuld. Uit
diezelfde jaargang 1951:

Levende Talen-oprichter Etsko Kruisinga (18751944): leraren moeten een leven lang blijven schaven
aan hun vakgebied.

Nederlands en moderne vreemde talen
uit de hele twintigste eeuw.
Die recensies zijn vaak niet mals. Zo
tegen 1930 is de al genoemde Kruisinga
een van de scherpste critici. In 1929
heeft hij het bij het bespreken van een
bepaalde methode over “verderfelijke
leermiddelen”, die “dreigen het hele
taalonderwijs in diskrediet te brengen
en de geest van de leerlingen te vergiftigen”. En elders bespreekt hij een leerboek, waaruit “met een groot mes alle
leven [is] gesneden en een lijklucht
[de lezer] tegenwaait”. Over dit soort
recensies raakt hij in conflict met het
hoofdbestuur. Dat loopt zó hoog op dat
Kruisinga in 1930 de vereniging verlaat
en een eigen tijdschrift begint (Taal en
leven).
Andere recensenten zijn gematigder,
maar wie de recensierubrieken in een
willekeurige jaargang doorbladert, komt

Moet je om een vreemde taal te leren wel
allerlei grammaticaregeltjes kennen? Wat
heb je in het schoolvak Nederlands eigenlijk
aan zinsontleding?
en recensies van onderwijskundige publicaties en leerboeken op het gebied
van het taalonderwijs. Als je uit alle
jaargangen de besproken werken zou
verzamelen, krijg je waarschijnlijk een
compleet beeld van alle leergangen
116
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vrijwel zeker een paar keer een vorm
van het woord teleurstellen tegen. Zo
verzuchtte een recensent in 1965: “De
uitgever zal het betreuren, dat dit typografisch voortreffelijk verzorgde werk
zo teleurstelt.”



U itba r s ti n g

De polemische toon is een constante in
het tijdschrift, ook in de wat langere
artikelen. Er wordt vaak gestreden en
met elkaar gediscussieerd. Een van de
onderwerpen waarover de gemoederen
het hoogst oplopen, is het grammaticaonderwijs. Of het nu gaat om het ontleden in de lessen Nederlands of de grammaticaoefeningen in het vreemdetalenonderwijs, het wordt in vele jaargangen
van het tijdschrift heftig bediscussieerd.
In 1959 schrijft de vakdidacticus Leendert van Dis nog optimistisch: “De vraag
naar de zin van onderwijs in de grammatica van de moedertaal behoeft de
leraar van nu niet meer te beklemmen.”
Maar zo’n vijftien jaar later komt de
strijd pas echt tot uitbarsting.
Tussen 1970 en 1975 begint in de
gehele westerse wereld de zogeheten
‘Grote Grammaticadiscussie’. In het
moedertaalonderwijs en in het vreemdetalenonderwijs wordt de traditionele
grammatica ter discussie gesteld. Moet
je om een vreemde taal te leren wel
allerlei grammaticaregeltjes kennen?
Wat heb je in het schoolvak Nederlands
eigenlijk aan zinsontleding? Gaat het
niet eerder om spreek- en schrijfvaardigheid? Een deel van die discussie is uit
maatschappelijke oorzaken te verklaren:
de burger moet zich immers als individu
vooral communicatief staande kunnen
houden in de klassenmaatschappij.
Nieuwe vormen van taalkunde en communicatiewetenschap sluiten daarop
aan. Dus krijgen die onderwerpen
(sociolinguïstiek, taalbeheersing) ook in
de taalwetenschap meer aandacht. Ten
slotte is de theoretische taalkunde in de
jaren zestig, onder invloed van de Amerikaanse linguïst Noam Chomsky, een
stuk technischer geworden, waardoor
de aansluiting met de traditionele zinsontleding verdwijnt. Daardoor ontstaat
bijna wereldwijd een teloorgang van de
klassieke grammatica in de talenvakken
op school. Het zal tot het einde van de
eeuw duren voordat de grammatica
althans in het vreemdetalenonderwijs
onder vakdidactici weer voet aan de
grond krijgt. In het klaslokaal lijken de
docenten zich van de hele discussie niet
zo heel erg veel aan te trekken.


H a l f v e rt e e r d e c itat e n

In het tijdschrift Levende Talen is die
ontwikkeling op de voet te volgen. In
de jaren zestig publiceren de laatste traditionele grammatici, zoals Piet Paardekooper, Maarten van den Toorn en Frida
Balk-Smit Duyzentkunst, nog geregeld
in het blad, maar vanaf de jaren zeventig raken ze op de achtergrond. De theo-

“In beschaafd gezelschap nu eenmaal
ongeoorloofd”
Sommige discussies in Levende Talen hadden net zo goed in Onze Taal kunnen staan. Dat
is logisch, want met name leraren Nederlands worstelen in hun vak nogal eens met de
verandering van de taal, en de taalnorm die je daartegenover zou willen stellen. Een mooi
voorbeeld van zo’n Onze Taal-achtige discussie is de volgende.
In 1950 schrijft een zekere Carel Hedeman een artikel onder de titel ‘Taalbederver
Tsoep Wegtermay luidt lidwoordloos tijdperk in.’ Daarin heeft hij het over een taaltrend
om namen te voorzien van lidwoordloze toevoegingen, zoals in commissionair in effekten
Pieterse, waar hij zou verwachten de commissionair in effekten Pieterse. Volgens Hedeman is
dit een anglicisme, en hij hangt de trend op aan een fictieve jongere met “bebopdas en
swinghemd”, die onder invloed staat van de Amerikaanse cultuur.
Daarop volgt een reactie van een leraar Engels, die de gewraakte vorm verdedigt (net
als Joop van der Horst in Onze Taal deed, in 2005, in het artikel ‘Wat gebeurt er met (de)
moslim Bazarghan?’). En dáárop schrijft dan weer leraar Nederlands Werner Staverman
een weerwoord, waarin hij Hedeman in bescherming neemt, onder meer met een passa
ge die wel erg veel weg heeft van wat je nu, zestig jaar later, nog weleens leest:
Dat taal verandert, groeit, zich ontwikkelt of hoe men het noemen wil, weet iedereen.
Ook, dat allerlei taalvormen, die vroeger ‘fout’ waren, nu ‘goed’ zijn. Maar daaruit
volgt niet, dat wat nu ‘fout’ is, toelaatbaar zou zijn, omdat die ‘fout’ taalkundig kan
worden verklaard. Hun (‘Als hun dat doen, komt er niks van terecht’) is evenals het
afrikaanse ons een voorbeeld, hoe een [lijdend voorwerpsvorm] de functie van [onder
werp] overneemt; en misschien spreken en schrijven onze nazaten het over 100 jaar
ook wel. Maar nu is het een vorm, die uit de lagere regionen van Rotterdam of Amster
dam of een ander ‘cultuurcentrum’ in het westen is ontstaan en door klein-burgerlijke
lieden wordt overgenomen, maar die nu eenmaal in beschaafd gezelschap ongeoor
loofd is.

retische taalkundigen verdwijnen naar
andere tijdschriften, de taalbeheersers
en communicatiewetenschappers nemen het over, samen met de vakdidactici en onderwijskundigen. Weliswaar
verschijnt in 1976 nog een artikel van
P. Leenheer getiteld ‘Communicatiewetenschap bestaat niet’, maar in het
volgende nummer al wordt de auteur
beschuldigd van “schijnheiligheid” en
“communicative incompetence”, en
wordt hem aangewreven dat hij een
stuk met een “onfrisse lading” heeft geschreven waarin “kwistig rondgestrooid
is met halfverteerde citaten”. En in een
later nummer doen andere taalkundigen hun kritiek op Leenheer nog eens
dunnetjes over. Uiteindelijk krijgt Leenheer nog de gelegenheid voor een weerwoord, en dan houdt het op. Einde
grammatica.
Dat betekent allemaal niet dat de
Grote Grammaticadiscussie ten einde
is. Zo af en toe flakkert de strijd weer
op, zoals onlangs nog, in het februarinummer van Levende Talen Magazine.


leraren -we t en sc h a ppe r s

Hoewel discussie en polemiek de hele
eeuw in Levende Talen een belangrijke
rol spelen, staan er natuurlijk ook andersoortige stukken in het blad. In de
eerste vijftig jaar is het tijdschrift voor

een belangrijk deel filologisch van aard.
De langere artikelen gaan in op een
taalverschijnsel of een thema uit de
literatuur, dan wel op een didactische
kwestie. Er wordt vooral geschreven
over het onderwijs in de moderne
vreemde talen, maar ook over het moedertaalonderwijs. Leraren zijn vaak in
hun vrije tijd wetenschappers, en later
zijn wetenschappers vaak oud-leraren
(iets waar pas de laatste decennia verandering in is gekomen, doordat wetenschappelijke aanstellingen meestal niet
meer gecombineerd worden met het leraarschap). Die leraren-wetenschappers
publiceren dan over woordvolgorde
(zoals Kruisinga in 1917, met zijn artikel
‘Onscheidbare werkwoorden’) of over
“naamvallen en pseudo-naamvallen”
(Gerlach Royen, 1935) en “het in de
Zaanstreek en tot Amsterdam gebruikte
woord fikkie” (P.J.W. Malssen, 1937).
Een aantal van die onderwerpen had
ook in Onze Taal kunnen staan, zoals
“Noord- en Zuidnederlandse voetbaltaal” (1959) en “het ontstaan van het
woord Stilteplaat” (1961). Zie ook het
kader hierboven.


G e pa ss i o n e e r d

Toen ik ter voorbereiding van dit artikel
een aantal jaargangen van Levende Talen
doorbladerde, deed het tijdschrift mij

sterk ergens aan denken. Het is bekend
dat mensen een enorme behoefte hebben aan het uitwisselen van ervaringen
en meningen daarover. Daarvan getuigen tegenwoordig de vele praatprogramma’s in de media, en in vroeger
tijden de praatgroepen, de verenigingen, de leeskringen, de rederijkerskamers, en de brieven- en dagboekencultuur. Tijdschriften als Levende Talen,
en ook Onze Taal, passen in die cultuur.
Maar bij Levende Talen is er nóg iets aan
de hand.
Die eigenaardige mengeling van huishoudelijke, bijna huiselijke mededelingen, signalementen (soms stevig becommentarieerd), kortere en langere
verslagen van eigen onderzoek, wetenschappelijk maar toch ook weer publieksgericht, waar kende ik dat allemaal van? Ineens zag ik het: Levende
Talen is een blóg, zelfs in de tijd dat er
van computers, laat staan het internet,
nog nauwelijks sprake is.
Vooral oude jaargangen doen daaraan denken: een groot collectief blog,
waarin de leden van de vereniging
(aanvankelijk vooral het bestuur)
verslag doen van hun ervaringen en
meningen, op elkaar reageren, ergens
enthousiast over zijn of juist erg ontevreden, elkaar de huid vol schelden of
elkaar bijvallen, maar vooral gepassioneerd met hun vak bezig zijn. Precies
zoals de Onderwijsraad van nu het zo

graag heeft.

Jubileumactiviteiten
Levende Talen
In mei viert de vereniging Levende
Talen haar honderdjarig bestaan. Om te
beginnen verschijnt er deze maand een
jubileumuitgave, die bestaat uit twee
delen: een over Levende Talen vanaf
1911 tot heden (onder redactie van
Arie Hoeflaak), en een over het thema
‘Zijn taaldocenten innovatief?” (onder
redactie van John Daniëls).
Verder is er op 27 mei in het Konink
lijk Instituut voor de Tropen in Amster
dam een symposium onder de titel
‘En nu op weg naar het taalonderwijs in
de komende honderd jaar!’ Daar zal
ook een website worden gelanceerd
die een beeld geeft van de onderwijs
ontwikkelingen vanaf 1800.
Meer informatie is te vinden op
www.levendetalen.nl.
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Reacties
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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.

het Italiaans kan donna verkleinen tot
donnina (positief), donnetta (negatief) en
donnuccia (liefkozend); bovendien is er dus
de vergrotende vorm: donnone. Overigens
kunnen ook bijvoeglijke naamwoorden
vergroot worden: een mooi meisje is ‘bella’,
een heel mooi meisje is ‘bellissima’.

De redactie kan 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

Geboortenaam

van het desbetreffende artikel.

Phia Terwijn-van Houcke - Nieuwerkerk aan den
IJssel

maartnummer van Onze Taal heb ik met
plezier gelezen. Op internet is geregeld een
gimmick te zien die op vergelijkbare wijze
ingezet kan worden: de doorgehaalde
tekst, gevolgd door een neutralere lezing.
Als in: ‘Vele toeristen waren afgekomen op
de deerniswekkende treurnis oud-Holland
se gezelligheid.’

Limburgs accent
Jos Henssen - Dongen

I
De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu: “Ik kan
niet zeggen (…) Ik zeg alleen (…).”

Praeteritio [1]: Desmond Tutu

n de februari/maartaflevering van de taal
nieuwsrubriek ‘Tamtam’ staat het bericht
‘Meer Standaardnederlands in reclames’.
Hierin wordt het accent van de stem van de
SNS Bank-reclame als Noord-Limburgs ge
kwalificeerd. Het is volgens mij echter ZuidLimburgs. De reclamespots werden name
lijk ingesproken door Maud Hawinkels, die
enkele jaren geleden het VARA-programma
Honk presenteerde. Zij groeide op in Gen
hout, in de gemeente Beek, Zuid-Limburg.

“O

p het aanvraagformulier voor Ne
derlandse reisdocumenten wordt
het woord meisjesnaam vervangen door
geboortenaam”, zo meldt Onze Taal in de
decemberaflevering van de taalnieuwsrubriek ‘Tamtam’. In het februari/maart
nummer merkt Fieke van der Lecq vervol
gens op dat voor kinderen van gescheiden
ouders die van naam veranderd zijn, de
term geboortenaam op het aanvraagformu
lier voor Nederlandse reisdocumenten
“irrelevant, verwarrend of zelfs pijnlijk” kan
zijn. Ik kan hier nog een bevolkingsgroep
aan toevoegen, namelijk die van de ge
adopteerde personen.
In hun geval is de term geboortenaam
pertinent onjuist, omdat hier de achter
naam moet worden ingevuld die een ge
adopteerde bij de adoptie-uitspraak naar
Nederlands recht heeft verkregen. Hun
geboortenaam, als die al bekend is, komt
hiermee te vervallen. Er zijn sinds 1956 (het
jaar waarin adoptie naar Nederlands recht
officieel is geworden) 55.000 kinderen
geadopteerd.

Joke Rhebergen - Emmen

J

aap de Jong en Annemarie van Velsen
gaan in hun artikel ‘U hoort mij niet zeg
gen dat …’ (Onze Taal februari/maart) in op
de praeteritio, een retorische truc waarbij je
zegt dat je het ergens niet over zult hebben,
maar het op die manier toch doet. De voor
beelden in dat stuk kan ik aanvullen met
een uitspraak van de Zuid-Afrikaanse bis
schop Desmond Tutu, van vóór de afschaf
fing van de apartheid: “Ik kan niet zeggen:
investeer geen geld en geen kapitaal meer
in Zuid-Afrika. Want, zoals ik al duidelijk
maakte, verbiedt de wet mij dat. Ik zeg
alleen: hopelijk zijn er een paar intelligente
mensen buiten Zuid-Afrika, die begrijpen
hoe de grote massa van de zwarten over
deze zaak denkt.”

Praeteritio [2]: doorhalingen
Machiel Pomp - Posterholt

H

et artikel over de praeteritio (het ver
schijnsel dat je iets zegt door te zeg
gen dat je het niet zegt) in het februari/
118
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Verkleinen en vergroten in het
Italiaans
Jan van Tuin - Huizen

G

aston Dorren vergelijkt in zijn serie
‘Onze taal is de beste’ het Nederlands
met andere Europese talen. In de eerste
aflevering in het januarinummer ging het
over ‘De weelde van onze verkleinwoor
den’. Deze titel was duidelijk ironisch be
doeld, want uit het stuk blijkt dat andere
talen over minstens zo veel weelde beschik
ken. Sterker nog: daarvan zijn méér voor
beelden dan Dorren behandelt. Nico
Sneeuw vestigt in de rubriek ‘Reacties’ in
het aprilnummer al de aandacht op het
Italiaans, door te wijzen op de serie violino viola - violoncello - violone. Maar het Italiaans
kent nog veel meer mogelijkheden. Er zijn
maar liefst vier verkleinende achtervoeg
sels: -ino, -etto, -ello, -uccio/-uzzo. Verder
zijn er het vergrotende -one en het verster
kende -issimo.
Wij Nederlanders moeten het bijvoor
beeld stellen met vrouw - vrouwtje, maar

X’je
Michiel F.E. van Reenen - Lelystad

I

n zijn artikel ‘Wat?! Geen kusje?’ in het
februari/maartnummer schrijft Arjen van
Veelen over het wijdverbreide gebruik van
de x (in de betekenis ‘kusje’) als afsluiter
van sms- en e-mailberichten. De populari
teit heeft volgens hem te maken met de
minimale ruimte die een x’je inneemt in de
beperkte ruimte die een sms-bericht biedt.
De verspreiding van het x’je is waar
schijnlijk begonnen in de chatrooms die
in de jaren negentig zo populair waren.
Dingen als Facebook, MSN, Twitter en sms
waren er toen nog niet. Die chatrooms (ze
bestaan nog steeds) zijn ‘kamers’ waarin je
met meerdere mensen kunt rondhangen en
praten, allemaal door en tegen elkaar. Om
dat er soms heel veel mensen in zo’n kamer
waren, was het soms moeilijk het gesprek
te volgen, vanwege de snelheid waarmee
het verliep. Als je dan ook nog moest na
denken over wat je schreef, kon je het vol
gen van de conversatie wel vergeten. Daar

om ontstond er wat wij pas veel later smstaal zijn gaan noemen. ‘Good 2b wif ya xx’
was een normale afsluiter van de conversa
tie en betekende zoveel als ‘goed gesprek,
kusje’, waarbij dat kusje in intentie kon vari
ëren van liefderijk tot tamelijk onpersoon
lijk. Het gebruik van dit soort korttaal was
dus niet ingegeven door ruimtegebrek,
maar door behoefte aan snelheid.

Winterfalen
Gerard Nachbar

I

n het aprilnummer las ik in de terugblikrubriek ‘Toen in’ over door teletekst
gemunte woorden, zoals Mabelgate en
zeilmeisje, die bedacht zijn om de koppen
lekker kort te houden. Op 20 januari van
dit jaar vond ik ook zo’n schitterend woord,
in de kop ‘NS en ProRail erkennen winterfalen’. Navraag leerde dat dat winterfalen
inderdaad een vondst van teletekst is.

Toon Hermans’ struikgewas [1]:
“door dat bos en brem”
Mariette Effing - koordirigente, Hoge Hexel

I

n het februari/maartnummer van Onze
Taal zoeken Michaël en Rogier Steehouder
de oorsprong van de Toon Hermans-sketch
‘Wat ruist er door het struikgewas?’ over de
grens, in Duitsland. Daar bestond in de tijd
van Napoleon III een soldatenliedje met
de tekst “Was kraucht nur dort im Busch
herum?”
Met een bevriende musicoloog ben ik
aan het grasduinen geweest, op zoek naar
Nederlandse bronnen. Op Liederenbank.nl
(de Nederlandse Liederenbank van het
Meertens Instituut) kwamen we onder
meer de volgende regels tegen: “Wat ruist
daar door dat bos en brem / Het is een rui
terstem”. Ook een soldatenlied, uit dezelf
de tijd. Ongetwijfeld is er een verband.

De auteurs nemen aan dat Hermans het
liedje is tegengekomen in de Nederlandse
vertaling van een boek van Karl May, waar
anderhalve regel van het liedje is geciteerd:
Was kraucht nur dort im Busch herum?
Ich glaub’, es ist ...
Vervolgens is Hermans “op een originele en
hilarische manier met het onaffe liedje aan
de haal gegaan”.
Dat van Karl May was nieuw voor mij,
maar ooit, midden jaren negentig, was ik
ook al eens op het ‘Kutschkelied’ gestuit.
Ik bestudeerde een boekje uit 1871 met de
titel Das Kutschkelied auf der Seelenwanderung, waarin allerlei zogenaamd ‘geleerde’
varianten op dat aloude soldatenliedje
staan. Mijn oog viel daarbij op de Neder
landse vertaling:
Wat kroop daar in het struikgewas?
Mij dunkt, dat het Napoleon was.
Wat? kruipt die daar zoo ongestoord?
Gaauw, kameraden! jaagt hem voort!
Opvallend is dat het oorspronkelijke Duitse
woord Busch zowel in het boekje uit 1871 als
in het lied van Hermans vertaald is als
struikgewas.
Ik besloot Hermans, die toen nog leefde,
voor te leggen of hij zich misschien op het
Nederlandse of Duitse rijmpje had geba
seerd. In een brief van 23 januari 1995
schreef zijn secretaris, Ida Schrijver, onder
meer het volgende:

Hermans-biograaf Jacques Klöters liet in het
artikel van de Steehouders al weten dat
Hermans naar eigen zeggen geen idee had
wat er door het struikgewas ruiste. En hoe
wel het dus zeer frappant is dat Hermans –
net als de vertaler van het rijmpje uit het
negentiende-eeuwse boekwerkje – voor
het woord struikgewas koos, ziet het ernaar
uit dat Hermans écht in de veronderstelling
verkeerde dat hij zelf het zinnetje heeft be
dacht.

Toon Hermans’ struikgewas [3]:
kameleon/Napoleon
P.J. Jongerius - Bergen op Zoom

R

Toon Hermans’ struikgewas [2]: wist
Hermans ervan?
Jos Schaeken - Opleiding Slavische talen en cul
turen & Ruslandkunde, Universiteit Leiden

H

eeft Toon Hermans ooit zelf geweten
wat er door het struikgewas ruiste? Die
vraag wordt gesteld door Rogier en Michaël
Steehouder in hun artikel in het februari/
maartnummer van Onze Taal. De auteurs
komen tot de conclusie dat het zinnetje in
Hermans’ sketch, gezongen door Hermans
in de persoon van de heer Verkade, uitein
delijk terug te voeren is op de eerste strofe
van een soldatenliedje. Het gaat daarbij om
het zogenaamde ‘Kutschkelied’, waarin
Napoleon III bespot werd.

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 10
januari deel ik u namens Toon Hermans
mede dat deze niet beter weet dan dat
de passage “Wat ruist er door het struik
gewas? Het is ’n ...” aan zijn eigen brein
is ontsproten. (...)
We laten onvermoede overleveringen
via het onderbewustzijn – en/of een vo
rig leven in de vorige eeuw even buiten
beschouwing als we daarbij stellen dat
hij daarbij geen gebruik heeft gemaakt
van bestaande geschreven bronnen of
anderszins overlevering.
Door het hardhandig optreden van de
heer Bemelmans in de conference zal
niemand ooit weten wàt daar nou in het
struikgewas ruiste, ook Toon Hermans
zèlf niet. Met andere woorden, langer
dan deze zin is het lied nooit geweest en
nooit geworden.
Zou de heer Verkade ooit de kans ge
kregen hebben het lied verder uit te zin
gen dan vermoed ik toch dat in zijn
struikgewas iets gekropen zou hebben
wat minder prozaïsch is dan ‘Napoleon’.
Deze informatie echter doet voor uw on
derzoek niet ter zake. (…)

“Wat sluipt daar in het bosch rond?” Een ‘Kutschke’,

ogier en Michaël Steehouder gaan in
het artikel ‘Wat ruist er door het struik
gewas?’ (Onze Taal februari/maart) op zoek
naar het antwoord op de in de titel gestelde
vraag, afkomstig uit een sketch van cabare
tier Toon Hermans. Ze stellen dat hij waar
schijnlijk niet geweten heeft wat daar ruis
te. Ik denk dat het zeer wel mogelijk is dat
hij dat wél wist en ik leid dat af uit het ant
woord dat hij zijn biograaf Jacques Klöters
gaf op diens vraag hiernaar. Hij zegt dan:
“Een kameleonnetje of zo.” Een wat vreem
de en niet voor de hand liggende bewoner
voor Limburgs struikgewas. Zou de klanken ritmeverwantschap tussen de woorden
kameleon en Napoleon er niet op wijzen dat
het oude Duitse liedje toch ergens in zijn

geheugen huisde?

in Werner Hahn, Duitschland’s krijg tegen Frankrijk,
1871.
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Onlangs verscheen een even dikke
als gespecialiseerde uitgave over de
huidige stand van de internationale
fonologie, de wetenschap die de klank
van taal bestudeert. Wat valt er alle
maal te zeggen over die klanken? En
hoe zit het met het Nederlands? Een
interview met de hoofdredacteur van
deze vijfdelige fonologie-encyclopedie,
over onze huig-r, over ‘coronalen’,
en over het verschil tussen ‘kerk’ en
‘kerrek’.

Berthold van Maris

Hoe klinken wij?
Gesprek met fonoloog Marc van Oostendorp

H

et boek is af. The Blackwell
Companion to Phonology beslaat ruim drieduizend pagina’s. In 124 hoofdstukken wordt door
ongeveer evenzoveel specialisten verteld wat de belangrijkste onderwerpen
zijn in de fonologie, het onderdeel van
de taalkunde dat zich richt op de klank.
Marc van Oostendorp, fonoloog, dialectoloog, hoogleraar in Leiden en Onze
Taal-medewerker, heeft die drieduizend
pagina’s over klinkers, medeklinkers en
lettergrepen al meerdere keren gelezen:
hij is hoofdredacteur van het boek.
Op het omslag staat een abstract
schilderij van Theo van Doesburg,
met vlakken en kleuren. Het ziet eruit
als een systeem waarin alles precies
op z’n plek valt. En die kleuren:
verwijzen die naar klinkers en medeklinkers, die allemaal hun eigen
klankkleur hebben?
“Dat heb je mooi bedacht. Maar het is
gewoon een mooi plaatje, meer niet.
Eigenlijk wilden we een schilderij van
120
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Malevitsj, maar dat was te duur. Van
Doesburg bleek wél haalbaar. Het schilderij van Malevitsj heet Contrast. Dat is
een belangrijk begrip in deze tak van
wetenschap. De fonologie is precies
honderd jaar geleden begonnen met de
Zwitserse taalwetenschapper Ferdinand
de Saussure. Die zei: “Dans la langue il
n’y a que des différences”, oftewel: ‘Het
enige wat ertoe doet in taal zijn de verschillen.’ Je hebt niet zozeer een ie, of
een ee. Waar het om gaat is: het verschil
tussen een ie en een ee.”


M o o i e n eco n o m i sc h

Heeft het Nederlands een systeem
van klanken die mooi met elkaar
contrasteren?
“Het idee is dat je alle klinkers en medeklinkers van een taal in een mooi schema zou moeten kunnen zetten. Kijk je
naar het Nederlands, dan zie je dat je
bijvoorbeeld medeklinkers op drie verschillende plaatsen in de mond kunt
maken: met je lippen (m, p en b), vlak

achter je tanden (n, t en d) en achter in
je mond (ng en k). Drie van die medeklinkers zijn neusklanken (‘nasalen’): m,
n en ng. Drie zijn er stemloos, de stembanden trillen daarbij niet: p, t en k.
Maar er zijn er maar twee stemhebbend, met trillende stembanden dus:
b en d. De derde, de g van bijvoorbeeld
het Franse garçon, ontbreekt in het Nederlands. Dus daar valt een gat in het
systeem.” (Zie ook het kader ‘Medeklinkers in het Nederlands’ hiernaast.)
“Daarnaast zijn er klanken die we
niet goed in dat systeem kunnen plaatsen, zoals de h. Maar ook al klopt het
nooit helemaal, er is in alle talen waar
we wat van afweten, altijd wel een sterke tendens: naar een mooi en economisch systeem.”
En de klinkers?
“Het Nederlands heeft vrij veel klinkers.
De ie, oe en aa zijn de klinkers die het
sterkst met elkaar contrasteren. Als een
taal drie klinkers heeft, weet je bijna
zeker dat het die drie zijn. Als je dat uit-

Foto: Onze Taal

Medeklinkers in het Nederlands
De medeklinkers m, n, ng, b, d, p, t en k vormen een mooi maar onvolledig systeem.
Eén medeklinker ontbreekt: de g van het Franse garçon.
wordt gemaakt:
met de lippen
met de tong
			
tegen de tanden
door de neus
m
n
uitgesproken
(nasaal)
		
met trillende
b
d
stembanden
		
de stembanden
p
t
trillen niet

breidt naar vijf klinkers, zoals in het
Spaans, komt daar meestal een klank
bij die precies tussen de ie en de aa in
staat, namelijk de ee, en een klank precies tussen de oe en de aa: de oo. Als er
dan nog twee klinkers bij komen, zijn
dat meestal de è en de o – dat vind je
bijvoorbeeld in het Italiaans. Als er dan
nóg meer bij komen, wordt het wat
variabeler. Het Nederlands heeft een
stuk of vijftien klinkers, waaronder
vrij zeldzame: de uu en de eu.” (Zie
ook het kader ‘Klinkers’ op deze bladzijde.)


D ialec t en

Er zijn dialecten in Nederland met
nóg veel meer klinkers dan het Standaardnederlands. Van het Weerts
wordt gezegd dat het 28 verschillende
klinkers heeft.
“De Nederlandse dialecten verschillen
vooral in hun klinkers. En veel minder
in de medeklinkers. Je hebt natuurlijk
de zachte en de harde g, maar daarmee
heb je het wel zo ongeveer gehad.”
Er zijn ook talen waar de dialectvariatie zich vooral in de medeklinkers afspeelt?
“Ja, het Spaans bijvoorbeeld, dat maar
vijf klinkers heeft. In sommige talen zijn
de klinkers kennelijk een soort vaste ijkpunten die niet zo variabel meer zijn,
en dan gaan de medeklinkers veranderen. En in andere talen, zoals het Nederlands, zijn juist die medeklinkers de
vaste ijkpunten.”
Jij hebt je vooral toegelegd op de
fonologie van dialecten. Wat maakt
dialecten zo interessant?
“Het leuke van dialecten is: je gaat door
een landschap heen. Van dorp naar
dorp wordt, bijvoorbeeld, de klinker in
het woord pit met een steeds iets wijdere mond uitgesproken. Maar als je vijf
dorpen verderop bent, zeggen de mensen ineens geen ‘pit’ meer, maar ‘pet’.

achter in de mond
ng

ontbreekt
k

Het zijn allemaal kleine kwantitatieve
verschillen die opeens omslaan in een
kwalitatief verschil. Je maakt water
steeds één graad kouder en op een bepaald moment is het opeens bevroren.
Zo werkt het ook met dialecten. En met
generaties. Iedere generatie praat net
een klein beetje anders dan de vorige
generatie, maar ze kunnen elkaar toch
altijd verstaan. Maar we zouden het
waarschijnlijk moeilijk vinden om Vondel te verstaan. En als we nóg vijfhonderd jaar verder terug zouden gaan, dan
wordt het, denk ik, net zoiets als met
een Deen praten.”
“Die veranderlijkheid en die variatie
zijn een heel cruciale eigenschap van
menselijke taal. En ook een heel wonderlijke eigenschap. Want het gaat in
tegen de gedachte dat taal primair een
communicatiemiddel zou zijn, een mid-

del voor het zo efficiënt mogelijk overdragen van informatie.”
Er speelt dus nog iets anders.
“Daar heb je allerlei theorieën over. Het
komt er meestal op neer dat er ook nog
een sociale dimensie is: mensen willen
zich aan de ene kant onderscheiden van
anderen, en aan de andere kant hetzelfde zijn als anderen. Daarnaast speelt er
nog iets: elke nieuwe generatie moet
het klanksysteem leren uit de klanken
die hun ouders maken, puur uit dat
geluid. Dat is heel lastig. Als ik een k
maak, zie jij niet precies wat ik in mijn
mond aan het doen ben. Je gaat helemaal af op het geluid. Bovendien gaat
dat gepaard met heel veel ruis. En iedereen praat een beetje anders. Uit al
die verschillende manieren van uitspreken moet een kind achterhalen hoe het
geacht wordt te praten. Dus dat is allemaal heel instabiel. Dat leidt ook steeds
weer tot veranderingen.”


‘Ti j d ’ e n ‘taj d ’

De r is in het Nederlands de meest
veranderlijke en variabele klank.
“Ja. Van bijvoorbeeld de p, t en k is precies duidelijk waar je die maakt in je
mond. De r valt niet te plaatsen. Die
maak je niet altijd op dezelfde plaats in
de mond. Er zit zó veel variatie in dat
het niet duidelijk is wat die verschillende manieren om de r te maken met elkaar te maken hebben. Soms trilt er
iets, het puntje van je tong of je huig.
Maar je hebt ook een r die bijna op een
g lijkt. En je hebt manieren om de r te
zeggen die neerkomen op zo goed als 

Klinkers
Een klinkerdriehoek geeft aan waar in de mond de verschillende klinkers worden gevormd
(voor in de mond is links in de driehoek, achter in de mond is rechts; boven in de mond is
boven in de driehoek, en onder in de mond is onderin). De gekleurde bolletjes geven aan
in wat voor talen die klinkers voorkomen.
uu

ie

••••

ih

•

oe

•

••••

eu

ee

oo

•

•••
èh

••

•••

uh

oh

•

••
ah

aa

•

••••
• rood: klinkers van een taal die drie klinkers heeft
• blauw: klinkers van een taal die vijf klinkers heeft
• geel: klinkers van een taal met zeven klinkers
• groen: klinkers van het Nederlands
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niks zeggen. Bijvoorbeeld aan het einde
van een woord: als je het einde van het
woord waar uitspreekt, til je je tong een
beetje op, meer niet.”
“Die variatie wordt vervolgens sociaal gebruikt, denk bijvoorbeeld aan de
Gooise r. Ook dat is heel typerend voor
taal. De meeste taalkundigen denken
dat er eigenlijk geen enkele vorm van
variatie bestaat die niet uiteindelijk
sociaal gebruikt gaat worden.”
Zijn daar meer voorbeelden van?
“Het geldt voor ieder verschil. Het verschil tussen ‘goede’ en ‘goeie’ zeggen,
tussen een harde g en een zachte. Tussen ‘tijd’ en ‘tajd’. Het verschil tussen
‘kerk’ en ‘kerrek’, dus tussen er wel of
niet een klinker tussen zetten. Ja, noem
maar op. Het is moeilijk om verschillen
te verzinnen die niets betekenen.”
“Dat die verschillen echt niet zonder
betekenis zijn, zie je ook hieraan: zodra
een taal op de een of andere manier
verandert, wordt die verandering meteen door een aantal mensen gestigmatiseerd. Er ontstaat direct een groep die
dat afschuwelijk vindt. Dat hoort er op
de een of andere manier bij. Ik heb nog
nooit gehoord van een taalverandering
die meteen door iedereen juichend omarmd werd: ‘Ja, dit is echt een verbetering! Zo gaan we het voortaan allemaal
doen!’ ”
Er zijn natuurlijk ook veel mensen
die gewoon hun schouders ophalen.
“Maar zelfs dan. Renée van Bezooijen
deed ooit een mooi experiment. Ze liet
mensen luisteren naar hetzelfde stukje
tekst, voorgelezen door een en dezelfde
persoon, maar in het ene geval met een
huig-r en in het andere geval met een
tongpunt-r. Daarna moesten die mensen
vragen beantwoorden over de persoonlijkheid van die spreker: Lijkt u dit een
gezellige buurman? Of een betrouwbare
rechter? Dan gaven ze verschillende
antwoorden. Terwijl het enige wat varieerde die r was.”

De onlangs verschenen The Blackwell Companion
to Phonology: vijf kloeke delen, over niets dan taal
klanken.
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“Ik heb nog nooit gehoord van een taalverandering die meteen door iedereen juichend
omarmd werd: ‘Ja, dit is echt een verbetering!
Zo gaan we het voortaan allemaal doen!’”


Co ro n a l e n

De s is ook een bijzondere medeklinker.
“Als een woord begint met drie medeklinkers, kun je er al je geld om verwedden dat de eerste van die drie een s zal
zijn. De s staat ook veel aan het einde
van een woord en heeft daar ook nog
een broertje: de t. Zoals in herfst. De t
lijkt in veel opzichten ook wel op de s.
Je maakt ze op vrijwel dezelfde plaats
in je mond, met de voorkant van je
tong. In de fonologie zeggen we dan dat
de s en de t ‘coronalen’ zijn: klanken die
je maakt door het puntje van je tong op
te tillen – een actie die relatief weinig
energie kost, het is de kleinst mogelijke
articulatie.”
“Dat heeft twee gevolgen: je kunt die
klanken heel makkelijk ergens in een
woord invoegen: aan het begin van een
woord, maar ook aan het eind, of middenin, zoals de ks-klank in extra.”
De medeklinkers in de uitgangen van
het Nederlands zijn ook allemaal van
die ‘coronalen’.
“Die uitgangen zijn aan het slijten. In de
oudste vormen van de Germaanse taal
waaruit het Nederlands is voortgekomen, klonk het woord dag-en in de meewerkende vorm waarschijnlijk als ‘dagamiz’, met allerlei klinkers en medeklin-

kers. Daar is nu nog maar weinig van
over. Je vindt nu in de uitgangen alleen
nog de eenvoudigste medeklinkers: de
s, de t en misschien ook de n, wat trouwens ook een coronaal is. En als klinker
de sjwa: de onbeklemtoonde e in de uitgangen -en en -e. En dat is dan weer de
eenvoudigste klinker. Want een sjwa is
niet veel meer dan je stembanden laten
trillen en dan gewoon je mond opendoen en lucht naar buiten laten stromen: je krijgt dan iets als ‘uuuuuh’. Bij
alle andere klinkers vervorm je ergens
iets in je mond.”
“De sjwa is echt het laatste stapje
naar helemaal niks meer. Het Engels is
al iets verder, dat heeft nóg minder uitgangen dan het Nederlands. Daar hebben ze alleen de s nog, als meervoudsvorm en als derde persoon, bijvoorbeeld
‘He walks’. En de verledentijdsuitgang,
die ook weer een t is (‘He walked’), en
soms een d (‘He played’). En de d is –
het wordt eentonig – ook een coronaal.”
De sjwa kan ook gebruikt worden
om woorden wat uitspreekbaarder te
maken. Je kunt Marc uitspreken als
‘Marrek’.
“In het Nederlands gebruiken we de
sjwa daarnaast als de klinker waar klinkers naartoe gaan als je er minder moeite voor wilt doen – dus als je informeel

Fonologie-encyclopedie
Onlangs verscheen The Blackwell Companion to Phonology, een encyclopedie van de fono
logie, bestemd voor studenten en onderzoekers. De in totaal 124 artikelen zijn geschreven
door vooraanstaande internationale onderzoekers. De uitgave bestaat uit vijf delen, bij
elkaar maar liefst zo’n 3200 pagina’s. Volgens hoofdredacteur Marc van Oostendorp had
het nog wel dikker gekund, zelfs twee keer zo dik.
“Van Oostendorp: “Ik heb inmiddels al een lijst gemaakt van twintig onderwerpen die
er eigenlijk in hadden gemoeten en er niet in staan. In heel veel talen geldt bijvoorbeeld
dat dingen langer worden naarmate je het einde van de zin nadert. De laatste klinker in de
zin is langer. De laatste medeklinker ook. En de laatste lettergreep óók. Dat staat niet in
het boek.”
“Wat ook ontbreekt: het verschijnsel dat twee klanken die naast elkaar staan liefst niet
te veel op elkaar moeten lijken. In het Nederlands kan een j niet gevolgd worden door een
ie. In sommige dialecten is het verkleinwoord van kraag niet kraagke, maar kraagske, om
dat de g en de k te veel op elkaar lijken. En iemand die timmert, wordt in het Nederlands
nooit een ‘timmerer’. Dat is een verschijnsel dat in heel veel talen opduikt. Het ontbreekt
omdat de auteur die dat zou beschrijven op het laatste moment afhaakte.”

Iktionaire
praat. Sommige klinkers zijn niet beklemtoond en daardoor niet zo prominent aanwezig in het woord. Als je daar
minder moeite voor doet, veranderen
die klinkers in een sjwa. Minuut wordt
‘menuut’. Kantoor wordt ‘ketoor’.”
Hebben mensen niet de neiging om
woorden die ze veel gebruiken korter
te maken?
“Ja, en dat gaat via diezelfde stappen.
Je neemt alleen de beklemtoonde lettergrepen. En voorzover er van de onbeklemtoonde lettergrepen nog iets over
is, zijn dat sjwa’s. Ongeveer wordt ‘offeer’, eigenlijk wordt ‘eik’.”
“Het is natuurlijk geen toeval dat dit
allemaal in informeel taalgebruik gebeurt: in situaties waarin jij je gesprekspartner min of meer kent en je gesprekspartner jou ook. De een weet bij
wijze van spreken al wat de ander gaat
zeggen. Dan hoef je dus ook niet zo
ontzettend veel moeite te doen om dat

allemaal precies te articuleren.”

(advertentie)
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Odyssey Dawn

J

uist. Dus de ‘rules of engagement’ zijn we uit?
- Ja, generaal.
- Wat heb je nu staan?
- Schieten op alles wat lichtgroen is.
- Oké. Dan nu de naam.
- O ja, de naam.
- Iemand?
- Secure Shield?
- Te vaag. Dat vergeet iedereen. Geen
link met de regio.
- Sandy Vigilance?
- Forceful Oasis?
- Hm.
- Iets met guard? Zoals Ace Guard, bij
de Golfoorlog?
- Sky Guard? Dust Guard?
- Of Hawk?
- Gung Ho Hawk!
- Hou op, zeg. Het is geen manga-strip!
- Tja. Eh …
- Eh …
- Nomad Dog?
- (hilariteit)
- Heel grappig, luitenant. Misschien
moet u bij The Daily Show solliciteren.
- Jackson, jij hebt die lijst. Wat hebben
we zoal gehad aan no-fly-operaties?
- Even kijken … Provide Comfort,
begin jaren negentig voor de Koerden
… Deny Flight, in Bosnië … en dan
hadden we nog Southern Watch en
Northern Watch, tijdens de Golfoorlog.
- Hm.
- Iets met watch dus?
- Eh, Desert Watch?
- Woestijnhorloge? Lijkt me niet.
- Desert Flower?
- Wát?
- Woestijn, bloem, hoop – een nieuw
begin?
- Desert Flower – is dat niet een soort
crème voor dames, majoor Berry?
- Inderdaad generaal, dat gebruikte
mijn moeder.
- Valt dus af. Ik wil sowieso niks met
desert. Desert Storm en Desert Strike
waren fullscale invasies. We gaan die
hond de woestijn uit schieten, laat dat
duidelijk zijn, maar het héét officieel
een beschermingsoperatie. Dus het
moet een ietsiepietsie vreedzamer.
- Iets met dawn!?
- Dawn. Klinkt wel goed. Vreedzaam,

hoopvol …
- Rosy Fingered Dawn?
- Wát?!
- Dat is uit de Odyssee, van Homerus.
Die heeft het over “de rozevingerige
dageraad”.
- Ho-me-rus? Hoe weet jij dat, Johnson?
- Ik heb een keer een trimester klassieke literatuur gedaan, generaal.
- Jij bent toch niet gay hè?
- Ik? Nee, het was vanwege de slag om
Troje.
- Hm, dat verandert de zaak.
- Zeg, maar die Odyssee, kunnen we
daar niet iets mee? De lange weg naar
de beschaving? De strijd tegen de barbarij?
- Odyssey Dawn … is dat niet wat?
- Klinkt wel goed.
- Ik word toch niet in de maling genomen hè?
- Hoezo generaal?
- Odyssey Dawn. Jullie weten zeker dat
dat geen homo-erotische avonturenfilm
is? Met veel geoliede spierbundels en
opwaaiende lendendoeken?
- Ik dacht het niet hoor, generaal.
- Of een biseksuele hippiemusical?
- Nee, ik dacht het niet hoor.
- Odyssey Dawn … Duur romantisch
beddengoed?
- Ik zit effe te googlen, maar dat zie ik
niet, hoor …
- Odyssey Dawn … Ik weet het niet. Ik
vind ’t behoorlijk wijverig.
- Maar dat is misschien juist wel goed,
generaal.
- O?
- Ja! Niet te veel beloven. Geen einddoel, maar een intentie. Een streven.
Een reis, een avontuur. Sámen. Niet
dat geharnaste, meer de ‘light touch’.
- Ja, light touch, dat is heel erg nú.
- Én erg Obama.
- Hm … Odyssey Dawn … Een album
van Enya?
- Nee.
- Een Grieks cruiseschip?
- Eh …
- Wacht, dat check ik nog even.

Jan Kuitenbrouwer
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Arjen van Veelen
De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

I

n het hit-and-run-supermarktje op
het treinstation koop ik sinds enige
tijd bijna dagelijks een flesje fruitsap
van het merk innocent™. Het zijn vrolijke flesjes. Op het etiket een parmantig
lachebekje met een heiligenkransje en
de tekst: “Een innocent™ smoothie is
puur fruit en vers sap en niets anders.”
Smooth is een van de prettigste Engelse woorden om in de mond te nemen.
Heerlijk, vooral hoe je lippen bijna vanzelf gaan tuiten bij de overgang van de
m naar die wat lijzige oe-klank. ‘Soepel’,
of ‘glad’, betekent het, maar smooth kan
ook, iets negatiever, ‘gladjes’ betekenen
(denk aan het liedje ‘Smooth Operator’).
Maar aan het fruitdrankje is niks gladjes.
Het is gewoon fruit in stukjes gehakt
door de messen van de blender.
Is innocent™ ook innocent, onschuldig? Het lachebekje op het etiket oogt
een beetje als een peuter die betrapt is
bij de snoepdoos en nu met wegkijkende
ogen onschuld fingeert. It wasn’t me. Dat
maakt argwanend, maar ik wist mijn
flesje innocent™ nooit op iets anders te
betrappen dan, hooguit, wat joligheid
qua taal – een joligheid die doet denken
aan de supergoedgehumeurde kwinkslagen van koffiebar Bagels & Beans
(“Bagels, espresso & happiness!”). Op de
innocent™-etiketten worden aardbeien
bijvoorbeeld omschreven als “rode rakkers”. Beslist onschuldig dus.



Eti ke tt enp oëzi e

Het unieke van innocent™ is de zorg
waarmee de teksten op de etiketten zijn
geschreven. In de kleine lettertjes staat:
“Schudden voor gebruik, niet tijdens”.
Ook melig: het e-mailadres op de verpakking begint niet met ‘info@’, maar
met “hallo@”. En op de smaakvariant
met “boysenberries” lees je: “Boysenbessen? Ja, Boysenbessen. In het Groot
Woordenboek der Nederlandsche Taal
komt-ie nog niet voor, maar misschien
kunnen we daar nog voor zorgen. De
boysenbes, beste kinderen, is een bes die
lijkt op een uit de kluiten gewassen
braam, maar dan in de kleur van een
framboos.”
Eens per maand droom ik van een bedrijf dat uit onbezoedelde liefde voor de
letteren zomaar literatuur gaat afdrukken op verpakkingen. Niet de mopjes op
het doosje Venz-hagelslag, niet de citaten die je ooit zag op pakjes Camel, nee,
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Ingepakt

Niets anders
echte etikettenpoëzie van echt bestaande dichters. Het zou op slag een culthit
zijn. Dichters blij, fabrikant blij en ook
wij blij – wij, de lezers-eters. De ontbijttafel zou bieb zijn.
Innocent™ leek even een stapje in
die richting. Welk ander merk roemt het
“Groot Woordenboek der Nederlandsche
Taal”?
Ik stond bijna op het punt een lief
mailtje te sturen naar hallo@, toen ik
zag wat ik niet wilde zien, op een flesje
mangoes & passion fruits. Citaat: “De
Flodders, de Von Trapps en misschien
the A-Team ook wel een beetje … als je
onderdeel van een familie bent, is het
toch gezelliger. Een eigen innocent™familie leek ons ook wel leuk, en daarom hebben we er een opgericht.”
Familie? Sound of Music? Gezellig?
Het staat er wat omslachtig – smoothly
bijna – maar hier wordt bedoeld: word
lid van de nieuwsbrief.

Best balen: innocent™ wil m’n mailadres om me te spammen. Het blijkt
ook gewoon een bedrijf. En niets anders. Nu ja, de toon is dus anders.
En vermoedelijk ook de toon van de
nieuwsbrief, “met elke maand het
innocent familienieuws, met meer informatie over fruit en smoothies en alle
andere dingen die ons bezighouden.

Meld je aan. Gezellig.”

(advertentie)

Taaladviesdienst
Namen van wetten afkorten

?

Op mijn werk is discussie ontstaan
over het afkorten van namen van
wetten. De een kiest voor WMO (Wet
maatschappelijk ondernemen), de ander
voor Wmo. Wat is juist?

!

Volgens het Witte Boekje worden zulke
afkortingen in hoofdletters geschreven:
WMO, WRO, AOW, etc. Het afkorten van
een naam met een hoofdletter per afgekort
woord is nu eenmaal duidelijker – en sowie
so gebruikelijker – dan afkorten met maar
één hoofdletter.
Ook in de officiële spellingregels (Groe
ne Boekje) staat: “De afgekorte namen van
wetten, besluiten of overheidsplannen
schrijven we met hoofdletters.” Maar daar
staat een nuancering bij: “Als een andere
schrijfwijze ingeburgerd is, bijvoorbeeld
onder ambtenaren, dan geldt het donor
principe.” Dat principe houdt in: “het res
pecteren van de schrijfwijze die in de taal
van herkomst gebruikt wordt of die de
oprichter, de ontwerper of de eigenaar
van een instelling of merk heeft gekozen”.
En daar zit hem nu net de onduidelijk
heid. Onder ambtenaren en juristen is het
steeds gebruikelijker om bij álle wetsafkor
tingen alleen een beginhoofdletter te ge
bruiken: Wmo, Wro, Wm, etc.; dit voorkomt
een overdaad aan hoofdletters. Welbe
schouwd staan de officiële spellingregels
dus twee varianten toe. Vooralsnog kiest de
grote Van Dale (2005) voor de variant met
meerdere hoofdletters, net als het Witte
Boekje dus. In de woordenlijst van het
Groene Boekje staan geen afgekorte wets
namen.
Lange afkortingen die als ‘gewoon’
woord worden uitgesproken, krijgen overi
gens – zowel in de officiële als in de witte
spelling – maar één hoofdletter: Wajong,
Wet Pemba, Walvis.

Percentages weergeven

?
!

Wat is de beste manier om in een
tekst percentages weer te geven?

Percentages kunnen op drie manieren
worden weergegeven: vijftien procent,
15 procent of 15%. Er komt geen spatie voor
het procentteken.
Het gebruik van de notatie met het pro
centteken is vooral wenselijk als er in de
tekst meerdere percentages staan en het
handig is die met elkaar te kunnen vergelij
ken: ‘Van de ondervraagden stemde 60%
voor en 40% tegen.’ In de meeste andere
contexten is het gewoner het woord procent te gebruiken. Daarbij worden ‘korte’
getallen (de getallen tot twintig en de tien
tallen) bij voorkeur voluit geschreven en de

Vraag en antwoord
overige bij voorkeur in cijfers (23 procent).
Als er met tienden (of zelfs honderdsten)
van procenten wordt gewerkt, ligt alleen de
notatie met cijfers voor de hand: 16,5%.

Aanhef in e-mail aan onbekende

?

Ik stuur weleens een mail naar een
algemeen mailadres, waarvan ik
niet weet wie de ontvanger is. Wat voor
aanhef moet ik dan gebruiken?

!

Daar zijn verschillende mogelijkheden
voor, zoals:

-	
-	
-	
-	
-	
-	

Geachte heer/mevrouw,
Geachte heer, mevrouw,
Geachte mevrouw, geachte heer,
Geachte dames en heren,
Geachte lezer,
Beste lezer,

Als bekend is naar welk ‘orgaan’ de mail ge
stuurd wordt, bijvoorbeeld een commissie
of een college, is ook Geachte commissie of
Geacht college een mogelijkheid.
De aanhef L.S. (lectori salutem: ‘groet aan
de lezer’) wordt als verouderd beschouwd
en past niet goed bij een modern medium
als e-mail. Dat geldt ook voor Mijne heren –
een aanhef die sowieso beter vermeden kan
worden, omdat hij vrouwen uitsluit.
Voor brieven gelden overigens vergelijk
bare conventies.

Frikandel/frikadel

?
!

Hoe zit het ook alweer met frikandel
en frikadel?

De bekende gefrituurde worstvormige
snack wordt aangeduid met frikandel. Het
woord frikadel wordt voornamelijk in België
gebruikt, maar dan als synoniem van
gehaktbal(letje). Voor de langwerpige snack
gebruiken Vlamingen vaak het woord curryworst.
Frikadel (of frikkadel) is de oorspronkelij
ke vorm van het woord; de oudste beteke
nis is ‘gehaktbal’. Hooft en Bredero schre
ven in de zeventiende eeuw al over “fricca

del” en “frickedel”. Halverwege de twintig
ste eeuw bedacht een snackfabrikant een
nieuw product: een worstvormige gehakt
staaf, die hij de naam frikandel gaf. Zowel de
snack als de aanduiding werd al snel popu
lair, vooral in Nederland.
Toch heeft frikandel lange tijd ontbroken
in woordenboeken en spellinglijsten. Door
dat frikadel wél was opgenomen, ontstond
het misverstand dat de spelling met een n
onjuist zou zijn. De Grote Koenen uit 1986
is het eerste woordenboek dat frikandel
vermeldt. Inmiddels zijn alle naslagwerken
ervan overtuigd dat frikadel en frikandel
allebei bestaan.

Triëren

?
!

Wat bedoelt een dokter die zegt dat
zijn patiënten ‘getrieerd’ worden?

Dat houdt in dat de volgorde waarin de
patiënten behandeld worden, wordt be
paald op grond van de ernst van hun klach
ten. Dit systeem wordt veelal aangeduid
met het zelfstandig naamwoord triage. Die
term wordt ook gebruikt bij grote rampen
of in oorlogen, voor de verdeling van slacht
offers in categorieën naar gelang van de
ernst van de verwondingen.
Triage is een Frans woord dat letterlijk
‘sortering’ of ‘schifting’ betekent. Het komt
van het werkwoord trier (‘sorteren, schif
ten’). Het ligt dan ook voor de hand om in
het Nederlands triëren te gebruiken. Nu
staat dat wel in woordenboeken, maar met
andere betekenissen: “(mbt. poststukken)
sorteren” en “(mbt. graan) schiften”, aldus
Van Dale. Toch sluit de medische betekenis
daarbij aan: ook in dat geval gaat het om
een soort sortering of schifting. Het valt te
verwachten dat triëren ook in die betekenis

in de woordenboeken zal komen.

Meer taaladvies?
De Taaladviesdienst is telefonisch bereik
baar op 0900 - 345 45 85 (zie ook colo
fon). Op onze website vindt u zo’n 1500
taalkwesties: www.onzetaal.nl/advies.

“Is het nou eigenlijk
frikadel of frikandel?”,
vragen de mannen in
een reclamespot van
de LOI (Leidse Onder
wijsinstellingen).
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Voor-onze-neus-weggekaapt.nl
Nederlandse woorden gegijzeld als domeinnaam
Het is precies 25 jaar geleden dat woorden voor het eerst voorzien werden van het
achtervoegsel .nl. Sindsdien zijn er 4,2 miljoen van die .nl-domeinnamen geregistreerd – óók door bedrijven die ze alleen maar wilden doorverkopen. Veel namen
werden daardoor onbereikbaar voor mensen die er wél iets nuttigs mee zouden
willen doen. Hoe zit het anno 2011 met deze talige vorm van kaping?

Jaap Meijers - freelance journalist
Antal van den Bosch - hoogleraar Universiteit van Tilburg

I

n de begindagen van internet was
er maar één organisatie op de wereld die de zeggenschap had over
de laatste letters van internetadressen,
zoals .com en .org. Die organisatie bevond zich in de Verenigde Staten. Op
25 april 1986 werd .nl als een van de
eerste landendomeinen overgedragen
aan een instantie buiten Amerika – precies 25 jaar geleden dus. Sindsdien werd
.nl 4,2 miljoen maal achter een woord
of naam geplakt. En de groei is er nog
lang niet uit: alleen al in 2010 kwamen
er een half miljoen domeinen bij.
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Er bestaan inmiddels zó veel domeinnamen dat het bijna niet meer mogelijk
is om met een zinnige naam te komen
die nog vrij is. Dat kan frustrerend zijn.
Fotografe Helena Zanting registreerde
bijvoorbeeld onlangs Eco-en-zo.nl voor
een site over ecologische bewustwording. Dat adres was haar vierde keus:
“Achter één domeinnaam (Eco-logisch.
nl) hangt al een mooie website. Twee
andere namen (Duurzamen.nl en
Duursamen.nl) zijn wel geclaimd, maar
worden verder niet gebruikt. Daar baal
ik wel van.” Voor haar zakelijke website

wilde ze vorig jaar graag Dauw.nl hebben, omdat ze die naam ook al voor
andere doeleinden gebruikte. Die naam
bleek geregistreerd te zijn. “Ik heb de
eigenaar van de naam toen gevraagd of
hij van de claim wilde afzien. Hij vroeg
2500 euro voor de overdracht. Ik ben
daar niet op ingegaan en heb gekozen
voor Dauwfotografie.nl”, aldus Zanting.


Pe pe r d u u r G o e d ko pe r .nl

Dauw.nl was duidelijk in handen van
een zogeheten domeinkaper, een handelaar die webadressen opkoopt, in de
hoop dat ooit iemand er veel geld voor
wil betalen. Het is een lucratieve handel: het grootste bedrijf in deze domeinnamenhandel, Sedo, behaalde afgelopen jaar wereldwijd een omzet van
76 miljoen euro. Het bedrijf verkocht in
2010 naar eigen zeggen 445 .nl-adressen, tegen een gemiddelde prijs van
1359 euro. Een domeinnaam overnemen
van Sedo is daarmee een stuk duurder
dan zelf een .nl-domeinnaam registreren
die nog vrij is. Dat kost tussen de 10 en
15 euro, afhankelijk van welk bureau je
inschakelt om het domein te registreren
bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

En dan zijn er nog de extremen. In
maart wisselde Goedkoper.nl van eigenaar voor 185.000 euro. Voorzover bekend gingen eerder alleen Vakantie.nl
(2,5 miljoen euro), Voetbal.nl (ruim vier
ton) en Seks.nl (twee ton) voor hogere
bedragen over de toonbank. Waarom
betalen mensen zo veel geld voor een
simpel woord? Wie een website begint,
wil graag dat die site makkelijk wordt
gevonden. Een korte, herkenbare naam
met een .nl-uitgang is daarom het meest
gewild, denk maar aan Nu.nl tegenover
Peek-cloppenburg.nl (en ook Eco-en-zo.
nl). Sommige sites die voor veel geld
worden gekocht, wachten op een nóg
hogere bieder. Op die peperdure Goedkoper.nl en Seks.nl staan bijvoorbeeld
vooralsnog geen echte sites. In de tussentijd laten domeindoorverkopers de
sites in hun assortiment vollopen met
advertenties. Op die manier kunnen ze
zonder moeite alvast wat verdienen aan
hun geparkeerde domeinen. Op Boulimia.nl staan daarom nu advertenties
als: “Welk dieet is geschikt voor u?
Bekijk de populaire diëtentest!”


het niet van verwacht – tenminste, niet
als je ze ziet staan in een lijst werkwoorden, zoals stellen en genomen.


D o o rv e rw i j z e r s

Van woorden waar geen site achter
bleek te zitten, gingen we bij SIDN na
of ze nog vrij zijn. Vrijheid.nl bijvoorbeeld is geen site, maar de domeinnaam
is wel geregistreerd. De naam is van een
ICT-bedrijf dat het blijkbaar geen probleem vindt om zo’n mooi begrip werkeloos op de plank te laten liggen.
De Rijksoverheid heeft honderden
domeinnamen in bezit waar ze niets
mee doet, niet alleen met namen van
ministers, maar ook met scheldwoorden
en vloeken, om te voorkomen dat
iemand er onprettige dingen mee doet.
Net zoals andere organisaties lijkt ook
de overheid van veel domeinen vergeten te zijn dat ze ze heeft: Euro.nl,
School.nl, Commissie.nl en Wet.nl bijvoorbeeld, namen die nu nergens voor
worden ingezet.
In totaal bleken 203 van de door ons
onderzochte woorden niet beschikbaar

als website. Een kwart van de meest-

Tell en

Het gespeculeer met domeinnamen is
al jaren een grote ergernis voor velen.
En het heeft ook een onethisch kantje:
Nederlandse woorden die een nuttig
bestaan zouden kunnen hebben op internet worden onttrokken aan iedereen
die er goede bedoelingen mee zou hebben. Hoe groot is het probleem inmiddels? In hoeverre wordt het Nederlands
online in gijzeling gehouden door mensen die er geld aan willen verdienen?
Om dat na te gaan, zijn we gaan tellen. Daarbij zijn we uitgegaan van lijsten met de meestgebruikte woorden in
het Nederlands, die we zelf hebben samengesteld uit een grote verzameling
krantenartikelen, pagina’s op Wikipedia,
parlementsteksten en transcripties van
gesproken taal. We concentreerden ons
op zogenoemde inhoudswoorden, en
selecteerden de 750 meestvoorkomende
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden, werkwoorden en telwoorden. Functiewoorden, zoals lidwoorden en voorzetsels, hebben we niet
geteld. Voor de variatie hebben we ook
de honderd populairste jongensnamen
in 2010 toegevoegd.


diende een kwart, 220 domeinnamen,
geen ander doel dan in de verkoop te
zijn, zo bleek uit eigen research. Tachtig.nl, Negentig.nl, Honderd.nl – voor
een flink bedrag kunt u er de eigenaar
van worden. Ook Teun.nl en Niek.nl,
Krijgen.nl en Nemen.nl staan te koop,
net als Nieuwe.nl, Belangrijke.nl en
Belangrijkste.nl. Eén verkoper biedt
Meisje.nl aan, “eventueel samen met
Jongetje.nl”.
Eenderde van de meestgebruikte
woorden, 278 stuks, is als website
gewoon in gebruik. Echt.nl is van de
gemeente Echt, en Huizen.nl van de
gemeente Huizen. Hoog.nl is een winkel
in hangmatten, Mag.nl verwijst naar
schoenmerk MAG, David.nl is een distributeur van gereedschappen en Politie.nl
is gewoon de politie.
Naast de jongensnamen hebben we
maar geen lijst meisjesnamen opgenomen, omdat we konden vermoeden wat
voor sites we dan vooral tegen zouden
komen. Nu zagen we slechts een dozijn
sekssites, vooral via telwoorden als
Achttien.nl en Twintig.nl. Sekssites gaan
verder schuil achter woorden waar je

sek ssite s

Verspreid over een paar weken (week 8
t/m 11) zijn we nagegaan op welke manier die woorden gebruikt worden. Een
voor een tikten we ze in de adresbalk
van onze browser, steeds met .nl erachter. Van de 850 gecontroleerde websites

Eigenaar.nl zoekt eigenaar
Ruim tweederde van de 850 meestgebruikte woorden is als domeinnaam geregistreerd
zonder dat er (nog) direct een website aan hangt. Het gaat om:
138 (16%) doorverwijzers: woorden die doorverwijzen naar een andere site, waardoor ze
onbereikbaar worden voor anderen: Beter.nl (verwijst naar Gezondnu.nl), Discussie.nl
(Stand.nl), Invloed.nl (Talentontwikkeling.com), Jeugd.nl (Spangas.nl), Lijst.nl (Lijst.com),
Schuld.nl (Belasting.nl), Televisie.nl (Sony.nl), Verlies.nl (Condoleance.nl), Wereld.nl
(Smulweb.nl) en Zwarte.nl (Pornofeest.nl).
203 (24%) sites “niet in gebruik”. Veel organisaties en particulieren houden namen
bezet doordat ze ze vergeten zijn, of wachten tot ze er tijd voor hebben, iets wat soms
erg lang kan duren. Op die wijze stonden onder meer geparkeerd: Aandeel.nl, Foto.nl,
Leger.nl, Noord.nl, Onrust.nl en Zoon.nl.
220 (26%) te koop bij domeinkapers. Een (uiterst kleine) greep: Avond.nl, Bedrijf.nl,
Concurrentie.nl, Dagen.nl, Eigenaar.nl, Feit.nl, Geweld.nl, Helft.nl, Jaar.nl, Keuze.nl,
Lichaam.nl, Meisje.nl, Naam.nl, Onderdeel.nl, Problemen.nl, Ruim.nl, Slecht.nl, Trainer.nl,
Uur.nl, Vrede.nl, Wapen.nl en Zwaar.nl.
vrij te registreren: 11 (1%)
te koop bij ‘domeinkapers’: 220 (26%)

in gebruik: 278 (33%)
buiten gebruik en
doorverwijzers: 341
(40%)

buiten gebruik
(onbereikbaar,
blanco of ‘binnenkort’): 203 (24%)

doorverwijzers
naar een ander
domein: 138 (16%)
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voorkomende woorden is dus wel geregistreerd, maar niet in gebruik genomen
door de eigenaren. Twee sites bleken
buiten gebruik gesteld door hackers, die
eigen boodschappen op de pagina’s
hadden geplaatst.
De Telegraaf kocht eind 2010 Vrouw.
nl, wat de naam is van een katern in
de krant. Het krantenconcern is ook in
bezit van Man.nl, maar doet daar niks
mee: die domeinnaam verwijst grappig
genoeg naar Vrouw.nl. Veel woorden
worden alleen maar gebruikt om te
verwijzen naar andere sites, zolang de
eigenaar geen beter nut weet. Het kan
ook een woord zijn waarmee een organisatie graag gevonden wil worden als
toevoeging op het eigenlijke webadres.
Eiland.nl bijvoorbeeld stuurt bezoekers
naar online reisbureau Vakantieshop.nl.
In totaal kwamen we met 138 woorden
uit op een ander adres.


Parel s

Dankzij deze domeinnamentelling weten we nu hoeveel procent van onze
meestgebruikte woorden op internet is
ingepikt. De eindstand is als volgt. Van
onze woordenlijst is maar eenderde in
gebruik als website. 26% is in handen
van domeinkapers. 341 woorden (40%)
zijn niet in gebruik als website maar
ook niet vrij verkrijgbaar. Bij elkaar is
dus tweederde van de woorden op
internet buiten gebruik gesteld.
Het doet allemaal denken aan de discussies over het claimen van merknamen die geregeld worden gevoerd (ook
in Onze Taal). Daarin staan vragen centraal als: mogen gedeponeerde namen
als Luxaflex en Msn gewoon als soortnaam worden opgenomen in de woordenboeken? En andersom: mogen

bedrijven zich ‘gewone’ woorden zomaar toe-eigenen, zoals ABN Amro ooit
deed door het alleenrecht te claimen op
‘dé bank’?
In het geval van de domeinnamen
gaat het misschien nog wel een stapje
verder. Niet alleen kunnen de partijen
met de grootste zak geld bepaalde
woorden claimen, maar ze hebben ook
nog eens de macht om die woorden buiten gebruik te stellen in websiteadressen. Er zijn dus bepaalde hoeken van
het internet waar woorden als seks en
goedkoper even niet meer mogen meedoen.
Van de hele lijst van 850 woorden
waren nog maar 11 bijbehorende domeinnamen vrij. Als deze steekproef representatief zou zijn voor álle woorden,
dan betekent het dat ruim 98 procent
van de Nederlandse taal voor .nl-adressen bezet is.
Natuurlijk zullen de populairste
woorden van de taal óók de populairste
woorden van de kapers zijn. Maar zeker
is dat wie op zoek is naar een naam
voor een nieuwe website al heel snel
moet uitwijken naar experimentele spellingwijzen of moet kiezen voor een buitenlandse uitgang, zoals .com of .tv – als
de naam daar niet ook al bezet is tenminste.
Slechts iets meer dan 1% van de door
ons onderzochte woorden is nog beschikbaar op internet. Om de kapers
niet van dienst te zijn, vertellen we
liever niet welke woorden dat zijn. Wie
die parels uit de Nederlandse taal op
waarde weet te schatten, komt ze

vanzelf tegen.
Zie voor de bevindingen bij álle onderzochte
namen: www.onzetaal.nl/domeinnamen.

Lezer maar geen lid?

O

nder onze lezers zijn ook veel méélezers. Misschien bent u zelf wel zo iemand
die Onze Taal doorgeschoven krijgt van vrienden, familie of collega’s. Als dat
zo is, dan mist u wel wat. Want als Onze Taal-abonnee bent u vanzelf ook lid van het
Genootschap Onze Taal, en kunt u dus gebruikmaken van de diensten voor leden.
Bovendien krijgt u het tijdschrift altijd vers van de pers op de mat. En u steunt er
het genootschap mee. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want voor jaarlijks tien
kleurrijke, leerzame en leesbare nummers betaalt u slechts € 31,–!
Word nu abonnee en ontvang de 7 nummers van mei tot en met december 2011
voor € 22,–. U krijgt dan het boekje Merken worden woorden van Van Dalehoofdredacteur Ton den Boon cadeau.
Aanmelden: mail (administratie@onzetaal.nl) of bel (070 - 356 12 20) en verwijs
naar deze aanbieding.
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Toen in ...
mei 1956

Songfestival
Redactie Onze Taal

“D

e vogels van Holland
zijn zo muzikaal. / Ze
leren in hun prille jeugd
al tierelieren”. Deze woorden, geschreven door Annie M.G. Schmidt,
zijn de allereerste die ooit gezongen
werden op het Eurovisiesongfestival.
De Nederlandse zangeres Jetty Paerl
gaf daarmee op 24 mei 1956 de aftrap
voor een festivaltraditie vol zoete
liedjes, brave dansjes en glimmende
jurken. Maar ook vol discussies over
taal. Zoals in de jaren negentig, toen
er gesproken werd over de klankovereenkomst tussen Holland en Poland –
héél verwarrend tijdens de puntentelling, zo bleek. Daarom mogen de presentatoren het nu alleen nog maar
hebben over ‘The Netherlands’ als
ons land ter sprake komt.
En in Nederland zelf is de vraag
natuurlijk altijd: in welke taal zingen
wij dit jaar? Heel lang werd dat voor
ons bepaald. Volgens de regels móést
het lied in de landstaal. Al die tijd
zagen we met lede ogen aan hoe Ierland en Groot-Brittannië de ene na
de andere overwinning in de wacht
sleepten. En ondertussen dachten we
met weemoed terug aan 1975. In dat
jaar was het Engels heel even toegestaan voor iedereen, en voilà: we
wonnen, met het liedje ‘Ding-a-dong’
van Teach-In.
De verwachtingen waren dan ook
hooggespannen toen die regel van de
landstaal in 1999 voorgoed werd afgeschaft. Maar dat viel toch een beetje tegen; ook in het Engels wonnen
we niet. Kennelijk lag het niet alléén
maar aan de taal.
Maar eerlijk is eerlijk: over het algemeen helpt het Engels wél. Sinds
1999 is er nog maar één winnaar geweest die het hele lied in de eigen
taal zong. Als je dan ook kijkt naar
de commerciële belangen die ermee
gemoeid zijn, dan is de keuze snel
gemaakt. Zo ook bij de 3JS, die op 12
mei ons land zullen vertegenwoordigen. Er werd gekozen voor het liedje
‘Je vecht nooit alleen’, dat het trio
straks zal zingen als ‘Never Alone’.
De vogels van Holland The
Netherlands zijn muzikaal, maar ja,

die táál.

Redactie Onze Taal
Is er een woord voor het geluid van schaatsen
op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor het half afgescheiden
restaurantzitje dat de Engelsen ‘booth’ noemen?
Denk mee en vul de gaten in de taal.

H

Foto’s: Irina Werning

et gevoel dat je koestert voor
een vroegere geliefde – het is
iets waarbij u, lezers van Onze
Taal, zich kennelijk wel iets kunt voorstellen. Maar liefst 96 verschillende
suggesties ontvingen we als reactie op
onze oproep in het februari/maartnummer om een woord te verzinnen om
dat speciale gevoel mee aan te duiden.
Ze variëren van wetenschappelijk aandoend (anteforie, erostalgie) tot gezellig-luchtig (kroelzwijm, vroegervlammetje), en van woordspelerig (overliefdheid, exgenote) tot warm-romantisch
(nostallamour, memorance). Ook de
meer expliciete oplossingen werden niet
geschuwd (retroseksualiteit, toenzoengevoel), en soms leek de inspiratie zelfs
bij de taalkunde te zijn gehaald – wíj
althans moeten bij retrogadisch gevoel
vooral denken aan een woordenboek

Gaten in de taal

Een vroegere geliefde
(een retrograde woordenboek, achterwaarts gealfabetiseerd), en niet zozeer
aan een vroegere geliefde.
Of het iets zegt over de toestand van
het huidige liefdesleven van de inzenders weten we natuurlijk niet, maar uit
opvallend veel aangedragen alternatieven spreekt een zekere weemoed, en
soms zelfs een regelrecht terugverlangen naar de vroegere geliefde. Viermaal
komt bijvoorbeeld het woord melancholiefde voor (waarvan één keer met het
woordje go erin verwerkt: melangoliefde), en ook werd er veel gevarieerd op
nostalgie. Behalve tot het al genoemde
nostallamour leidde dat tot nostalgiefde,
nostalgielief, nostalgieliefde, nostaliefde,
nostallamore, nostallief en nostalliefde.
Heimwee is een ander woord dat bij
veel inzenders opkwam, vandaar hartsheimwee, hartswee, heimerig, heimering,

heimliefde, heimweeliefde, heimweevlam
en hunkerheimwee. En natuurlijk: weemoed, in bijvoorbeeld liefdesweemoed en
weemoedliefde. Maar liefst acht inzenders kozen voor liefwee.
Tegenover al die hunkering staat
eigenlijk maar één voorbeeld van het
tegenovergestelde: het aan duidelijkheid weinig te wensen overlatende
nooitmeerwillenziengevoel.
Maar eigenlijk waren we toch vooral
op zoek naar een neutrale aanduiding.
Het gevoel, daar ging het ons om,
ongeacht of dat nu positief of negatief
is. In die neutrale categorie komen
woorden voor als expassie, herinnerliefde, navlam en verledenliefde, maar tegen
elk daarvan viel uiteindelijk toch wel
iets in te brengen – bijvoorbeeld dat het
te veel doet denken aan een bestaand
woord of dat het te weinig specifiek is.
Deze nadelen kleven wat ons betreft
niet aan het woord dat we uiteindelijk
als winnaar kozen: retroliefde, een kloeke, heldere, makkelijk bruikbare en
moeilijk mis te verstane aanduiding, die
vier keer werd ingestuurd – het eerst
door Elisabeth Foeken. Zij ontvangt de
boekenbon van € 25,–.
Alle inzenders: veel dank.

Oproep: terug naar
je jeugdfoto

E

Hoe noem je het
nadoen van een

en echte rage is het nog niet, maar
je ziet het steeds meer: jeugdfoto’s
die op latere leeftijd worden nagedaan,
waarbij er nauwgezet wordt gezorgd
voor overeenkomst in kleding, omgeving, kleur en licht. De Argentijnse
fotografe Irina Werning maakte zulke
foto’s, en zette ze op haar website
(http://irinawerning.com); haar project
heet ‘Back to the Future’. Iets vergelijkbaars is ‘Young Me, Now Me’ (www.
zefrank.com).
Hoe moeten we zulke op latere leeftijd opnieuw gemaakte foto’s noemen?
Wat is daar een kort, duidelijk, mooi
Nederlands woord voor? Stuur ons uw
suggestie, per e-mail (gaten@onzetaal.
nl) of per kaart of brief naar het redactieadres (Raamweg 1a, 2596 HL Den

Haag). We zijn benieuwd.

jeugdfoto?
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Bijsluiters waar geen touw aan vast
te knopen is, formulieren die niet te
volgen zijn – de klachten over onbegrij
pelijke taal willen maar niet verstom
men. Binnenkort slaan universiteiten,
de overheid en het bedrijfsleven de
handen ineen om er iets aan te doen.

Ted Sanders
Universiteit Utrecht

Bijsluiters bij medicijnen: nog altijd een bron van misverstanden.

Krachten gebundeld
voor begrijpelijke taal
Nieuw gezamenlijk onderzoek universiteiten, bedrijven en overheid

“B

ent u nuchter?”, vroeg de
verpleegkundige aan de
patiënt die voor een operatie in het ziekenhuis verscheen. “Ik
heb geen druppel alcohol gedronken”,
antwoordde de patiënt. Deze man had
de instructies voorafgaand aan de operatie goed gelezen, maar kon toch niet
worden geopereerd, omdat hij het
woord nuchter verkeerd had opgevat en
wel degelijk ontbeten had. Dit voorval
laat weer eens zien hoe belangrijk begrijpelijke taal in het dagelijks leven is.
De moderne informatiemaatschappij
biedt overstelpende mogelijkheden om
te communiceren: e-mail, digitale loketten, chatsessies en sociale netwerken.
Maar dat betekent nog niet dat de communicatie ook steeds minder problemen
oplevert. Integendeel, anno 2011 kunnen veel Nederlandse leerlingen in het
vmbo hun studieboeken niet goed lezen, worden er in enquêtes en referenda
verkeerde en sturende vragen gesteld,
hebben veel rechtbanken de grootste
moeite met het schrijven van leesbare
vonnissen, en dreigt er een achterstand
in de communicatierevolutie voor ouderen, allochtonen en zwakke lezers. En
veroorzaken bijsluiters bij medicijnen
nog altijd ernstige misverstanden.
130
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Pro e f pe r so n e n

Het goede nieuws is nu dat wetenschappers, maar ook bedrijven en overheden
de problemen onderkennen en mogelijkheden zien om er iets aan te doen.
Ze slaan de handen ineen voor een
uniek initiatief: een gezamenlijk onderzoeksprogramma over begrijpelijke taal,
onder de titel ‘Begrijpelijke taal: fundamenten en toepassingen van effectieve
communicatie’. Het doel is de bestaande
expertise te bundelen en beschikbaar te
maken om concrete communicatieproblemen op te lossen. Het programma
komt tot stand dankzij de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en diverse maatschappelijke partners; vooralsnog is er een
paar miljoen euro voor gereserveerd.
Wat zijn zoal de problemen die op deze
manier kunnen worden aangepakt?
De leesbaarheid van bijsluiters staat
hoog op het prioriteitenlijstje. Want niet
alleen begrijpen mensen die bijsluiters
vaak niet of niet goed, ze kunnen belangrijke informatie te vaak ook gewoon
niet vinden. Dit bleek een paar jaar geleden uit universitair onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, waarbij de bijsluiters van drie veelgebruikte
medicijnen werden getest door een

panel van consumenten. De Europese
norm schrijft voor dat in een leestest gemiddeld 80% van de vragen goed moet
worden beantwoord. Geen van de drie
bijsluiters haalde deze norm. Gemiddeld lukte het slechts een kwart van
de proefpersonen om deze 80% van de
vragen goed te beantwoorden. In totaal
bleek 25% van de gevraagde informatie
voor het panel onvindbaar. Te vrezen
valt dat ook andere bijsluiters dan de
onderzochte tekortschieten.
Dat is natuurlijk zorgwekkend. Bij
medicijnen kan het van levensbelang
zijn dat de bijsluiter goed wordt begrepen. Zo is het soms essentieel dat medicijnen op een bepaald moment van de
dag worden ingenomen. Ook wanneer
mensen onvoldoende op de hoogte zijn
van bijwerkingen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.


O n l e e sba r e fo r m u l i e r en

Een ander prangend probleem is dat
veel formulieren moeilijk te begrijpen
zijn. In 2007 heeft de regering al besloten dat dit beter moet. De directe aanleiding was dat onduidelijke formulieren een erg hoge positie innamen in de
irritatie-top-tien van burgers en bedrijven. Alle nieuwe formulieren van de

Rijksoverheid moesten begrijpelijk worden. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken nam het voortouw bij de uitvoering van het kabinetsbesluit. Door dit
ministerie is onder meer de site www.
begrijpelijkeformulieren.nl in het leven
geroepen, met interessant beeldmateriaal over invulproblemen die mensen
hebben, en met resultaten van het
project. Binnenkort zal de site worden
beheerd door de Nederlandse Taalunie,
die ook andere onderdelen van het
begrijpelijkeformulierenproject voor
haar rekening zal nemen.
Dat klinkt goed, maar intussen zijn
de deadlines die de politiek destijds
stelde ruim gepasseerd. Helaas kunnen
we niet vaststellen dat alle nieuwe formulieren er veel begrijpelijker op zijn
geworden.
Wat kan het NWO-programma ‘Begrijpelijke taal’ hieraan doen? En aan
die onbegrijpelijke bijsluiters? Wat dat
laatste betreft: er is overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen en de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven, met het doel nieuw onderzoek te
verrichten dat leidt tot een structurele
verbetering van bijsluiterteksten. Ook
op het gebied van die formulieren zijn
er allerlei nieuwe mogelijkheden die
moeten resulteren in een grotere begrijpelijkheid, en dus minder irritatie.


Ji p-en -janneke ta a l

Bij dit alles rijst natuurlijk de vraag wat
begrijpelijke taal nu eigenlijk ís. Het
lijkt heel simpel. Wie begrijpelijke taal
wil schrijven, moet jip-en-janneketaal
gebruiken, zo wordt vaak gezegd. In
september 2009 is in Onze Taal al eens
uitvoerig nagegaan wat we daar precies
onder moeten verstaan. De kinderverhalen die Annie M.G. Schmidt over Jip
en Janneke schreef, bevatten heel veel
korte zinnen. En dan vooral hoofdzinnen. Het is een oude gedachte dat korte
woorden en korte zinnen vanzelf leiden
tot leesbare teksten. In de verhaaltjes
over Jip en Janneke werkt dat perfect,
maar de vraag is of dit in instructies,
leerteksten of overtuigende teksten ook
het geval is. Veel uitgevers van studieteksten voor het vmbo denken van wel.
Maar uit wetenschappelijk onderzoek
naar het tekstbegrip van vmbo’ers bleek
dat dit niet zo is – althans: niet helemaal. Teksten met korte zinnen zonder
verbindingswoorden worden minder
goed begrepen dan teksten waarin de
samenhang wél op die manier wordt
verduidelijkt. De vraag is of dit ook zo
werkt voor andere lezersgroepen, en bij

andere teksten. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig, met nieuwe onderzoeksmethoden, zoals oogbewegingsregistratie. Het NWO-programma ‘Begrijpelijke
taal’ kan daaraan bijdragen.


M e e ti n s t ru m e nt e n

Maar hoe kun je nagaan welke tekst geschikt is voor welke lezer? Die vraag
leidde in de jaren twintig van de vorige
eeuw al tot de ontwikkeling van de zogenoemde leesbaarheidsformules, meetinstrumenten die precies zouden voorspellen hoe leesbaar een bepaalde tekst
is voor een bepaalde doelgroep. Later
bleek er nogal wat aan te merken op die
leesbaarheidsformules. Ze werkten vaak
met oppervlakkige tekstkenmerken als
zins- en woordlengte, en die bleken
lang niet altijd relevant te zijn, zoals bijvoorbeeld bleek uit het Jip en Jannekeonderzoek van hierboven.
Maar de vraag naar een meetinstrument dat in een paar tellen iets zegt
over de moeilijkheid van een tekst voor
een bepaalde lezer is nooit verminderd.
De afgelopen jaren heeft het leesbaarheidsonderzoek een nieuwe impuls
gekregen, mede doordat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de taaltechnologie ervoor hebben gezorgd dat
we tegenwoordig meer aspecten van
een tekst kunnen meten.
Uit een eerste verkennende studie
binnen het programma ‘Begrijpelijke
taal’ blijkt dat er momenteel voor het
Nederlands minstens drie leesbaarheidsinstrumenten op de markt zijn. Deze
plaatsen een tekst op een schaal met zes
taalniveaus (A1, B1, etc.). De onderzoekers van ‘Begrijpelijke taal’ vonden ver-

geheten ‘multimodale teksten’. Met dat
laatste wordt bedoeld: de combinatie van
tekst, beeld en geluid, zoals die bijvoorbeeld op internet gebruikelijk is. Deze
aspecten zijn in allerlei maatschappelijke
contexten van groot belang. Zo wil men
in de gezondheidssector graag weten hoe
begrijpelijke communicatie eraan kan bijdragen dat groepen Nederlanders worden
aangezet tot een gezondere leefstijl. En
de overheid is geïnteresseerd in het effect
van begrijpelijke communicatie tussen
overheid en burger op het imago van de
overheid en het vertrouwen dat Nederlanders daarin hebben. Voor banken en
verzekeraars is het belangrijk om te weten hoe begrijpelijke hypotheekvoorlichting eruitziet, op papier en in gesprekken,
en of de klanten hun producten anders
zullen waarderen.
Een essentieel onderdeel van het
NWO-programma is dat er wordt samengewerkt: tussen wetenschap (NWO en
universiteiten) en maatschappij (bedrijven en overheden). Er zijn partners uit de
financiële, de educatieve, de juridische
en de gezondheidssector. Deze partners
kunnen met expertise, gegevens en financiële bijdragen meedoen aan onderzoek.
Bijzonder is bovendien dat er wordt samengewerkt door onderzoekers uit diverse wetenschapsgebieden die zich met taal
en communicatie bezighouden: taalbeheersers en andere taalwetenschappers,
communicatiewetenschappers, psychologen, politicologen, juristen en gezondheidswetenschappers. Het programma is
al begonnen met twee verkenningsstudies. Vanaf 1 mei 2011 kunnen er projectvoorstellen worden ingediend (zie verder
www.nwo.nl/begrijpelijketaal).

Leiden korte woorden en korte zinnen
vanzelf tot leesbare teksten?
rassende resultaten. Zo voorspelden
sommige metingen dat polisvoorwaarden even moeilijk leesbaar zouden zijn
als een roddeltekst in de krant. Uiteindelijk blijkt er geen wetenschappelijke
basis te zijn voor de claim dat deze
instrumenten de leesbaarheid van een
tekst zouden kunnen voorspellen. Dat
neemt overigens niet weg dat de instrumenten een handig hulpmiddel kunnen
zijn om mensen begrijpelijker te leren
schrijven.

Als het programma ‘Begrijpelijke taal’
op deze manier verder kan worden uitgebouwd, bestaat de kans dat Nederland
over enkele jaren vooroploopt op het
gebied van begrijpelijke taal. En wat het
belangrijkst is: dat mensen zich minder
ergeren aan onduidelijke bijsluiters, vonnissen, hypotheekvoorwaarden en formu
lieren.
Het NWO-programma ‘Begrijpelijke taal: funda
menten en toepassingen van effectieve communi
catie’ is een initiatief van Ted Sanders (Universiteit



M u lti m o da a l

Het programma ‘Begrijpelijke taal’ wil
niet alleen stilstaan bij geschreven taal,
maar ook bij mondelinge taal, en bij zo-

Utrecht), Carel Jansen (Radboud Universiteit
Nijmegen), Leo Lentz (Universiteit Utrecht),
Wilbert Spooren (Vrije Universiteit Amsterdam)
en Claes de Vreese (Universiteit van Amsterdam).
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Aanbiedingen voor lezers
Twee nieuwste delen in
de ‘Geregeld’-serie
Grammatica geregeld

I

n Grammatica geregeld
worden zo’n 140 gram
maticale termen glashelder uitgelegd door
de Taaladviesdienst van
Onze Taal. Alle gebruike
lijke benamingen komen
aan bod: van basisbe
grippen als ‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘lijdend voorwerp’ tot ter
men als ‘rangtelwoord’ en ‘bepaling van
gesteldheid’. Elk begrip wordt geïllustreerd
met duidelijke voorbeelden. Een compact
maar compleet overzicht van alle woord
soorten en zinsdelen, plus bruikbare advie
zen over praktijkkwesties. Zeer geschikt
voor docenten, studenten en iedereen die
zijn grammaticale kennis wil opfrissen.

Tekstvorm geregeld

T

ekstvorm geregeld,
geschreven door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal, biedt tips en
richtlijnen voor het
uiterlijk van teksten in
het algemeen en tien
tekstgenres in het bijzonder. E-mails, brieven,
cv’s, uitnodigingen, persberichten, weten
schappelijke artikelen, webteksten – dit
boek laat zien waaraan je moet denken, en
in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.
• Grammatica geregeld (gelijmd, 124 blz.)
kost  11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestel
code: gram.
• Tekstvorm geregeld (gelijmd, 140 blz.) kost
 11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: tekst.

Combi-aanbod
• Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld
zijn samen te koop voor  22,50 incl. porto.
België:  26,50. Bestelcode: tekst+gram.
• De eerder verschenen delen Spelling geregeld en Leestekens geregeld (zie www.onzetaal.
nl/boeken/taalgeregeld.php) zijn ook samen
te koop voor  22,50. België:  26,50. Bestel
code: spel+lees.
• De vier boeken samen (Grammatica geregeld, Tekstvorm geregeld, Spelling geregeld en
Leestekens geregeld) kosten  43,–. België:
 49,–. Bestelcode: geregeld.
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Rijmelarij

R

ijmelarij is een een
voudig te spelen
gezelschapsspel, waar
bij het aankomt op
rijmvaardigheid,
woordkennis en een
goed geheugen. Het
spel bestaat uit 51
kaartjes met daarop
een rijmklank – bijvoorbeeld aus, oen of oos
– en het is de bedoeling om om beurten
een woord te noemen dat daarop rijmt, tot
er iemand met zijn mond vol tanden staat
of een verkeerd woord noemt. De winnaar
krijgt het kaartje; wie het eerst tien kaartjes
heeft, wint het spel. Per beurt komen
steeds twee spelers in actie, maar het spel
kan ook in grote groepen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes.
Prijs:  10,95. België:  11,95. Bestelcode:
rijmelarij.

Woordenboekspel

H

et Woordenboekspel is een gezellig
tijdverdrijf voor lange
zomeravonden en
druilerige zondagmid
dagen. In dit spel draait
het om het raden van
de betekenis van moei
lijke woorden, en een
woordenboek is daarbij onontbeerlijk. Spe
ciaal voor dit spel is er het Woordenboekspelwoordenboek, dat van zo’n 3500 moeilijke
en niet vaak voorkomende woorden de
betekenis omschrijft. Bovendien worden de
spelregels hierin uitgelegd. Het enige wat
je verder nog nodig hebt voor dit leuke
groepsspel is pen en papier.

Spellingcursus
op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op lap
top of pc, dat kan
met de digitale
spellingcursus van
communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en
Onze Taal. In korte modules worden de be
langrijkste onderwerpen van onze spelling
uitgelegd: c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en
tussen-s, hoofdletters, aaneenschrijfregels,
enz. Bovendien wordt er ingegaan op inter
punctie en taalkwesties als hen/hun en
dat/wat. Alle lesstof kan geoefend worden.
De gehele cursus is in twee à drie uur te
doorlopen en hij wordt afgerond met een
eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor
eigen data), en is geschikt voor alle bestu
ringssystemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

Taal-top-100

T

aal-top-100 is een
handzaam, bon
dig en overzichtelijk
boek, dat antwoord
geeft op de meest
voorkomende vragen
op het gebied van
spelling, grammati
ca, woordkeuze en
leestekens. De ant
woorden zijn kort en duidelijk, en laten vaak
zien hoe het in vergelijkbare gevallen moet.
Tweede, herziene (en goedkope) uitgave.

Thuisbezorgd voor e 14,95

Thuisbezorgd voor e 14,95

Woordenboekspel (136 blz.) is een uitgave van
MoosMedia en kost  14,95. België:  18,95.
Bestelcode: woordenboekspel.

Taal-top-100 is een uitgave van Sdu Uitgevers
(gelijmd, 221 blz.). Prijs:  14,95. België:
 18,95. Bestelcode: top-100.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).

a

Voor meer aanbiedingen zie
www.onzetaal.nl/aanbiedingen

Bijnamen in dialecten

nie

Van Aaf tot z

uw

B

ijnamen en
scheldnamen en
het al dan niet onver
bloemd aanduiden
van iemands karak
tereigenschappen –
dat is het onderwerp
van het elfde deel uit de reeks ‘Het dialectenboek’, getiteld Sprekend van aard. Het
boek is verschenen ter gelegenheid van de
onlangs gehouden Dialectendag. Het be
vat de die dag uitgesproken lezingen van
onder anderen vloekspecialist Piet van
Sterkenburg en Hagenees Sjaak Bral, plus
bijdragen van 29 streektaalspecialisten uit
Vlaanderen en Nederland, die allemaal be
kijken hoe er in ‘hun’ dialect geschimpt en
getypeerd wordt. Een aantrekkelijk vorm
gegeven bloemlezing van creatief en kleur
rijk taalgebruik. Zie ook de rubriek ‘InZicht’
op blz. 140.

Thuisbezorgd voor e 20,–
Sprekend van aard is een uitgave van Stichting
Nederlandse Dialecten/Variaties vzw
(ingenaaid, 192 blz.). Prijs:  20,–. België:
 26,–. Bestelcode: dialectenboek.
nie

Afrikaans

uw

H

et Prisma groot
woordenboek Afrikaans en Nederlands is
het eerste grote vertaal
woordenboek voor deze
twee talen. Omdat ze
op het gebied van woor
denschat nogal overeen
komen, is ervoor geko
zen het Afrikaans en het Nederlands door
elkaar heen op te nemen. Zo volgen op het
Nederlandse houtzagerij het Afrikaans-Ne
derlandse houvast/houvas en het Afrikaan
se houvrou. Deze opmerkelijke mix blijkt in
de praktijk heel goed te werken.
Per taal worden er 60.000 woorden
beschreven, ook met behulp van voor
beeldzinnen. Zie ook de rubriek ‘InZicht’
op blz. 140. Bestellers van dit woorden
boek krijgen als premie een Prisma-taal
gidsje cadeau, naar keuze Frans (F), Duits
(D), Italiaans (I), Spaans (S), Turks (T),
Russisch (R) of Pools (P).

Neger

T

wee jaar geleden maakte ik met een dozijn andere vrouwen een
mislukte talkshow voor Net5 waarin wij dagelijks actuele items
bespraken. De show liep maar kort, omdat er niemand naar keek
en er tegelijkertijd dagelijks woedende recensies over verschenen.
Maar ik hield er wel wat aan over: ik kende weer wat meer leuke
vrouwen, ik had de mooie herinneringen aan een mislukt project, en ik
kreeg alle kleding die ik op tv had gedragen. En ik weet niet meer hoe ik
negers moet noemen.
Ai. Daar is het al gebeurd. Ik heb het n-woord gebruikt.
Het kwam zo. Ergens in die talkshow nam ik op een bepaald moment
het woord neger in de mond. Anousha Nzume, een van mijn collega’s,
wees me er daarna op dat dat heel denigrerend was. Ik had geen idee.
Echt niet. Ik dacht dat negers zichzelf ook negers noemden, en bovendien wist ik niet hoe ik ze anders moest noemen.
Anousha (zelf een van die uitzonderlijke mensen die zowel van Kameroense als van Russische afkomst is, hoe je zo’n mengsel noemt, weet al
helemaal niemand) mailde mij: “Ik zeg meestal donker en blank of zwart
en wit. Het woord neger heeft geschiedkundig een erg denigrerende betekenis. Het is zeker niet neutraal. Alleen al omdat het bedacht is door
blanken.”
Nu was ik nog steeds geen steek verder. Ik kon er ook niets aan doen
dat blanken ooit een woord hadden verzonnen. En ik was op zoek naar
een zelfstandig naamwoord waar ik wat mee kon. Om steeds ‘die donkere meneer’ of ‘die zwarte mevrouw’ te zeggen, nee. Ik kon me namelijk
voorstellen dat er ook weer mensen zouden zijn die niet zwart genoemd
wilden worden. Omdat niemand echt zwart is, en omdat het ook weer
erg veel Zuid-Afrikaanse connotaties had. En ik vond donker ook zo
vaag, en een tikje vermijdend klinken.
Maar vorige week voerde ik een gesprek met mijn neefje en nichtje.
Zij zitten op zo’n zeldzame school die niet zwart, niet wit, maar echt
gemengd is, en we hadden het over een vriendinnetje uit hun klas. “Hoe
ziet ze eruit?”, vroeg ik, want ik dacht haar te kennen. “Ze is bruin”, zei
mijn neefje. “Bedoel je van de vakantie?”, vroeg ik. “Nee, gewoon bruin.
Sommige mensen zijn toch bruin?”, zei mijn neefje en hij keek me aan
alsof ik ontzettend dom was.
Dat heb ik nu overgenomen. Het is nog steeds niet het zelfstandig
naamwoord waar ik naar op zoek was, maar het klinkt goed. En het
klopt. ‘Die bruine meneer’, daar kon toch niemand iets tegen inbrengen?

Aaf Brandt Corstius

Thuisbezorgd voor e 70,–
Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands is een uitgave van Unieboek | Het
Spectrum (gebonden, 2228 blz.). Prijs:  70,–.
België:  83,–. Bestelcode: Afrikaans +
eerste letter van gewenste taalgidsje.
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Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

Tussen berg en
molshoop

Abel Tasman inderdaad Tasmanië ontdekt?
Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de
vinger over de landkaart gaat. Riemer Reinsma
gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek ‘Namen
op de kaart’ op in.

V

Foto: Guus Pauwels

erwend met bergen en heuvels
zijn we als bewoners van de
Lage Landen niet. Toch laten
veel plaatsnamen zien dat er in het
verleden een verrassend groot aantal
woorden bestond voor verschillende
soorten heuvels – vaak niet veel meer
dan groot uitgevallen molshopen. Over
plaatsnamen met woorden als heuvel en
duin hoeven we het hier niet te hebben
– die woorden zijn inzichtelijk en vormen springlevende bestanddelen van
onze woordenschat.
Maar hoeveel mensen weten nog wat
een ‘donk’ is? Geologen noemen het
‘een enkele meters hoge pleistocene opduiking te midden van het veen’. Het
gaat daarbij meestal om heuvels die in
de laatste ijstijd zijn ontstaan. Dergelijke heuvels werden in Nederland destijds
soms gevormd doordat de wind het
zand van de net ontdooide, kale vlakten
op sommige plaatsen deed opwaaien,
soms doordat een gletsjer er keileem
achterliet – een mengsel van keien,
grind, zand en leem.

plant- of diernaam die iets over de
plaatselijke toestand zegt. Daar waar
Hazeldonk ligt, groei(d)en hazelaars, op
de Visdonk leefden – nee, geen vissen,
maar bunzings (visse was het Middelnederlandse woord voor deze diersoort).
Verdwenen uit onze dagelijkse woordenschat is ook het woord horst (‘met
bomen begroeide heuvel’). Zo’n horst is
nog goed te zien in het plaatsje Nederhorst den Berg. Deze naam is geen tautologie, want het plaatsje is ontstaan uit
twéé nederzettingen: de oudste op een
‘berg’ (een 5,5 meter hoge donk, uit
keileem ontstaan), de jongste op een
‘horst’ (hier staat het plaatselijke kasteel).


Vu i l n i s b e lt

Van natuurlijke óf kunstmatige oorsprong is de ‘hil’. Het woord maakt een
Engelse indruk, maar is beslist geen
leenwoord – wel hebben hil en hill
dezelfde etymologische ‘voorouder’.
Piershil, in de Hoeksche Waard, was de
heuvel van een zekere Pier (een verkorting van Pieter). Deze ‘hil’ werd waar B erg 
schijnlijk gebruikt als vliedberg: een
Het woord donk komt veel voor in
kunstmatig aangelegde verhoging in het
plaatsnamen bezuiden de grote rivieren: landschap waarop je bij hoogwater je
Beek en Donk, Raamsdonk. Ten noortoevlucht zocht. Dat wordt nog waarden van de grote rivieren spreekt men
schijnlijker als men bedenkt dat het
van een ‘berg’, zoals in het geval van
Woordenboek der Nederlandsche Taal nog
het Zuid-Hollandse dorp Bergambacht,
in 1904 meldde dat hil op de Zuid-Holwaarvan het oudste deel op een hoogte
landse eilanden een gangbaar dialectligt. Veel donk-namen bevatten een
woord was voor een vliedberg. Erg opvallend was de hil van
Pier overigens niet. Pas
in 2005 werd de precieze ligging ontdekt – in
een perenboomgaard.
Maar niet alle ‘hillen’
zijn heuvels. Verwarrend genoeg is er ook
een woord hil dat precies het tegenovergestelde betekent: ‘laagte,
moerassige plaats’. Dit
tweede hil komt bijvoorbeeld voor in de
plaatsnaam Hilakker
(gemeente GemertBakel, Noord-Brabant).
Kasteel Nederhorst, in Nederhorst den Berg; horst betekent ‘met bomen
Een andere heuvel die
begroeide heuvel’.
zowel van natuurlijke
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als van kunstmatige oorsprong kon zijn,
was de ‘belt’, een woord dat in alledaagse taal alleen nog voortleeft in vuilnisbelt. Een belt was soms identiek met
een donk. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het gehucht De Belt in Overijssel. Maar
het Noord-Hollandse Belt, op het voormalige eiland Wieringen, is gebouwd op
een ‘gewone’ heuvel die níét omringd
was door veenmoeras. Belt is een klinkervariant (in jargon ook wel ‘ablautvariant’ genoemd) van de woorden bult
(nog gangbaar) en bilt (bekend van de
plaatsnaam De Bilt).


W it z a n d

Púúr kunstmatig van oorsprong zijn de
heuveltjes waarnaar in Zeeuws-Vlaanderen en het aangrenzende deel van
België Munte en De Munte zijn genoemd. Net als de ‘hillen’ waren dat
oorspronkelijk vliedbergen. De naam
(De) Munte komt van het Latijnse
montem, een verbogen vorm van mons
(‘berg’).
Een speciaal woord hadden we vroeger ook voor een zandige heuvelrug,
namelijk haar. De plaatsnaam Haren
betekende ‘bij de zandige heuvelruggen’. Sommige van die zandruggen
waren al vroeg begroeid geraakt, bijvoorbeeld met eiken (Ekehaar, in
Drenthe) of met elzen (Ellertshaar, ook
in Drenthe); elder of eller was Drents
dialect voor ‘els’. Toen dit dialectwoord
in onbruik was geraakt, ontstond de
associatie met een mythische reus,
genaamd Ellert.
En als zo’n ‘haar’ in de tijd van de
naamgeving (nog) níét begroeid was,
kunnen we uit de naam af en toe nog
de kleur van het zand achterhalen. Die
was soms bruin (Bruinehaar, Overijssel), soms wit (Witharen, zelfde provincie). Dat het zand van Witharen werkelijk wit was, is op één plek nog duidelijk
te zien. Daar liggen tussen het gras tientallen spierwitte molshopen – het zand
ligt kennelijk direct onder het oppervlak. En als je je ogen half dichtknijpt
en die molshopen in je verbeelding
twintig keer vergroot, weet je vrij precies hoe de heuvels van Witharen eruitzagen in 1533, toen de naam voor het
eerst in een document genoemd werd. 

Taaltest

Horstlog

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

ad hoc beleid
ad hoc-beleid
ad-hocbeleid
apachehelikopter
Apachehelikopter
Apachi-helikopter
gsm-etje
gsm’etje
GSM-etje
maraboe
marabu
maribu
stethoscoop
stethoskoop
stetoscoop

B. Vergroot uw woordenschat
1. laweit
a. lawaai
b. tarwe
c. vreugde
2. mulchen
a. aanhoudend over iets peinzen
b. melkproducten door verhitting
		 bacterievrij maken
c. een beschermlaag aanbrengen
		 bij planten
3. plié
a. balletbeweging
b. geplooide stof
c. rond wafeltje
4. koddig
a. dik
b. grappig
c. vies

C. Zoek de fouten
1. Wie tegen 35+ temperaturen in Medi
terraanse vakantielanden op ziet, zou
eens kunnen overwegen met de
hoovercraft naar Groot-Britannië te
gaan.
2. Er zijn aan de oost- en zuidkust een
heel scala van pittoresque cottages
om te verblijven, en in die contrijen
kun je heerlijk oesters en fish-andchips met worcester saus eten.

D. Extra
Wat voor zinsdeel is je pessimisme in de
zin ‘Ik ben je pessimisme zat’?
a. lijdend voorwerp
b. ondervindend voorwerp
c. oorzakelijk voorwerp

De antwoorden vindt u op bladzijde 139

van dit nummer.

Siegenbeek

D

ik tweehonderd jaar geleden, in 1810, verscheen Siegenbeeks
Betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche
taal. Matthijs Siegenbeek (1774-1854) was van huis uit theoloog,
maar hij wist veel over taal. Hij werd de eerste Leidse hoogleraar in de
Nederlandse taalkunde. Nou ja, het heette toen anders, maar het kwam er
toch op neer. Onder andere noemde men toen bijvoorbeeld nog ‘Nederduits’
wat wij ‘Nederlands’ noemen.
Het Betoog schreef hij voor een prijsvraag, en hij won er de eerste prijs
mee, een gouden erepenning. Het was dan ook een indrukwekkend boek
geworden. Ik geloof niet dat er sindsdien nog zo’n loflied op de Nederlandse
taal gemaakt is. Siegenbeek was er echt voor gaan zitten. Je zou wel willen
dat hedendaagse lofzangers de zaken ook ’ns zo grondig aanpakten. Nadat
hij de “rijkdom” en de “voortreffelijkheid” uitvoerig uit de doeken gedaan
had, schreef hij meteen nog een hoofdstuk met “eene opgave der middelen
om de toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan”. Ja, het is de
negentiende eeuw.
De Leidse universiteit heeft tegenwoordig een vereniging van afgestudeerde neerlandici, en die vereniging heet heel toepasselijk ook Siegenbeek. Dat
vind ik wel een mooie geste. Ik ben trouwens lid van die vereniging, maar
eerlijk gezegd een beetje een slapend lid. Ik betaal braaf mijn contributie,
maar verder hebben ze weinig aan mij.
Een paar jaar geleden had het bestuur van deze vereniging het plan opgevat om in 2010, dus precies tweehonderd jaar na het verschijnen van Siegenbeeks boek, opnieuw een prijsvraag uit te schrijven. Opdracht: schrijf een
essay (het hoefde geen boek te zijn) over “De rijkdom en de voortreffelijkheid van de Nederlandse taal”. Zelfde titel, maar met alle vrijheid voor eventueel een totaal andere inhoud. Het bestuur was zelfs zó voorzichtig dat het
expliciet ook “het gebrek aan rijkdom” als mogelijk thema noemde.
Prachtig plan. Mijn vingers jeukten om te gaan schrijven. Het is inderdaad
hoog tijd voor een nieuw Betoog, en niks “gebrek aan rijkdom” of ander trendy gedoe. Ik meen zelfs dat ik al decennia voortdurend zulke dingen schrijf,
dus voor een gouden erepenning wil ik ook wel een kansje wagen. O nee,
deze keer geen erepenning maar tweehonderd euro. Ook goed. Het gaat om
de eer.
Maar helaas liep het anders. Het begon ermee dat het bestuur van Siegenbeek mij uitnodigde om zitting te nemen in de jury. Dat was een eervolle uitnodiging, en ik kon die moeilijk afslaan. Maar daarmee verviel de mogelijkheid dat ik zelf zou meedingen.
Dat was, behalve voor mij, natuurlijk niet zo erg. Wel erg was het dat op
de prijsvraag helaas geen enkele inzending is binnengekomen. De jury heeft
niks hoeven doen.
Waar zijn al die liefhebbers van de Nederlandse taal gebleven? Is er onder
die twintig miljoen Nederlandstaligen niemand bereid en in staat tot een loflied, een liefdesverklaring, een jubelzang of een veer in de reet? Blijkbaar in
2010 even niet.
Ja, het is bitter dat mijn nimmer geconsummeerd jurylidmaatschap me
voor de voeten liep. Anders zou ik zeker zo’n prijsvraag-essay geschreven
hebben. Ik zou het misschien een beetje anders gedaan hebben dan Siegenbeek, maar de titel kon hetzelfde blijven. Alleen zou er dan een hoofdstukje
aan toegevoegd zijn met “eene opgave der middelen om de toenemende
verzuring, verschoolsing en reglementering van dezelve tegen te gaan”.

Joop van der Horst
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Guus Middag
Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en
“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is

Zong

KL 204

in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.

H

et is altijd goed als een lied
over een reis gaat. Want dat
houdt de vaart erin. Wie eenmaal vertrokken is, moet verder. En wie
verder gaat, beleeft onderweg vanzelf
wel wat. En aan het eind kom je, dat is
meestal zo bij een reis, ook nog eens
ergens aan. Het is helemaal mooi als je
als luisteraar het gevoel krijgt mee te
mogen rijden, op de achterbank als
het ware. Dat is het geval in het lied
‘KL 204’ van Peter Koelewijn, uit 1978.
Peter (zo noem ik de naamloze ik-figuur
voor het gemak maar even) is met zijn
vriendin in Hilversum in de auto gestapt. Hij heeft de Vreelandseweg (de
N201) genomen en is, via Kortenhoef,
naar Vinkeveen gereden. Daar begint
zijn lied. Wij, meeliftende luisteraars,
mogen instappen en draaien nu met
hem mee de A2 op: “De snelweg
Utrecht-Amsterdam rijd ik op bij Vinkeveen. / Niet meer dan één Caballero
verder de afslag Schiphol-Amstelveen.”
Het is een wat zakelijke tekst, met
een armoedig rijmpaar: “Vinkeveen Amstelveen”. Maar we weten wel precies waar we zijn. We zijn beland in een
roadsong. Er wordt niet veel gesproken
op de voorbank, en daarom wordt er
maar veel gerookt. “Er valt wat as op
je rok en je kijkt naar mij.” Met maar
twaalf woorden kan soms veel gezegd
zijn. Peter zou van alles willen bespreken, maar doet het toch maar niet. Hij
weet niet wat er in haar hoofd omgaat.
Hij zou wel weer terug willen gaan, in
alle betekenissen, “maar om terug te
gaan gingen wij te ver” – alweer zo’n
korte en krachtige formulering. Er valt
niet veel meer te zeggen, en dus wordt
er nog maar weer eentje opgestoken.
“Je geeft me vuur voor een nieuwe
Caballero”, maar van binnen is de vlam
zo te zien al lang gedoofd.


Zi lveren vog el

Het is een droevig lied, op droevige
toon gezongen, met een wat hese stem.
In het tweede deel wordt het er niet
beter op. Het stel is in de vertrekhal van
Schiphol beland en dan volgt de treurige gang naar de incheckbalie en de paspoortcontrole. “Ik schrijf je wel als alles
wat bezonken is”, zegt het meisje nog,
maar dat klinkt weinig opbeurend. Een
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laatste zwaai, maar het is allemaal niet
van harte. “Ik glimlach, maar iets sterft
in mij.” En daarop rijmt deze zin: “Want
ik weet ook: nou is het echt voorbij.”
Peter blijft eenzaam en alleen achter.
Het is donker geworden, hij staart naar
buiten, hij drinkt koffie die “heet en bitter” is, maar heet en bitter zijn vermoedelijk vooral de tranen waartegen hij
vecht. Zijn wanhoop klinkt oprecht. Dat
zal een van de redenen zijn waarom dit
lied een klassieker is geworden. En vermoedelijk ook door het overweldigende,
pompeuze refrein waarin de zanger zijn
onmacht en woede op hartverscheurende wijze uitzingt: “Als ik God was, / en
die zilveren vogel vloog voorbij / samen
met jou, ver weg van mij, / (…) dan
plukten mijn handen ’m uit de lucht /
en ik bracht jou weer bij mij terug.”
Het is een kinderlijke gedachte. Er
valt, volgens de regels van de logica,
veel tegen in te brengen. Als Peter werkelijk God was, dan had hij niet die ingewikkelde actie met het uit de lucht
plukken van de voorbijvliegende zilveren vogel hoeven ondernemen. Dan had
Hij veel eenvoudiger een grote en waarachtige romance tussen Peter en zijn
geliefde kunnen laten opbloeien, en dan
hadden ze gewoon in Hilversum kunnen blijven. Dat had ook meteen een

flink aantal kilometers en Caballero’s
gescheeld.
Maar het gaat hier niet om logica. Het
gaat om afgewezen worden, en om liefdesverdriet. Tot twee keer toe zingt Peter
zijn onmachtige refrein, en tot twee keer
toe blijkt hij God niet te zijn. Zijn geliefde is en blijft ver weg, onbereikbaar,
hoog in de lucht: “Maar tien kilometer
hoog in je vliegmachien / kun je mij al
zou je willen niet eens meer zien.”


D r i e c lu bs

En dan zit er niks anders op dan maar
weer dezelfde weg terug te nemen, alleen. Het is mooi als een reislied eindigt
op de plek waar het begon. Alles lijkt
weer hetzelfde, maar intussen is er een
weg afgelegd. “De snelweg UtrechtAmsterdam rijd ik op bij Vinkeveen”, zo
begon dit lied. Een teleurgestelde man
zet ons daar aan het eind van zijn lied
weer af. Er is maar één woord veranderd. “De snelweg Utrecht-Amsterdam
rijd ik af bij Vinkeveen.”
En dan? Dan rijdt hij in zijn eentje
verder, het lied uit. De muziek sterft
weg, zijn stem wordt zachter, we zien
zijn achterlichten als het ware in de
nacht verdwijnen. “Er zijn een stuk of
drie clubs in Hilversum / en daar ga ik

dan maar heen.”

Rutger Kiezebrink
Wat is er zo opmerkelijk aan het woord stresssituatie? Wat is het langste palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? Om dat soort
vragen draait het in deze rubriek.

K

Spelen met taal

Kaasschaafzinnen

aasschaafzinnen zijn zinnen zoals ‘Hans herkende machteloos
afluisterende Edammers’: je
kunt bij elk woord de beginletter ‘wegschaven’ en houdt dan nog steeds een
goede zin over. In het februari/maartnummer vroeg ik u of u daar mooie
voorbeelden van kon bedenken. Hieronder een greep uit de inzendingen (de
volledige verzameling staat op www.
onzetaal.nl/spelen/kaasschaaf.php).

weert een pint’ en vervolgens tot ‘Ria
eert en int.’ Of de inzending van een
Utrechts studentenkwartet: ‘Hannah
fluistert zacht: ineens smáákt de rijst.
Je kookt ’s morgens’, waarbij afschaving
van de begin- én slotletters oplevert:
‘Anna, luister! Ach neen, maak ijs! Ook
morgen!’ (Hierbij is ’s morgens als één
woord opgevat, en de en je verdwijnen
zo helemaal.)
Alle inzenders: hartelijk dank!

- Een taal zonder waarde klinkt asociaal banaal; men steelt letterbakken.
(Gonneke Bonting)
- Baardige vuurwerkmakers blijken
astraal. (R. den Hertog)
- Man braakt gal over Ivan heen, zware shit! (Adrie Damstra-Kelfkens)
- Twinkelende warme mieren slikken
niemands klevende staarten. (Jan
Boersma)

Oproep:
bommeldingen

Wat betekenis en begrijpelijkheid betreft
levert vooral die laatste zin een goede
restzin op: ‘Winkelende arme Ieren likken iemands levende taarten.’
Enkele lezers gingen een stapje verder en bedachten ‘meerlagige’ kaasschaafzinnen. Zoals ‘Maria zweert: geen
spint!’ van Adrie Damstra; hantering
van de kaasschaaf leidt eerst tot ‘Aria

B

ommelding, valkuil, plaatstaal – het
zijn bekende voorbeelden van
woorden die je op twee manieren kunt

lezen: als bom-melding, val-kuil, plaatstaal (de ‘echte’ betekenis) en als
bommel-ding, valk-uil, plaats-taal. Er
is geen vaste aanduiding voor zulke
woorden, maar ‘bommeldingen’ – als
verwijzing naar het bekendste voorbeeld – zou een goede benaming zijn.
De bekendste bommeldingen, onder
meer die uit Battus’ Opperlans!, zijn te
vinden op www.onzetaal.nl/spelen/
bommelding.php. Ik zou graag horen of
Onze Taal-lezers daar nog leuke voorbeelden aan kunnen toevoegen. Soms
bieden leenwoorden opeens mogelijkheden, zoals bij noodles en wetsuitlegging.
Reacties zijn welkom via de genoemde webpagina, maar ook per e-mail
naar spelen@onzetaal of schriftelijk
naar Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. 

(advertentie)

(advertentie)
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Hogere taaleisen inburgeraars

S

inds 1 april worden er hogere eisen gesteld aan het Nederlands van buitenlanders die hier willen komen wonen. Ze moeten nu niet alleen beter scoren bij de
toets gesproken Nederlands van het ‘basisexamen inburgering in het buitenland’, er
wacht hun ook een extra toets: ‘geletterdheid en begrijpend lezen’. Deze maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet. Maar ook de vorige
regering had al een verhoging van de exameneisen aangekondigd.
Het basisexamen inburgering, dat wordt afgenomen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst, toetst de kennis die de toekomstige inburgeraar
heeft van de Nederlandse taal en samenleving. Uit een in 2009 gehouden evaluatie
van de Wet inburgering in het buitenland bleek dat die kennis bij geslaagden voor
het basisexamen inburgering vaak nog onvoldoende was. Door de exameneisen te
verhogen verwacht de regering dat de inburgering in Nederland sneller en beter zal
verlopen, en dat uiteindelijk ook de arbeidsparticipatie zal toenemen.

‘Wetenschappelike Spelling’ stopt

D

e Vereniging voor Wetenschappelike Spelling (VWS) heeft besloten te stoppen
met haar activiteiten. Dat staat in het laatste nummer van het tijdschrift VWSniews – op het omslag niet zonder gevoel voor drama “grys nummer” genoemd.
De vereniging werd in 1963 opgericht
door taalkundige P.C. Paardekooper en
pleitte jarenlang voor de invoering van
een soort fonologisch spellingsysteem:
‘Goet gespelt’. Dat houdt in dat je de
woorden ongeveer schrijft zoals je ze
hoort, bijvoorbeeld hont, simpatie en
dinee.
De redenen voor de opheffing zijn
het alsmaar dalende ledental – van
meer dan duizend in de jaren zeventig
tot nog geen honderd in 2011 – en de
slechte financiële situatie. Bovendien is
“de maatschappelike belangstelling
voor spellingverbetering op dit moment
nihil”, aldus voorzitter Bart Slooten
tijdens de laatste jaarvergadering van
de vereniging.

Ophef over LOL

O

nlangs ontstond er in het Angelsaksische taalgebied ophef over de opname
van sms-afkortingen als LOL (‘laughing out loud’), OMG (‘oh my God’) en BFF
(‘best friends forever’) in de gezaghebbende Oxford English Dictionary.
Tegenstanders vinden dat de Oxford English Dictionary “zich moet schamen” dat
het woordenboek op deze manier “bijdraagt aan de verbastering van de geschreven
taal” en “leraren Engels tot wanhoop drijft”. De redactie stelt dat het haar taak is
de betekenis en geschiedenis van Engelse woorden te registreren, ook al worden
sommige als ongepast beschouwd.
De commotie is opmerkelijk, aangezien twee jaar geleden niemand viel over de
opname van OK (‘all correct’) en FYI (‘for your information’). In Nederland staan
lol, fyi en asap (‘as soon as possible’) al enkele jaren in Van Dale.

Nederland op een
na beste in Engels

O

p de Noren na beheersen Nederlanders de Engelse taal het best
van vierenveertig niet-Engelstalige
landen. De Belgen staan op de zevende
plaats. Dat blijkt uit de English Proficiency Index, een internationale ranglijst voor de gemiddelde Engelse taalvaardigheid van landen waar het Engels
niet de voertaal is.
De internationale onderwijsinstelling
Education First heeft over een periode
van drie jaar gemeten hoe bedreven
mensen in het Engels zijn. Dat gebeurde
aan de hand van een onlinetest waaraan twee miljoen volwassenen hebben
deelgenomen.
De vijf hoogstgeplaatste landen zijn
allemaal welvarende Noord-Europese
landen, die veel tijd en geld investeren
in het opleiden van kinderen. “Mensen
uit deze landen zijn gemotiveerd om
Engels te leren en behalen een hoog
niveau omdat zij weten dat beheersing
van de Engelse taal essentieel is voor
hun professionele loopbaan. Zij kunnen
zich alleen op deze wijze handhaven in
de globale economie en moeten ook
buiten hun landsgrenzen kijken voor
economisch succes. Beheersing van de
Engelse taal is hierbij cruciaal”, aldus
Eva Kockum van Education First.

En verder:
Schoolnamen Regenboog, Jozefschool en
Wegwijzer zijn de populairste namen van
Nederlandse basisscholen, zo blijkt uit on
derzoek van het Jeugdjournaal.
Vakantietaal Veel Europeanen gaan het
liefst op vakantie naar een land waar hun
eigen taal wordt gesproken. Dat blijkt uit
online onderzoek van Zoover, een vakantiebeoordelingssite, onder vijftien miljoen
Europeanen uit negentien landen.
Persoonlijkheid Introverte mensen ge
bruiken concretere taal dan mensen die
extravert zijn, zo blijkt uit onderzoek van
Camiel Beukeboom van de Universiteit van
Amsterdam.
Taalkunde Olympiade Koen van Asseldonk uit Ede heeft de Taalkunde Olympiade
2011 gewonnen. De vier beste deelnemers
vertegenwoordigen Nederland tijdens de
Internationale Taalkunde Olympiade in juli
in Pittsburgh (Verenigde Staten).
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/
tamtam/enverder.php.
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Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

S

chrijf gerust: ‘Betreffende deze
toelichting (moeten we u mededelen …)’, maar niet: ‘De betreffende toelichting (is uitgebreid).’ Volgens een aloude regel moet dat laatste
zijn: ‘de désbetreffende toelichting’,
want alleen als het om een voorzetsel
gaat, mag betreffende worden gebruikt.
Is het een bijvoeglijk naamwoord, dan
moet het desbetreffende zijn. Is deze
regel, die langzamerhand wat op zijn
retour lijkt, nog de moeite van het
handhaven waard?

Voorstander

Langgeleden had het Nederlands naamvallen. Zo was des de tweede naamval
(genitief) van het bepaald lidwoord of
het aanwijzend voornaamwoord dat. De
betekenis van des was dus ‘van de/het/
dat’. Het woordje leeft nog voort in uitdrukkingen als des duivels en de naam
des vaders. Maar er zijn ook nog steeds
samenstellingen met des. Een voorbeeld

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 135)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
c. ad-hocbeleid
b. Apachehelikopter
b. gsm’etje
a. maraboe
a. stethoscoop

B. Woordenschat
1. a. lawaai
2. c. een beschermlaag aanbrengen
bij planten
3. a. balletbeweging
4. b. grappig
C. Zoek de fouten
1. 35+-temperaturen, mediterraanse
(of mediterrane), opziet, hovercraft, GrootBrittannië
2. Er is (…) een heel scala, pittoreske,
contreien, worcestersaus
D. Extra
Zat zijn wordt met een oorzakelijk voorwerp
(c.) gecombineerd. Dat voorwerp is vergelijk
baar met het lijdend voorwerp, maar komt
voor bij een naamwoordelijk gezegde: beu
zijn, zat zijn, etc.

Hom of kuit

Het verschil tussen desbetreffend
en betreffend nog handhaven?
vinden we in het bijvoeglijk naamwoord
desbetreffende.
Hoe zit dit desbetreffende in elkaar?
Stel, het uitgangspunt is ‘De toelichting
betreft het totaal aan kosten.’ Van dit
zinnetje kun je maken: ‘De toelichting
betreffende het totaal aan kosten’. Het
werkwoord betreffen is nu via zijn tegenwoordig deelwoord veranderd in een
voorzetsel, met de betekenis ‘over’.
Als je verderop in de tekst naar dat
totaal aan kosten wilt verwijzen, zou
betreffende dat voor de hand liggen,
maar de toelichting betreffende dat bekt
niet lekker, net zoals over die en uit wat
niet lekker bekken. Daarvan maken we
automatisch daarover en waaruit. Net
zo wordt betreffende dat omgevormd tot
één woord: desbetreffend.
Deze simpele geschiedenis verklaart
waarom je niet kunt zeggen: ‘de toelichting desbetreffende het totaal aan kosten’, want des en het totaal aan kosten
verwijzen naar hetzelfde. Zoiets is even
mal als ‘een toelichting hierover het
totaal aan kosten’. Net zomin kun je
zeggen: ‘de betreffende opmerking’,
want wát betreft die opmerking dan?
Is dit nou zo moeilijk of zijn de taalgebruikers nou zo dom?

Tegenstander

Het Nederlands hád naamvallen, ja,
maar die zijn al eeuwen op weg naar de
uitgang. Natuurlijk zijn er nog vormen
die uit die naamvallen verklaarbaar
zijn, maar het vermogen om een dergelijke verklaring te geven is geen onderdeel van het taalvermogen van de sprekers van het Nederlands van nu. Voor
die taalgebruikers is dit des- een vorm
zonder duidelijke betekenis. En vormen
zonder duidelijke betekenis lopen kans
te verdwijnen.
Dat verdwijnen kan op twee manieren. Ten eerste doordat het gehele
woord in onbruik raakt, zoals gebeurd
is met bijvoorbeeld desbelust, -bevoegd,
-bewust, -gevallend, -verlangd, en ook
met het aan desbetreffende verwante
– hou u vast – desniettegenstaande. De
andere manier is dat alleen het betekenisloze, dus nodeloze, des weggelaten
wordt. Dat is helemaal niet erg. We
laten verwijzingen bij bijvoeglijke
naamwoorden spontaan weg als die uit
de context duidelijk zijn. Denk bijvoor-

beeld aan een lijkende tekening; niemand zal vinden dat voor dat lijkend
een woord als erop moet komen. De
meeste taaladviseurs beschouwen
betreffend als bijvoeglijk naamwoord
als ingeburgerd. In werkelijkheid is de
betreffende opmerking eigenlijk zelfs al
passé. Want wie gebruikt het nog, dit
suf ambtelijke notulen-Nederlands voor
‘deze opmerking’?
Wat vindt u ervan?
Moet het onderscheid
tussen desbetreffend
en betreffend worden
gehandhaafd?
Geef voor 23 mei uw mening op onze
website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘onderscheid tussen desbetreffend en betreffend handhaven’ of ‘onderscheid tussen desbetreffend en betreffend hoeft
niet te worden gehandhaafd’ naar de
redactie van Onze Taal, Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. In de volgende

aflevering de uitslag.

Uitslag
vorige stemming
Mag premier Rutte Engelse uitdrukkin
gen gebruiken? Van de 253 inzenders
die de afgelopen maand reageerden op
deze vraag, vinden 83 (33%) dat geen pro
bleem. Ze maken zich niet zo druk om
het Engels, of menen dat de man dat zelf
moet weten. Een duidelijke meerderheid
van 170 stemmers (67%) is tegen het En
gelse idioom van Rutte. Op het internet
forum leggen tegenstanders een relatie
met de recente maatregel om Neder
lands spreken als voorwaarde te stellen
voor een bijstandsuitkering.
Verrassend is wat een immigrant
schrijft: “Als buitenlandse vind ik dat de
premier van Nederland in het Nederlands
zich moeten uitdrukken, om mij te leren.”
Maar het duidelijkste argument
tegen Engels idioom is wel dat voor- én
tegenstanders kissebissen over de correcte vertaling van een van de woorden
die Rutte ooit gebruikte: to contemplate.
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Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. 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.

InZicht

Afrikaans woordenboek

H

et Afrikaans is een jonge taal, die zich pas sinds de zeventiende eeuw geleidelijk
heeft losgemaakt van het Nederlands. En dat is te zien. Het klinkt weliswaar
anders dan het Nederlands en je schrijft het ook anders, maar de overeenkom
sten zijn groot. De meeste Nederlanders zullen er niet heel veel moeite mee hebben
om een Afrikaans nieuwsbericht te begrijpen. De taal kent allerlei in onze ogen koddige
woorden als moltrein (‘metro’), vonkelwyn (‘champagne’), lippetaal (‘huichelarij’) en
prikkelpop (‘pin-up’), maar die zijn ook weer zó herkenbaar dat we de betekenis maar
één keer hoeven te horen om die te onthouden.
Het is vanwege die overeenkomst dat de samenstellers van het onlangs verschenen
Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands op zeker moment maar besloten om
er geen tweerichtingenwoordenboek van te maken, met een deel Afrikaans-Nederlands
en een deel Nederlands-Afrikaans, maar een “geamalgameerd woordenboek” – een
novum in de internationale lexicografie –, waarin de Nederlandse en de Afrikaanse
ingangen door elkaar heen staan: het lemma poenskop (Afrikaans voor ‘kaal hoofd’) is
te vinden tussen de Nederlandse woorden poenig en poep.
Het woordenboek bevat meer dan 60.000 trefwoorden uit beide talen. Sommige
zijn geheel gelijk in vorm en betekenis, maar bij vele zijn het juist de verschillen die
opvallen. Het Afrikaanse woord voor ‘kameleon’ is verkleurmannetjie, en wijkt dus af in
vorm én betekenis. Soms schrijf je een woord verschillend, maar is de betekenis gelijk:
school/skool. Soms schrijf je een woord hetzelfde, maar betekent het iets anders: het
Afrikaanse robot verwijst niet alleen naar een automaat, maar ook naar een stoplicht.
Het Afrikaanse amper betekent zelfs ongeveer het tegenovergestelde van het Neder
landse amper: ‘bijna, net niet’.
De artikelen geven informatie over betekenis, woordsoort, lidwoord en meervoud,
en vermelden vaste verbindingen en voorbeeldzinnen. Achter in het boek zijn een
grammaticaal compendium en lijsten met afkortingen en geografische namen opgeno
men. Zie de aanbieding op blz. 133.
Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands van Willy Martin is een uitgave van Unieboek | Het
Spectrum en kost € 70,– (gebonden, 2228 blz.). ISBN 978 90 4910 256 2



N i euw N ed erlands

In 2002 begon het
weekblad Elsevier met
de rubriek ‘Taal’ van
Lucas Gasthuis. Daarin
werden “vaak in een
staat van verwondering
over de taalkundige
ontwikkelingen” nieuwe
woorden, uitdrukkingen
en betekenissen gesignaleerd – waarbij de
schrijver naar eigen zeggen heeft gepro
beerd zo min mogelijk te klagen. De 211 op
merkelijkste stukjes zijn nu gebundeld in
het boek Taal. Een kleine greep uit de woor
den die aan bod komen: uitdaging, poppetjes, mensenmens, zorgtoeslag, duh, zammelen, preppy, zeg maar en spinmeister. De
stukjes zijn chronologisch geordend, zodat
je al lezend ook een beeld van de ontwikke
lingen in de samenleving krijgt.
Taal. 211 x verbazing over hedendaags Nederlands is
een uitgave van Elsevier Boeken (gelijmd, 235
blz.). Bestellen: Elsevier.nl/boeken.
ISBN 978 90 6882 679 1


D ialec t endagb un d e l

Eind maart werd in Delft de elfde Dialecten
dag gehouden, een publieksevenement
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met onder meer lezingen, optredens en
een informatiemarkt. Het thema was
‘Scheld- en bijnamen in dialect’, en dat is
ook het onderwerp van het traditioneel op
de Dialectendag verschijnende ‘Dialecten
boek’, ditmaal getiteld Sprekend van aard.
Het boek bevat de vier lezingen die deze
dag zijn uitgesproken (van Piet van Sterken
burg, Siemon Reker, Willy Van Langen
donck en Sjaak Bral) en 29 ‘regionale’ bij
dragen van Vlaamse en Nederlandse streek
taaldeskundigen, die nader ingaan op het
schelden en schimpen in ‘hun’ dialect. In
tegenstelling tot de vorige Dialectenboe
ken, die een wat wetenschappelijk uiterlijk
hadden, is de uitgave van dit jaar aantrekke

lijk vormgegeven, en geïllustreerd met veel
kaartjes en foto’s. Zie de lezersaanbieding
op blz. 133.
Sprekend van aard. Bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen. Dialectenboek 11, onder
redactie van Veronique De Tier e.a., is een uitga
ve van Stichting Nederlandse Dialecten/Variaties
vzw en kost € 20,– (ingenaaid, 192 blz.). Bestel
len: tel. 0475 - 39 92 80. ISBN 978 90 73869 13 4


Sa i l i n g l e tt e r s

In 1980 werd in de Britse
National Archives een
zeer grote hoeveelheid
op zee buitgemaakte
Nederlandse brieven
teruggevonden. Deze
zogeheten ‘sailing let
ters’ vormen een rijke
bron voor historischtaalkundig onderzoek, doordat de brieven
zijn geschreven door mensen uit lagere en
middenklassen, die weinig of geen andere
schriftelijke sporen hebben achtergelaten.
De Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal
Archief en de Universiteit Leiden werken
samen in het ‘project Sailing Letters’ om de
verzameling brieven te ontsluiten en te on
derzoeken. De resultaten hiervan worden

gepubliceerd op internet (Kb.nl/sl en Brie
venalsbuit.nl), maar ook in de boekenreeks
‘Sailing letters journaal’. In deze reeks zijn
tot nu toe drie delen verschenen, met daar
in verslagen van onderzoek en transcripties
van opmerkelijke brieven en andere docu
menten, voorafgegaan door een uitgebrei
de toelichting. De originele documenten
staan op een bijgevoegde dvd.

publicaties en de gebeurtenissen die leid
den tot zijn dood. (Zie ook het artikel over
Dols in het januarinummer van Onze Taal.)
Willy Dols 1911-1944. Een verwachting die niet in
vervulling mocht gaan is een uitgave van Euregio
naal Historisch Centrum Sittard-Geleen en kost
€ 19,95 (ingenaaid, 176 blz.). Te bestellen bij
Boekhandel Krings te Sittard, telefoon 046 - 452
81 00, e-mail sittard@boekhandelkrings.nl.
ISBN 978 90 816556 1 3

• De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen van Erik van der Doe e.a. is


(gebonden, 143 blz.). ISBN 978 90 5730 557 3

Wat zeggen mensen als
een telefonist(e) hun
vraagt of ze even willen
wachten als de persoon
die ze willen spreken in
gesprek is? André Wes
tra werkte vier maanden
als telefooncentralist en
noteerde alle antwoor
den die hij kreeg, vrijwel allemaal variaties
op ‘ja, dat wil ik’ (“Voor u altijd”) en ‘nee,
dat wil ik niet’ (“Ik bel zo wel terug”). De
ruim tweehonderd antwoorden zijn nu
bijeengebracht in een hebbeboekje.

• De smeekbede van een oude slavin en andere
verhalen uit de West van Erik van der Doe e.a. is
een uitgave van Walburg Pers en kost € 19,95
(gebonden, 143 blz.). ISBN 978 90 5730 598 6
• De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige
brieven aan geliefden op zee van Marijke van der
Wal e.a. is een uitgave van Walburg Pers en kost
€ 19,95 (gebonden, 158 blz.).
ISBN 978 90 5730 704 1


‘To e s t e l i s i n g e s pr e k ’

een uitgave van Walburg Pers en kost € 19,95

La at s te  woo rd en

Binnen de ‘gevleugelde
uitspraken’ vormen de
‘famous last words’ een
aparte categorie. In
Onsterfelijke laatste
woorden van de Britse
auteur Terry Breverton
zijn zo’n 350 uitspraken
samengebracht die
bekende en minder bekende personen kort
voor hun overlijden gedaan hebben – zoals
“Bij zonsopgang treffen jullie mij niet meer
levend aan” (Nostradamus), “Met geld
koop je geen leven” (Bob Marley) en “Sta
me toe u erop te wijzen dat u drie spelfou
ten heeft gemaakt” (Thomas de Mahy bij
het nalezen van zijn doodvonnis). Bij iedere
uitspraak wordt in één bladzijde het verhaal
erachter verteld. De vertaling is van Ruud
van der Helm.

Het toestel is in gesprek, heeft u één moment? is
een uitgave van Tanker Boot en kost € 8,50
(ingenaaid, 36 blz.). Bestellingen: Tankerboot.nl.
ISBN 978 90 812770 4 4


N e d e r l a n ds l e r e n

Wido Bourel is een
Franstalige Vlaming die
in de jaren zeventig te
gen de stroom in Neder
lands leerde. Hoe kwam
hij daartoe? Bourel be
schrijft zijn herinnerin
gen aan die tijd, soms
beschouwend, soms
anekdotisch, in een in eigen beheer uitge
geven boekje, Een erfenis zonder testament.
Een erfenis zonder testament kost € 12,– incl.

Onsterfelijke laatste woorden is een uitgave van

porto (ingenaaid, 32 blz.). Meer informatie:

Ag e n da

Kosmos en kost € 15,– (gelijmd, 384 blz.).

Widopedia.eu.

 Op 10, 17 en 24 mei houdt de filosoof
Fons Elders in Wageningen drie Studium
Generale-lezingen over “The Paradox of
Language: Liberation or self-Imprison
ment”. Zie: Studiumgenerale.wur.nl.
 Het Leiden Institute for Brain en Cognition houdt op 20 mei een gratis publieks
symposium onder de titel ‘Twee Talen – één
BeTalen’ waar deskundigen zullen spreken
over allerlei aspecten van het twee- of
meertalig opvoeden van kinderen. Zie:
Libc-presents.nl.
 De vereniging Levende Talen (zie ook
elders in dit nummer) houdt op 27 mei in
Amsterdam een symposium met de titel
‘En nu op weg naar het taalonderwijs in de
komende honderd jaar!’ Zie: Ltprojecten.nl/

node/122.

ISBN 978 90 215 4991 0

En v e r d e r


onderzoek naar taalbeschouwingsonder
wijs (het opdoen van beschouwelijke kennis
over taal). De publicatie van SLO - nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling is
gratis te downloaden op Slo.nl/htno.
 De financiële begrippenlijst. Gratis online
financieel woordenboek met (momenteel)
9640 begrippen op het gebied van econo
mie, geld, financiële markten, beurs en
beleggen. Adres: Dfbonline.nl.
 Denkwaar van Jaap Klouwen. 75 brein
brekers en hersenkrakers over getallen,
woorden en vormen, met oplossingen.
Veen Magazines, € 19,95 (gelijmd, 192 blz.).
ISBN 978 90 8571 380 7
 Multinationaal afkortingenlexicon van
Henk Nuiten. Herziene en uitgebreide uit
gave van cd-rom met 100.000 afkortingen
uit het Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch en
Latijn. Geeft ook internationale equivalen
ten en vertaalsuggesties. Informatie en
bestellingen: http://members.chello.nl/
~h.nuiten.
 Basiscursus Papiaments van Florimon van
Putte en Igma van Putte-de Windt. Zeven
de, herziene druk van cursus Papiaments
(bestaande uit een cursusboek, een hulp
boek en twee cd’s), met aandacht voor
uitspraak, spelling en grammatica. Ook
geschikt voor zelfstudie. Walburg Pers,
€ 79,50 (ingenaaid, 248 + 111 blz.).
ISBN 978 90 5730 736 2
 Woordzoeker. Bordspel gebaseerd op de
populaire woordzoekers uit krant en tijd
schrift (“woordpuzzel in de vorm van een
ingevuld diagram zonder zwarte vakjes
waarin horizontaal, verticaal en diagonaal
woorden verstopt zitten”). Voor twee tot
vier spelers vanaf zeven jaar. Het spel is een
product van Goliath Games en is te koop
voor ongeveer € 23,– (maar € 18,95 is ook
gesignaleerd).

Wi lly  D o l s

De op jonge leeftijd
overleden Limburger
Willy Dols (1911-1944)
was een van de veelbe
lovendste taalkundigen
van zijn tijd. Voor zijn
proefschrift over de dif
tongering in het Sittards
ontving hij veel lof, en
het had er alle schijn van dat een professo
raat niet lang op zich zou laten wachten.
Maar het liep anders: Dols overleed in Duit
se gevangenschap. Zijn levensverhaal is nu
opgetekend in Willy Dols 1911-1944, van de
Sittardse neerlandicus Lei Limpens. Hij be
schrijft Dols’ jeugd, zijn korte carrière, zijn

 Woordenboek van de Vlaamse dialecten.
Deel III, aflevering 7: Het menselijk lichaam
van Liesbet Triest e.a. De nieuwste afleve
ring van dit thematische woordenboek
brengt de regionale variatie in beeld van
(Zeeuws-)Vlaamse termen die te maken
hebben met het menselijk lichaam (li
chaamsbouw, hoofd, romp, ledematen, in
gewanden en zintuigen). Met kaarten en
foto’s. Meer informatie: Academiapress.be.
Uitgever: Vakgroep Nederlandse taalkunde
van de Universiteit Gent, € 35,– (ingenaaid,
523 blz.). ISBN 978 90 3821 655 3
 Taalbeschouwing. Een inventarisatie van
empirisch onderzoek in basis- en voortgezet
onderwijs van Helge Bonset en Mariëlle
Hoogeveen. Inventarisatie van veertig jaar

Zie voor meer evenementen Onzetaal.nl/agenda.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Vel
Simon Coene - Leek

E

r is een uitdrukking waar ik me al jaren
aan erger en dat is: “Ik zit (niet) goed in
mijn vel!” Ik vind het denigrerend voor zo’n
prachtig orgaan als de huid om over een
‘vel’ te spreken.

‘Niet bestemd voor reizigers’
Brigitte Duurkoop - Ferwerderadiel

I

edere dag tegen het einde van de spits
als ik mijn trein verlaat, word ik tot spoed
gemaand. “Deze trein” wordt volgens de

omroepers dan “afgerangeerd”, dus is hij
“niet bestemd voor reizigers.” Je zou je
bijna schuldig voelen dat je al die tijd ken
nelijk de plek hebt ingenomen van steen
kool, postpakketjes en andere kostbare
goederen waar die trein kennelijk wél voor
bestemd is.
Het woordje langer zou hier uitkomst
bieden. ‘Deze trein is niet langer bestemd
voor reizigers’ klinkt mij althans al een stuk
sympathieker in de oren.

‘Aansambal’
Gerard J.M. Dudink - Rotterdam

O

p Radio 4, de klassieke zender waar
naar ik altijd luister, hoor ik soms een
presentator, meestal van de TROS, ‘aan
sambal’ zeggen, in plaats van ‘ensemble’.
Als ik dat hoor, schakel ik mijn radio uit,
omdat het wel zeker is dat er verder niets
zinnigs gezegd zal worden, en dat ook de
muziekkeuze bedenkelijk zal zijn.

Adopteren
Phia Terwijn-van Houcke - Nieuwerkerk aan den
IJssel

W

aar ik me als adoptiemoeder, maar
mijn kinderen uiteraard nog veel
meer, aan erger is het feit dat het woord
adopteren steeds vaker wordt gebruikt door
bijvoorbeeld een gemeente of belangen
groep voor zaken waarvoor geld nodig is.
Geloof het of niet, je kunt bomen, bloem
bakken, bankjes in het park, kippen, koeien,
honden en zelfs afvalbakken adopteren.
Hoewel adopteren volgens Van Dale ook
de betekenis ‘onder zijn hoede nemen’
heeft, is deze gewoonte voor iemand die
geadopteerd is bijzonder pijnlijk. Je lijkt als
geadopteerde in het rijtje te vallen van al
lerlei zaken die je voor geld kunt verkrijgen.
Een beter en vriendelijker, en inmiddels
ingeburgerd woord zou hier sponsoren kun
nen zijn. Je geeft geld voor een goed doel
(bijvoorbeeld een scharrelkip), en als tegen
prestatie krijg je bijvoorbeeld een eitje. 

Gesignaleerd
Inzetten op
Joost R. Swanborn - taaldokter, Amsterdam

I

n het Nederlands hoor je steeds meer de
combinatie inzetten op als overkoepelen
de term voor ‘benadrukken’, ‘belangrijk
vinden’ en meer betekenissen die iets te
maken hebben met ‘iets graag willen’. Ook
het kabinet-Rutte is verzot op deze uitdruk
king. In het regeerakkoord kwam zij zo’n
twintig keer voor, in verschillende gedaan
ten. Volgens dit akkoord wordt er onder
meer ingezet op wijziging van EU-richtlijnen, strafbaarstelling van illegaliteit,
EU-regelgeving, coherentie van beleid,
economische groei en handelsbevordering,
versterking van het Initiatief Duurzame
Handel, betere basiszorg dichter bij huis,
hogere eisen aan dierenwelzijn en doorlich
ting van de wereldwijde broeikasgasemis
siehandel. Daarnaast wordt er veelvuldig
gerept van “de inzet die zich richt op”.
Dat inzetten op moet door de associatie
met ‘bieden, op het spel zetten’ de sugges
tie wekken van daadkracht, maar de precieze status ervan blijft onduidelijk. Als de
regering ‘inzet op alternatieven voor dier
proeven’, kómen die alternatieven er dan?
Of hóópt de regering dat alleen? Doet zij er
alles voor wat in haar mogelijkheden ligt?
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Of ‘spreekt’ zij haar ambitie zo’n beetje ‘uit
in de richting van de burgers’?
Waarom zou je niet gewoon willen ge
bruiken? “Het kabinet zal inzetten op een
wijziging van de EU-richtlijn” kan toch een
voudig worden vervangen door ‘Het kabi
net wil de EU-richtlijn veranderen’? Wel zo
duidelijk. Maar dat is voor politici ook gelijk
het nadeel. Door willen te omzeilen is men
‘aan het eind van de rit’ minder ‘aanspreek
baar op de resultaten’, en kan men daar
minder makkelijk ‘op worden afgerekend’,
om het in overheidstermen te zeggen.
Uit al die zinnen spreekt weinig vernieu
wing en weinig helderheid. En dat is een
gemiste kans – hoe je ook denkt over het
beleid.

Vrijwilligen
Ruud van der Helm - Accra, Ghana

O

p 31 januari jl. zette de online-versie
van de Volkskrant de volgende kop bo
ven een artikel: “250.000 willen vrijwilligen
tijdens Londen 2012: slechts 70.000 plek
ken”. Dit is om twee redenen een interes
sante nieuwe afleiding van het werkwoord
begrip ‘vrijwilliger zijn’. Ten eerste omdat
het onduidelijk is of het nieuwe werkwoord

oorspronkelijk afgeleid is van het zelfstan
dig naamwoord vrijwilliger of van het bij
voeglijk naamwoord vrijwillig. In het eerste
geval zou vrijwilligeren een logischere aflei
ding zijn.
De tweede reden is dat dit werkwoord
duidelijk een leemte in de Nederlandse taal
vult, namelijk het gat tussen vrijwilliger (de
persoon) en vrijwillig (de toestand). Dat de
oorsprong, gezien het onderwerp van het
artikel, waarschijnlijk een vertaalde Engel
se uitdrukking is (iets in de trant van
“250,000 want to volunteer”), doet nau
welijks ter zake. Uiteindelijk kent het
Nederlands al vergelijkbare werkwoorden,

zoals inwilligen.

Jaarvergadering
Onze Taal
Secretariaat Onze Taal

O

p maandagavond 6 juni zal in
Sociëteit De Witte, Plein 24 in
Den Haag, de jaarvergadering van
het Genootschap Onze Taal worden
gehouden. De sociëteit ligt dicht bij
het centraal station (ruim vijf minuten
lopen, richting Binnenhof). De vergadering begint om 19.30 uur.
In verband met de beschikbare
plaatsruimte wordt de leden die de
jaarvergadering willen bijwonen,
vriendelijk verzocht zich telefonisch
(070 - 356 12 20), per mail (administratie@onzetaal.nl) of schriftelijk aan te
melden.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
Verslag van de jaarvergadering in 2010
Jaarverslag 2010
Financieel verslag 2010
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuurssamenstelling:
aftredend en herkiesbaar:
mr. drs. L. (Bert) Jongsma
aftredend en niet herkiesbaar:
mr. G.C. (Gert) Haverkate
verkiesbaar:
mevr. drs. M.A. (Margot) Scheltema

PAUZE
8. Rondvraag
9. Voordracht: ‘Historisch genootschapsleven’ door Jaap de Jong, redacteur
Onze Taal

Foto: Pascal Geers

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Hilde Baccarne.
Woonplaats Brussel.
Geboren 20 februari 1956, WestVlaanderen.
Beroep Secretariaatsmedewerkster
met vertalen als hoofdactiviteit.
Partner, kinderen Heb ik niet.
Opleiding Regentaat (lerarenopleiding) Germaanse talen.
Hobby’s/vrije tijd Fietsen en wandelen, geschiedenis.
Onze Taal-lid sinds 2010. Ook al in
de jaren zeventig, toen ik nog lesgaf.
Waarom werd u lid? De website van
Onze Taal leerde ik in 2010 kennen
toen ik met literair vertalen wilde beginnen. Het logische gevolg was dat ik
ook weer het tijdschrift nam.
Andere tijdschriften MO*, Nieuwe
Stad, Filter.
Krant De Standaard.
Televisie Kijk ik niet.
Radio Klara, soms Radio 1.
Boek Le passeur de lumière van Bernard Tirtiaux.
Website Google.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’, dat ligt voor de hand.
Wat zelden? Ik lees eigenlijk lukraak
stukjes hier en daar.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Taalgeschiedenis en taalevolutie.
Favoriete Onze Taal-artikel ‘Hoe is
taal ontstaan?’ van Berthold van Maris
(januari 2011) en ‘Waarde en seerbeminde lieve man’ van Gijsbert Rutten

en Marijke van der Wal (februari/
maart 2011) vind ik boeiend.
Aantrekkelijkste taaltrend De
bestrijding van vaagtaal.
Ergerlijkste taaltrend Verkavelingsvlaams.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Al veel minder dan vroeger
(milder geworden?), maar in tekst die
ik wil opslaan of afdrukken kan ik het
meestal niet laten.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Dat doe ik niet. Ik vermoed dat ik er al genoeg onbewust
maak.
Beste taalgebruiker Ruud Hendrickx.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Misschien
is het toch maar het beste dat niemand echt de baas is over de taal van
anderen.
Lelijkste woord Absoluut, als je toch
alleen maar bedoelt dat je het met de
ander eens bent.
Mooiste woord Verfomfaaid, en vele
schitterende plantennamen, zoals
schildersverdriet en apenbroodboom. 

(advertentie)

10. Sluiting
Het jaarverslag en het financieel verslag
2010 alsmede de overige vergaderstukken liggen een half uur voor aanvang
van de vergadering op de plaats van de
jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 16 mei tot en met
6 juni ook in te zien op het secretariaat
van het Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a in Den Haag.
Alle leden zijn hiermee van harte uitgenodigd bij de jaarvergadering aanwezig

te zijn.

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kun je doorstuderen voor een Master of Education voor de
vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlands, Spaans
en wiskunde. Kom naar een van de open dagen of kijk op www.ca.hu.nl > masters voor
meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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Ruggespraak
Foto: Petra Pijnakker

ruggespraak@onzetaal.nl

“Het wereldrecord is slechts
een kwestie van tijd.”
Directeur Rotterdam Marathon op Nu.nl

C

ampina Lentevla Chipolata is
een lekker frisse vla met echte
ananas, mandarijn, sinaasappel en
rozijnen. Lekker in de lente. En nog
lekkerder in je korte broek.
Verpakking Campina-vla

Kom in de openingsweek naar uw nieuwe
supermarkt en u krijgt een heerlijke kruimel
gele roomvlaai cadeau!
Advertentie supermarkt Jan Linders
Verkeersbord in Leeuwarden

De politie stelde
het op scherp
staande object
veilig en zal later
door de marine
tot ontploffing
worden gebracht.

Onderzoekers hebben
in zeewatermonsters
vreemd dna gevonden.

De Terschellinger

de Volkskrant

Twee leden van ons team
hebben zich gespecialiseerd in jongleren met
Alzheimerpatiënten.
Het vertraagt de ziekte!

Vliegtuig maakt noodlanding door gat in dak
Website VRT

Circuseventsdeleeuw.nl

De broden worden
de hele dag op
de winkelvloer
afgebakken.
Advertentie in De nieuwe Loosduinse krant

Snelle bediening, warm en
goed verpakt in plastic bakjes
Website Chinees-Indisch restaurant

Heemskerk wint 100 rug bij Swim Cup
Femke Heemskerk heeft vrijdag bij de Swim Cup in Amsterdam de 100
meter rugslag gewonnen.
Nu.nl

Man steekt hond ex in keel
Telegraaf.nl
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Thema: taal
tussen de regels
Over non-verbale communicatie

Met onder meer:
Toontjes, blikken, zuchten:
‘special effects’ in de spreektaal
Het nut van gebaren
Hoe werken spreekpauzes?

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Taalpost
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)
Vaste medewerkers
René Appel, Ton den Boon, Aaf Brandt
Corstius, Frank Dam, Gaston Dorren,
Jan Erik Grezel, Joop van der Horst, Frank
Jansen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer,
Berthold van Maris, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Riemer Reinsma,
Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs,
Matthijs Sluiter, Arjen van Veelen
Secretariaat
drs. P.H.M. Smulders, directeur
Elly Molier
Liane Pagie

Foto: Clizia Welker
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Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Aleid van de Vooren-Fokma
Wouter van Wingerden
Vaste adviseurs
Lexicografie en woordgeschiedenis:
Ton den Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van der Horst; etymologie: Marlies Philippa, Nicoline van der
Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma
Het genootschap werkt samen met
de universiteiten van Amsterdam,
Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden,
Nijmegen, Oldenburg (Duitsland),
Tilburg en Utrecht, de Fryske Akademy,
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Meertens Instituut.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. E.J. (Ernst) Numann, voorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
G.F. (Geert) Raateland, penningmeester
mr. G.C. (Gert) Haverkate, vicevoorzitter
mr. drs. L. (Bert) Jongsma,
drs. J.H.J. (Jan) Luif, H.S.W. (Henny) Stoel,
lic. M. (Martine) Tanghe, drs. L. (Leo)
Voogt, drs. M.I. (Mieke) van der Weij,
drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  5,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname,
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten  31,–
per jaar; buitenland binnen Europa
 43,50 (per luchtpost  45,50);
buitenland buiten Europa  53,50
per jaar.
Digitale Onze Taal  31,–; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  14,–.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  26,– per jaar;
opgave voor CJP’ers uitsluitend aan
Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ
Amsterdam of via www.cjpdeals.nl.
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Taal tussen
de regels

Foto: Tom Croes

Letters, woorden, zinnen – dat is waaraan je denkt
als het over taal gaat. Maar hoe zit het met gebaren
maken? En hoog (of juist laag) praten? Wel of niet
een colbert aandoen?
Volgens de wetenschap spelen zulke non-verbale
signalen een niet te onderschatten rol bij het com
municeren – misschien niet de hoofdrol, maar dan
toch zeker een belangrijke bijrol. Daarom staan we in
dit themanummer eens uitvoerig stil bij de middel
vinger in het verkeer, het knipperen met de ogen,
het verheffen van de stem, kortom: bij taal tussen de
regels.

Toontjes, blikken, zuchten
‘Special effects’ in de spreektaal
Woordjes als mja, hm of o krijgen in
een gesprek pas echt betekenis door
de manier waarop ze worden uitge
sproken. En dat luistert nauw. Ogen
open of dicht, toon omhoog of toon
omlaag: het is een wereld van verschil.
Paulien Cornelisse inventariseert de
subtielste technieken.

Tekst en illustraties:
Paulien Cornelisse
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D

it stuk is onschrijfbaar. Want
het gaat over de toon die we
aanslaan, de zuchten die we
slaken, de adem die we inhouden, kortom, alles wat we juist niet opschrijven.
Terwijl zulk soort dingen zo belangrijk
zijn om elkaar goed te begrijpen. Dat
besef je pas goed als je weleens met iemand hebt gechat op internet. Grapjes
worden serieus opgevat en op serieuze
mededelingen wordt geantwoord met
‘ROTFL’ [rolling on the floor laughing –
red.]. Op internet krijg je veel sneller
ruzie met elkaar. Dit is waarom mensen
zo kwistig strooien met emoticons , en
overal haastig haha achter zetten als ze
iets leuk bedoelen. ‘Nou, kom maar niet
op bezoek, ik krijg de troep nooit op tijd
opgeruimd, HAHA.’ Er is hier nauwelijks sprake van humor, maar vooral van
angst om onhartelijk over te komen.
Nu dan toch een poging op te schrijven wat we niet zeggen, maar wat we
tussen de regels door toch overbrengen.
Hoe kleden we onze mededelingen aan?
Met welke toontjes, blikken, zuchten?
En wat brengen deze ‘special effects’

teweeg? Een kleine inventarisatie van
de tien belangrijkste technieken.
1. Toon omhoog
De toon van je zin omhoog laten gaan is
Limburgs. En verder straalt het vooral
onzekerheid uit. ‘Ik heet Annelies? En ik
wil zeg maar iets met mensen doen?
Daarom ben ik psychologie gaan studeren?’

Ik heb weleens iemand ontmoet die
een keer of tien per minuut zei: ‘o JA?’
Waarbij de ja omhoogging. Het was een
beetje raar, maar het had ook wel iets
geïnteresseerds. Beter dan iemand die
de hele tijd ‘O ja’ zegt, met de ja naar
beneden.

2. Toon omlaag
‘O ja’ met de ja naar beneden is dus ongeïnteresseerd. Alsof alles allang bekend
is. ‘Ik heb geluncht op Paleis Noordeinde!’ ‘O ja.’ Nodigt niet echt uit tot
doorvertellen.

Aangaande laag praten doe ik alhier
een voorspelling. Meisjes van begin
twintig gaan de komende jaren veel
lager praten. Waarom ik dat denk? In
Amerika is het al een tijdje aan de hand.
Daar praten meisjes soms zó laag dat
het een soort kraken wordt, met afgeknepen keel. Wel af en toe hoge piepgeluidjes ertussendoor natuurlijk,
anders ben je niet meer geloofwaardig
als meisje. Als ik gelijk blijk te hebben,
dan staat het hier alvast genoteerd, en
als er niets gebeurt, dan hebben we het
er verder niet meer over.
3. Hoog-laag-hoog
Je kunt, als je wilt, binnen één woord
vele keren van toon veranderen. Dit
wordt gedaan door mensen die zich
wentelen in de eeuwige nuance.

4. Mond dicht
Praten met je mond dicht, dat kan natuurlijk niet (tenzij je een buikspreker
bent). Maar er bestaan wel mensen van
wie je ziet dat ze hun mond het liefst
niet open zouden doen. Deze mensen
beginnen al hun uitspraken met een m
of een n. Stel je voor een ijsje te halen,
dan is het ‘Mja.’ Vraag je of het leuk was
in het weekend, krijg je ‘Nja.’ Vertel je
zelf een leuk verhaal, dan is de reactie:
‘Mm.’

Dit zijn mensen die moeite hebben
met enthousiasme, die gesloten zijn, en
om dat duidelijk te illustreren sluiten ze
dus ook de mond. Je moet er niet aan
denken een relatie met zo iemand te
hebben; hoewel er ook weer mensen
zijn die er een uitdaging in zien om zulk
soort oesters open te wrikken.
5. Ogen dicht
Iemand die zijn/haar ogen dichthoudt
tijdens het luisteren kan de spreker tot
geweldsdaden drijven. Daarvan ben ik
overtuigd. Vooral als de persoon met de
dichte ogen er begrijpend bij gaat knikken, als om duidelijk te maken: je hoeft
mij niets te vertellen, ik begrijp alles
vanzelf al. Neemt de persoon met de
gesloten ogen zelf het woord, dan is dat
meestal: ‘Hhhhja, tuuuulijk ... Hhhhja
maar dat ís ook heel lastig. Je zou toch
eens naar je aura moeten laten kijken.
Ik voel heel veel onrust bij jou.’ Die
onrust komt doordat er iemand al een
minuut met z’n ogen dicht tegenover je
staat.

6. Ogen open
Aangekeken worden is fijn, maar alles
kan doorslaan. Iemand die je de hele
tijd strak aankijkt is doodeng. Dat komt
waarschijnlijk doordat leeuwen dat ook
doen als er een lekker hapje aan komt
lopen.
Het beste is eigenlijk om iemand af
en toe aan te kijken, en af en toe niet.
En op gezette tijden te knipperen. Waarbij er zorg voor moet worden gedragen
dat er niet vervallen wordt in het ‘sociaal-klimmend wegkijken’: het voortdurend scannen van de ruimte op zoek
naar belangrijker mensen.
7. Hummen
‘Huh.’ ‘Huh.’ ‘Hhhja.’ ‘Hm.’ ‘Mhuh.’ ‘Hh.’
Mensen doen dit voortdurend. Het moedigt de gesprekspartner aan om door te
blijven praten.
Radiomakers moeten het hummen
juist afleren, omdat het irritant klinkt
en er trouwens ook niet meer in citaten
geknipt kan worden als er op de achtergrond gehumd wordt. Ik ben weleens
geïnterviewd voor de radio, en dat is
een heel raar gevoel. Iemand is hele-

maal stil, maar knikt ondertussen aanmoedigend. Nu ik dit zelf heb meegemaakt, hoor ik het ook op de radio als
een geïnterviewde van zijn apropos
raakt door het gebrek aan gehum. Hij
klinkt verward, afgeleid, en pas na een
tijdje raakt hij eraan gewend.
8. Adem inhouden / adem loslaten
Probeer dit mee te acteren, anders is
waarschijnlijk niet te snappen wat ik
bedoel.
Persoon 1: ‘Heb je zin om mee te
gaan naar dat vakantiehuisje in de
Ardennen?’
Persoon 2: Ademt luidruchtig in.
Houdt adem in. Brengt kin naar borst.
Draait ogen naar boven. Wanneer ademnood ontstaat, laat hij in een plof de
adem ontsnappen en zegt tegelijkertijd:
‘Ja ...’
Zou Persoon 2 meegaan naar het
huisje in de Ardennen denkt u? Of zal
hij/zij de komende weken op uitvluchten zitten te broeden?
9. Hard praten
Hard praten, dat kan op verschillende
manieren. Er zijn mensen (bejaarden
vaak) die zichzelf niet goed meer kunnen horen en daarom hard gaan praten.
Er zijn ook mensen die zich nogal uitbundig in het uitgaansleven begeven,
en die niet meer gewend zijn dat er
momenten zijn dat je níét over keiharde
muziek hoeft heen te praten. Dit zijn de
mensen die vaak achter je zitten in een
restaurant. Meestal hebben ze het over
de verbouwing van de badkamer of een
ander interessant onderwerp.
En dan is er nog het intimiderend
hard praten. Ik hou er niet van om namen te noemen, maar vooruit: Sven
Kockelmann. Die presenteert een ochtendprogramma bij Radio 1, waarin hij
mensen uit het nieuws interviewt. De
mensen die hij interviewt, klinken altijd
wat angstig, kruiperig bijna: ‘Ja, mijnheer Kockelmann, ik begrijp wat u bedoelt mijnheer Kockelmann.’ Ik ben er
bijna zeker van dat dit komt door het
volume van mijnheer Kockelmann. ‘Die
bezuinigingen! Was dat nou nodig! Niet
echt hè!’
10. Zacht praten
Zacht is Kracht. Zo luidt een spreekwoord dat ik zojuist bedacht heb. Wie
zacht praat, gaat ervan uit dat iedereen
z’n best zal doen om hem/haar te horen.
Er zijn natuurlijk ook zachtpraters die
te verlegen zijn om hun stem te verheffen. In dat laatste geval geldt het ook
zojuist door mij bedachte spreekwoord:

Zacht is Onmacht.
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Denken met het lijf, luisteren met
Het nut van gesticuleren

Als onze mond praat, praten handen en
gezicht mee. Mogen ze dat niet, dan
komen we moeilijker uit onze woorden
én gaat er informatie verloren. Maar
ook als we onze gebaren slecht timen,
hindert dat de communicatie. Hoe
belangrijk is die timing? Taalkundige
Gianluca Giorgolo onderzocht het.

Gaston Dorren

I

s onze communicatie voor het
grootste deel non-verbaal, zoals
vaak beweerd wordt? Was het maar
waar! Dan konden we buitenlandse
films behoorlijk volgen zonder ondertiteling. Het misverstand is gebaseerd
op onderzoek uit 1971, van de Amerikaanse psycholoog Albert Mehrabian,
die enkel beweerde dat we gevoelens
en overtuigingen hoofdzakelijk met
lichaam en intonatie overbrengen. De
woorden zouden maar voor zeven procent meewegen.
Bestaat de communicatie over andere
zaken dan gevoelens en overtuigingen
dan voor honderd procent uit taal? Dat
nu ook weer niet. Als onze mond praat,
praten onze handen en ons gezicht druk
mee, en zelfs ons hele lijf mompelt er
instemmend doorheen. Elke luisteraar
150
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houdt dat goed in de gaten, veelal onbewust. Toch heeft de taalkunde het
verschijnsel lange tijd links laten liggen.
Ze schrok pas wakker nadat pionierende
onderzoekers in de jaren zestig hadden
ontdekt dat de gebarentalen van doven
even rijk zijn als het Nederlands en andere gesproken talen, met een grote
woordenschat, een subtiele grammatica
en nog veel meer. Vervolgens ontstond
er ook aandacht voor de gebaren van
horende mensen – het verkeerd geïnterpreteerde onderzoek van Mehrabian is
er een voorbeeld van. Die vormen lang
geen complete taal, maar een (klein)
deel van onze gebaren heeft wel een
specifieke betekenis, van het V-teken tot
de opgestoken middelvinger. Voor Nederland en Vlaanderen hebben schrijver
Herman Pieter de Boer en tekenaar Pat

Andrea die zogeheten ‘emblemen’ vanaf
eind jaren zeventig in beeld gebracht,
ook in boekvorm, het meest recent in
Het groot gebarenboek der Lage Landen
(2004).


Lijfelijke herinnering

Het grootste deel van de tijd zitten we
dus niet van zulke tekens te maken,
maar ook dan zitten we al pratend
amper stil. We gesticuleren, grimassen
en veranderen van lichaamshouding.
Ook als we telefoneren, gaan we daarmee door, ja zelfs als we door blindheid
de gebaren van anderen nooit hebben
waargenomen. We kunnen het niet
laten, lijkt het wel.
“We kúnnen het wel laten, maar dan
komen we moeizamer uit onze woorden”, zegt Gianluca Giorgolo, die afge-

de ogen

Illustratie: Matthijs Sluiter



lopen najaar in Utrecht promoveerde op
‘spraakbegeleidende gebaren’. “Als we
gebaren, redeneren we gemakkelijker,
ons lichaam helpt ons denken. Rekenen
bijvoorbeeld gaat vlotter als je beweegt.
Nee, niet tellen op de vingers, gewoon
bewegen.”
Dat komt, zegt hij, doordat ons brein
de betekenis van allerlei woorden niet
alleen als abstract begrip opslaat, maar
ook als een lijfelijke herinnering – taalkundigen spreken van ‘belichaamde semantiek’. Giorgolo: “Bij het woord klap
stellen we ons voor hoe het is om een
klap te geven en te krijgen. De betekenis van tafel omvat mede hoe zo’n ding
eruitziet en aanvoelt en welke vormen
het allemaal kan hebben.” Ook bij aantallen en hoeveelheden, belangrijk bij
rekenen, hebben we zulke associaties.

Ru i m t e

Met onze gebaren – en onder dat woord
verstaan Giorgolo en zijn vakgenoten
ook gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen – helpen we dus onszelf,
maar tegelijkertijd ook onze gesprekspartners, en daarmee de communicatie.
Op drie manieren zelfs: we wijzen aan,
beelden uit en delen in.
Dat aanwijzen doen we verrassend
vaak en soms subtiel. Bij een uitspraak
als ‘in dat kastje’ zullen we met een vinger of hand naar het bedoelde meubel
wijzen, of misschien met kin en wenkbrauwen of een enkele keer met een
voet. Maar bij ‘in die straat’ zal het vrijwel zeker een armgebaar zijn, omdat
het bedoelde zich verder weg bevindt.
Net zo zullen we bij ‘gisteren’ vaak een
kleine beweging naar achteren maken,
maar bij ‘jaren geleden’ een grotere. Dat
we naar achteren wijzen, spreekt overigens niet vanzelf. Er zijn ook volken
voor wie het verleden juist vóór hen
ligt. Van de toekomst hebben we immers geen weet – en dus ligt die aan de
kant waar we geen ogen hebben.
Is ‘jaren geleden’ al een vrij abstract
begrip dat we desondanks aanwijzen,
het kan nog abstracter. Giorgolo: “Als ik
zeg: ‘In de politiek staan twee ideeën
tegenover elkaar’, dan zet ik die twee
ideeën met mijn handen in de ruimte
neer. Als ik vervolgens iets over die
ideeën ga zeggen, zal ik telkens dát idee
in de ruimte aanwijzen waar ik het op
dat moment over heb.”
Ergens tussen aanwijzen en uitbeelden ligt het verduidelijken van een richting, zoals ‘boven’ of ‘links’. Dat kan erg
nuttig zijn, want volgens Giorgolo “maken zelfs mensen die moeite hebben
met de woorden links en rechts zelden
een fout met de gebáren”. Sommige volken hebben het trouwens zelden over
links en rechts en spreken bijna uitsluitend in termen van de vier windstreken.
Zou een spreker van het Australische
Kayardild mijn kamer binnenstappen,
dan zou hij zeggen dat het raam zich
ten westen van mijn werktafel bevindt.
En dat klopt ook, zoals de late middagzon bewijst die nu door dat raam valt.
Toch zouden wij dat ‘rechts’ noemen.
Ondanks die middagzon moeten de
meesten van ons ook eerst even nadenken welke windstreek zich aan die kant
bevindt. Een Kayardild-spreker heeft die
informatie te allen tijde zonder nadenken paraat.


Goti sc h o f ro m a a n s

Ook gebaren die úítbeelden, brengen
meer informatie over dan we doorgaans
beseffen. Wanneer we voorwerpen noe-

men, voegen onze gebaren allerlei details toe die we niet uitspreken. Hebben
we het over een bepaalde tafel, dan zullen onze handen vaak verraden of het
om bijvoorbeeld een lage salontafel, een
ovale eettafel, een lange vergadertafel
of een smalle, hoge zijtafel gaat. Dat
soort extra informatie is aan luisteraars
(annex kijkers) ook welbesteed. “Als ik
spreek van een gotisch kerkraam”, zegt
Giorgolo, “maar ik teken met mijn handen een romaans raam in de lucht, met
een ronde bovenkant, dan zal jou dat
waarschijnlijk opvallen.”
We zien niet alleen wat de ander uitbeeldt, het beïnvloedt ook de informatie
die we opslaan. Stel, persoon A legt aan
persoon B een route uit, die persoon B
vervolgens aan persoon C doorvertelt.
Stelt A zich al pratend een op tafel liggende kaart voor, dan zal hij uiteraard
gebaren in het horizontale vlak maken –
en B zal dat ook doen wanneer hij het
verhaal aan C vertelt. Ziet A daarentegen een wandkaart voor zijn geestesoog, dan zal hij door zijn gebaren dát
beeld op B overbrengen. En inderdaad:
C zal ook een denkbeeldige wandkaart
te zien krijgen.
Naast voorwerpen lenen uiteraard
handelingen zich bij uitstek voor gebaren – tenslotte zijn gebaren zelf een
handeling. Als we vertellen dat we ‘een
kom op tafel zetten’, beelden we dat
behoorlijk precies uit: we bewegen niet
alleen onze handen in de richting vanwaar de tafel zich in onze voorstelling
bevindt, maar bootsen ook de houding
van de handen na – de kom zou er ongeveer tussen passen. Althans, Nederlandstaligen doen dat zo. Franstaligen
hebben die neiging minder. Dat heeft er
waarschijnlijk mee te maken, meent
gebarenonderzoeker Marianne Gullberg,
dat zij het woord mettre gebruiken voor
zowel ‘zetten’ als ‘leggen’.


Co n c r e e t

Abstracte handelingen maken we in
onze gebaren concreet. “Als ik een voorstel doe en ik vraag dan: ‘Wat denk je
ervan?’, zal ik daarbij een gebaar maken alsof ik je iets overhandig”, zegt
Giorgolo. “En dat is natuurlijk ook precies wat ik in overdrachtelijke zin doe.”
Ook begrippen van omvang, aantal
en hoeveelheid zijn tamelijk abstract.
‘Zeven hoge torens’ zijn wel concreet,
maar ‘zeven’ en ‘hoog’ op zichzelf niet.
Onze handen zullen dan ook niet zeven
torens tekenen, maar zich veel vager
uitdrukken: met een aantal verticale
bewegingen, meer dan één, maar duidelijk minder dan zeven. Toch kunnen
aantallen ook té abstract worden, heeft 
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Taalkundige Gianluca Giorgolo: “Als we gebaren,
redeneren we gemakkelijker.”

Giorgolo ontdekt: “Woorden als alle en
iedereen lenen zich niet voor gebaren.
Althans, we kunnen natuurlijk wel een
veelomvattend gebaar maken, maar in
mijn onderzoek bleek dat de luisteraar
dat niet oppikt. Een woord als elke staat
te ver van de tastbare ervaring; het is
meer een soort logische formule.”
De derde functie van gebaren is dat
ze onze zinnen indelen. “We slaan als
het ware de maat,” zegt Giorgolo, “we
structureren de informatie in blokjes, in
groepjes woorden die bij elkaar horen.”
Hoe dat precies gebeurt, verschilt overigens weer van taal tot taal. Als wij in
het Nederlands ‘een boek in de kast leggen’, is het gebaar gekoppeld aan leggen, dat immers de beweging uitdrukt.
Duitstaligen, zo ontdekte de eerdergenoemde Marianne Gullberg, maken
de beweging juist bij in den Schrank (‘in
de kast’). Dat het woordje den, dat in de
vierde naamval staat, de beweging ook
uitdrukt, zal daarbij helpen.


Re to r i sch g ebare n

Gebaren, of ze nu aanwijzen, uitbeelden
of indelen, doen meer dan alleen de inhoud van onze woorden verduidelijken.
Zo leiden we er als luisteraar ook uit af
dat we aan de beurt zijn om het woord
te nemen, of hoe geëmotioneerd de
spreker is. Ook hebben we het scherp in
de gaten als gebaren ‘niet kloppen’, bijvoorbeeld bij publieke sprekers die op
een kunstmatige manier hun woorden
met hun handen kracht willen bijzetten.
“Die traditie van retorisch gebaren gaat
al terug tot de Klassieke Oudheid”, zegt
Giorgolo, “en als het goed gebeurt,
werkt het ook. Maar het is erg moeilijk.
Je kunt als spreker maar beter je han152
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den hun gang laten gaan, want als je ze
probeert te sturen, gaat het al gauw
mis. Er is nu eenmaal een sterk verband
tussen de taal en het gebaar. Dat is ook
aan stotteraars te zien: op momenten
dat hun mond stottert, stotteren hun
handen mee.”
Dat we als luisteraar inderdaad strenge eisen stellen aan gebaren, bleek wel
uit Giorgolo’s eigen onderzoek. Hij liet
proefpersonen filmpjes zien van sprekende mensen waarin het geluid niet
helemaal synchroon liep met het beeld.
“Het gebaar mag in het Nederlands
hoogstens een kwart seconde voor of na
het optimale moment vallen. Komt het
eerder of later, dan vinden we dat buitengewoon onnatuurlijk.” Mondbewegingen luisteren overigens nog nauwer:
als een filmpje niet lipsynchroon loopt,
hindert ons dat al bij een afwijking die
nog eens een kwart kleiner is.
De timing van de gebaren bleek extra
belangrijk als de woorden van de spreker wel goed hoorbaar, maar onverstaanbaar waren – in het experiment
was de geluidsopname daartoe speciaal
bewerkt. De informatie die in de gebaren zit, wordt onder die omstandigheden kennelijk nog onmisbaarder.


Avata r

Deze en andere resultaten van Giorgolo’s onderzoek komen op een goed moment. Apparaten en mensen communi-

ceren steeds vaker via spraak met elkaar. Ons komt dat aanwaaien, maar de
apparaten hebben nog veel te leren. Om
ons goed te verstaan, moet de omgeving
stil zijn. En als ze zelf praten, bijvoorbeeld via een avatar (een poppetje) op
een scherm, dan klinkt dat niet alleen
weinig vloeiend, het oogt ook vrij houterig. Als ze zouden leren hoe mensen
gebaren, zouden ze ons beter begrijpen
en zelf natuurlijker overkomen. Giorgolo, die behalve taalkundige ook een halve informaticus is, heeft zijn bevindingen al verwerkt in ‘Greta’, een avatar
die haar woorden begeleidt met levensechtere gebaren dan tot dusverre mogelijk was. De computerwereld volgt dit
soort onderzoek dan ook op de voet,
gamefabrikanten voorop.
De onderzoeker zelf ziet meer mogelijkheden dan alleen realistische spelletjes. “Navigatiesystemen zouden op
basis van bewegingen en stem van de
chauffeur zijn stemming kunnen peilen,
en dan zelf bijvoorbeeld een energiekere of vriendelijkere toon kunnen aanslaan. Een andere mogelijkheid is dat
digitale en echte acteurs samen kunnen
spelen, omdat ze elkaar begrijpen.”
Een empathische tomtom? Een Oscar
voor een digitale filmster? Hou er maar

vast rekening mee.

Italiaanse en Nederlandse gebaren
In zijn poëtisch getitelde proefschrift Space and Time in Our Hands beschrijft Gianluca
Giorgolo (1980) hoe gebaren helpen om ideeën over te brengen. Hij onderzocht daartoe
Nederlandse proefpersonen. Maar had hij dit onderzoek niet beter en gemakkelijker
kunnen doen in zijn vaderland Italië? En heeft hij daar niet eindeloos grapjes over moeten
horen?
“Dat van die grapjes klopt zeker. Maar nee, het maakt niet uit waar je dit onderzoekt. Ik
heb alleen zogeheten iconische gebaren onderzocht: die hebben geen opzichzelfstaande
betekenis, maar ondersteunen alleen het gesproken woord. Mensen maken overal iconi
sche gebaren, in Italië, in Nederland, wereldwijd.”
“Voor de reputatie van Italianen, of eigenlijk van mensen uit het hele Middellandse
Zeegebied, dat ze ‘met hun handen praten’, zijn twee verklaringen. Ten eerste hebben wij
meer ‘emblemen’. Dat zijn cultuurgebonden standaardgebaren met een specifieke bete
kenis, die voor buitenstaanders doorgaans onbegrijpelijk zijn. Jullie gebaar voor ‘lekker’,
met een hand heen en weer bewegen langs het hoofd, heb ik moeten leren interprete
ren.” (Hij doet het voor, maar als het ware met een accent: hij houdt zijn hand te bol.) “Zo
hebben wij een gebaar dat uitdrukt dat je iemands gedrag onbegrijpelijk vindt: vingertop
pen tegen elkaar, palm omhoog en dan de hand op en neer bewegen.”
“De andere verklaring voor die reputatie is dat wij voor iconische gebaren een grotere
ruimte gebruiken dan Nederlanders. Andere volkeren, bijvoorbeeld Japanners, gebruiken
juist weer een kleinere. Culturen hebben verschillende normen voor de ‘persoonlijke
sfeer’ van mensen, zowel ruimtelijk als akoestisch. Italianen zullen bij voorkeur tegenover
elkaar in de trein gaan zitten, maar aan de zuidkant van de Middellandse Zee vinden ze
dat vijandig; daar gaan ze lekker naast elkaar zitten. En Nederlanders? Als ze vrolijk zijn,
valt me op dat ze meer lawaai maken dan ik uit Italië gewend ben.”

t

Gebaren internationaal

Middelvinger

Redactie Onze Taal

I

Redactie Onze Taal

P

Nederland: ‘oké, uit de kunst’.
Frankrijk, Tunesië en Marokko: ‘waardeloos’ (de
cirkel verwijst naar ‘nul’).
Zuid-Europa: obsceen gebaar dat verwijst naar het
vrouwelijk geslachtsdeel.
Turkije: ‘homo’, waarbij de cirkel staat voor ‘anus’.
Japan: ‘ik wil mijn wisselgeld graag in munten’.

Illustraties: Matthijs Sluiter

n 1941 maakte de Engelse premier
Winston Churchill zijn beroemde
V-gebaar (voor ‘victory’, oftewel
‘overwinning’) met de palm van zijn
hand naar binnen – tot verbazing van
veel van zijn landgenoten. Die kenden
dat gebaar vooral in de betekenis ‘rot
op!’ Nadat iemand hem daarop geattendeerd had, maakte hij het gebaar andersom: met de palm naar buiten.
Het luistert dus nogal nauw met die
gebaren. De handen die in de ene cultuur een compliment uitdelen, vormen
elders juist een grove belediging.
Hieronder enkele gebaren die in
Nederland behoorlijk positief zijn, maar
in het buitenland een héél andere betekenis kunnen hebben.

Nederland: het door Veilig Verkeer Nederland geïn
troduceerde gebaar voor ‘sorry’; ook wel ‘hai’.
Nederland, met palm naar buiten: ‘vrede/over-

Griekenland: ‘zak in de stront!’

winning’, ‘twee’.
Groot-Brittannië, met palm naar binnen: ‘rot op!’

Spanje, Frankrijk en Italië: ‘getikt’.
Nederland: ‘slim’.
(Overigens betekent ons gebaar voor ‘getikt’, het
Midden-Oosten, Griekenland: ‘je kunt de pot op!’

met de wijsvinger aantikken van het voorhoofd, in

Iran: obsceen gebaar, vergelijkbaar met onze

de drie genoemde andere landen juist weer ‘slim’.)

‘middelvinger’.
Nederland: ‘geweldig!’

Toen in ...
juni 2010

Bron o.a. Etiquette in het buitenland van Kevin
Strubbe en Liesbeth Hobert (2009).



recies een jaar geleden haalde
het rebelse popfenomeen
Lady Gaga weer eens het
nieuws. Tijdens een honkbalwedstrijd in New York, waar zij als toeschouwer aanwezig was, had zij haar
middelvinger opgestoken naar het
overige publiek, dat haar aan het uitjoelen was. De weinig flatteuze foto’s
gingen razendsnel de wereld over,
maar veel ophef ontstond er verder
niet omtrent het ‘fuck you’-gebaar.
Dat had slechter kunnen aflopen voor
Lady Gaga.
Tweeduizend jaar geleden werd
pantomimespeler Pylades om hetzelfde gebaar nog uit Rome verbannen.
Ook deze acteur, die in het Romeinse
Rijk minstens zo beroemd was als
Lady Gaga nu, had zich tot het gebaar laten verleiden door een boeroepend publiek. Het opsteken van
de digitus infamis, zoals de ‘schandelijke vinger’ in die tijd heette, had
toen duidelijk eenzelfde soort strekking.
Dat doet vermoeden dat de middelvinger millennialang als belediging heeft gefungeerd, maar zo is het
toch niet. Nog geen veertig jaar geleden was het gebaar in Nederland bijvoorbeeld nagenoeg onbekend. Dat
blijkt onder meer uit het Nederlands
gebarenboekje van Herman Pieter de
Boer en Pat Andrea, waarvan de eerste druk verscheen in 1979. De samenstellers kenden het gebaar vagelijk, maar wilden het pas opnemen
“als men (…) ook in Beesd, Rijs en
Quirijnstok kwaad wordt om de middelvinger-stoot”.
De middelvinger is dus terug van
weggeweest. Hoe hij is verdwenen, is
onbekend, maar we weten wel hoe
hij zijn rentree moet hebben gemaakt: via Amerika. Daar werd het
gebaar al wél gebruikt in de jaren
zeventig. Via Amerikaanse films en
tv-series kwam het ‘fuck you’-gebaar
weer bij ons terecht, en toen ging het
snel. Al in 1982 verklaarden De Boer
en Andrea het gebaar als “werkelijk
in gebruik gekomen, vooral bij jonge
mensen, veelal vanuit auto’s tegen
een al dan niet echt domme medeweggebruiker”.
Lady Gaga: begrepen tot in Beesd,

Rijs en Quirijnstok aan toe.
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Door de toonhoogte en de luidheid waarmee we praten, en door
de stiltes die we laten vallen, geven we tijdens een gesprek allerlei
subtiele signalen af. Vooral laten we ermee zien hoe groot we
de persoonlijke afstand tot onze gesprekspartner inschatten.
Hoe werkt dat precies? En wanneer gaat het mis?

Marc van Oostendorp

Een gesprek
ontwrichten
met stiltes
De functie van luidheid, toonhoogte
en spreekpauzes

A

ls een man denkt dat zijn
vrouw nu toch echt een gehoorapparaat nodig heeft, is
dat soms een vroeg symptoom van de
ziekte van Parkinson – bij die man. Parkinsonpatiënten zijn soms bijna niet te
verstaan. Ze praten zachter omdat ze
niet genoeg druk op hun longen en
spraakorganen kunnen zetten. Daarnaast is de innerlijke monitor waarmee
mensen naar zichzelf luisteren soms
verstoord. Ze hebben zelf niet in de
gaten hoe zachtjes ze praten.
Ieder gezond mens heeft een innerlijke monitor, een wonderlijk onderdeel
van het menselijk brein dat doorlopend
aftast of ons gedrag wel in overeenstemming is met verfijnde sociale codes. Die
codes zijn deels door de cultuur bepaald. De grens tussen te hard of juist te
zacht spreken is anders voor Nederlanders dan voor Vietnamezen, anders
wanneer je met je baas praat dan wanneer je met je beste vrienden op stap
bent, anders wanneer je boos bent dan
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wanneer je verliefd bent. De verschillen
zijn subtiel, maar ook belangrijk. Wie
helemaal geen innerlijke monitor meer
heeft, kan nóg zulke mooie zinnen maken met een nóg zo duidelijke boodschap, hij loopt kans dat niemand meer
met hem wil praten.


M i lli s eco n d e n

Het bepalen van de toegestane onderlinge afstand is een belangrijk aspect
van die codes. Kom ik mijn gesprekspartner lichamelijk of geestelijk te nabij? Of houd ik juist te veel afstand?
Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen
om dingen die rechtstreeks met taal verband houden. Ook moet je maar net
aanvoelen op hoeveel centimeter afstand je van elkaar mag staan, hoeveel
oogcontact je mag hebben, en of je af
en toe je hand op die van je gesprekspartner mag leggen. ‘Proxemica’ heet de
tak van wetenschap die dit soort sociale
afstanden bestudeert (van proximus,
Latijn voor ‘nabij’). Het dichtst bij het

gewone taalgebruik komen echter misschien: de luidheid waarmee je praat,
de toonhoogte waarop je praat, en de
aantallen milliseconden pauze die je af
en toe kunt laten vallen.
Eerst de luidheid. Voor een deel is
dat natuurlijk een biologische kwestie.
Iemand met een groot lichaam heeft
een grote klankkast, en een contrabas
maakt nu eenmaal meer geluid dan een
viool. Daarnaast zijn mensen luidruchtiger naarmate ze ontspannener zijn. In
een Zweeds experiment van een aantal
jaren geleden werden mensen opgenomen terwijl ze zaten te praten onmiddellijk vóór en onmiddellijk na een uitgebreide massage. In het tweede geval
spraken de proefpersonen systematisch
een klein beetje harder.
Tegelijkertijd hebben we die luidheid

Illustratie: Hein de Kort

veel te hard zit te praten in het restaurant, maakt zich breed en neemt de eetzaal in beslag. Wie verlegen is en niet
wil opvallen, zal juist eerder fluisteren.
Zo is luid spreken ook eerder een teken
van ontspanning – ook wie het Zweedse
onderzoek van hierboven niet kent,
weet dat dronken mensen eerder zullen
lallen dan prevelen. Door je toon aan te
passen kun je dus de natuurlijke gevoelens die je opwekt aanpassen.
Die vermenging van natuur en cultuur speelt ook bij toonhoogte. Mannen
spreken van nature lager dan vrouwen
en kinderen, omdat ze langere stembanden hebben. Tegelijkertijd laat je
door net iets lager te praten horen hoe
groot en belangrijk je bent – en dat
kunnen vrouwen net zo goed inzetten
als mannen. Uit onderzoek blijkt dat
vrouwen betrouwbaarder klinken als ze
met een lagere stem spreken – en dat
mensen ook lager gaan spreken als ze
hun gezag willen doen gelden.


ook onder controle: iedereen kan
schreeuwen, iedereen kan fluisteren en
iedereen kan geluiden daartussenin maken. De enigen die er moeite mee hebben zijn, afgezien van parkinsonpatiënten, mensen die nog niet alle sociale
vaardigheden onder de knie hebben.
Kleine kinderen bijvoorbeeld kunnen
soms nog luid iets roepen wat een volwassene liever gefluisterd zou horen
(‘Kijk, pap, die meneer is heel lelijk!’)
en sommige autisten krijgen les om te
leren in welke omstandigheden ze welk
volume moeten aanwenden.


D ro nken men sen

Al zijn ze sociaal bepaald, toch houden
die verschillen in luidheid in de verte
nog verband met de biologie. Het
groepje kerels dat tot ieders ergernis

Seks

Door laag te klinken, maak je je dus
groter; door hoog te klinken maak je je
kleiner. Er zijn geleerden die denken
dat dit ook de reden is dat aan het eind
van een vraag in veel talen de toon omhoog gaat. (In het Nederlands hoor je
dat verschil bijvoorbeeld tussen de bewering ‘Dat is waar’ en de vraag ‘Dat is
waar?’) Als je een vraag stelt, wil je iets
van de ander, en om dat te krijgen
maak je je even klein.
De laagte van iemands stem heeft
bovendien met seks te maken. Her en
der op het internet wordt gediscussieerd over de vraag of homoseksuele
mannen hoger spreken dan hetero’s en
lesbische vrouwen lager dan heterovrouwen. Wetenschappelijk zijn daar
weinig aanwijzingen voor – in experimenten kunnen mensen meestal niets
zeggen over de seksuele voorkeur van
een onbekende als ze alleen een opname horen. Maar wel bleken zowel
homo’s als hetero’s hoger (en bijvoorbeeld ook langzamer, slepender) te
gaan praten als hun werd gevraagd
om ‘als een echte homo’ te praten.



O n b el e e f d

De laatste vorm van afstand scheppen
met praten, is stiltes laten vallen. Het is
een eenvoudige manier om een gesprek
te ontwrichten: iedere keer nadat je
partner iets gezegd heeft, heel even
niets zeggen. Het hoeft niet lang te zijn
– een halve seconde kan al genoeg zijn,
als je het maar consequent doet: elke
keer als hij of zij uitgesproken is, val je
even stil. Bijna iedereen begint zich in
zo’n geval heel ongemakkelijk te voelen:
is het zó dom of zó aanstootgevend wat
ik zeg?
Ook het omgekeerde werkt: de ander
geen enkele ruimte laten en meteen beginnen te praten als je partner is uitgesproken, misschien zelfs al tijdens zijn
of haar laatste woord. Dat loopt alleen
waarschijnlijk uit op ruzie. Iemand in
de rede vallen geldt als uitermate onbeleefd. Ook in dit geval hoeft het slechts
om een fractie van een seconde te gaan
om gevoelsmatig een groot verschil te
maken.
Kennelijk heeft de innerlijke monitor
dus ook de beschikking over een innerlijke stopwatch: zó lang moet ik wachten om beleefd te zijn, maar een halve
seconde méér maakt het gesprek weer
te ongemakkelijk. Ook deze tempo’s
worden mede bepaald door de cultuur.
In Europa geldt grofweg: hoe zuidelijker
je komt, des te korter de ruimte tussen
de ene gesprekspartner en de andere.
Scandinaviërs kunnen de tijd nemen om
op elkaar te reageren, terwijl Spanjaarden in onze oren doorlopend door elkaar heen brullen.
Hier geldt ook weer dat het duidelijk is
dat jonge kinderen hun interne monitor
nog niet precies genoeg hebben afgesteld. Zij weten nog niet precies wanneer de ander echt klaar is, en ze mogen invallen. Dat is geen reden tot zorg:
na verloop van tijd vinden alle kinderen
hun weg in het oerwoud van onuitgesproken regeltjes die het sociale verkeer
beheersen. Alleen als een kind systematisch veel te hard praat, is er misschien
iets anders aan de hand. Dan is het tijd

voor een gehoorapparaat.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen betrouwbaarder klinken als ze met een lagere stem
spreken – en dat mensen ook lager gaan
spreken als ze hun gezag willen doen gelden.
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 6
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Foto: D66

Foto: Pietplaat / Flickr.com

Minister Donner en D66-leider Pechtold: non-verbale uitingen passen goed bij hun gewenste beeld.

Politici in beeld
Non-verbale communicatie op het Binnenhof
Politici leven onder een vergrootglas.
Niet alleen elk woord, maar ook elk
gebaar, elke stembuiging en elke ver
andering van lichaamshouding wordt
door de media genadeloos geregistreerd. Hoe houden bijvoorbeeld
Alexander Pechtold, Geert Wilders en
Jolande Sap daar rekening mee? En wat
kunnen we leren van hun non-verbale
communicatie?

Greet Kral
hoofdtrainer en coach bij Rhetorica
Communicatietrainingen te Leusden
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B

ill Clinton sprak in 1998 voor
de Independent Council de bekende woorden “I did not have
sexual relations with that woman, Miss
Lewinsky”, maar zijn ontwijkende oogopslag en zijn mondbedekkingsgebaar
spraken andere taal. Iedereen die in een
vergadering weleens een plan verdedigt,
weet dat niet alleen argumenten en
woorden ertoe doen, maar ook de manier waarop die worden gepresenteerd.
In 1971 stelde psycholoog Albert Mehrabian in een omstreden onderzoek dat de
realisatie van iemands doelstellingen in
de communicatie voor 55% afhankelijk
is van de fysieke non-verbale aspecten,
voor 38% van het stemgebruik en voor
7% van de inhoud. Meer gedegen onderzoeken laten een genuanceerder
beeld zien, maar vast staat dat de verbale en non-verbale communicatie goed
op elkaar moeten aansluiten.
Elke succesvolle spreker kent bovendien het belang van authenticiteit. Een
gepolijst verkooppraatje overtuigt niet.

Een verhaal met een duidelijke visie,
betrokkenheid en met een inkijkje in de
persoonlijke drijfveren van de spreker
wel. De beroemde speech ‘I have a
dream’ van Martin Luther King uit 1963
heeft juist om die reden nog steeds niet
aan kracht ingeboet.
Tegenwoordig, met de alom aanwezige media, gaan velen noodzakelijkerwijs nog een stap verder: ze zetten hun
non-verbale communicatie bewust in
om aan het gewenste imago te werken.
Dat dit geen overbodige luxe is, kun je
zien aan de manier waarop elke ‘fout’
genadeloos wordt afgestraft. Oud-premier Balkenende heeft zich één keer
laten verleiden om op een skateboard
te gaan staan, en vervolgens viel hij
eraf. Vijf jaar later staat het filmpje nog
steeds prominent op YouTube.


Venijnig

Hoe doen politici het tegenwoordig?
Om te beginnen PVV-leider Geert Wilders. Inhoudelijk neemt hij ferme, on-



Red el ijk en fl e xi b el 

Hoe anders is de communicatie van
Alexander Pechtold, leider van de D66fractie in de Tweede Kamer. Pechtold is
de man van de nuance, de redelijkheid
en de flexibele geest. Zijn motto: “Nederland kan verstandiger.” Ook Pechtold
stemt zijn non-verbale communicatie
duidelijk af op het beeld dat hij van
zichzelf wil oproepen. Op zijn D66homepage zie je hem op de allereerste
foto zonder colbert.
Zijn gewenste beeld van redelijkheid
en flexibiliteit zet hij kracht bij door een
serieuze uitstraling af te wisselen met
humor. Ook in de Kamer weet hij deze
twee te combineren. In een debat met
(toen nog) CDA-fractievoorzitter Pieter

van Geel over de Miljoenennota toont
Pechtold meer dan een halve meter aan
rapporten. Van Geel reageert met: “Ik
heb niets aan afzonderlijke rapporten
alleen, ik wil een samenhangend verhaal.” Pechtold aarzelt geen seconde:
“Zal ik er een nietje door slaan?”
Hij spreekt op het eerste gezicht niet
aanvallend, maar luchtig en met een
(glim)lach. Hij speelt op de bal en niet
op de man, waarbij hij zich inhoudelijk
behoorlijk in het spel kan vastbijten.
Dat leidt soms tot wat barstjes in het gewenste beeld. In hetzelfde debat valt hij
Van Geel drie keer kort na elkaar in de

modieuze fiets naar zijn werk en naar
Paleis Noordeinde verplaatst. Hij articuleert duidelijk en spreekt formeel. Het is
alsof een verstandige vader uitlegt wat
voor Nederland het beste is. Altijd rustig, altijd beleefd.
Voor de echte fijnproever zijn er de
spaarzame momenten waarop Donner
subtiel zijn gevoel voor humor toont,
alweer op een geheel eigen wijze, met
een Britse twist. Prachtig is zijn reactie
op de vraag tijdens een debat of hij
denkt aan opstappen: “Voorwaar! Als
ik me dit soort vragen moet laten welgevallen, bekruipt mij soms dat gevoel.”

Heel beeldbepalend is natuurlijk ook hoe
minister Donner zich verplaatst op zijn
degelijke, niet-modieuze fiets.
rede, maakt hij afkapgebaren en een belerend wijsvingergebaar. De toon wordt
hoger en scherper: “U lijkt het nog niet
te snappen.”
Pechtold heeft overwegend een open
blik, een ontspannen mimiek, een rustige en alerte houding en losse gebaren.
Hij luistert naar anderen, laat ook zíén
dat hij luistert, om vervolgens op basis
van argumenten te reageren, waarbij hij
de aandacht weet vast te houden.


D eg eli j k

Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken, hecht veel waarde aan
een veilige en hechte samenleving. Zo
stelt hij in maart 2010, in het licht van
de toen aanstaande verkiezingen: “Onze
inzet is een samenleving waarin we fatsoenlijk met elkaar omgaan.” Daar past
natuurlijk een degelijke, deskundige en
betrouwbare politicus bij, en zo presenteert hij zich ook. Op de website Parlement.com heeft hij niet voor niets laten
vermelden dat hij een zoon is van A.M.
Donner, lid van het Europese Hof van
Justitie, en een kleinzoon van J. Donner, minister en president van de Hoge
Raad. En net als bij Wilders en Pechtold
zien we hoe tal van non-verbale uitingen aansluiten bij het gewenste beeld.
Zo zagen we Donner tijdens de installatie van het huidige kabinet als enige in een driedelig kostuum. Ook zijn
traditionele, keurig gekamde kapsel en
zijn klassieke bril dragen bij aan het
beeld van betrouwbare degelijkheid.
Beide zijn al jarenlang niet aan enige
verandering onderhevig. Heel beeldbepalend in dit verband is natuurlijk ook
hoe Donner zich op zijn degelijke, niet-

Door zijn onveranderende conservatieve uiterlijk, zijn formele taalgebruik,
zijn kennis en uiterst correcte optreden
straalt hij uit boven het politieke gekrakeel te staan.


A a r z el e n d

Wilders, Pechtold en Donner gebruiken
hun non-verbale communicatie dus effectief, ze versterken niet alleen de inhoudelijke boodschap, maar ze presenteren ook doelbewust een bepaald beeld
van zichzelf. Dat lukt lang niet iedere
politicus. Zo is daar minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt. Enkele van
haar uitspraken: “Mijn focus de komende jaren is simpel: lessen van goede
kwaliteit die gegeven worden door lera- 
Foto: ANP / Marcel Antonisse

wrikbare standpunten in zonder ruimte
te laten voor nuances en details. Het bekendste is wel dat de islam gevaarlijk is,
ongewenst en een bedreiging voor onze
cultuur. Zijn non-verbale communicatie
sluit daar naadloos op aan. Donker pak
(straalt autoriteit uit), met vaak een felgekleurde stropdas (trekt de aandacht).
Zodra hij het over politieke onderwerpen heeft, staat zijn gezicht strak,
maakt hij geen grapjes, en toont hij
geen glimlach. Er is vrijwel geen sprake
van mimiek. Hij legt vaak zijn papieren
recht, waarmee hij accentueert dat het
om zijn verhaal gaat, of hij maakt
nadrukkelijke en afgemeten gebaren.
Soms is er het hautaine ‘gekantelde-torenspitsgebaar’: vingertoppen van beide
handen tegen elkaar, en die vervolgens
van je af laten wijzen. In alles straalt hij
uit: ik heb met jullie niets te maken, ik
weet hoe de wereld in elkaar steekt.
Wilders spreekt in een vrij vast tempo, articuleert heel duidelijk, en legt
veel nadrukken. Je kunt niet om zijn
verhaal heen. Hij dwingt de aandacht
af, meestal op een aanvallende manier.
Ook hierin valt hij helemaal samen met
zijn inhoudelijke verhaal. Hij gebruikt
vaak absolute kwalificaties als te dom
voor woorden en – heel bekend – knettergek. In zijn totale communicatie
zoekt hij bij voorkeur de strijd met andere politici. In een verkiezingsdebat
met Wouter Bos sprak hij zijn opponent
voortdurend nadrukkelijk toe (“Uw partij, meneer Bos”, “U spreekt met twee
monden, meneer Bos” en “Uw multiculturele droom, meneer Bos”), waarbij hij
dat “u” en “meneer Bos” op een agressieve toon liet klinken. Elke beschuldiging zet hij kracht bij met een ferme
hoofdknik en een priemende wijsvinger.
De minachtende blik en de staccato
manier van spreken zijn de venijnige
finishing touch.

PVV-leider Wilders: strak gezicht, geen mimiek,
priemende wijsvinger.
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157

tie niet optimaal.

ren van wereldklasse. Dus de basis op
orde en de lat omhoog”, “Ik sta voor:
elk kind een diploma” en “Stop met fusies, stop met visies”. Zo op het eerste
gehoor heldere en concrete taal waarmee zij vermoedelijk wil laten merken
dat ze een minister is die van aanpakken weet. Maar Van Bijsterveldt verzwakt haar eigen verhaal al meteen
door het vele gebruik van aarzeltaal –
zie de woorden eigenlijk en best wel in:
“Nederland is eigenlijk een hoogvlakte.
We doen het best wel heel goed.”
Het gaat nog verder mis als je haar
non-verbale communicatie ziet. Zowel
tijdens interviews als op bijna alle foto’s
zie je haar met een vriendelijke, een tikje aarzelende glimlach, soms het hoofd
wat schuin. Als ‘overspronghandeling’
veegt ze geregeld een haarlok achter
haar oren. Haar articulatie is niet optimaal, ze slist een beetje. Al met al roept
dit eerder het beeld op van een aardige,
bescheiden mevrouw dan van een daadkrachtig bewindspersoon. Gevraagd
naar haar reactie op het congres van het
zeer gespleten CDA zegt ze stralend en
met een constante glimlach: “Het is
vooral ook heel gezellig om elkaar te
zien en te spreken.”
In een interview met de Volkskrant
van 7 februari jl. antwoordt ze op de
vraag hoe wij minister Van Bijsterveldt
achteraf zullen typeren: “Mij gaat het
niet om mezelf of mijn imago, maar om
wat je toevoegt.” Wat ze hierbij over het
hoofd ziet, is dat je jezelf niet buitenspel kunt zetten. Een passend imago
gaat hand in hand met een succesvol
ministerschap.


ondersteunt op een mooie manier het
beeld dat ze van zichzelf wil oproepen.
Het vele knipperen is slechts een klein
minpuntje waar je je als kijker niet
direct door laat afleiden.


Ongemak

De twijfel begint toe te slaan als Sap
een toespraak houdt. Op YouTube staat
een filmpje onder de titel ‘Omgaan met
applaus, Jolande Sap laat zien hoe het
NIET moet’. Haar timing en intonatie
zijn ronduit klungelig. Daarbovenop
lacht ze veel om haar eigen grapjes en
ziet haar glimlach er opgeplakt uit. Hier
zien we niet iemand met visie en vechtlust, hier zien we iemand die nervositeit
en ongemak uitstraalt. Ze presenteert
zich dus nog niet op een eenduidige
manier, en als kijker vraag je je af: wie
ben je nu werkelijk? Zijn het alleen
maar mooie woorden of kunnen we er
echt op vertrouwen?
Zoals gezegd, het kan nog twee kanten op. Het blijft nog even spannend
of Sap op een overtuigende manier kan
samenvallen met haar inhoudelijke
boodschap.
In de klassieke retorica werd al het
belang benadrukt van de ‘actio’: het gebruik van de stem, en de beheersing van
lichaamstaal en gebaren. Deze actio kon
een betoog maken of breken. In het huidige mediatijdperk geldt dit nog veel
meer. Alles wordt in beelden vastgelegd,
die beelden bereiken miljoenen mensen
en kunnen eindeloos worden herhaald.
Om te kunnen scoren moet je sterk
communiceren. Verbaal én non-verbaal. 
Foto: ANP / Ilvy Njiokiktjien

Foto: Rijksoverheid.nl

Minister Van Bijsterveldt: non-verbale communica

vrijwel direct een eenduidige eerste indruk maken.
Emile Roemer, Tweede Kamerfractievoorzitter van de SP, is daar een voorbeeld van. Hij wist zich in de debatten
meteen goed te handhaven. Bovendien
stond hij er relaxed bij, en bleek hij over
een goede dosis humor te beschikken;
het resultaat: Roemer werd door pers en
publiek positief ontvangen.
Maar zo’n entree is niet voor iedereen weggelegd. Voor veel nieuwkomers
geldt dat zij nog aan hun nieuwe rol
moeten wennen en dat het publiek nog
aan hen moet wennen. De snuffelfase.
Het kan twee kanten op.
De nieuwe GroenLinks-fractieleider
Jolande Sap zal hierover mee weten te
praten. Ze wil zich uiteraard sterk maken voor de GroenLinks-idealen van
zelfontplooiing, eerlijkheid en duurzaamheid. Op de site van GroenLinks
typeert Sap zichzelf in termen van “allergisch voor onrecht en dol op cijfers”,
“visie en vechtlust” en “passie voor het
kwetsbare, oog voor het haalbare”.
Tijdens interviews zien we haar in
een alerte houding functionele gebaren
maken. Ook in debatten maakt ze goede
ondersteunende gebaren, vaak met
open handpalm (duidt op oprechtheid).
Haar gezichtsuitdrukking is heel expressief: nu eens open en zeer serieus, dan
weer gefronst als iets haar niet zint, en
soms een ontspannen glimlach die tot
aan haar ogen reikt. Deze gedreven
mimiek, het betrokken oogcontact en de
prettige, rustige stem zorgen ervoor dat
ze krachtig en beheerst overkomt. Dit

Snuffe lfa se

Met enige regelmaat verschijnen er
‘nieuwe’ mensen op het politieke toneel.
Voor sommigen van hen geldt dat ze
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GroenLinks-fractieleider Jolande Sap: nog geen eenduidige presentatie.

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Je eigen kamer

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.



I ntac t

Aan dat idee van in betekenis neerslaande klanken en zich van hun betekenis loszingende woorden appelleerde
Mendelssohn Bartholdy met zijn Lieder
ohne Worte. En het is dan ook niet zo
vreemd dat er zich een kleine twee eeuwen later bij de Nederlandse tekstdichter Jan Rot, toen hij droevig was en
luisterde naar een van Mendelssohns
woordloze liederen, vanzelf woorden
begonnen aan te dienen. Zijn vader was

Foto: JanRot.nl

D

it heb ik altijd een heel geheimzinnige titel gevonden:
Lieder ohne Worte. Liederen
zonder woorden: hoe kan dat nou? Het
is net zo raadselachtig als een schilderij
zonder verf, een toneelstuk zonder personages, een som zonder getallen. Als
je nog even doordenkt (een web zonder
draden, een gat zonder rand) kom je zo
in de zuivere mystiek. De mysterieuze
titel is verzonnen door Jakob Ludwig
‘Felix’ Mendelssohn Bartholdy (18091847), in een brief van 15 juni 1832,
voor een reeks korte pianostukken die
hij vanaf 1830 was gaan componeren.
Miniaturen, 48 in totaal. Kort, sfeervol,
‘gevoelig’, zo worden ze wel omschreven. Ook wel als ‘romantisch’, ‘lyrisch’,
‘poëtisch’ en ‘zangerig’. In sommige van
deze stukken is de stemming zó sterk
aanwezig dat ze later een titel hebben
gekregen, zij het niet van de componist
zelf. Het waren dan wel liederen zonder
woorden, maar aan sommige kon je horen dat ze over de lente gingen, of over
de jacht, dus die kregen bijnamen als
‘Het lentelied’, ‘Het jagerslied’, ‘Treurmars’, ‘Wiegelied’ of ‘Venetiaans gondellied’.
Muziek die iets tevoorschijn roept,
klank die op het punt staat woord te
worden – dat is wat de romantische
componisten graag wilden. Zoals omgekeerd de romantische dichters altijd
graag wilden dat hun gedichten zich los
gingen maken, in hoger sferen verzeilden en verijlden en opgingen in muziek.
Dichter Martinus Nijhoff: “stuivende
sneeuw, o lied! – ik adem hijgend / een
ijskoud licht in, en mijn woorden, stijgend, / zingen zich los van hun beteekenissen.” Dichter Paul Verlaine: “De la
musique avant toute chose.”

Jan Rot: woorden zonder lied, tekst zonder stem.

overleden, en hij miste hem, en hij luisterde naar opus 30, lied 1, Andante
espressivo (Es-groot), uit 1835. Toen
begon hij zijn vader vanzelf aan te spreken: “Hoelang ben jij al niet meer hier?
/ Een week, drie maand, al jaren? /
Angst dat ik je ooit vergeet / die kan ik
je nu al wel besparen. / Je bewaart je
eigen kamer.”
Het is een eenvoudige tekst, op een
eenvoudig gegeven: ik weet niet eens
hoelang je dood bent, zo dichtbij voel je
nog, maar ook als je al heel lang dood
zou zijn, hoef je je geen zorgen te maken, want je kamer zal ik altijd intact
voor je houden. De achterliggende gedachte, hoe kinderlijk misschien ook,
lijkt mij: dan kun je elk moment weer
terugkeren, mocht die gelegenheid zich
voordoen. Zo blijft Rot, op de melodie
van het woordloze lied, doorpraten tegen zijn vader. En zo brengt hij hem als
het ware dichterbij, tot ze samenvallen.
Hij wil niet dat het verdriet slijt, in de
loop der jaren, zoals de mensen zeggen.
Hij koestert juist zijn verdriet, “die pijn
is van ons samen”. Hij draagt de kleren
van zijn vader. Hij luistert naar diens
platen. En hij scheldt “op de wereld /
die ons heeft verlaten” – alsof hij er zelf
ook al niet meer bij hoort.


H a rt

Naarmate het lied vordert, komen vader
en zoon steeds dichter bij elkaar. Eigen-

lijk zegt de zoon hier, in allerlei varianten: ik laat je nooit meer los. En daarvoor kiest hij het hele lied door het
beeld van de kamer: “Wij zijn nog altijd
samen. / En al zou ik verhuizen, / al
zou ik verbouwen, / jij houdt je eigen
kamer.” Het is niet moeilijk hier de symboliek te zien. Ook een hart heeft kamers. Met die kamer in het huis is een
plaats in het hart bedoeld. De zoon zal
altijd een plek in zijn hart bewaren voor
zijn oude overleden vader.
Hoe zouden deze woorden, op de
melodie van een lied zonder woorden,
klinken? We weten het niet, want het
lied is nog nooit uitgevoerd. De tekst is
opgenomen in de dikke bundel Meesterwerk (2011), waarin Jan Rot al zijn vertalingen en hertalingen van klassieke
liederen mét woorden heeft opgenomen. Daar staat dit gedicht ergens eenzaam tussen – woorden zonder lied,
tekst zonder stem. Misschien moet dat
ook maar zo blijven. Dat is in de geest
van de romantici. Zoek een uitvoering
van Mendelssohns Lieder ohne Worte,
opus 30, nummer 1, en luister. Leg deze
tekst van Rot ernaast en lees. Tussen de
regels van de tekst weeft zich dan vanzelf een melodie. Tussen de noten van
de muziek doemen dan vanzelf letters
op. Vader en zoon, lied en woorden –
ieder voor zich en toch ook “nog altijd

samen”.
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Op de weg zit iedereen in zijn eigen
cocon, maar toch ontkomen automobilisten er niet aan om met hun mede
weggebruikers te communiceren.
Omdat dat niet kan met woorden,
moet het letterlijk met handen en
(jawel) voeten. Én het vervoermiddel
zelf wordt gebruikt. Hoe ziet die taal in
het verkeer er precies uit?

Marieke Kolkman

Fileflirten en snelwegschelden
De taal van de automobilist

V

rachtwagenchauffeurs zitten
weliswaar dag in, dag uit alleen in hun cabine, maar wie
denkt dat ze het zonder collegiale
contacten moeten doen, vergist zich
behoorlijk. Niet alleen ontmoeten ze
elkaar in wegrestaurants en pompstations, maar ook óp de weg wordt er flink
wat afgepraat. Niet mondeling natuurlijk, want iedere chauffeur bevindt zich
in zijn eigen geluiddichte ruimte. Daarom gebruiken zij hun wagen om te communiceren. Zo knipperen ze met de
koplampen bij wijze van groet en gebruiken ze hun richtingaanwijzers om
een ander te bedanken.
Die lichtsignalen zijn vooral ook heel
praktisch: de chauffeurs kunnen zelf
niet precies inschatten hoe lang hun
wagen is. Dat merkte Fedor Ikelaar, die
voor zijn afstudeerscriptie antropologie
aan de VU drie maanden met een aantal
chauffeurs meereed. Als ze een andere
vrachtwagen inhalen, zo vertelt hij,
seint de langzamere chauffeur met
groot licht op het moment dat de snellere vrachtwagen er helemaal voorbij is.
Die weet dan dat hij terug kan naar de
160
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rechterrijstrook, zodat hij zo snel mogelijk de andere weggebruikers kan doorlaten. De irritaties bij automobilisten
kunnen namelijk hoog oplopen als ze
vanwege een vrachtwagen die inhaalt
langzamer moeten gaan rijden. Wanneer de chauffeur zijn vrachtwagen
weer terug heeft op de rechterrijstrook,
bedankt hij de ander voor zijn hulp
door snel na elkaar zijn linker- en rechterrichtingaanwijzer aan te zetten.


Lo m p i m ag o

“Dat sociale gedrag van die vrachtwagenchauffeurs is toch hartverwarmend”,
zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck aan de telefoon. “Vrachtwagenchauffeurs hebben een nogal lomp imago, maar dat ze elkaar zo helpen, en zo
veelvuldig bedanken op de weg, nuanceert dat beeld toch wel.” Juist zij, en
ook andere professionele weggebruikers, zoals buschauffeurs, snappen de
waarde van het bedanken en andere
vormen van non-verbale communicatie
in het verkeer. Het haalt je even uit de
anonimiteit, en dat is volgens Wildervanck heel belangrijk.

Ikelaar bevestigt dat: “Vrachtwagenchauffeurs letten heel goed op wat voor
verkeer eraan komt. Als er onder de tegenliggers een bekende of collega zit,
gaat steevast het groot licht even aan.
Ze zitten toch het grootste deel van de
tijd alleen in hun vrachtwagen, dus die
interactie is belangrijk om even de eenzaamheid te verdrijven en contact te
hebben met anderen.”
Alle tierelantijnen in de vrachtwagencabine vormen volgens hem ook een
vorm van non-verbale communicatie.
Hun cabine is hun gezicht, zeggen de
chauffeurs zelf. Met vlaggen geven ze
aan op welke landen ze rijden, en andere herkenningspunten zijn kentekenplaten achter het raam met een naam erop,
vaantjes van voetbalclubs en allerlei curiositeiten. Er is bijvoorbeeld een chauffeur met de bijnaam Rubber Duck (net
als de hoofdpersoon in de oude truckersfilm Convoy) die een lamp met een
gekleurd, doorschijnend eendje erop
tegen zijn voorruit geplakt heeft. Op die
manier is zijn wagen herkenbaar voor
andere chauffeurs van hetzelfde bedrijf:
‘Hé, daar heb je Willem.’

Foto: iStockphoto

drong dat ik niets verkeerds gedaan
had toen een paar mannen in een busje
naar ons toeterden. Dat gebruik van de
claxon was bij mij nog niet bekend.
Cees Wildervanck denkt dat het flirten tijdens het rijden te maken heeft
met die anonimiteit. In de auto ben je
niet zo zichtbaar en heb je ook alleen
indirect met anderen te maken. Daardoor is er minder een gevoel van controle en dat maakt dat je ook minder op
je eigen gedrag let. “Dat geldt voor het
toeteren naar jongedames denk ik net
zo als voor agressief gedrag”, aldus
Wildervanck.




Fli rten

Maar het zijn zeker niet alleen de
vrachtwagenchauffeurs die op de weg
zonder woorden met elkaar praten. In
2009 ondervroegen Routenet en Relatieplanet 1100 mensen over flirtgedrag
in het verkeer. Maar liefst driekwart van
de respondenten gaf aan weleens te
flirten in de auto: zwaaien, glimlachen,
knipogen en handkussen geven. Het
gebeurt het meest in de file. Eén op de
negen fileflirters gaat zelfs weleens verder dan alleen flirten in de auto. Met
handgebaren wordt afgesproken om bij
de eerstvolgende gelegenheid de snelweg te verlaten en daar even wat te
drinken, of heel af en toe zelfs om
samen door te rijden naar het huis van
een van de twee.
Met 120 kilometer per uur wordt er
ook volop geflirt. Automobilisten toeteren en knipperen met de lichten om
aandacht te trekken en te geven, of
halen in, zwaaien, laten zich vervolgens
weer inhalen en zwaaien weer. Toen me
dat laatst zelf overkwam, met mijn zus
onderweg van Parijs naar de Randstad,
duurde het even voor het tot me door-

l i c h t s i g n al e n

Er is in de afgelopen halve eeuw veel
veranderd op de weg. Behalve dat het
drukker is geworden, lijken mensen ook
minder vriendelijk dan vroeger. Het
Landelijk Parket Team Verkeer van het
Openbaar Ministerie ondervroeg in
2008 bijna 6000 weggebruikers, onder
andere naar agressief gedrag in het verkeer, en daaruit viel op te maken dat
bijna een miljoen mensen daar weleens
mee te maken hebben, van wie een heel
groot deel minstens één keer per week.
De middelvinger is daarbij al jaren populair, maar ook bumperkleven, snijden
en dwingende lichtsignalen zijn vormen
van agressieve communicatie.
Gelukkig zijn weggebruikers ook hoffelijk tegen elkaar, en dat geldt niet
alleen voor bestuurders van vrachtwagens. Non-verbaal aardig zijn kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door even
met de koplampen te knipperen om een
ander voor te laten gaan. Of door tijdens het inhalen van een sliert auto’s
terug te gaan naar de rechterrijstrook
om een snellere achteropkomende auto
erlangs te laten. Dat lijkt misschien
geen communicatie, maar het geeft de
bestuurder van de achterste auto toch

geven, zodat degene die even aan de
kant ging zonder gas te minderen weer
terug kan naar de linkerrijstrook om
verder in te halen. Maar dat snapt lang
niet iedereen.”


So r ry- g e ba a r

Veilig Verkeer Nederland probeerde in
2007 het sorry-gebaar in te voeren.
‘Kleine moeite, groot gebaar’ heette de
campagne, die voorschreef dat als je
een fout maakt, je een open hand moet
opsteken naar de ander. Wildervanck:
“Daar werd met een homerisch gelach
op gereageerd. Als je non-verbaal je excuses aanbiedt, dan wordt dat heus wel
duidelijk uit je lichaamstaal. Een speciaal sorry-gebaar hebben we daar niet
voor nodig. Je kunt ook iemand aankijken met grote ogen en opgetrokken
wenkbrauwen.” Het is vooral belangrijk
dát er interactie is. “Elke gelegenheid
die zich aandient om de anonimiteit te
doorbreken, is meegenomen. Het werkt
als een kettingreactie: het goede gevoel
dat je elkaar geeft, verspreidt zich, omdat je in een volgende situatie eerder
geneigd bent om weer vriendelijk te
doen, en die ander neemt dat dan ook
weer over.”
Wat dat betreft doen motorrijders het
goed, want die groeten elkaar volop.
Met opgestoken hand of bij het inhalen
soms met een uitgestoken rechterbeen.
Weer zo’n groep die niet bekendstaat
om zijn goed ontwikkelde sociale vaardigheden in het verkeer, maar wel onderling de beleefdheid zelve is. Hoewel,
Harley-rijders groeten alleen elkáár.
Een probleem met de signalen en
gebaren op de weg is dat ze niet altijd
even goed begrepen worden. De vrachtwagenchauffeur die op een webforum
beweert dat hij twee keer kort en één
keer lang seint met groot licht om zijn
tegenliggers te laten weten dat de koffie

Vrachtwagenchauffeur seint: de koffie in
de laatste restauratie was niet te drinken.
informatie over de behulpzaamheid van
de voorste.
Volgens Wildervanck kan het nog
veel subtieler. “Echt zakelijke rijders
hebben meer codes. Tijdens het inhalen
kan de voorste automobilist bijvoorbeeld eerst heel kort zijn linkerknipperlicht aandoen en dan naar rechts gaan
om de ander erlangs te laten. Hij geeft
daarmee aan dat hij zelf ook snel weer
naar de linkerrijstrook wil. De achterste
inhaler kan daarop een flinke dot gas

in de laatste restauratie niet te drinken
was, heeft grote kans dat die specifieke
boodschap niet helemaal goed overkomt. Fedor Ikelaar is hem in zijn drie
maanden op de weg in ieder geval niet
tegengekomen. Ook de motorrijder die
zijn voet uitstak om Cees Wildervanck
te bedanken, omdat die voor hem aan
de kant ging, schiep verwarring. “Het
leek nog het meest op een schop. Dat
kwam niet echt positief op mij over,

maar inmiddels weet ik beter.”
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Boer roept ‘ja!’
De vele betekenissen van een bevestiging
Het woordje ja wordt in Nederland te
pas en te onpas gebruikt, in werkelijk
allerlei betekenissen. Wat ermee wordt
bedoeld, hangt vaak samen met de
context, en is dus vaak alleen te vinden
tussen de regels.

Marc van Oostendorp

I

k keek met een buitenlandse vriendin naar een van de laatste afleveringen van Boer zoekt vrouw van dit
jaar. “Wat zeggen jullie Nederlanders
vaak ‘ja’”, zei zij. Ik ontkende verontwaardigd (“Hoe kom je daar nu bij!”),
terwijl de boer op de televisie aan de
twee overgebleven kandidaat-vrouwen
uitlegde dat hij geen twintig meer was
en dus niet meer zo gemakkelijk verliefd werd. “Luister dan!”, zei mijn
vriendin. En inderdaad ontspon zich
een bizar gesprek:
Vrouw 1: “Ja, dat ..., ja.”
Vrouw 2: “Ja, daarom ..., ja.”
Vrouw 1: “Ja, ja, ja, ja, ja.”
Vrouw 2: “Ja.”
Vrouw 1: “Je bent geen twintig meer,
en geen zestien.”
Vrouw 2: “Ja.”
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Boer: “Maar het gaat allemaal, ja, zo
vlug.”
Vrouw 1: “Ja. Ja, nee, dat is verschrikkelijk.”
Boer: “Ja.”
Vrouw 1: “Ja.”
Vrouw 2: “Ja.”
Boer: “Zullen we maar eens naar die
kant lopen?”
Vrouw 1: “Ja.”
Vrouw 2: “Ja ... ja.”
Vrouw 1: “Ja.”
Er gebeurde van alles tussen de boer en
de vrouwen. Je merkte dat de man in
gedachten al voor vrouw 1 gekozen had
en dat vrouw 2 dat ook al aanvoelde en
de moed aan het verliezen was. Ondertussen werd vrouw 1 steeds zekerder
van zichzelf. Het werd ook duidelijk dat
de boer vooral nog niet wist hoe hij het

moest vertellen, ook omdat vrouw 2 objectief gezien een betere keuze was. Dat
werd allemaal tot uitdrukking gebracht
in een dialoog die bijna voor de helft
bestond uit het woordje ja.


Ci mbalen

Boer zoekt vrouw was voor altijd voor
me verpest. De rest van de aflevering
hoorde ik ieder ja alsof twee grote cimbalen tegen elkaar werden geslagen; de
volgende aflevering van de serie heb ik
aan me voorbij laten gaan.
Eerst dacht ik dat het aan het programma lag. Jonge mensen worden
gefilmd in gênante situaties en komen
daardoor niet goed uit hun woorden.
Bovendien willen die vrouwen maar één
ding: dat de boer hen kiest, dat hij ‘ja’
zegt. Dus ligt dat woordje bij iedereen
de hele tijd vooraan op de tong.
Maar als ‘ja’ zeggen kenmerkend is
voor het programma, is het leven in Nederland inmiddels één lange aflevering
van Boer zoekt vrouw. Hoe meer ik erop
ging letten, hoe meer me opviel hoe
vaak mijn landgenoten zich van dat
woord bedienen. De onbekende man
die ‘ja!’ roept als ik de deur voor hem
openhoud terwijl hij nog vier passen
van de deur verwijderd is. Een collega
die tijdens een vergadering zichzelf na
iedere zin even bevestigt. (“We kunnen
dit natuurlijk uitstellen. Ja. Dan wordt
het waarschijnlijk september. Ja.”) De
man die naar een radioprogramma belt
en zijn bijdrage begint met “Ja, u
spreekt met De Vries.” En dat dit een
Nederlands verschijnsel is, zoals de
vriendin beweerde, valt tamelijk eenvoudig aan te tonen. Probeer het fragmentje aan het begin maar eens in een
vreemde taal te vertalen. In het Engels
bijvoorbeeld: ‘Yes, yes, yes.’ Het klinkt
alsof er een Nederlander Engels aan het
praten is.


M i nna ar

Wat betekent al dat ge-ja? Er zit natuurlijk bijna altijd een bevestiging in, al
kan die in haar tegendeel verkeren als
je het woord herhaalt: jaja betekent
vaak ‘nee’. (“Krijg ik het morgen?”
“Jaja.”) Soms is die bevestiging ook
goed verstopt – wat bevestig je nu eigenlijk precies als je ‘ja!’ roept op het
moment dat iemand op de deur klopt of
wanneer je de telefoon beantwoordt?
En wie wordt er wijzer van de laatste
woorden van de regel “Dat vinden wij
allen zo prettig, jaja!” of dat woordje
midden in “Ze leven hoog, ja, hoog!”?
Met zinsbuigingen kun je natuurlijk
veel doen. De nurkse echtgenoot die in
bed ‘jaaahaaa’ zegt als zijn vrouw vraagt

of hij de voordeur op het nachtslot heeft
gedaan, laat horen dat haar vragen hem
tot last geworden zijn. De schoolkinderen die ‘jaaaa!’ gillen terwijl ze het
schoolplein op stormen, zijn blij dat ze
de vragen van de onderwijzer kunnen
laten voor wat ze zijn. De minnaar die
‘jahhhhh’ zucht in de armen van zijn
geliefde, heeft het antwoord op al zijn
vragen gevonden.
Een opmerkelijk ja hoor je uit de
mond van moderne vrouwen – jonge
moeders met ‘kids’ in de ‘daycare’ – die
het zeggen terwijl ze inademen. Er ontstaat dan een merkwaardig piepend,
spookachtig geluid: “Ik vind het belangrijk om tijd voor mezelf te hebben. Ja.”


N a a r G a lli ë

Hoe meer je erover nadenkt, des te
meer verschillende ja’s kom je tegen.
Het kan worden tot tja, en tot mja. Je
kunt het laten volgen door maar, maar
ook door en amen. En met ja wordt ieder huwelijk wettelijk bezegeld. Het kan
gebruikt worden door een omaatje dat
wakker schrikt in haar eenzame koude
woonkamer en ‘jaja, zo ging dat in die
tijd’ mompelt, maar ook door het jonge
meisje dat een pakje openmaakt, in
haar handen klapt en ‘jaaaa!’ kraait. Je
kunt ermee dreigen (‘Ik wil je hier niet
meer zien, ja?’) en onzekerheid mee uitdrukken (‘Ik vind dit, ja, nogal vervelend’). En dan heb ik het nog niet eens
over de sprekers van oostelijke dialecten
die kunnen zeggen: ‘Het was me ja wat.’
Volgens onderzoek is ja in het gesproken Nederlands het vaakst gebruikte woord. (In geschreven Nederlands is
dit de.) Het is moeilijk te begrijpen dat
er talen zijn die het helemaal zonder ja
doen. Het klassieke Grieks en het Latijn
hadden bijvoorbeeld niet zo’n woord.
Wanneer een Romeinse senator een
vraag bevestigend beantwoordde, deed
hij dat meestal door het werkwoord te
herhalen (‘Gaat u naar Gallië?’ ‘Ik ga’)
of met een zinnetje als ‘Zo is het.’ In het
Latijn is dat: ‘Sic est’, en dat werd de
oorsprong voor si, dat nu nog dienstdoet in onder andere het Spaans en het
Italiaans. Ook nai, het moderne Griekse
woord voor ja, komt uit zo’n zinnetje
voort (einai betekent ‘Het is’). Sommige
talen hebben een apart woord als bevestiging na een ontkennende vraag: Fransen gebruiken dan si in plaats van oui,
wij soms jawel.



All e m a n s v r i e n d

Waar ons eigen woord ja vandaan komt,
weten we niet precies. Sommige geleerden denken dat het in de verte iets te
maken heeft met het woordje hij, anderen dat het vagelijk verwant is aan het
Latijnse iam, dat ‘al’ betekent. Maar niemand weet het zeker. Wel weten we dat
wij Nederlanders zelf het hebben geëxporteerd, naar Indonesië, waar het gespeld wordt als ya.
Opvallend genoeg betekent dat niet
dat we zelf altijd genoegen nemen met
dat ene korte, compacte woord. Om de
zoveel jaar duiken er alternatieven op
die dan een tijdje in ieders mond bestorven liggen: ís goed, precies, klopt,
zeker weten, nou en of en inderdaad zijn
een paar recente voorbeelden. Battus
noemde er in zijn naslagwerk Opperlans! nog een groot aantal (dat valt niet
te ontkennen; daar kun je donder op zeggen; dat is ook zo; zekers; tot uw order;
zonder meer; Mijnheer de Voorzitter, ik
zou de vraag van de Geachte Afgevaardigde graag in bevestigende zin willen beantwoorden). Die woorden en zinnen roepen bijna allemaal wel bij iemand ergernis op, omdat ze te modieus gevonden
worden, of overbodig.
Aan het woord ja zelf heeft nog niemand zich gestoord. Het is de allemansvriend van de Nederlandse taal. Jaknikkers hebben niet per se een onomstreden reputatie, maar tegen ja-zeggers
worden maar zelden bezwaren naar
voren gebracht.


Fac e bo o k

Past het bij onze tijd? Je ziet in ieder
geval overal tekenen dat het populairder is om positief dan om negatief te
zijn. Politieke partijen doen hun best
om duidelijk te maken dat ze ‘hoop’ en
‘optimisme’ uitstralen. Op Facebook, de
populairste website van de laatste jaren,
kun je van berichten van je vrienden
wel zeggen dat je ze ‘leuk’ vindt, maar
niet dat je ze ‘niet leuk’ vindt. En dus
past het om ‘ja’ te zeggen in onze tijd,
of beter nog: ‘JA!!!’ Het Nederlandse
woord is dan ook bijzonder prettig, zoals het begint met de tong omhoog en
eindigt met de mond helemaal open,
een woord dat veel meer uitnodigt tot
roepen en joelen dan oui, yes of si. Het
Nederlands is helemaal de taal van deze

tijd. Jaja.

Ja is in het gesproken Nederlands het
vaakst gebruikte woord.
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Arjen van Veelen

Ingepakt

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de

Dingen van de
grond krijgen

consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

W

aarom zijn condoomverpakkingen vaak zo saai? “12
condooms van natuurlijk
rubber latex”, staat er op het doosje
Durex naturel. En: “Nominale breedte
56 mm.” Het lijkt alsof dit product niets
van doen heeft met liefde of lust. De
teksten zijn sec, steriel, zakelijk. Associaties met seks worden zo veel mogelijk
vermeden. Alsof het om boterhamzakjes gaat.
“Het gebruik van Durex Play™ glijmiddelen kan het plezier in de seksuele
relatie verhogen”, staat er in kleine bijsluiterlettertjes op het doosje. Let op
dat “kan” en dat omslachtig geformuleerde “plezier in de seksuele relatie”.
Het lijkt warempel wel om een bijwerking te gaan. In de bijsluiter zelf is er,
iets frivoler, sprake van “seksuele welzijn producten” die zorgen voor “sensualiteit en intens genot met nieuwe
vibraties en sensaties”.


Vo c hti g

Maar vooral curieus zijn de teksten op
de website van Durex. Daar vind je
behalve productinformatie ook een uitklapmenuutje met seksuele voorlichting. Want Durex heeft “door de jaren
heen” genoeg ervaring opgebouwd om
je tips te geven “over hoe je dingen van
de grond krijgt”.
Hoe doe je dat dan, dingen van de
grond krijgen? Wel, met lichaamstaal,
bijvoorbeeld. Want dat is “een geweldige manier om erachter te komen wat er
in iemand omgaat”. Wist je bijvoorbeeld
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dat je aan de stand van iemands voeten
kunt zien of die persoon iets voor je
voelt? “Als zijn of haar voeten ook in
jouw richting wijzen, dan is het gevoel
wederzijds.” (Deze tip lijkt een recept
voor ontgoocheling: probeer maar eens
met iemand te praten zónder dat je
voeten naar je gesprekspartner wijzen. ‘Maar haar voeten wezen toch
echt …!?’)
Nog zo’n wist-je-datje. Vrouwen die
zich “voorbereiden” op een “potentiële
partner” doen dat doorgaans “door met
hun haar te spelen of hun lippen vochtig te maken.” Noteert u het?


Gê n e

jes en de neutrale, triviale namen als
‘naturel’.
Een andere reden voor die terughoudendheid is misschien dat condooms eigenlijk inderdaad weinig van doen hebben met liefde of lust. Het zijn er eerder
vijanden van, de oorzaak van onromantische onderbrekingen. Daarom zie je in
films of literatuur geen seksscènes met
condooms (tenzij juist om dat gehannes
te tonen). Ze zijn een noodzakelijk
kwaad. Ze moeten vooral betrouwbaar
zijn. Je moet zo weinig mogelijk van ze
merken.
De uit 1929 stammende merknaam
Durex staat overigens voor ‘Durability,
Reliability, and Excellence’ (‘duurzaamheid, betrouwbaarheid en voortreffelijkheid’). Het had de naam van een verze
keringsmaatschappij kunnen zijn.
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Schrijven over seks is altijd hachelijk,
OPLEIDINGLITERAIR
LITERAIR VERTALEN
OPLEIDING
VERTALEN
maar oeniger dan dit zie je het zelden.
Raar dat een groot bedrijf zulke tekstjes
op zijn website heeft staan (die ook nog
eens knullig uit het Engels zijn vertaald).
Daarbij vergeleken zijn die verpakPostbus 14854 - 1001 LJ Amsterdam - T 06 30562675
kingsteksten juist heel goed. Saai welisinfo@vertalersvakschool.nl - www.vertalersvakschool.nl
waar, maar die saaiheid heeft ook zijn
Postbus 14854 - 1001 LJ Amsterdam - T 06 30562675
redenen. Bijvoorbeeld dat voorbehoeds- info@vertalersvakschool.nl - www.vertalersvakschool.nl
middelen een privézaak zijn. En dat
UIT HET DUITS, ENGELS,
men zich een beetje geneert om ze te
FRANS, ITALIAANS,
kopen. (Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
bestaan van vele sites waar je ze anoRUSSISCH, SPAANS,
niem kunt bestellen, zoals CondoomTURKS, ZWEEDS...
anoniem.nl, Condoomnu.nl, Discreetcondooms.nl.) Al te opzichtige of expliciete verpakkingen wakkeren de gêne
voor vertalers, lezers
alleen maar aan.
en schrijvers
Vandaar wellicht de onopvallende
productinformatie, de medicinale doos-

Taaltest

Horstlog

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

a4-tje
A4’tje
A4-tje
bagatelliseren
baggatelliseren
bagateliseren
creme
crème
crême
greinzend
grijnsend
grijnzend
Middellandse Zeeklimaat
Middellandse-Zeeklimaat
Middellandsezeeklimaat

B. Vergroot uw woordenschat
1. nopen
a. dwingen
b. uitpluizen
c. verlangen
2. rücksichtslos
a. arrogant
b. fundamentalistisch
c. meedogenloos
3. sthenisch
a. kortademig
b. de rangschikking van atomen
		 betreffend
c. vitaal
4. van beiderlei kunne
a. biseksueel
b. veelzijdig ontwikkeld
c. zowel mannen als vrouwen

C. Zoek de fouten
1. ‘Hou je van het groots vieren van
je twaalf en een half jarig huwelijk,
nodig je je familie, vrienden en
kennissen uit op een gezamelijk
dagje-uit’, stelde oom Hendrik voor.
2. ‘Het is al weer zo lang geleden dat
iedereen gefèteerd werd en je weet,
dat iedereen wel van een feestje
houdt.’

D.

Extra

Aardrijkskundige namen zijn te verdelen
in endoniemen en exoniemen. Wat zijn
dat voor categorieën?

De antwoorden vindt u op bladzijde 175

van dit nummer.

Het strottehoofd

D

e beroemde taalkundige Jac. van Ginneken heeft eens een artikel
geschreven over de schoondochters in de taalgeschiedenis. Die
schoondochters zijn namelijk erg belangrijk. Zelf ben ik van plan
eens een serieus stuk te schrijven over de rol van de bromfiets in de taalgeschiedenis, want bromfietsen zijn volgens mij nog belangrijker dan
schoondochters. Maar naast schoondochters en bromfietsen zijn in ieder
geval ook de strottehoofden heel belangrijk. Volgens de Nederlandse Taalunie moeten we trouwens ‘strottenhoofd’ schrijven, zolang als het duurt.
Maar hoe dan ook, die strottehoofden zijn belangrijk.
Het geval wil namelijk dat de mensheid nog niet zo heel lang een strottehoofd heeft dat beweeglijk genoeg is voor onze spraak. De geleerden
houden het op hooguit circa 100.000 jaar. Vóór die tijd waren er ook strottehoofden, maar die waren grover van bouw, minder wendbaar, en daardoor niet in staat tot de flitsend snelle bewegingen die wij er tijdens ons
spreken mee maken. Dat schijnt wel min of meer vast te staan.
De conclusie lijkt gewettigd dat onze taal hooguit 100.000 jaar bestaat.
Maar dat kan niet kloppen. Menselijke taal is dermate complex dat ze onmogelijk in 100.000 jaar kan zijn ontstaan. Zo snel gaat de evolutie niet.
Taal moet een veel langere geschiedenis hebben. Eerder iets in de trant van
miljoenen jaren. De neanderthaler, de pekingmens, Lucy en hoe al die lui
ook mogen heten, moeten dus taal gehad hebben. Een of andere soort taal.
Hoe kregen ze dat voor elkaar, zonder het geschikte strottehoofd?
Dat weten we niet. Maar een redelijke gok is bijvoorbeeld dat ze gebaren maakten. Als dat zo zou zijn, dan zijn onze spraakklanken een betrekkelijk jonge uitbreiding van een op zichzelf veel ouder taalsysteem. De
gebaren hebben dan een langere geschiedenis dan de klanken. In ieder
geval zijn gebaren en bewegingen nog steeds een vaste begeleiding bij veel
van ons spreken.
Lange tijd heeft de taalwetenschap niet willen nadenken over het ontstaan van taal. Met reden, want er is oeverloos veel over gespeculeerd.
Het aardige is nu dat de vraag naar het ontstaan van taal, na honderd jaar
taboe geweest te zijn, weer helemaal terug van weggeweest is. De ‘evolutionaire taalkunde’ is op dit moment zelfs een serieus thema in de wetenschap. Een thema overigens waar taalkundigen, opvallend genoeg, weinig
aan kunnen bijdragen. Het zijn nu eerder archeologen en neurologen die
de kwestie onderzoeken. De uitkomsten zijn niet direct spectaculair, maar
het is al een mooi ding dat de vraag weer op tafel ligt, en dat er ook wel
iets meer over te zeggen valt dan honderd jaar geleden. Bijvoorbeeld over
het strottehoofd en zijn implicaties.
Sommige mensen denken dat de gebarentaal van doven een omweg is
om onze gesproken woorden weer te geven. Als het niet met klanken gaat,
dan maar met gebaren. Maar het zou dus kunnen zijn dat het historisch
gezien precies andersom verliep: eerst de gebaren, die dan later ook wel
door klanken vervangen konden worden. Gebarentaal is in ieder geval ook
voor de taalgeschiedenis van belang. Net als het strottehoofd, de schoondochter en de bromfiets.

Joop van der Horst
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Reacties
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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:

ogen heeft, heet ‘dubbel-blank’. Voor men
sen met angst voor een racistische onder
toon: dubbel-blank is dus helemaal zwart!

• 	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.

Slagzinwedstrijden [1]: OMO

• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.

A.A. Barelds-de Vries - hoogeveen

De redactie kan 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.

Vergeten kamptaal
G.J. van Lonkhuyzen - hilversum

H

Foto: NIOD

et stuk van Marc van Oostendorp over
wat de musicus Frans Schreuder zich
nog herinnert van het mengtaaltje dat in het
jappenkamp Tjideng werd gesproken (‘Ook
uit Indië?’, Onze Taal april), las ik met veel
genoegen. Ik wil er echter ook een kantteke
ning bij plaatsen. Schreuder merkt op dat de
kampomheining ‘gedek’ heette. Maar ei
genlijk is het zo dat de kampomheining was
gemáákt van gedek, want gedek is een mat
van vlechtwerk van gespleten bamboe. Dat
daar een Nederlands werkwoord van werd
gemaakt, lag voor de hand. Dat gebeurde
bijvoorbeeld ook met bolos, het Indonesi
sche woord voor ‘spijbelen’. Dat werd dus
bolosen, de uitdrukking die speciaal gebruikt
werd om ‘spijbelen’ uit het kamp mee aan te
duiden.

Omheining van interneringskamp Tjideng: gedek.

Dubbel blank [1]: domineren
Hubregt Hogerheijde - Badhoevedorp

dominerende blank.” Deze uitspraak laat
zien hoe gemakkelijk een historische tekst
onjuist geïnterpreteerd kan worden, zelfs als
deze nog niet eens zestig jaar oud is.
In de jaren vijftig, de tijd van spelletjes in
de huiskamer, betekende het werkwoord
domineren vooral ‘domino spelen’ (de grote
Van Dale geeft die betekenis trouwens nog
steeds). Bij het dominospel hebben de ge
bruikte stenen per helft een waarde, die
wordt uitgedrukt door een aantal stippen
van 1 t/m 6; daarnaast bestaat de waarde
‘0’, aangegeven door een leeg vlak. Zo’n
leeg vlak wordt met blank aangeduid. Som
mige stenen hebben op beide helften de
zelfde waarde; deze worden aangeduid met
bijvoorbeeld dubbel-twee, dubbel-zes – of
dubbel-blank.
Natuurlijk kende het Nederlands destijds
ook domineren in de betekenis ‘overheer
sen’, en dat dubbel blank als ‘extra wit’ kan
worden opgevat, blijkt uit het feit dat vele
wasserijen zich vanaf de jaren vijftig tot
heden met de bedrijfsnaam Dubbel(-)Blank
hebben gesierd.
Bezien in de juiste historische context,
blijkt de OMO-slagzin dus een bijzonder
knap spel met de verschillende betekenissen
van zowel domineren als dubbel-blank. Waar
om deze mooie vondst dan toch nooit ge
bruikt is? Mogelijk was de reclamewereld
ook toen al huiverig voor overschatting van
het grote publiek. Aan angst voor associaties
met zoiets als ‘blanke overheersing’ (taal
kundig toch ook al geen zeer voor de hand
liggende lezing) hoeft bij een tekst uit 1953
werkelijk niet gedacht te worden.

Dubbel blank [2]: helemaal zwart
Kees Timmerman - Fochteloo

I

n zijn artikel ‘Rijmen voor een radiotoestel’
(Onze Taal april) noemt Ed Schilders de
winnende inzending van een in 1953 door
wasmiddelfabrikant OMO uitgeschreven
slagzinwedstrijd: “Sinds OMO domineert, is
alles dubbel blank!” Deze slagzin is wel be
kroond, maar nooit gebruikt. Gevraagd naar
een mogelijke verklaring daarvoor, geeft
Dolf Hell, oud-redacteur van het reclame
vakblad Adformatie, te kennen: “Die slagzin
heeft een racistische ondertoon, door het
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I

n het artikel ‘Rijmen voor een radiotoestel’
van Ed Schilders (Onze Taal april) zegt Dolf
Hell over de winnende slagzin van de OMOwedstrijd: “Die slagzin heeft een racistische
ondertoon, door het dominerende blank. Ik
denk dat er toen ook al twijfels waren, want
de slagzin is nooit door OMO gebruikt.”
Maar deze slagzin legt heel onschuldig twee
keer een relatie met het dominospel. De
steen die op geen van beide helften witte

H

et artikel van Ed Schilders over slagzin
prijsvragen (Onze Taal april) bracht me
weer even helemaal terug naar mijn kinder
tijd. Mijn ouders hadden indertijd een zaak
in huishoudelijke artikelen waarin onder
meer het wasmiddel OMO werd verkocht.
Mijn vader, een verwoed slagzinbedenker,
deed destijds mee aan de prijsvraag van
OMO in 1953. Hij stuurde – op naam van
mijn moeder! – de volgende slagzin in: “Wat
zuurstof is voor het bloed, is OMO voor Uw
vuile goed”.
Een aantal weken later kwamen er drie
mannen van OMO bij ons langs met de me
dedeling “Meneer De Vries, een klant van u
heeft aan de OMO-prijsvraag meegedaan en
daarmee ƒ 1000,– gewonnen. Omdat u de
winkelier bent, ontvangt u van ons ƒ 100,–.”
“En”, zo vervolgde de man, “wij gaan,
met u erbij, nu zorgen dat uw klant die
ƒ 1000,– krijgt.”
“Ach,” zei mijn moeder, “misschien is het
goed dat je je eerst even omkleedt voordat
je meegaat naar die klant.”
”Dat hoeft vast niet, meneer De Vries,”
zo reageerde een van de OMO-mannen, “die
klant van u zit pal naast u”, en hij wees naar
mijn moeder.
We hebben het winnen van deze prijs
kort daarna gevierd met een leuk uitje voor
het hele gezin: een boottocht van Gronin
gen naar Delfzijl v.v., een dag vol zon –
letterlijk en figuurlijk.

Slagzinwedstrijden [2]: loterijwetgeving
Ton Oosterhuis - Rhoon

I

n Ed Schilders’ alleraardigste artikel over
slagzinprijsvragen (‘Rijmen voor een radio
toestel’, aprilnummer) mis ik toch ook iets:
een verklaring voor de populariteit die der
gelijke prijsvragen destijds genoten. Dat had
alles te maken met onze wetgeving. Loterij
en voor commerciële doeleinden zijn verbo
den. Om een prijs te mogen winnen moest
er een prestatie worden geleverd, en dus
werd de loterij omgetoverd tot een heuse
wedstrijd met een echte jury. Althans voor
de buitenwereld. In veel gevallen was het
toch gewoon een loterij. Maar hoe komt het
dan dat die slagzinwedstrijden nu zo goed
als verdwenen zijn? Het zou mij niet verba
zen als dat te maken heeft met de opkomst
van de vele loterijen voor goede doelen,
want die mogen weer wel.

Foto: Koninklijke Marine

Slagzinwedstrijden [3]: Radion
Chris Sijsling - Leeuwarden

N

a het lezen van Ed Schilders’ artikel
‘Rijmen voor een radiotoestel’ (Onze
Taal april) gingen mijn gedachten terug
naar de tijd dat ik met het insturen van
slagzinnen menige prijs in de wacht sleep
te, zoals cruises en stedenreizen. Het deed
me ook denken aan de persoon die zijn in
zending voor een slagzinwedstrijd voor het
wasmiddel Radion wel heel hoog gewaar
deerd zag, namelijk met honderdduizend
gulden. Hij verzon de slagzin “Had Witte
de With van Radion geweten, dan had hij
Witter dan Wit geheten”. Je moet er maar
opkomen.

Slagzinwedstrijden [4]: North State
Hans van Berkestijn - Groningen

N

aar aanleiding van het artikel van Ed
Schilders over slagzinprijsvragen
(‘Rijmen voor een radiotoestel’, Onze Taal
april) het volgende.
Slagzinnen maken was in de jaren vijftig
voor mijn familie een favoriete tijdsbeste
ding. Zo won mijn oom Theo (†) een bo
venmaats gouden horloge met “Kies het
ruime OMO-sop”. En ook mijn schoonva
der (†) bleek er bedreven in. Hij verzon
eind jaren vijftig “Ik loop mijn benen uit
mijn reet / voor een pakje North State”.
Dat klinkt beter dan de door Ed Schilders
geciteerde regels (“Ik loop mijn poten uit
mijn reet / voor een North State”). Ook
de versie met benen in plaats van poten is
nooit gebruikt door de fabrikant, maar
mijn schoonvader won er wel een fiets
mee, een blauw-gele, de North Statekleuren.

Hr. Ms. Tromp: schot voor de boeg.

sers zich binnen de Australische territoriale
wateren bevinden en na een waarschuwing
gewoon doorvaren. De gewoonte is tot
op de dag van vandaag dus nog volop in
gebruik.

Eerlijk
Jac Aarts - Arnhem

G

eeft het gebruik van eerlijk (in zinsne
des als ‘Eerlijk gezegd’ en ‘Als ik eerlijk
moet zijn’) aan dat men alleen eerlijk is als
men dat woord gebruikt? Dat vraagt lezer
Antoon van der Pijll zich af in de februari/
maart-aflevering van de rubriek ‘Taalerger
nissen’. Volgens mij hoeft dat zeker niet al
tijd het geval te zijn, en is dit gebruik van
eerlijk eerder een subtiele tactische aankon
diging, een diplomatieke manier om bij
minder plezierige mededelingen niet met
een met de deur in huis te vallen. Als taal
gebruiker weet je dat je moet oppassen als
je in dergelijke bewoordingen aangespro
ken wordt.

Schot voor de boeg

Respect

G.J. Reussien - Heiloo

Jan Peter Dopheide - Leiden

D

I

e aprilaflevering van Joop van der
Horsts column ‘Horstlog’ gaat over
vaste uitdrukkingen. Hij schrijft daarin:
“Neem nu ons een schot voor de boeg
(‘waarschuwing’). Dat komt van een oude
zeevaartgewoonte. Maar die gewoonte
bestaat al vrij lang niet meer.” Laat ik nou
heel kort daarop in de Volkskrant het vol
gende lezen: “Tijdens het doorzoeken van
de dhow werd de Tromp genaderd door
een gekaapt koopvaardijschip. Met scho
ten voor de boeg met het kanon vanaf het
fregat werd het vaartuig gedwongen
rechtsomkeert te maken, aldus Defensie.”
Bovendien is mij uit televisiedocumen
taires over de Australische kustwacht be
kend dat deze niet schroomt een schot
voor de boeg te geven als buitenlandse vis

n het aardige artikel ‘We geven de woor
den bijnamen’, over de straattaal van
meiden uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland
(Onze Taal april) stelt Eline Hoogenboom
dat het door deze meiden gebruikte woord
respect iets heel anders is dan wat het van
oudsher betekent: “in de jongerencultuur is
het niet zozeer eerbied en hoogachting
vooraf, als uitgangspunt, maar vooral iets
wat je moet verdienen, in de groep”.
Mevrouw Hoogenboom is zonder twijfel
jong, want juist de door haar gegeven
‘nieuwe’ betekenis van respect is wat het
van oudsher betekent. Respect was, tot
voor een paar decennia, een vorm van ach
ting jegens een persoon, op grond van door
hem of haar geleverde maatschappelijk
gewaardeerde prestaties, die voor die per

soon niet eenvoudig waren. Een mond vol
inderdaad, maar al die aspecten waren
destijds nodig om respect te verdienen.
Het te dikke jongetje dat een been brak,
revalideerde, afviel, keihard trainde en een
gewaardeerde rechtshalf van zaterdag-C3
werd, die kreeg ons respect. Johan Cruijff
niet, want voor hem was voetballen hele
maal niet moeilijk. Hij kreeg, net als
Mozart en aanverwante genieën, onze
bewondering.
Ook de definitie in de grote Van Dale
wijst nog altijd in deze richting.
‘Respect’ is tegenwoordig vooral poli
tiek correct. Maar er is, met dank aan de
meiden van Kanaleneiland, hoop dat we
straks allemaal weer weten waar we het
eigenlijk over hebben.

Verkleinwoorden
Petra Sips - Wageningen

G

aston Dorren schrijft in de eerste afle
vering van zijn serie ‘Onze taal is de
beste’ (Onze Taal januari) over “De weelde
van onze verkleinwoorden”. Hij haalde
daarbij onder meer het Vlaamse woord
mercikes aan, met de toevoeging “in
Vlaanderen echt gebruikt”. Dat deed me
onmiddellijk denken aan nog twee woor
den die in Vlaanderen wijdverspreid zijn:
salukes en tot strakskes. Deze pareltjes wil
de ik u niet onthouden.

Geenstraat
Rie Op den Camp - Geleen

R

iemer Reinsma schrijft in de februari/
maart-aflevering van zijn rubriek ‘Na
men op de kaart’ over restanten van mid
deleeuws Nederlands in Nederlandse geo
grafische namen. Naar aanleiding daarvan
heb ik nog een interessante aanvulling
over het in Zuid-Limburg nogal eens
gebruikte woord gen voor de.
In het negentiende-eeuwse Geleen was
er een straat die al eeuwenlang de naam
Lutterader Dorpstraat droeg. Lutterade
was een gehucht in de toenmalige ge
meente Geleen. Door de bewoners werd
deze straat gewoon “gen sjtraot” (‘de
straat’) genoemd. Volgens de bekende
Geleense historicus prof. dr. Schrijnemakers is er in de negentiende eeuw een
landmeter geweest die kennelijk geen
raad wist met deze benaming. Hij heeft
toen op zijn kaart “gen straat” genoteerd.
Toen latere vroede vaderen die kaart za
gen, hebben zij volgens professor Schrij
nemakers aan die straat maar een officiële
Nederlandse naam gegeven en haar
‘Geenstraat’ genoemd. Deze straat

bestaat nog steeds.
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Taaladviesdienst

?

Schrijf je ‘Is hij nou eens uitgelachen?’
of ‘Is hij nou eens uit gelachen?’ als je
‘klaar met lachen’ bedoelt?

!

In de betekenis ‘klaar met lachen’ is uitgelachen één woord – net als het voltooid
deelwoord van uitlachen in de betekenis
‘door lachen bespotten’. Vergelijkbare
woorden zijn uitgehoest, uitgelezen en uitgegeten. Vaak wordt uit in deze betekenis met
een voltooid deelwoord gecombineerd,
maar het kan ook met een infinitief voorkomen: ‘Ik ga vanavond mijn boek uitlezen.’
Een voltooid deelwoord dat met uitbegint, kan soms dus dubbelzinnig zijn; zo
is ‘Ben je uitgelachen?’ ook te lezen als:
‘Heeft iemand jou uitgelachen?’ Maar in de
praktijk zal daar vrijwel nooit verwarring
door ontstaan.

Voor elk/ieder wat wils

?

Sinds jaar en dag ken ik de staande
uitdrukking voor elk wat wils. Toch zie
ik steeds vaker voor ieder wat wils. Is ieder
ook juist?

!

Voor elk wat wils is inderdaad de vaste
vorm van de uitdrukking; daarom heeft
die variant de voorkeur. Maar omdat elk en
ieder synoniemen zijn, zou het te streng zijn
om voor ieder wat wils af te keuren. Deze
vorm komt bovendien erg vaak voor; dat
komt waarschijnlijk deels doordat veel
mensen geneigd zijn ieder bij personen te
gebruiken en elk bij andere woorden. Dat
onderscheid hoeft echter zeker niet per se
gemaakt te worden; ieder en elk zijn qua
betekenis uitwisselbaar.
Over elk en ieder staat een uitgebreid
advies op onze website: ga naar www.
onzetaal.nl en zoek bij ‘Taaladvies’ op
‘ieder’ of ‘elk’.

Waagschaal en weegschaal

?

Heeft de uitdrukking in de waagschaal
stellen (‘op het spel zetten, riskeren’)
iets te maken met een weegschaal?

!

Ja, waagschaal is een oud woord voor
‘weegschaal’. Wagen is een oude (inmid
dels verdwenen) variant van wegen, dus
waagschaal en weegschaal zijn oorspronke
lijk varianten van elkaar.
De weegschaal werd gezien als een sym
bool van onzekerheid, onbekendheid. Als je
je leven in de waagschaal of weegschaal
stelde of legde, was het erg onzeker hoe het
met je zou aflopen. Uit deze symboliek is
bijvoorbeeld ook het woord afwegen ont
staan: dat betekent niet alleen meer letter

Foto: Wikimedia Commons / Michael Kranewitter

Uitgelachen/uit gelachen

Vraag en antwoord
lijk ‘(zorgvuldig) het gewicht bepalen’,
maar ook ‘door zorgvuldig nadenken tot
een besluit komen’ – en zo’n besluit is dan
een afgewogen besluit.
Toen wagen in de betekenis ‘wegen’ in
onbruik raakte, ging men waagschaal asso
ciëren met dat andere wagen: ‘op het spel
zetten, riskeren’; de uitdrukking drukte
daardoor niet meer zozeer onzekerheid uit,
maar vooral veel risico. De variant in de
weegschaal stellen komt – waarschijnlijk als
gevolg daarvan – vrijwel niet meer voor.

Roma (enkelvoud)

?

‘De Roma worden in veel landen met
argusogen bekeken.’ Is er ook een
enkelvoudsvorm van Roma?

!

Nee, Roma is een vorm die alleen in het
meervoud voorkomt. Het is een zogeheten ‘plurale tantum’, net als hersenen,
onkosten, Inuit en taliban.
In de taal van de Roma – het Romani –
bestaat er wel een enkelvoudsvorm van:
Rom, dat ‘mens’ betekent. Maar alleen de
meervoudsvorm, Roma, is in het Neder
lands terechtgekomen. In de praktijk wordt
een enkele keer wel Roma als enkelvouds
vorm gebruikt (een Roma), maar dat kan
beter vermeden worden.
Wie toch graag een enkelvoud wil ge
bruiken, zal zijn toevlucht moeten nemen
tot samenstellingen als Roma-man, Romavrouw, Roma-zanger, etc. (Het streepje in
deze woorden is overigens niet verplicht,
maar maakt ze wel duidelijker.)

Libel/libelle

?
!

Is het nu libel of libelle? En waar komt
dat woord vandaan?

Volgens de hedendaagse naslagwerken is
zowel libel als libelle juist. Onder insecten
kenners bestaat een voorkeur voor de vorm
libel.
Libel is de oorspronkelijke vorm; de vari
ant libelle wordt pas sinds 2005 als officiële
spelling erkend, hoewel hij al in 1916 in het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
werd vermeld. De naam van het tijdschrift
Libelle zou de bekendheid van deze vorm
verder versterkt kunnen hebben.
Etymologisch gezien hebben het dier en
het tijdschrift niets met elkaar te maken. De
insectnaam libel(le) is gebaseerd op het La
tijnse libella, dat ‘waterpas’ betekent; het is
een verkleinvorm van libra (‘weegschaal’).
Zo’n benaming is voor het eerst gebruikt in
L’histoire entière des poissons (1558) van de
Franse bioloog Guillaume Rondelet, die
daarin een zekere libellelarve vergeleek met

Is het libel of libelle?

de vorm van een antieke waterpas: “Libellu
la fluviatilis” (‘waterpasje van de rivier’). Via
de bekende plant- en dierkundige Linnaeus
is dit woord algemener in gebruik geko
men.
De tijdschriftnaam Libelle houdt verband
met het Latijnse libellus, dat ‘boekje’ bete
kent; het is de verkleinvorm van liber.

Kluun(s) en Kochs boeken

?

Is de zin ‘Kluun en Herman Kochs boeken zijn regelrechte bestsellers’ juist,
of moet het ‘Kluuns en Herman Kochs
boeken’ zijn?

!

Juist is: ‘Kluuns en Herman Kochs boeken
zijn regelrechte bestsellers.’ Hiermee
wordt expliciet uitgedrukt dat Kluun en
Herman Koch de boeken afzonderlijk van
elkaar hebben geschreven; ‘Kluun en Her
man Kochs boeken’ zou de indruk kunnen
wekken dat ze de boeken samen hebben
geschreven. Daarom is het bijvoorbeeld wel
‘Van Kooten en De Bie’s televisieprogram
ma’s’, omdat Kees van Kooten en Wim de
Bie die programma’s samen gemaakt heb

ben. 		

Herstel
In de meiaflevering van deze rubriek zat
een slordigheidsfoutje. De afkorting
WMO staat niet voor ‘Wet maatschappe
lijk ondernemen’, maar voor ‘Wet maat
schappelijke ondersteuning’.

Meer taaladvies?
Op onze website www.onzetaal.nl
vindt u zo’n 1600 taalkwesties. De Taal
adviesdienst is telefonisch bereikbaar op
0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).
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Aanbiedingen voor lezers
Twee nieuwste delen in
de ‘Geregeld’-serie
Grammatica geregeld

I

n Grammatica geregeld
worden zo’n 140 gram
maticale termen glashelder uitgelegd door
de Taaladviesdienst van
Onze Taal. Alle gebruike
lijke benamingen komen
aan bod: van basisbe
grippen als ‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘lijdend voorwerp’ tot ter
men als ‘rangtelwoord’ en ‘bepaling van
gesteldheid’. Elk begrip wordt geïllustreerd
met duidelijke voorbeelden. Een compact
maar compleet overzicht van alle woord
soorten en zinsdelen, plus bruikbare advie
zen over praktijkkwesties. Zeer geschikt
voor docenten, studenten en iedereen die
zijn grammaticale kennis wil opfrissen.

Tekstvorm geregeld

T

ekstvorm geregeld,
geschreven door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal, biedt tips en
richtlijnen voor het
uiterlijk van teksten in
het algemeen en tien
tekstgenres in het bijzonder. E-mails, brieven,
cv’s, uitnodigingen, persberichten, weten
schappelijke artikelen, webteksten – dit
boek laat zien waaraan je moet denken, en
in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.
• Grammatica geregeld (gelijmd, 124 blz.)
kost  11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestel
code: gram.
• Tekstvorm geregeld (gelijmd, 140 blz.) kost
 11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: tekst.

Combi-aanbod
• Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld
zijn samen te koop voor  22,50 incl. porto.
België:  26,50. Bestelcode: tekst+gram.
• De eerder verschenen delen Spelling geregeld en Leestekens geregeld (zie www.onzetaal.
nl/boeken/taalgeregeld.php) zijn ook samen
te koop voor  22,50. België:  26,50. Bestel
code: spel+lees.
• De vier boeken samen (Grammatica geregeld, Tekstvorm geregeld, Spelling geregeld en
Leestekens geregeld) kosten  43,–. België:
 49,–. Bestelcode: geregeld.
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Boekwoorden

nie

uw

D

e wereld van het
boek wordt bevolkt
door bibliofielen, anti
quaren, boekverkopers,
typografen, drukkers en
binders, en die hebben
een eigen woorden
schat. Die woorden
staan centraal in het
Boekwoorden-woordenboek van boekhistori
cus J.A. Brongers. Het geeft tekst en uitleg
over woorden die te maken hebben met
schrift, tekst, illustratie, uitgeven, drukken,
binden, boekhandel en bibliotheken, waar
bij ook encyclopedische informatie wordt
gegeven die je niet snel in een woorden
boek verwacht. Naast de lemma’s over boe
kentermen zijn ook korte biografietjes van
bekende mensen uit het boekenvak opgenomen. Herziene en (nu) geïllustreerde
heruitgave; eerdere edities verschenen in
1989 en 1996.

e 4,– korting
Boekwoorden-woordenboek is een uitgave van
Bekking & Blitz (ca. 400 blz., winkelprijs:
 29,90). Onze Taal-prijs:  25,90. België:
 28,90. Bestelcode: boekwoorden.

Taal-top-100

T

aal-top-100 is een
handzaam, bondig
en overzichtelijk boek,
dat antwoord geeft op
de meestvoorkomende
vragen op het gebied
van spelling, grammatica, woordkeuze en
leestekens. De ant
woorden zijn kort en duidelijk, en laten vaak
zien hoe het in vergelijkbare gevallen moet.
Tweede, herziene (en goedkope) uitgave.

Thuisbezorgd voor e 14,95
Taal-top-100 is een uitgave van Sdu Uitgevers
(gelijmd, 221 blz.). Prijs:  14,95. België:
 18,95. Bestelcode: top-100.

Spellingcursus
op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op laptop
of pc, dat kan met de
digitale spellingcursus
van communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en Onze
Taal. In korte modules worden de belangrijk
ste onderwerpen van onze spelling uitgelegd:
c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en tussen-s,
hoofdletters, aaneenschrijfregels, enz. Boven
dien wordt er ingegaan op interpunctie en
taalkwesties als hen/hun en dat/wat. Alle les
stof kan geoefend worden. De gehele cursus is
in twee à drie uur te doorlopen en hij wordt
afgerond met een eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor ei
gen data), en is geschikt voor alle besturings
systemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

Rijmelarij

R

ijmelarij is een een
voudig te spelen ge
zelschapsspel, waarbij het
aankomt op rijmvaardig
heid, woordkennis en een
goed geheugen. Het spel
bestaat uit 51 kaartjes
met daarop een rijmklank
– bijvoorbeeld aus, oen of
oos – en het is de bedoeling om om beurten
een woord te noemen dat daarop rijmt, tot er
iemand met zijn mond vol tanden staat of een
verkeerd woord noemt. De winnaar krijgt het
kaartje; wie het eerst tien kaartjes heeft, wint
het spel. Per beurt komen steeds twee spelers
in actie, maar het spel kan ook in grote groe
pen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes. Prijs:
 10,95. België:  11,95. Bestelcode: rijmelarij.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).

Iktionaire

Voor meer aanbiedingen zie
www.onzetaal.nl/aanbiedingen

Bijnamen in dialecten

B

ijnamen en
scheldnamen en
het al dan niet onver
bloemd aanduiden
van iemands karak
tereigenschappen –
dat is het onderwerp
van het elfde deel uit de reeks ‘Het dialectenboek’, getiteld Sprekend van aard. Het
boek is verschenen ter gelegenheid van de
dit voorjaar gehouden Dialectendag. Het
bevat de die dag uitgesproken lezingen
van onder anderen vloekspecialist Piet van
Sterkenburg en Hagenees Sjaak Bral, plus
bijdragen van 29 streektaalspecialisten uit
Vlaanderen en Nederland, die allemaal
bekijken hoe er in ‘hun’ dialect geschimpt
en getypeerd wordt. Een aantrekkelijk
vormgegeven bloemlezing van creatief en
kleurrijk taalgebruik.

Thuisbezorgd voor e 20,–
Sprekend van aard is een uitgave van Stichting
Nederlandse Dialecten/Variaties vzw
(ingenaaid, 192 blz.). Prijs:  20,–. België:
 26,–. Bestelcode: dialectenboek.

Afrikaans

H

et Prisma groot
woordenboek Afrikaans en Nederlands is
het eerste grote vertaal
woordenboek voor deze
twee talen. Omdat ze op
het gebied van woor
denschat nogal overeen
komen, is ervoor geko
zen het Afrikaans en het Nederlands door
elkaar heen op te nemen. Zo volgen op
het Nederlandse houtzagerij het AfrikaansNederlandse houvast/houvas en het Afri
kaanse houvrou. Deze opmerkelijke mix
blijkt in de praktijk heel goed te werken.
Per taal worden er 60.000 woorden
beschreven, ook met behulp van voor
beeldzinnen. Bestellers van dit woorden
boek krijgen als premie een Prisma-taal
gidsje cadeau, naar keuze Frans (F), Duits
(D), Italiaans (I), Spaans (S), Turks (T),
Russisch (R) of Pools (P).

Thuisbezorgd voor e 70,–
Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands is een uitgave van Unieboek | Het
Spectrum (gebonden, 2228 blz.). Prijs:  70,–.
België:  83,–. Bestelcode: Afrikaans +
eerste letter van gewenste taalgidsje.

Naïeve taalkunst

Z

oon van een reclameman en een vertaalster – hoe zou ik geen zwak
kunnen hebben voor reclametaal? Ik werd geen copywriter, zoals m’n
vader stil hoopte, maar toen ik bij de krant ging werken, tipte hij me
over onderwerpen op zijn vakgebied. Jaren zeventig, op reclamemakers werd
een beetje neergekeken, collaboratie met het grootkapitaal en dergelijke. Hij
vertelde over Karel Sartory, een copy-genie van voor de invasie van Amerikaanse bureauketens, toen Nederlandse reclamebureaus nog helemaal autochtoon
waren. Sartory bedacht “baardwekend recinit”, het ingrediënt waardoor Castella-scheerzeep zoveel beter was dan andere. En “Chief Whip op ieders lip!” Ik
portretteerde hem begin jaren tachtig: een oude, eenzelvige man in Halfweg,
die jenever dronk onder het figuurzagen, op zolder.
En hij wees me op Dick Schiferli, die het woord frisdrank verzon, om af te
zijn van koolzuurhoudende limonade. Toen er een campagne bedacht moest
worden voor het rijwiel met hulpmotor verzon hij bromfiets. Ik filmde hem, ook
vlak voor zijn dood, achter zijn oude bureau, terwijl hij de geboorte beschreef
van woorden die we elke dag uitspreken.
In diezelfde documentaire – RVU, begin jaren negentig – zat een portret van
de man die folders maakte voor de Schoenenreus. Voor elk model in het assortiment verzon hij een pakkende omschrijving. De zwarte brogue bijvoorbeeld
was een “herenloopwonder”. Andere voorbeelden ben ik vergeten. De Schoenenreus bestaat nog (“Ruim 1.700 enthousiaste medewerkers geven momenteel
gestalte aan de Schoenenreusformule”), maar ze verzinnen geen namen meer
voor hun schoenen, je ziet alleen een plaatje.
Van de week viel bij ons een “bewaar folder” in de bus. Knap, hoe je met
één spatie een hele betekenislaag kunt toevoegen. Vier A5’jes, samen op een
A4’tje: www.spinstop.nl, www.partykist.nl, www.hcsclean.nl en www.dakgootreinigen.nl. Een terugkerend 06-nummer suggereert al dat we met één afzender te maken hebben, maar de stijl neemt elke twijfel weg. “Wij bieden u:
spinnenoverlast, op afroep of periodieke basis.” “Boeidelen/gevelbeplating:
op afroepbasis.”
“Glasbewassing. U wilt toch ook aangenaam glas om achter te werken?
Tevens is dit prettig om doorheen te kijken.”
“Vervuilde dakgoot? Wij ontstoppen uw dakgoot, zodat het water stroomt,
zonder dat het zich ophoopt. HCS verzorgd dit graag voor u.”
“Rijtjeswoning vanaf € 50,– euro. Hoekwoning vanaf € 65, – euro. Appartement vanaf € 50,– euro. Bungalow vanaf € 95,– euro. Villa vanaf € 125,–
euro.”
“Burenkorting! Hoe meer buren, hoe meer korting!”
“Spinstop.nl. Milieuvriendelijke oplossingen tegen spinnenoverlast.”
Naïeve schilderkunst met woorden. Ik bewonder de man achter dit miniconsortium. Een glazenwasser met ideeën.
“Draaimolens, suikerspin met popcorn, ballenbak, sumo worstelen, schminken. En nog veel meer …” Dat is partykist.nl. “De Attractiespecialist.” Die
kwam er later bij.
Ambitie, expansie. Méér doen, het zit hem nu eenmaal in het bloed. Ramen,
boeidelen, bladeren … spinnewebben!
Hoeveel mensen met een gebrekkige taalbeheersing denken niet: zo’n folder
maken, dat is niks voor ons, niet aan beginnen. Hij niet. Niks van aantrekken,
uitrollen die handel. In de rechterbovenhoek van de Partykist-pagina staat een
witomrande ster: “Huur ook eens een springkussen!”
Schiferli en Sartory zouden hem prijzen.

Jan Kuitenbrouwer
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 6

171

‘Vergeleken met Hitler’
Barbara Snel - student Nederlandse taal en
cultuur aan de Universiteit Leiden

I

n 2007 was Geert Wilders in het
nieuws met een controversieel
voorstel: hij wilde de Koran verbieden. Het werk zou volgens hem oproepen tot geweld, net als “dat andere fascistische boek” uit de wereldgeschiedenis, geschreven door Adolf Hitler. De
media meldden: “Wilders vergelijkt de
Koran met Mein Kampf”. Strikt genomen is deze mededeling dubbelzinnig,
en dat zit ’m in dat werkwoord vergelijken.
Vergelijken betekent volgens Van Dale
allereerst: “naast elkaar stellen, in verband met elkaar beschouwen om overeenstemming of verschil vast te stellen”.
Als je op deze manier twee boeken met
elkaar vergelijkt, mondt dat uit in een
lijstje van overeenkomsten en verschillen. Toch zal niemand Wilders naar de
uitkomst van zijn vergelijking vragen;
het is immers duidelijk dat hij niet verwijst naar de verschíllen tussen de boeken, maar slechts naar de overéénkomsten die hij meent te zien.
Wat Wilders deed, lijkt meer op de
tweede betekenis die Van Dale van dat
woord geeft: “door middel van het genoemde beeld uitdrukken, toelichten,
voorstellen”. De voorbeelden die het
woordenboek hierbij noemt (“de jeugd
met de lente, het leven met een reis, de
grijsheid met de winter vergelijken”)
zijn gevallen van beeldspraak: door
middel van de vergelijking worden
abstracte begrippen iets concreter gemaakt. Wilders maakt hier op een bij-

- Michael Jackson vergeleek zichzelf
met Gandhi, Moeder Theresa, Martin
Luther King, prinses Diana en Peter
Pan.
- Gamer vergelijkt het spelen van
World of Warcraft met een nieuwe
vriendin.
- Saddam vergeleek zichzelf met de
grootste Mesopotamische koning uit
het verleden.
Bovenstaande zinnen hadden tot doel
een positieve lading mee te geven, maar
85% van de treffers was negatief:
- Ayaan Hirsi Ali vergelijkt een minaret
met een swastika.
- Duitse econoom vergelijkt kritiek op
managers met jodenvervolging.
- Britse minister vergelijkt taliban met
nazi’s.
- Khamenei vergelijkt Bush met Hitler.
zondere manier gebruik van: hij maakt
met de vergelijking vooral zijn méning
concreter. Door de Koran op één lijn te
stellen met Mein Kampf wordt immers
direct een negatief beeld opgeroepen.
Hoe vaak komt dit gebruik van vergelijken voor? Om dat te onderzoeken heb
ik op het internet gezocht naar zinnen
waarin een vervoeging van het werkwoord voorkwam. Meer dan 500 zinnen
hiervan heb ik vervolgens geanalyseerd.
En wat bleek? In maar liefst 91 gevallen
werd vergelijken gebruikt om een mening te geven, zoals in:

Lezer maar geen lid?

O

nder onze lezers zijn ook veel méélezers. Misschien bent u zelf wel zo iemand
die Onze Taal doorgeschoven krijgt van vrienden, familie of collega’s. Als dat
zo is, dan mist u wel wat. Want als Onze Taal-abonnee bent u vanzelf ook lid van het
Genootschap Onze Taal, en kunt u dus gebruikmaken van de diensten voor leden.
Bovendien krijgt u het tijdschrift altijd vers van de pers op de mat. En u steunt er
het genootschap mee. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want voor jaarlijks tien
kleurrijke, leerzame en leesbare nummers betaalt u slechts € 31,–!
Word nu abonnee en ontvang de 6 nummers van juni tot en met december 2011
voor € 19,–. U krijgt dan het boekje Merken worden woorden van Van Dalehoofdredacteur Ton den Boon cadeau.
Aanmelden: mail (administratie@onzetaal.nl) of bel (070 - 356 12 20) en verwijs
naar deze aanbieding.
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En ga zo maar door ...
Als je naar alle zinnen met vergelijken
kijkt, springt één ding direct in het oog:
het grote aantal vergelijkingen met
nazi-gerelateerde zaken. Om precies te
zijn gaat het om 41 van die 91 zinnen.
Hitler wordt binnen onze maatschappij
kennelijk ervaren als het allerergste wat
je je kunt voorstellen. Iets wat met Hitler, zijn boek of zijn regime vergeleken
kan worden is zó slecht, dat behoeft

verder geen betoog.

Publiek voor
TatataTaal!

T

atataTaal! is een nieuw taalprogram
ma van de NTR, waarin Erik van Muis
winkel en een wisselend drietal cabare
tiers, schrijvers of dichters laten zien hoe
veel plezier je met het Nederlands kunt
hebben. Het publiek in de zaal bepaalt
wie het best of het leukst is. De opnamen
vinden plaats van 13 tot en met 18 augus
tus in in Haarlem, elke dag van 15.00 tot
18.00 uur. U bent van harte welkom!
Aanmelden: TatataTaal@ntr.nl.

Teksten laten
corrigeren
D

e Taaladviesdienst van het Genoot
schap Onze Taal corrigeert al 25 jaar
teksten. Met onze taalkennis en ons taalgevoel, ons scherpe oog en onze praktische
instelling kunnen wij ervoor zorgen dat uw
tekst foutloos en prettig leesbaar is.
Wij letten voor u op:
• correcte spelling
• leestekens
• de juiste zinsbouw
• duidelijke verwijzingen
• aantrekkelijke formulering
• logische opbouw
• inhoudelijke juistheid
Wilt u weten hoe we u precies kunnen hel
pen? Vraag ons dan om meer informatie of
een vrijblijvende offerte: 070 - 356 12 20 of
taaladvies@onzetaal.nl

Congres
Onze Taal 2011
D

it najaar wordt weer het tweejaarlijkse
publiekscongres van Onze Taal gehou
den, met lezingen en optredens die in het
teken staan van het thema ‘Taal leren’.
Voor wie het alvast in de agenda wil zetten:
zaterdag 26 november, van ca. 10.30 tot
16.00, Chassé Theater, Breda.
In de komende nummers vindt u meer
informatie, ook over de aanmelding.

Donaties 2011
O

pnieuw hebben duizenden leden van
Onze Taal bij het betalen van hun con
tributie (voor 2011) gehoor gegeven aan
de oproep om het Genootschap Onze Taal
te steunen met een (voor de inkomstenbelasting aftrekbare) extra donatie. Om
precies te zijn: 3958 leden doneerden
samen € 64.430.
Alle gevers afzonderlijk benaderen is
nauwelijks mogelijk, vandaar dat het ge
nootschap iedereen die een extra bijdrage
leverde graag op deze plaats van harte wil
bedanken. Uw steun is bijzonder welkom;
hij stelt Onze Taal in de gelegenheid extra
diensten aan te bieden aan de leden.

a

Van Aaf tot z

Goki goki

M

ijn zoon (anderhalf jaar oud) noemt zijn vader ‘Baba’ en mij
‘Aaf’. Dit vind ik uiteraard een beetje zorgelijk. Ik wil ‘Mama’
zijn, of op zijn minst ook ‘Baba’. Maar ik wil niet ‘Aaf’ zijn. Te
afstandelijk.
Toen ik jong was, in de jaren tachtig, wilden veel ouders dat hun kinderen ze bij hun voornaam noemden. Je vader en moeder waren niet
meer papa en mama, maar ineens Jos en Anneke. Ook mijn vader heeft
pogingen gedaan om ons hem ‘Hugo’ te laten noemen, maar wij werkten
daar niet aan mee. Wij noemden hem koppig ‘papa’, en ik heb hem, toen
wij een jaar in Amerika doorbrachten en ik ernstig verslaafd raakte aan
de tv-serie Little House on the Prairie, zelfs een tijdlang ‘Pops’ genoemd.
Ik geloof dat het idee achter de voornamentrend was dat ouders en
kinderen op gelijkwaardige voet met elkaar moesten communiceren.
Gelukkig zijn we daarvan teruggekomen. Papa en mama zijn terug. Veel
gezelliger.
Maar nu mijn zoon, Benjamin. Hij heeft zijn eigen wil, en dat is natuurlijk goed. Het is trouwens de vraag of hij met Baba inderdaad zijn
vader bedoelt, en met Aaf mij. Hij roept beide woorden te pas en te
onpas, en niet per se tegen ons. De enige die hij duidelijk aanspreekt, is
zijn halfzusje. Zij heet Olivia, en hij noemt haar Olia.
Natuurlijk probeer ik hem het woord mama te leren, door constant
naar mezelf te wijzen en dan ‘mama’ te zeggen (of eigenlijk: hard en
dwingend te roepen). Maar hij laat zich er niet toe verleiden. Hij is sowieso niet zo genegen om woorden te leren. Als ik weer eens educatief
‘poes!’ zeg, of ‘tomaatje!’ of ‘Rifka!’ (de naam van zijn zusje), kijkt hij mij
geamuseerd aan, alsof hij denkt: raar mens, die Aaf.
Dat je je hele leven bezig blijft met de taalontwikkeling van je kind,
zie ik bij mijn vriend (nu 37 jaar) en zijn moeder (zij is 71). Mijn vriend
zegt vaak ‘okidoki’, en zijn moeder ergert zich daar vreselijk aan. Okidoki
vindt ze een verschrikkelijk dom woord. Hij zegt het ongeveer twintig
keer per dag.
Laatst hoorde ik hem ook weer ‘okidoki’ zeggen. Kort daarna zei
Benjamin, gezeten in zijn kinderstoel, ineens ook ‘okidoki’. Nou ja, hij zei
‘goki goki’. Maar het was duidelijk wat hij bedoelde. Ik heb dit onmiddellijk aan mijn schoonmoeder ge-sms’t. Zij zint nu op manieren om haar
kleinzoon van okidoki af te krijgen. En ik op manieren om door hem als
mama aangesproken te worden.

Aaf Brandt Corstius
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Gaston Dorren
Onze taal is helder én subtiel, eenvoudig én rijk.

De efficiëntie van onze
beleefdheidsvormen

Ook rijmen, tellen en schelden kunnen we als de
beste. Dat we een hoge dunk hebben van het
Nederlands, is dus terecht. Of toch niet? Gaston
Dorren vergelijkt onze taal met de talen van de
rest van Europa.

W

at is het Nederlands toch
een kernachtig-wellevende
taal. We kunnen respect
tonen met één tinkelend helder klankje:
‘u’. U is onze beleefdheidsvorm. (Onze
v-vorm, zoals taalkundigen zeggen; jij is
de t-vorm – die letters verwijzen naar
‘vousvoyeren’ en ‘tutoyeren’.) Misverstanden zijn met u niet mogelijk, want
het woordje heeft maar één betekenis.
Daar moet je elders in Europa eens om
komen. Daar betekent de v-vorm vaak
ook nog iets anders, hij is soms onhandig lang en een enkele keer ontbreekt-ie
helemaal. Nee, onze taal steekt er weer
eens met kop en schouders boven uit.


Fli nke klappen

De bekendste taal zonder v-vorm is er
een die voor het overige nou juist bol
staat van de beleefdheden, if you don’t
mind me saying so. Zou het Engels juist
om die reden geen u-achtig woordje
nodig hebben? Opmerkelijk genoeg gebruikt men ook geen v-vorm (meer) op
nog twee eilanden die door de Britten
bestuurd zijn geweest: Malta en Ierland.
In het Ierse Gaelic wordt alleen de
dorpspriester hier en daar nog respectvol
met sibh aangesproken.
In Noord-Europa heeft het u-gebruik
in de twintigste eeuw flinke klappen
gekregen. Het woord bestaat nog wel,
maar wordt weinig meer gehoord in
het Zweeds, Noors, Deens, IJslands en
Faerøers (samen aangeduid als de
Noord-Germaanse talen). Voor een groot
deel is dat een gevolg van informeler geworden omgangsvormen. In het geval
van Zweden, waar het beleefde Ni in de
jaren zestig behoorlijk rigoureus verbannen is, was er nog iets anders aan de
hand. De regels voor het netjes aanspreken van gesprekspartners waren zó ingewikkeld geworden (meneer, mevrouw?
titel? achternaam? voornaam? een combinatie hiervan?) dat de meeste mensen
een zucht van verlichting slaakten toen
werd geopperd om voortaan iedereen
gewoon bij de voornaam te noemen, en
dus ook alleen maar du (‘jij’) te gebruiken.
In de rest van Europa is het mogelijk
én gebruikelijk om elkaar met een v174
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vorm aan te spreken. In veel talen vereist de beleefdheid dat men de ander
als een groepje beschouwt en hem dus
als ‘jullie’ aanspreekt. In het Frans is tu
informeel en vous (dat naast ‘u’ ook ‘jullie’ betekent) formeel, in bijna alle Slavische talen vervullen ti (ty, enz.) en
vi (vy, enz.) die ‘formele’ rol. Bretons,
Welsh en Schots Gaelic, Fins, Albanees,
Turks, Lets – hoezeer ze verder ook van
elkaar verschillen, allemaal vinden ze
het beleefd om mensen in de tweede
persoon méérvoud aan te spreken.
De reden hiervoor is uiteraard vleierij: ‘jij bent evenveel waard als meerdere
gewone mensen’, zoiets. Het Duits deed
dat vroeger ook (Ihr). Maar wat heeft
onze oosterburen er toch toe bewogen
om de ander met de dérde persoon
meervoud (Sie) te gaan aanspreken?
En, nu we het er toch over hebben: wat
bracht de Italianen ertoe hun gesprekspartner, ongeacht diens geslacht, aan te
spreken met een vrouwelijke derde persoon enkelvoud: lei (‘zij’), Lei (‘u’)?


Ed e lh e i d

Vleien kan ook anders. Noem de aangesprokene bijvoorbeeld ‘meester, heer,
baas’. Dat doen het Pools, het Litouws,
het Portugees (o senhor) en het Roemeens (met het tijdrovende woord
dumneavoastrǎ). Of prijs zijn goede eigenschappen: genadig, excellent, edel.
‘Jullie genade’ is de letterlijke vertaling
van de Spaanse v-vorm: usted is een radicale inkorting van vuestra merced. In
het Italiaans was vroeger Sua Eccellenza
in zwang. Dit vrouwelijke woord eccellenza ligt aan de oorsprong van de huidige gewoonte: het Lei dat nu de vvorm is, verwees eerder naar de excellentheid van de persoon in kwestie. Dat
het Duits de derde persoon hanteert,
komt door een soortgelijke ontwikkeling
(via de hoofse vorm Euer Gnaden); het
méérvoud is overgenomen van de oude
v-vorm Ihr, die ook al meervoud was.
Een vreemde ontwikkeling, maar zo is
het volgens Duden, de Duitse Van Dale,
gegaan.
En dan is er nóg een taal die de aangesprokene vleide door hem ‘edel’ te
noemen – het Nederlands namelijk.

‘Uwe edelheid’ en ‘UEdele’ zijn voorlopers van het moderne ‘u’. Dat verklaart
waarom het Nederlands, net als het Italiaans en het Duits, bij u nu eens de derde persoon hanteert (‘u heeft zich vergist’), dan weer de tweede persoon (‘u
hebt u vergist’).


Meneer

Is de Nederlandse beleefdheidsvorm dus
inderdaad de beste van Europa? Bijna,
maar niet helemaal. Zeker vier Europese
talen hebben een nog subtieler systeem,
met drie aanspreekvormen: het Baskisch, het Hongaars, het Roemeens en
het Portugees. Zo kunnen Portugezen
aardig beleefd você zeggen of nóg beleefder o senhor dan wel a senhora (‘de
heer’, ‘de dame’).
Of hebben wij dat misschien ook?
Niet vanwege het Belgisch-Nederlandse
drietal u, gij en jij – dat laatste woordje
is niet zozeer vertrouwelijker als wel
‘noordelijker’ dan gij. Maar vanwege
zinnen als ‘Wil meneer een kopje koffie?’ Als we meneer hier als een persoonlijk voornaamwoord beschouwen, is het
Nederlands misschien toch gedeeld eerste onder de beleefde Europese talen.
Dat Vlaanderen een Europese beleefdheidsprijs wint, is aannemelijk.
Maar Nederland? Verrassend, zeer ver
rassend.

(advertentie)

Corrector gevraagd
Wie zou als vrijwilliger mijn romanmanuscript willen corrigeren en
redigeren? Het boek gaat over
een hindoemeisje dat in de koloniale tijd spoorloos verdwijnt uit
Bihar (India) naar Suriname.
U kunt contact opnemen met
Dewn Bodha op 020 - 463 71 54
of k.bodha@kpnplanet.nl

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

T

aalfouten maken is menselijk. Iedereen zondigt weleens tegen de
regels van de Nederlandse standaardtaal, en dat is op zichzelf ook niet
zo erg. Maar als iemand zich met zo’n
foutje belachelijk dreigt te maken, dan
is het toch verstandig dat te corrigeren?

Voorstander

Ja, natuurlijk moeten we dat in zo’n geval doen. Iedereen doet wel alsof een
taalfoutje hier en daar niet uitmaakt,
maar op dit punt tiert schijnheiligheid.
We doen net alsof we niet horen dat
iemand ‘normalíter’ zegt, of ‘hij heb’,
maar we merken het wel. En het is helemaal verkneukelen en gniffelen geblazen als iemand het over ‘twee vademeci’
heeft. Dat is toch flauw? Het is toch eerlijker en productiever om elkaar zo veel
mogelijk voor dergelijke uitglijders te

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 165)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
b. A4’tje
a. bagatelliseren
b. crème
c. grijnzend
a. Middellandse Zeeklimaat

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
a. dwingen
c. meedogenloos
c. vitaal
c. zowel mannen als vrouwen

C. Zoek de fouten
1. Hou je van (…) je twaalf-en-een-halfjarig
huwelijk, dan nodig je je (…) uit voor een
gezamenlijk dagje uit
2. alweer, gefêteerd, je weet dat (geen kom
ma voor dat, eventueel wel voor en)
D. Extra
Endoniemen zijn buitenlandse aardrijkskundi
ge namen zoals die in het land van herkomst
gebruikt worden: London, Köln, Paris, Anda
lucía, etc. Daarnaast hebben talen meestal
hun eigen variant van bekende buitenlandse
geografische namen, en die vormen heten
exoniemen; denk voor het Nederlands aan
Londen, Keulen, Parijs en Andalusië.

Hom of kuit

Moet je in een gesprek
taalfouten corrigeren?
behoeden? Correctieve feedback is een
krachtig instrument om iemands taalvaardigheid te verbeteren. Dat is onlangs nog gebleken uit onderzoek naar
effectieve methoden om Nederlands als
tweede taal te leren.
Veel bezwaren tegen correctie zijn
eigenlijk gericht tegen de wijze waaróp
dat soms in gesprekken en discussies gebeurt: als vorm van persoonlijke aanval,
om de ander als belachelijk en incompetent voor te stellen. Maar het kan ook
anders:
- wacht op een gelegenheid om de foutenmaker apart te nemen;
- vraag eerst of hij prijs stelt op correctie;
- als dat zo is, corrigeer dan kort en
zakelijk;
- kom pas in tweede instantie met een
uitleg van de regel, als je vermoedt
dat het aan regelkennis schort.
Iemand iets zinnigs bijbrengen zonder
dat hij zich daar ongemakkelijk bij voelt
– daar kan toch niemand bezwaar tegen
hebben?

simpel (verander heb in heeft), maar is
de regel op grond waarvan dat moet
moeilijker te doorgronden. Het gevolg
kan zijn dat de gecorrigeerden van de
weeromstuit andere fouten gaan maken
(ik heeft).
Corrigeren bewijst de verbeteraar
ook geen dienst. Iemand die bij elke
fout die hij constateert, gaat dubben of
– en zo ja, wanneer en hoe – hij die fout
onder de aandacht van de brokkenmaker gaat brengen, had die energie beter
aan de inhoud van de bijdrage kunnen
besteden.
Wat vindt u ervan? Moet
je in een gesprek taalfouten corrigeren?
Geef voor 4 juli uw mening op onze
website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘in een
gesprek taalfouten corrigeren’ of ‘in
een gesprek taalfouten niet corrigeren’ naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In
de volgende aflevering de uitslag. 

Tegenstander

Iedereen gebruikt de taal op zijn eigen
manier. Gelukkig maar, daar hebben we
recht op. Wie iemand anders corrigeert,
hoe goed zijn bedoeling ook is, maakt
inbreuk op dat recht. Daardoor heeft
elke correctie iets intimiderends en vernederends. Dat blijkt wel als je om je
heen vraagt of mensen zich kunnen
herinneren dat ze gecorrigeerd werden.
Dan wil er nog weleens een traumatisch
verhaal van langgeleden komen. Belangrijker is dat mensen met goede
ideeën zó bang worden voor pijnlijke
reprimandes dat ze er in gesprekken
voortaan het zwijgen toe doen. En dat
kunnen we ons niet veroorloven.
Bovendien zijn de resultaten van het
onderzoek naar correctie bij moedertaalgebruikers niet zo eenduidig. Volgens de ene onderzoeker helpt het, volgens de andere niet. In het laatste geval
kunnen er verschillende oorzaken in het
spel zijn. Sommige foutenmakers zijn
gewoon eigenwijs, andere niet geïnteresseerd in de mening van anderen. In
weer andere gevallen is de correctie wel

Uitslag
vorige stemming
In elke taal zijn er van die woordparen
met een subtiel onderscheid, waarvan
een van de twee vormen steeds meer
voor beide betekenissen gebruikt
wordt. Het paar betreffende (voorzet
sel) en desbetreffende (bijvoeglijk naam
woord) is er zo eentje. Steeds meer
schrijvers laten het stukje des weg in de
desbetreffende stukken, onder wie de
opstellers van het vwo-eindexamen
Nederlands van dit jaar. Dat kwam hun
op kritiek van scholieren te staan.
	U bent het duidelijk met deze scho
lieren eens, zo bleek uit uw reacties op
de ‘Hom of kuit’-aflevering van vorige
maand: een ruime meerderheid van
72 inzenders (67%) wil niet toegeven
aan gemakzucht en vindt dat het on
derscheid gehandhaafd moet worden.
35 inzenders (33%) vindt het verschil
achterhaald en wil ervan af.
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Nederlands spreken eis bijstand

B

eheersing van de Nederlandse taal wordt een extra eis voor het krijgen van
een bijstandsuitkering. Dat is een van de maatregelen die minister Kamp
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs presenteerde als reactie
op het toegenomen aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
De strengere taaleis geldt niet alleen voor hen, maar voor iedereen: “Aan de
bijstandsuitkering wordt voor een ieder de voorwaarde gekoppeld dat wie de
Nederlandse taal niet spreekt, zo snel mogelijk een cursus Nederlands moet
volgen en goed afronden. Niet voldoen aan die voorwaarde leidt tot verlagen
of stoppen van de bijstandsuitkering”, aldus het ministerie van SZW.
De VVD pleit overigens al langer voor beheersing van het Nederlands als
bijstandsvereiste. Begin vorig jaar diende de partij hiertoe nog een initiatiefwetsvoorstel in.

Actiegroep Duits opgericht

V

ier toonaangevende Duitse organisaties in Nederland, waaronder het
Goethe-Institut, zijn een actiegroep begonnen om de teruglopende kennis
van het Duits onder Nederlandse jongeren een halt toe te roepen. Andere initiatiefnemers zijn het Duitsland Instituut Amsterdam, de Nederlands-Duitse
Handelskamer en de Duitse ambassade in Den Haag.
De actiegroep waarschuwt voor de gevolgen die een verarming van de Duitse taalkennis met zich meebrengt. “Naast het culturele verlies dreigen er ook
economische consequenties als het ons niet lukt om scholieren sterker voor
de Duitse taal te interesseren”, aldus Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland
Instituut.
Met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een ‘Dag van de Duitse
taal’, moeten leerlingen weer enthousiast gemaakt worden voor het Duits.

Corrigeren taalfouten zinvol

H

et is nuttig om taalfouten te corrigeren van middelbare scholieren voor
wie het Nederlands niet de moedertaal is. Dat concludeert Catherine van
Beuningen in een onderzoek waarop zij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Aan het onderzoek deden 268 vmbo- en havo-leerlingen uit de Randstad
mee. Zij schreven allemaal een tekst in hun tweede taal, het Nederlands. De
leerlingen die feedback kregen, maakten in latere schrijfopdrachten minder
fouten en schreven complexere teksten dan de leerlingen die het zonder feedback moesten doen.
De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend, omdat het nut van correctieve feedback omstreden is. (Zie voor deze kwestie ook ‘Hom of kuit’ op
blz. 175.)

3½ woord per seconde overtuigt

W

ilt u iemand overtuigen? Gebruik dan gemiddeld drie en een half woord
per seconde, en neem elke minuut vier of vijf pauzes. Dat adviseren
sociaal wetenschappers van de Universiteit van Michigan (Verenigde Staten).
Voor hun onderzoek analyseerden zij 1400 telefoongesprekken die als doel
hadden mensen deel te laten nemen aan een telefonische enquête. Wie sneller
(of juist langzamer) sprak, minder pauzes (of juist meer) nam en erg enthousiast was, had bij deze opdracht aanzienlijk minder succes.
176
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Inzet taalcoaches
effectief

H

et door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in
2008 begonnen ‘Taalcoachproject’ is succesvol. Dat blijkt uit onderzoek van beleidsonderzoeksbureau Regioplan in opdracht
van datzelfde ministerie.
Het Taalcoachproject wordt uitgevoerd
in het kader van het ‘Deltaplan Inburgering’
van het vorige kabinet. Het koppelt een
inburgeraar aan een taalcoach: een Nederlandssprekende vrijwilliger die de inburgeraar helpt bij het leren van de Nederlandse
taal en hem of haar wegwijs maakt in de
Nederlandse samenleving.
Alle partijen ervaren een verbetering van
de taalvaardigheid, zo meldt Regioplan.
Bovendien blijkt door de regelmatige ontmoetingen het zelfvertrouwen van de inburgeraar toe te nemen, waardoor die meer
Nederlands durft te spreken en meer naar
buiten durft te treden.

En verder:
Onderwijs Eén op de zes Vlaamse leerlingen
heeft aan het einde van het voortgezet onder
wijs niet de vereiste minimumdoelen voor het
vak Nederlands gehaald. Dat blijkt uit een pei
ling in opdracht van de Vlaamse minister van
Onderwijs onder bijna 4000 leerlingen.
Berode Op 26 april is op 79-jarige leeftijd
Eugène Berode overleden. Berode was de eer
ste taaladviseur van de Vlaamse publieke om
roep BRT, later VRT geheten. Bijna 25 jaar lang
voorzag hij de omroepmedewerkers van taal
advies.
Typemachine De allerlaatste typemachinefabriek in de wereld heeft haar deuren geslo
ten. De fabriek in de Indiase stad Mumbai zag
de vraag naar schrijfmachines sterk dalen,
doordat moderne communicatiemiddelen ook
derdewereldlanden hebben veroverd.
Debatteren De Godelindeschool uit Naarden
heeft het landelijke Basisschool Debattoernooi
2011 gewonnen.
Chinees In augustus begint het Interfacultair
Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit
Leiden met de allereerste lerarenopleiding
Chinees in Nederland. Al sinds 2004 wordt op
middelbare scholen het vak Chinees aangebo
den en sinds 2010 kunnen leerlingen er ook
examen in doen.
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/tamtam/
enverder.php.

Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw

-	 Over een paasontbijt bij de Pasta Com
pany: “Reserveer snel.”
-	 Een tip over parkeren op Schiphol: “Ga
snel naar (…) smartparking.”

adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Metaal en ijzer
H.M. van Veen - Den Haag

D

e woorden metaal en ijzer worden in
toenemende mate met elkaar verwis
seld. Zo valt geregeld te lezen dat een vlieg
tuig van ijzer is (terwijl dat een wel erg
zwaar metaal is voor iets wat moet vliegen).
In een uitzending van Schooltv hoorde ik
iemand juist zeggen dat met magneten
“metaal” uit het afval wordt verwijderd,
maar metalen als goud, zilver, koper en tin
blijven toch echt achter in het afval als je er
een magneet boven houdt.
Gaat het hier om een niet meer te stuiten
verandering in de omgangstaal of is het een
begin van taalvervuiling waarbij nog herstel
mogelijk is?

Mensen, doe toch niet zo gestresst. Ga snel
naar www.onthaasting.nl.

Ooit
Jan Ottens - Hilversum

I

k heb begrepen dat het bijwoord ooit in
de zin van ‘de snelste marathon ooit’ he
lemaal ingeburgerd is. Ik blijf me er deson
danks aan ergeren. Volgens mij is het een
gemakzuchtige vertaling van het Engelse
ever. Een betwistbaar argument misschien.
Wellicht nog betwistbaarder: ik vind het
ook lelijk. Maar een krantenkop in Nrc.next
van donderdag 17 maart levert een vol
maakte illustratie van het beste argument:
dat van de mogelijk tweeërlei uitleg. Er
staat “Europol rolt grootste pedonetwerk
ooit op”. Je moet het artikel lezen om er
achter te komen of het al gebeurd is of dat
het nog gebeuren moet. Ooit.

een moment dat ik bijna uitschiet met mijn
scheermes, en dat is als hij het presentatie
duo begroet. Vaak zegt hij dan niet ‘Goede
morgen’, en ook niet ‘Een goede morgen’,
maar hij zegt: ‘Eén goede morgen’, dus met
één als in ‘niet twee maar één’.
Waarom schuurt dit zo bij mij? Het is ou
botaal, dat is de kern van de zaak, taal die ik
heb horen gebruiken door ambtenaren die
gortdroge vergaderingen probeerden op te
leuken met telkens dit geintje. Het is taal
van Debiteuren crediteuren, de beroemde
reeks van Jiskefet. Heel misschien, zo be
denk ik opeens, bedoelt Van ’t Hek het ook
wel net zo: als pastiche van kantoorman
nentaal – maar ik vrees toch dat dit niet zo
is.
Van ’t Hek bevindt zich trouwens in
hoog gezelschap, want president Obama
doet iets soortgelijks. Ook hij vervangt in
onbepaalde lidwoorden de eh-klank heel
vaak door de ee. ‘It was ‘ee’ very good deci
sion’, zegt hij bijvoorbeeld. Gelukkig hoor ik
Obama maar zelden tijdens het scheren.

De Hr. Ms. Tromp
Wilco Kramer - Heerhugowaard

Snel
Adriaan Pels - Den Haag

I

n een normaal tempo iets opzoeken of
doen, schijnt niet meer te kunnen. Voor
beelden van wat ik in één dag tegenkwam:
-	 ANWB-hoofddirecteur Van Woerkom
over het jubileum van de Wegenwacht in
de Kampioen: “… kijk snel op pagina 59!”
-	 Een aanbieding voor een stedentrip
Parijs: “Lees snel verder …”

A

Eén goede morgen
Aad van Westen - Pijnacker

T

ijdens het scheren ’s ochtends heb ik
altijd het Radio 1 Journaal aan staan. Zo
hoor ik elke werkdag even na half acht het
sportoverzicht van Tom van ’t Hek, en dat is
iedere keer weer prettig om naar te luiste
ren. Van ’t Hek heeft kijk op de zaak, formuleert helder, en is eloquent, ad rem en
beslist niet ongeestig. Er is alleen geregeld

ls marineschepen in het nieuws komen,
schrijven veel journalisten dingen als:
‘De Hr. Ms. Tromp is vertrokken uit Den
Helder.’ Maar Hr. Ms. is een afkorting van de
bezitsvorm Harer Majesteits, wat betekent
‘van de Majesteit’. Het gaat kortom om een
schip, in dit geval de Tromp, die aan de
Majesteit behoort. Het lidwoord de is hier
dus niet op zijn plaats. Juist is: ‘Hr. Ms.

Tromp is vertrokken uit Den Helder.’

Gesignaleerd
Fluisteraars
Walter Pier - Wassenaar

A

lweer dertien jaar geleden had je de
film The Horse Whisperer, in het Neder
lands dankzij het boek ook bekend als De
paardenfluisteraar, waarin Robert Redford
een getraumatiseerd paard weer op het
rechte spoor zet. Vervolgens was er vorig
jaar opeens de zo populaire hondenfluiste
raar Cesar Millan op tv, die liet zien hoe je
je slecht opgevoede hond weer in het
gareel krijgt (door heel zacht te blaffen).
Dat -fluisteraar (in het Engels whisperer)
blijkt een bruikbare term voor een soort
mediator-therapeut-tussenpersoon, die
kan communiceren met voor gewone

mensen niet te begrijpen levende wezens:
behalve allerlei hondenfluisteraars vind je
op internet zonder moeite bijvoorbeeld
katten-, koeien- en bomenfluisteraars.
Maar het gaat verder, want een fluiste
raar kan ons sinds kort ook helpen met
ménsen die we niet begrijpen: onlangs ver
schenen er boeken van een babyfluisteraar
(de telepaat Derek Ogilvie), een klanten
fluisteraar (managementcoach Jan van
Setten) en een boek over ‘Haagse fluiste
raars’, van politiek journalist Max van
Weezel. We gaan er vast nog meer van
horen, van de fluisteraar.


-fluisteraar: heel
populair woorddeel.
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

60 jaar computertaalkunde

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

Z

e zijn niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken: machines die kunnen om
gaan met menselijke taal. We bellen met computers die ons verstaan en die terug
praten wanneer we iets zeggen, we laten onze spelling checken door een elektro
nische schoolmeester en we communiceren met Russen en Chinezen dankzij vertaalmachines als Google Translate. Al dit soort toepassingen vallen onder de taal- en spraak
technologie (TST). De geschiedenis van dit vakgebied in Nederland en Vlaanderen is nu in
opdracht van de afdeling alfa-informatica van de RU Groningen door computer-taalkun
dige Leonoor van der Beek beschreven in Van rekenmachine tot taalautomaat.
Het boek laat de Nederlandse computertaalkunde beginnen in 1952 (hoewel de eerste
werkende Nederlandse computer pas een jaar later in gebruik zou worden genomen). In
dat jaar hield Adriaan van Wijngaarden zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar in de
wiskunde, en in die rede schetste hij een toekomst waarin computers zouden kunnen
vertalen – hoewel hij er meteen bij zei dat er nog wat moeilijkheden te overwinnen waren
voor het zover was.
Dat bleek wel te kloppen. De ontwikkelingen verliepen langzaam, en er waren enorme
computers nodig om in onze hedendaagse ogen minuscule taken te verrichten. Maar
naarmate de apparatuur beter en sneller werd, kwamen de resultaten en slaagde de TST
erin steeds meer bruikbare industriële toepassingen te produceren. In de jaren negentig
was er zelfs even sprake van een heuse taaltechnologische hausse, met de opkomst van
het Vlaamse bedrijf Lernout & Hauspie (dat inmiddels weer ter ziele gegaan is). Tegen
woordig is de TST een vakgebied dat dankzij steeds intelligentere applicaties een grote
impact heeft op de hele samenleving.
Van der Beek voerde voor dit boek gesprekken met de pioniers en de huidige grootheden van de TST. Hun herinneringen vormde ze om tot een boeiend relaas over gedre
ven wetenschappers die met welhaast prehistorische hulpmiddelen toch tot aanspreken
de resultaten kwamen.
Het boek is gratis verkrijgbaar, in papieren vorm of als pdf. Zie de website van de RU
Groningen: www.let.rug.nl/vannoord/TST-Geschiedenis.

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

Van rekenmachine tot taalautomaat is een uitgave van de RU Groningen (ingenaaid, 205 blz.).
ISBN 978 90 816570 1 3



Website s

Steeds meer aankopen,
reserveringen en bestel
lingen worden via inter
net gedaan, en daarom
gaan steeds meer onder
nemers online. Maar om
dat de concurrentie dat
óók doet, is het zaak om
de passerende klant vast
te houden en tot een aankoop te bewegen.
In Verleiden op internet legt copywriter en
schrijftrainer Aartjan van Erkel uit wat de
uiterlijke en inhoudelijke kenmerken zijn van
een goede commerciële website, en hoe je
moet schrijven voor internet (hou het kort,
kom snel ter zake, wees helder en hanteer
een losse toon). Het boek is vlot geschreven
en geeft veel tips en voorbeelden.
Verleiden op internet. Hoe maak je een website 
onweerstaanbaar? is een uitgave van Van Duuren
Management en kost € 19,95 (ingenaaid,
232 blz.). ISBN 978 90 8965 072 6


Z ake lijk schr ijven

Kantoormensen die wel wat hulp kunnen
gebruiken bij het schrijven van zakelijke tek
sten kunnen terecht in Hand(ig) boek zakelijk
schrijven, van schrijftrainers Afke van der
178
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Horst en Jeanine Reuver.
Het boek geeft voor al
lerlei tekstsoorten – van
advertenties en advies
rapporten via nieuwsberichten, notulen en
offerteaanvragen tot
webteksten en zakelijke
brieven en mails – de
kenmerken (opbouw en indeling, stijl), tips,
do’s en don’ts, voorbeeldteksten en een
stappenplan.

geïllustreerd en zijn voor ouders en leer
krachten voorzien van een “vijfstappen
plan” met spel-, oefen- en knutselideeën.
De liedjes zijn bedoeld voor kinderen van
4 tot en met 7 jaar, en ze zijn te beluisteren
op een bijgeleverde audio-cd.

Hand(ig) boek zakelijk schrijven. Zakelijke teksten

Prisma is een reeks taal
gidsjes begonnen onder
de titel ‘Hoe zeg je dat
in het …’ De boekjes op
zakformaat bevatten
2600 veelgebruikte zin
netjes (inclusief uit
spraak) over onderwer
pen als kennismaking,
verzoeken, excuses, tijd, kleuren en maten,
de weg vragen, eten, winkelen en auto
pech, plus een woordenboekje en enige
grammaticale informatie. De taalgidsjes
zijn er voor de talen Engels, Frans, Duits,
Italiaans, Spaans, Turks, Russisch, Pools,
Portugees en Nederlands, en kosten € 6,95
per stuk.

van A tot Z is een uitgave van Sdu Uitgevers en
kost € 19,95 (gelijmd, 149 blz.).
ISBN 978 90 12 58253 7

Z i n g e n d E n g e l s  l e r e n vo o r
k leu t e r s



Wie zijn kleuter Engels
wil leren, kan dat ook
doen door middel van
liedjes. In Kleuters leren
zingend Engels zijn twin
tig liedjes en vier rijm
pjes bijeengebracht,
waarmee “taalgevoel, woordenschat en en
kele grondbeginselen van de grammatica”
ontwikkeld kunnen worden. Alle liedjes zijn

Kleuters leren zingend Engels van Pauline Hendriks
is een uitgave van Unieboek | Het Spectrum en
kost € 19,99 (gebonden, 61 blz.).
ISBN 978 90 491 0433 7


Pr i s m a -ta alg i ds j e s



Foto: Helmi Scheepers

Lezer
O m g a an me t manag e r s ta al

In de (nogal prijzige)
TaalAnker-reeks is een
deeltje verschenen over
managerstaal, het ge
wichtigdoenerige, ver
doezelende en verhul
lende taalgebruik van
leidinggevenden. Gebazel biedt een staalkaart
van de (malle dan wel irritante) uitwassen
hiervan, maar wil de lezers vooral laten zien
hoe ze hiermee om moeten gaan: hoe ver
taal je dat managersjargon, hoe reageer je
erop en hoe kun je je chef toch laten zeg
gen wat hij eigenlijk bedoelt?
Gebazel. Omgaan met lastige managerstaal van
Berend Schilder is een uitgave van Kluwer en
kost € 39,95 (gelijmd, 98 blz.).
ISBN 978 90 130 8688 1

En verd er
 ‘Nik-nak’-boekjes bevatten eenvoudige
(voor)leesverhaaltjes voor kinderen van 3
tot en met 7 jaar. De boekjes bevatten veel
plaatjes plus tekst in zowel het Nederlands
als een vreemde taal (Engels, Frans, Turks,
Pools, Russisch, Arabisch, Spaans, Bulgaars,
Tsjechisch, Duits en Slowaaks). De prijzen
liggen rond € 8,–. Bestellingen: Nik-nak.eu.
 Veertig jaar studie Nederlands in Indonesië,
onder redactie van Kees Groeneboer e.a.
Congresboek met de 31 voordrachten (in
het Nederlands en in het Indonesisch) die
op het gelijknamige congres in april 2010
werden gehouden. Budaya Universitas In
donesia, 641 blz. ISBN: 978 602 9054 06 4.
Meer informatie: keesgroeneboer@eras
taal.or.id.
 Debatteren. Winnen met woorden! van
Liesbeth Tetteroo en Johannes de Geus.
Kaartenwaaier met checklists voor het in
debatten, discussies en onderhandelingen
mondeling beargumenteren, onderbouwen
en verdedigen van meningen, voorstellen
en keuzes. Waaier met 22 kaarten. Uitgeve
rij Thema, € 15,95. ISBN 978 90 5871 436 7

Ag enda
 Op 17 en 18 juni vindt in Groningen de
TABU Dag plaats, een internationale taal
kundeconferentie met een gevarieerd pro
gramma voor onderzoekers, studenten en
andere geïnteresseerden. Zie www.let.rug.
nl/tabudag.
 Op 30 juni wordt in Nijmegen de ‘Natio
nale bijspijkerdag zinsontleding’ gehouden,
die in de eerste plaats gericht is op docen
ten Nederlands of vreemde talen. Meer in
formatie: www.ru.nl/ils/nascholing/cursus

aanbod/nationale/.

Zie voor meer evenementen Onzetaal.nl/agenda.

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Tonio van Vugt.
Woonplaats Rotterdam.
Geboren 28 juni 1967.
Beroep Illustrator, vormgever, tekstschrijver en hoofdredacteur van Zone
5300, tijdschrift voor Strips, Cultuur &
Curiosa.
Partner, kinderen Samenwonend.
Opleiding Vwo en Willem de Kooning
Academie (toen nog Academie voor
Beeldende Kunsten Rotterdam geheten).
Hobby’s/vrije tijd Muziek, strips en
film, al moet worden gezegd dat vrije
tijd en beroep elkaar behoorlijk overlappen.
Onze Taal-lid sinds 2003.
Waarom werd u lid? Ik trof een
exemplaar op de wc van een studio
die ik deel met anderen, en was meteen gegrepen.
Andere tijdschriften Dat zijn er veel
– ik ben tenslotte tijdschriftmaker.
Voornamelijk: Uncut, Mojo, The Word,
The Believer, Schokkend Nieuws, SFX,
Empire, Volkskrant Magazine, VPRO
Gids, Gonzo Circus. Verder koop ik heel
veel los, vooral in het buitenland, ter
inspiratie.
Krant nrc.nl.
Televisie Ik kijk voornamelijk naar
het journaal, nieuwsprogramma’s en
documentaires. Series en films zie ik
zonder uitzondering op dvd.
Radio Mijn gigantische cd- en vinylcollectie en internet hebben dit medium overbodig gemaakt.
Boek Als ik moet kiezen: Fear and
Loathing in Las Vegas van Hunter
S. Thompson. Maar een favoriete
Nederlandse schrijver blijft Godfried
Bomans.
Website allmusic.com, imdb.com en
natuurlijk onze eigen website,
zone5300.nl.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ en ‘Taalergernissen’.
Wat zelden? Uiteindelijk lees ik vrijwel alles, maar artikelen over lesmethodes staan wat verder van mijn bed.
Favoriete Onze Taal-artikel Een artikel waar ik veel plezier aan beleefde,
is dat over middenstandspoëzie van
Ed Schilders (oktober 2009). Maar in
de negen jaar dat ik Onze Taal lees,
zijn er veel meer geweest.
Wat mist u in het tijdschrift? Er mag

van mij wel iets meer met het beeldverhaal (of graphic novel) worden
gedaan – daar liggen nog veel onderwerpen, zoals de specifieke problemen van het vertalen binnen krappe
tekstballonnen en de keuzes die dan
moeten worden gemaakt.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Etymologie, taaltrends en
literatuur.
Aantrekkelijkste taaltrend Het ontstaan (of bedenken) van nieuwe
woorden voor nieuwe begrippen.
Ergerlijkste taaltrend Het verregaande misbruik van het woord meest in
de overtreffende trap, zoals in meest
vreemd en meest groot. Wat volgt?
Meest veel?
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Met grote regelmaat, ik ben
immers redacteur! Maar dat is in teksten. In het dagelijks leven verbeter ik
vooral hen die vragen of ik vegetarisch ben. “Ik éét vegetarisch,” zeg ik
dan, “maar ik ben een vegetariër van
vlees en bloed.”
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Nou, bewust … Ik weet
dat ik weleens goochel met klemtonen. Dan zeg ik ‘festivál’ in plaats
van ‘féstival’ – of was het nou precies
andersom?
Beste taalgebruiker Hij is al eerder
genoemd in deze rubriek: Kees van
Kooten.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Die belachelijke tussen-n-regel afschaffen. Een
pannenkoek wordt maar in één pan
gebakken.
Lelijkste woord Gedoogkabinet. Ik
ben me ervan bewust dat dat voornamelijk een inhoudelijk oordeel is.
Mooiste woord Laat ik een lans breken voor het kofferwoord melanchelukkig, dat twee vriendinnen van mij
onlangs bedachten, voor het gevoel
dat uit gelijke delen geluk en verdriet
bestaat. Portemanteau, een ander
woord voor kofferwoord, is trouwens

ook heel mooi.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: H. Speelman

De ontrouw vindt plaats in de
woonplaats van één van u beide.
Uitleg ondertrouwprocedure website gemeente Nijkerk

Nederlands record hoogspringen voor Fransen
Remona Fransen heeft vrijdag op de
eerste dag van de Europese indoorkampioenschappen het Nederlands
record hoogspringen in twee etappes
op 1,92 meter gebracht.

Onder bedreiging van
een vuurwapen moest
ze haar tas met daarin
de scriptie, haar fiets en
portemonnee afstaan.
NOS Teletekst

Nu.nl

Jongen geboren in vossenhol

Onze snackbar is
dagelijks geopend
tot sluitingstijd

In de vossenburcht in de Oostvaardersplassen, waar met webcams
het reilen en zeilen van een vossenpaar te volgen is, is gisteren om
09.42 uur het eerste jong geboren.
De Gelderlander

Foto: Theo de Grood

Verkeersbord Moerdijk

Advertentie in dorpsblad W4

Wie er nog aan twijfelde dat de Russen hun gas als economisch wapen gebruiken,
is na de laatste onthulling van de klokkenluiderssite WikiLeaks een illusie rijker.
de Volkskrant

Win taart met mama erop!

Kinderen maken zaterdag 7 mei kans om een taart met een
foto van henzelf én hun moeder erop te winnen.
Streekblad Zoetermeer

Bordje Roermond

Justin Bieber helpt
slachtoffer pesten
Foto: E. Bosch

Msn.com

NASA kiest drie
kandidaten voor
onbemande
ruimtemissie

Het Amerikaanse ruimteagentschap
heeft drie wetenschappelijke projecten geselecteerd waarvan er eentje in
2016 wordt gelanceerd. De kandidaten hebben een planeet, een maan en
een komeet als reisdoel.
Astronieuws.nl
Affiche bedrijf
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Het cryptogram
als taalacrobatiek
Toeristische taal
Wie bepaalt de grammatica?
De taal van de cipier
De vele namen van haring

Foto: Iris Vetter

80ste jaargang
nummer 7/8
juli/augustus 2011
Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
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Voor adreswijzigingen,
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administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
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www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Taalpost
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
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Elly Molier
Liane Pagie
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Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Aleid van de Vooren-Fokma
Wouter van Wingerden
Vaste adviseurs
Lexicografie en woordgeschiedenis:
Ton den Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van der Horst; etymologie: Marlies Philippa, Nicoline van der
Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma
Het genootschap werkt samen met
de universiteiten van Amsterdam,
Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden,
Nijmegen, Oldenburg (Duitsland),
Tilburg en Utrecht, de Fryske Akademy,
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Meertens Instituut.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. E.J. (Ernst) Numann, voorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
G.F. (Geert) Raateland, penningmeester
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Voogt, drs. M.I. (Mieke) van der Weij,
drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  5,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname,
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten  31,–
per jaar; buitenland binnen Europa
 43,50 (per luchtpost  45,50);
buitenland buiten Europa  53,50
per jaar.
Digitale Onze Taal  31,–; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  14,–.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  26,– per jaar;
opgave voor CJP’ers uitsluitend aan
Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ
Amsterdam of via www.cjpdeals.nl.
Voor mensen met een leeshandicap is
Onze Taal ook in elektronische vorm
beschikbaar. Inlichtingen bij Dedicon:
0486 - 486 486. Onze Taal wordt in
elektronische vorm voor brailleschrift
beschikbaar gesteld door de CBB.
Inlichtingen: 0341 - 56 54 77.

“

Als je bij de overdracht te horen
kreeg dat er een ‘lijmvinger
op C3’ zat, dan wist je dat
je constant naar boven zou
moeten lopen.

Vormgeving: Manifesta, Rotterdam
(Karin Nas-Verheijen)
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
ISSN 0165-7828

Ester Naomi Perquin (blz. 205)
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Ingepakt: botoxbroodjes en
ironische sandwiches
Hom of kuit: bewindslieden
moeten hun talen spreken
Tamtam: taalnieuws
Taalergernissen
Gesignaleerd
InZicht: De Tuinman, De Tsaar
& De Zwarte Tulp, en andere
nieuwe taalboeken
Lezer
Ruggespraak

Foto’s: Godelieve Brinkhof

Voor tienduizenden Nederlanders is
een weekend of een zomervakantie
niet compleet zonder cryptogram.
Maar een handjevol fanatiekelingen
wil méér. Zij vullen er dagelijks een in.
Of ze nemen deel aan toernooien,
zoals het NK ‘Scrypto’ dat onlangs weer
gehouden werd. Wat bezielt hen? En
hoe pakken zij zo’n cryptogram aan?
Een middag tussen het keurkorps van
de vaderlandse puzzelwereld.

Jan Erik Grezel

Het Nederlands kampioenschap Scrypto in Amsterdam.

Speuren in de krochten
van je woordenschat
Het cryptogram als taalacrobatiek

“I

k zag het circuit van Zandvoort niet. Daardoor miste ik
te veel kruisende letters en
bleef ik hangen met de verticalen.” Rien
Verbeek (56) staat nahijgend als een
profsporter de pers te woord. Zojuist is
de eerste ronde gespeeld van het Nederlands kampioenschap cryptogrammen
oplossen. Verbeek ging van start als gedoodverfde winnaar, maar hij is in de
eerste manche lelijk onderuitgegaan.
Bij de omschrijving ‘Plaatselijk netwerk
waar het hard tegen hard gaat
(7+3+9)’ kwam hij niet op circuit van
Zandvoort. Zijn rivale Ida Muller heeft
de koppositie ingenomen. In de tweede
en derde ronde kan Verbeek nog terugkomen.
Het is een zonnige zaterdagmiddag
in het voorjaar. Een uur geleden is de
Hella Haasse-zaal van de openbare bibliotheek in Amsterdam volgestroomd
voor de finale van het nationale kampioenschap ‘Scrypto’. Die laatste term
staat voor de speciale kwaliteitscryptogrammen die al meer dan veertig jaar
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op zaterdag in NRC Handelsblad verschijnen. Via internet zijn zes voorronden gespeeld met honderden deelnemers. Daaruit zijn de 25 snelste
crypto-oplossers naar voren gekomen.
Vandaag maken zij uit wie zich de allerrapste mag noemen.
Er worden drie ronden gespeeld van
een half uur. In elke ronde moeten de
kandidaten de oplossingen vinden van
zo’n twintig cryptische omschrijvingen
en die invullen in een puzzeldiagram.
Dadelijk buigen de deelnemers zich
over woordraadsels als ‘Planten die
huiduitslag veroorzaken (9)’ (dat cijfer
wil zeggen: negen letters) en ‘Daar kun
je heel chic winkelen, al vind je er enkel
elektronica (2+2+2)’ (drie woordjes
van twee letters). Sommigen vullen het
vrijwel direct in: respectievelijk netelroos en in de pc. Heb je die woorden gevonden, dan weet je al bepaalde letters
van andere oplossingen en begint het
echt te stromen.
“Het is topsport”, zegt Jelmer Steenhuis, die elke week het Scrypto voor de

zaterdagkrant maakt. “En de absolute
top, onder wie Verbeek en Muller, ligt
mijlenver voor op het peloton.”


D i r i g e nt

In de wereld van de woordpuzzels
vormt het cryptogram de koningsklasse.
Maar op dit NK geen haat en nijd tussen
de titelkandidaten; de sfeer is gemoedelijk. Links en rechts hoor ik hartelijke
begroetingen: velen kennen elkaar van
de vorige edities. En wie hier louter
wereldvreemde woordgekken en monomane misantropen verwacht aan te treffen, komt ook bedrogen uit. Ik zie vooral gewone mensen van rond de vijftig.
Ida Muller is apotheker in Castricum.
Zij eindigde de vorige keer als tweede.
Haar man en dochter zijn als supporters
meegekomen. Rien Verbeek uit Wijk
bij Duurstede is in het dagelijks leven
muziekleraar op een middelbare school
en dirigent van een amateurorkest. Herman ten Brink, bij de voorronden derde
en daarmee kanshebber voor het goud,
is organisch chemicus in Rotterdam.

Wat deze mensen gemeen hebben, is
het plezier in het oplossen van een cryptogram. De meeste uitblinkers doen dat
dagelijks, Ten Brink alleen op zaterdag.
“Rustig wakker worden, krantje erbij.
Eerst het cryptogram uit de Volkskrant,
dan de puzzel van De Groene Amsterdammer. En tot slot het Scrypto in de
NRC.”

brekers, zoals de dagelijkse actualiteitenpuzzel voor Nrc.next en NRC Handelsblad en de wekelijkse kennispuzzel
en beeldpuzzel voor Vrij Nederland.
Maar het Scrypto blijft het kroonjuweel.
Het is ook een voorbeeld gebleken voor
veel andere kwaliteitscrypto’s in Nederland.


G ee s telijk vad er

In de eerste ronde wordt het Ten Brink
toevallig makkelijk gemaakt. Twee horizontaal: ‘Samenwerking die als vanzelf
gaat in de wetenschap (10+6)’. Hij
komt al snel op het hem beroepshalve
wel héél vertrouwde organische chemie.
Maar niet altijd liggen de oplossingen
zo voor het oprapen. Hoe pakt hij het
normaal gesproken aan? “Ik weet niet
waar het vandaan komt, het flitst ineens
door je hoofd.” Verbeek is wat concreter: “De antwoorden vallen erin. Natuurlijk moet je associatief denken, zo
veel mogelijk betekenissen met elkaar
in verband brengen en dus ook een grote woordenschat hebben. Verder is oefening en ervaring belangrijk. Ik doe het
vanaf mijn vijftiende. Het helpt ook als
je de stijl van de ontwerper kent.”
Al bijna 25 jaar is die ontwerper in
het geval van het Scrypto de jurist Jelmer Steenhuis. En een eigen stijl heeft
hij. Steenhuis’ puzzels onderscheiden
zich duidelijk van de traditionele cryptogrammen, waarbij veel gewerkt wordt
met anagrammen (woorden met door
elkaar gehusselde letters: ‘Een schrift
noest beoefenen’ = steno), andere talen
(‘Een Britse grap is Frans fataal geworden’ = funest) en losse letters (‘de eerste’ = a). (Zie ook het kader op de volgende bladzijde.) Bij het Scrypto gaat
het vooral om bijzondere associaties,
dubbele betekenissen en een spel met
letterlijk en figuurlijk: ‘Werkeloze folteraar (13)’: duimendraaier. En steeds vaker is de oplossing een vaste combinatie
van woorden. ‘Zo slim heb je de krant
bij voorkeur (4+3+8)’: niet van gisteren.
Het Scrypto bestaat al van voor de
fusie van NRC en Algemeen Handelsblad
(1970), al heette het toen ‘NRCryptogram’. Steenhuis: “Jarenlang is het door
H.A. Scheltes gemaakt. Hij geldt als de
geestelijk vader van het Nederlandse
cryptogram. Na zijn dood in 1987 nam
ik het over. Toen was het voor mij nog
een hobby, waar ik naast mijn advocatenwerk alleen ’s nachts tijd voor had.”
Maar het groeide uit tot zijn hoofdwerk
met een professionele organisatie. ‘Studio Steenhuis’ – vier medewerkers, gevestigd in een pand aan de Amsterdamse Herengracht – maakt allerlei brein-

Gram

Voor tienduizenden Nederlanders is het
weekend niet compleet als er niet nagedacht kan worden over opgaven als ‘Lopend vuurtje (12)’. Het plezier van deze
hersengymnastiek schuilt in het reconstrueren van de talige gedachtekronkel
van de maker: ‘lopend vuurtje’ – iets
met gerucht of is dat te makkelijk? Hé:
burengerucht is twaalf letters. Maar wat
heeft dat met lopen te maken? Niets.
Welke andere aanknopingspunten zijn
er? Misschien moeten we het letterlijk
opvatten? Vuur waar iemand mee loopt,
een fakkel? Ja! Fakkeldrager, twaalf letters!” Bij zo’n vondst voelt de puzzelaar
een schouderklopje van z’n eigen hand.
Hoe omschrijft Steenhuis zelf het
specifieke van zijn Scrypto’s? “Het gaat
om associaties bij woorden en uitdrukkingen, maar niet de meest voor de
hand liggende.” Wat zou hij dan bijvoorbeeld bij het woord cryptogram
voor omschrijving bedenken? Zonder
aarzeling: “ ‘Verborgen woede’ of zoiets.
Ik zou afzien van gram in de betekenis
van ‘gewicht’, omdat die betekenis de
eerste is waar je aan denkt.” Wat zijn de
leukste vondsten? “Het is prachtig als je
een woord omschrijft in een betekenis
die het niet heeft, maar die het gehad
zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld: ‘On-



M c D r iv e- m e a l s

We worden gemaand ons te verzamelen
voor de tweede ronde. Iedereen neemt
weer plaats aan de tafeltjes. ‘Drie, twee,
één – start!’ Geritsel van papier. Daarna
de gespannen rust van een examenzaal.
Bedaard gekuch, hier en daar krast een
potlood, soms gevolgd door wild gegom. Bij de tweede puzzel reken ik
uit dat de deelnemers nauwelijks één
minuut per te vinden woord hebben. Ik
pieker minutenlang over 13 horizontaal, 
Foto: Onze Taal



verbeterlijk, zeven letters’. De oplossing
is perfect. En die kun je ook omdraaien:
‘Perfect’ als omschrijving geven voor het
woord onverbeterlijk.”
Niet iedereen is het gegeven om een
sluitend cryptogram te maken. Waarom
zijn sommige cryptogrammenpuzzels
slecht? “Dat ligt bijvoorbeeld aan de
vorm, met drie ‘dooie’, dat wil zeggen
niet-kruisende, letters aan het eind van
een woord. Dat oogt niet alleen lelijk,
maar puzzelaars moeten het dan ook
doen zonder extra hulpletters. Óf de
omschrijving rammelt. Vaak kiezen
amateurs té voor de hand liggende
woorden en bijbehorende omschrijvingen. Als de oplossing klok is, gebruiken
ze ‘klepel’ in de omschrijving. Dat is
te simpel, omdat klepel altijd in combinatie met klok voorkomt.”
Ziet Steenhuis een overeenkomst
tussen maker en oplosser? “Ja, beiden
bezitten het vermogen om allerlei verbanden tussen woorden te leggen. Je
moet daarboven de luiken helemaal
openzetten. Probeer direct in verbinding
te staan met je optimale creativiteit op
taalgebied.”

Scrypto-ontwerper Jelmer Steenhuis: “Het gaat om associaties bij woorden en uitdrukkingen.”
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‘McDrive-meals werken als een sterk
zuur (9)’, en kom er niet uit. Ten Brink
is nu als eerste klaar, op de voet gevolgd door Verbeek. Ida Muller zit helemaal vast en levert na een half uur een
bijna blanco puzzel in. Ook 13 horizontaal (wegvreten) heeft ze niet gevonden.
Ze is op forse achterstand gezet. Een
podiumplaats is dit jaar verkeken.
In de laatste pauze is er gemor over
opgave 12 horizontaal uit de tweede
ronde: ‘Het hele orkest volgt het hout
(5)’. Oplossing: noten. Geen sterke, sluitende omschrijving, volgens sommigen.
Heeft Steenhuis ooit echt geblunderd?
“Ik heb vroeger in mijn jeugdige overmoed weleens te beladen woorden gekozen, zoals concentratiekamp. Heel
begrijpelijk dat dat mensen gekwetst
heeft. Ook een cryptische omschrijving
voor kruiswoordraadsel waarbij ik verwees naar de kruiswoorden van Jezus.
Hetzelfde geldt voor een gek figuur
slaan met in de omschrijving een zinspeling op iemand met een psychiatrische aandoening. Ik ben wat voorzichtiger geworden, maar mensen lopen
tegenwoordig ook niet meer zo snel te
hoop. Afgezien van die beladen woorden is er ook weleens discussie over
omschrijvingen. In de voorronden hadden we de opgave ‘Ober’ met als oplos-

‘Gedisciplineerde Rotterdammer (8)’,
daar heb ik geen minuut voor nodig:
Spartaan natuurlijk.
sing aannemer. Dat vind ik nou een
schoolvoorbeeld van een mooie Scrypto-omschrijving. Maar er kwam wel
protest van mensen die aangever ook
goed vonden. Toch konden we hun
geen gelijk geven. Aannemer is precies
de goede oplossing vanwege de kreet
‘Aannemen!’ die vroeger werd gebruikt
om de aandacht te trekken van het
bedienend personeel.”


Pr ac h ti g e t eg e n s t e l l i n g

Wat voor ontwikkelingen heeft het
Scrypto doorgemaakt? “Het gaat tegenwoordig iets meer richting kennispuzzel. Daarbij moet je culturele kennis en
associatief taaldenken combineren. Bijvoorbeeld: ‘Een museum in New York
heeft een muzikale vestiging in Texas’:
Whitney Houston. De vorm van de puzzel is in de loop der jaren ook veranderd. We hebben de symmetrie verlaten,
het is nu een ‘vrij’ diagram, waarbij de
vorm niet per se de keuze van de woor-

Crypto’s voor dummy’s
Voor heel wat puzzelaars blijft het cryptogram met raadselen omgeven. Zij houden het bij
hun ‘gewone’ kruiswoordpuzzel of doorloper. Maar dat zijn voor cryptogramliefhebbers
wat een potje pesten voor fanatieke bridgers is. Toch is het principe van het cryptogram
eenvoudig: het te vinden woord is niet regelrecht uit de omschrijving af te leiden zoals bij
een kruiswoordraadsel (‘Hoofdstad van Italië (4)’) maar zit ‘verborgen’ in de omschrij
ving.
Cryptogrammen zijn er in vele soorten en maten. Er is niveauverschil, maar er is vooral
een belangrijk onderscheid in de manier waarop het woord ‘verstopt’ is. Een van de sim
pelste vormen is het anagram oftewel de letteromzetting. ‘Kunstenaarsruimte voor een
relatie (7)’: atelier. Een andere vorm is die waarbij in de omschrijving ‘niets’ voor de o
staat, of ‘u’ voor ge: ‘Niets in de grove mond om te lezen (4)’: boek. Zo zijn er nog wel vijf
tien varianten waarbij het meer om de vorm dan om de betekenis gaat. Maar de ware
cryptofanaat wil een hersenkraker waarin met dubbele betekenissen wordt gegoocheld:
‘Schuld door schaamte (4)’: rood. Of waar het oplossen aankomt op een gedachtetwist:
‘Moordbrigade (16)’: opruimingsdienst. Daarvoor kun je terecht in de eredivisie van het
cryptogrammen: de puzzels in onder andere NRC Handelsblad (het Scrypto), de Volkskrant
en De Groene Amsterdammer.
In dat laatste weekblad verscheen in 1949 het eerste vaderlandse cryptogram, dat
overigens nog bol stond van de anagrammen. In de jaren die volgden, zou het Nederland
se cryptogram zich ontwikkelen tot een puzzel die uniek is in de wereld, zoals dr. H.J.
Verschuyl (puzzelnaam van de taalkundige prof. dr. H.J. Verkuyl) omstandig uitlegt in
Het geheim van de puzzel (2005). Hij schetst hoe in de beginjaren de nadruk nog ligt op
de vorm. De laatste twintig jaar heeft de betekenis de overhand gekregen.
Vandaag de dag heeft ‘het crypto’ een eigen cultuur, met clubs en websites. De be
kendste is Jaspers cryptogrammensite. Gingen vroeger in de loop van het weekend de puz
zelaars via telefoon, fax of bittertafel in overleg over de oplossingen, voor de luie puzze
laar van nu biedt internet uitkomst. Oplossingen zijn al te vinden nog voor de krant of het
weekblad in de bus valt.
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den bepaalt, maar eerder andersom: de
gekozen woorden bepalen de vorm van
het diagram. Maar inhoudelijk zit er
niet veel rek meer in. We hebben een
databank met 25.000 opgaven opgebouwd. Bijna alles is al een keer langs
geweest. Door nieuwe omschrijvingen,
bijvoorbeeld met leenwoorden en neologismen, moeten we proberen om het
fris te houden. Neem het woord wetsuitlegging, daar kun je een mooie omschrijving bij bedenken. Het is te lezen als
een juridische samenstelling, maar ook
als twee Engelse leenwoorden: wetsuit
en legging. Of denk aan een neologisme
als meestamper, een combinatie van
meest en amper, wat natuurlijk een
prachtige tegenstelling is.”


Beker

De derde en laatste ronde doe ik, buiten
mededinging, flink mee. ‘Gedisciplineerde Rotterdammer (8)’, daar heb ik geen
minuut voor nodig: Spartaan natuurlijk.
En ‘Pessimistische omgeving (15)’ zie ik
voor mijn doen ook snel: depressiegebied. Ik krijg bemoedigende knikjes van
de surveillanten. Maar bij de omschrijving ‘Bus (8+6)’ blijf ik te lang hangen.
Zulke ultrakorte aanwijzingen zijn vaak
het moeilijkst. Ik probeer, de woorden
van Steenhuis indachtig, alle sluizen
open te gooien: bus, bus – dat heeft
natuurlijk niets met een gewone bus te
maken. Buskruit? Kom ik niet verder
mee. Zou het iets uit de wielersport
zijn? Daar is bus het woord voor een
groepje geloste renners die in een
bergetappe proberen binnen de tijdslimiet te finishen. Ik speur in de krochten van mijn lexicaal geheugen, maar
nergens zie ik een glinstering die naar
een oplossing leidt. Als er wordt afgeteld voor het einde, heb ik dit Scrypto
voor driekwart ingevuld, maar ‘Bus
(8+6)’ heb ik niet gevonden. De oplossing blijkt de mooiste van de middag:
zwerende vinger.
De punten worden berekend.
Steenhuis neemt het woord. Het brons
is voor de betrekkelijke outsider Jaap
Damsma. Herman ten Brink is tweede
geworden. Dan weet iedereen wie eerste is. Rien Verbeek is met recht de
Michael Schumacher onder de cryptogrammers. Wéér gaat de beker mee

naar Wijk bij Duurstede.

Steenhuis’ crypto
Studio Steenhuis maakte in de aanloop naar het NK Scrypto een
cryptogram waarin veel oplossingen met taal en communicatie te
maken hebben. De oplossing vindt u op bladzijde 215.
Horizontaal
2. Stoornis waar niemand wat aan kan doen (6)
6. Niet pips (9)
7. NK Scrypto (9)
8. In de stijl van e-mail (10)
9. Kun je per tien krijgen (7)
11. Piano-examen (5)
Verticaal
1. Gingen in een verkeerde vervoeging
door de lucht in het bos (8)
3. Troost voor puzzelaars (11)
4. Beroepsfamilieleden (11)
5. Leenwoorden (6)
7. Kabelomroep (4)
10. Die manschappen zijn niet meer fris (3)
© www.studiosteenhuis.nl / www.scrypto.nl

Stoer brommen
op de anaaldijk

een uitstapje als dit niet vaak maken,
maar we het genre toch wel erg leuk
vinden, hebben we besloten dit soort
gevallen eens te verzamelen voor in het
bínnenwerk van Onze Taal.
Hebt u foto’s van teksten in de openbare ruimte die door passanten zó zijn
veranderd dat ze iets anders zijn gaan
betekenen? Of hebt u teksten die taalfouten bevatten, maar die door betweters zijn gecorrigeerd of aangevuld?
Stuur ze naar: taalvandaal@onzetaal.nl,
of eventueel naar Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. Ook oudere foto’s zijn welkom.
Ten slotte: het spreekt natuurlijk voor
zich dat ú niet degene bent die de bordjes hebt toegetakeld (of hebt laten toetakelen). Uiteraard willen wij niemand
aanzetten tot vandalisme.
Hier alvast enkele foto’s ter inspi
ratie.

Oproep: veranderde teksten op straat
Redactie Onze Taal

I

Foto: Paul Nagtegaal

de foto keek, kon je dat ook zien.
Normaal komen dit soort gevallen
niet in aanmerking voor de rubriek
‘Ruggespraak’, omdat die eigenlijk gereserveerd is voor ónbedoeld grappige
taalkronkels, en daarvan was hier dus
geen sprake. Toch vonden we dit geval
zó aardig dat we voor deze keer de criteria iets hebben opgerekt. Omdat we
Foto: Saskia Aukema

Foto: Raymond Noë

n het meinummer van Onze Taal
stond achterop, in de rubriek ‘Ruggespraak’, een foto van een verkeersbord
in Leeuwarden met de tekst: “Omleiding: Fietspad gestolen”. Dat laatste
woord had natuurlijk moeten zijn: gesloten. Kennelijk had een lollige passant,
zo suggereerde de inzender van de foto,
de t en de l verwisseld. Als je goed naar
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Foto: Paul Tolenaar

Eilandhoppen, een citytrip
of open jaw de wereld rond?
De taal van reisreportages
Niemand gaat tegenwoordig nog
gewoon vakantievieren op de Veluwe
of Terschelling. We ontsnappen naar
een nieuw buitenland, niet voordelig
maar ‘on a budget’. Het ANWB-tijd
schrift Reizen Magazine bestaat 75 jaar,
een periode waarin bedaagde reistaal
veranderde in reisporno.

Harri Theirlynck en
Matthijs de Winter
hoofdredacteur en redacteur
Reizen Magazine
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n 75 jaar is er veel veranderd, maar
niet alles. De geijkte adjectieven en
bepalingen zijn nog steeds de vaste
ingrediënten van de reiskolommen. In
1990 schreven we in Onze Taal over het
reisverhaal: “Substantief en adjectief
zitten als Maagdenburger halve bollen,
als Siamese tweelingen, aan elkaar
vast.” ‘Pittoreske huisjes.’ ‘Trotse bergbewoners.’ ‘Vriendelijke oude vrouwtjes.’
‘Bourgondische zuiderlingen.’ Van 1936
tot 2011 bevolken zij de reisverhalen.
Wat dat betreft is er niet veel veranderd.
Het adjectief zit kennelijk diep in het
DNA van de gemiddelde reisauteur.
Haal het adjectief uit reisverhalen en
-brochures en je kunt vijftig procent
besparen op de drukkosten. Niks mis
mee, overigens, met een mooi adjectief.
Shakespeare was er dol op. Maar gedenk Karel van het Reve. Hij schreef dat
mensen die veel adjectieven gebruiken,
geneigd zijn steeds dezelfde zinscon-

structies te gebruiken. ‘De lage wolken
van de gekwadrateerde cirkel hangen
boven het groene wasgoed van de ongebreidelde stad.’ Karel van het Reve
noemde dat ‘tijdschriftstijl.’


Engels

Op zoek naar hedendaags reisjargon?
Tik op internet als zoekterm ‘reisverhaal’ in. Dikke kans dat je op een persoonlijk blog terechtkomt met daarop
een gepolijst exposé, doorspekt met superlatieven. Een doorwrocht hallelujaverhaal zonder wachttijden op tochtige
perrons, buikkrampen in de hangmat,
riekende medepassagiers of gehorige
hotelkamers. Een voorbeeld. ‘Mijn
vrouw en ik hadden een online checkin, free seating en toen zijn we via een
stop-over doorgevlogen naar Bangkok.
Vanuit het vliegtuig leek Thailand op
een lappendeken en bij aankomst sloeg
de warmte ons als een natte handdoek

in het gezicht. En toen hebben we heel
basic geslapen in een rustiek bed &
breakfast en toen hebben we met een
local rondgereden. Helemaal goed! Voor
het voorjaar hebben we al een citytripje
gepland naar Booming Belgrado en volgende zomer willen we een feelgoodreis
maken naar Swaziland.’ Bent u er nog?
Lag de nadruk in 1936 op vakanties
in de Benelux en Europa met de fiets of
auto, tegenwoordig vlieg je voor een
paar tientjes tot ver over de evenaar.
Vooral het reizen per vliegtuig heeft
voor een enorme toename van Engelse
termen gezorgd in reisverslagen (boarding, check-in, free seating, stop-over).
Nu zijn de hierboven geciteerde onlinevakantiedagboeken niet te vergelijken
met journalistieke reisverhalen in tijdschriften en kranten, maar ook reisjournalisten maken gretig gebruik van deze
Engelse reisterminologie.


Sh ow, d o n ’ t tell

Het artikel ‘Het vruchtenland van Californië’, door Cornelia de Groot, verscheen in de Toeristenkampioen van
1936. Bijna 75 jaar later publiceerde
Reizen Magazine ‘Roadtrip Californië:
‘Don’t forget your water’ ’, van de hand
van Teake Zuidema. Om te beginnen
springt natuurlijk het Engels in de titel
in het oog, maar er zijn meer verschillen. Zwart-witfoto’s tegenover kleur,
een kort verhaal destijds (vier pagina’s)
tegenover een uitgebreide reportage nu
(twaalf pagina’s). Een intro (de korte,
vetgedrukte inleiding boven een verhaal) was in de reisjournalistiek anno
1936 afwezig. Het reisverhaal begon gewoon met een lange, statige inleiding,
zoals men in die dagen gewoon was:
Te St. Helena, gelegen te midden van
de uitgestrekte wijngaarden in de
Napa Vallei, hebben wij het negende
wijnoogstfeest luisterrijk meegevierd,

Elf reisclichés
In de 75 jaar dat Reizen Magazine (voorheen Toeristenkampioen) bestaat, zijn er heel wat
reisclichés en nietszeggende containerbegrippen ontstaan die maar terug blíjven komen
in reisverhalen. Een reisimpressie in elf hardnekkige reisclichés die écht niet meer kunnen:
Dit is een stad van contrasten. Oud ontmoet nieuw, op deze plaats komt de geschiedenis tot leven. Als een gratis openluchtmuseum ligt de stad aan je voeten. In het
pittoreske centrum, een mekka voor shopaholics, heb je vanaf de kerktoren een weids
en adembenemend uitzicht over de omgeving. Toch is de stad het best bewaarde
geheim van de streek. Een verborgen juweel in een oase van rust.

en daarbij de gelegenheid gevonden
de mooie omgeving voor de zooveelste maal te bewonderen.
Vandaag de dag valt de reisschrijver in
een knallend intro met de deur in huis:
Een autoroute door de woestijnen
van Californië. Wat je nodig hebt
is een volle tank, een roadmap en
water. Let’s go!
Kort en krachtig. Het is zweepslag op
zweepslag. Hoe anders was het in 1936.
De auteur van de Toeristenkampioen bedient zich van een plechtige, archaïsche
stijl, de zinnen zijn lang (tachtig woorden is niks) en wijdlopig, met veel uitweidingen en encyclopedische weetjes.
Sommige destijds geliefde woorden
kom je vandaag natuurlijk niet meer
tegen. “Bosschages”, “hemelkoepel” en
“in den klaren morgen” zijn passé.
Maar er zijn pregnantere verschillen.
Cornelia de Groot schrijft in haar verhaal dát het mooi is: “Een kijkje in zoo’n
‘winery’ is werkelijk de moeite waard.”
En dat het heet is: “De Napa Vallei verheugt zich in een klimaat, dat des winters zelden het kwikzilver beneden de
30 graden Fahrenheit doet dalen en het
des zomers meestal doet schommelen
tusschen de 75 en 90 graden …” In de

hedendaagse reisjournalistiek is dat een
doodzonde. Het adagium in alle recente
tijdschrifthandboeken luidt: ‘Show,
don’t tell.’ Laat zien waaróm het mooi
is. De moderne reisauteur toont en benoemt, en laat de lezer zelf de conclusie
trekken: “De Coloradorivier kruipt als
een slang rond mesa’s, rotsblokken …”,
“Heel, heel ver in de diepte bewegen
twee mensen op de fiets door het landschap.”
En anno 2011 moet de lezer zelf maar
uit de tekst opmaken dat de temperatuur in Californië aan de hoge kant is.
Hoeveel graden het precies is, wordt
niet vermeld, maar de hitte walmt je uit
de tekst tegemoet:
Een harde, hete wind blaast dwars
over Interstate 15. Een bord langs de
weg adviseert ons de airco uit te
schakelen om te voorkomen dat de
motor oververhit raakt.
Vervolgens citeert de schrijver kort en
krachtig enkele verkeersborden: “HEAT
KILLS!”, “Don’t forget your water.”
Een groot verschil is verder het gebruik van verschillende tekstfuncties.
De tekst uit 1936 is een doorlopend relaas in broodletter met een paar tussenkopjes. Alle informatie en beleving zit
erin. Een extra tekstblok met praktische 

Van Toeristenkampioen tot
Reiz& Magazine: 75 jaar
reisreportages.
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informatie, onder het verhaal, moest
nog worden uitgevonden door de reisauteur. Evenals het kader. Tegenwoordig wordt de concrete temperatuur
onder het verhaal vermeld onder het
veelzeggende kopje “Beste reistijd”. En
natuurlijk wordt voor meer feitelijke
informatie doorverwezen naar internet.
Het verhaal dient in de eerste plaats
als vermaak. Kaders, streamers (groot
gedrukte citaten uit het stuk tussen de
tekst door) en vetgedrukte tekstblokken
fungeren ook als typografische ‘instapmomenten’. Al die dingen zijn bedoeld
om de verwende hedendaagse lezer
snel weer het verhaal in te trekken,
mocht hij worden afgeleid door leukere
zaken.


Ver si ertru c

Waar komen al die Engelse termen in
reisverhalen toch vandaan? Het antwoord is simpel: uit de reiswereld. Het
reizen zelf is doorspekt met Engels, het
is de taal van de reiziger geworden. Was
je vroeger een ontdekker, nu ben je een
‘first timer’. Ging je 75 jaar geleden op
stedenreis, nu ga je ‘citytrippen’. Reis je
dwars door een continent, dan doe je
aan ‘overlanding’. En bij dat alles heb je
natuurlijk niet een gouden creditcard in
je kontzak, maar zo’n reis maak je ‘on a
shoestring’. Tegenwoordig vlieg je ‘lowcost’, zeg maar voor een grijpstuiver,
heel Europa door op zoek naar nieuwe
‘getaways’.
Al die Engelse termen lijken vaak
ingezet te worden als versiertruc. De
Amerikaanse reisjournalist Chuck
Thompson muntte de term travelporn
(‘reisporno’) voor deze mooimakerij van
de werkelijkheid. Zonder twijfel de
mooiste reispornoficatie lees je in de
‘inflight magazines’ van luchtvaartmaatschappijen. Als het salvo van een machinegeweer vliegen de alliteraties je om
de oren. ‘Booming Belgrado’, ‘prachtig

Parijs’, ‘bruisend Berlijn’ of ‘machtig
Madrid’. Alle hotels zijn ‘karakteristiek’,
‘sfeervol’ en ‘bijzonder’. Een eiland met
palmen wordt al snel een ‘paradijs’,
een hotel op het platteland is vreemd
genoeg altijd ‘rustiek’ en in landen
vind je meer ‘adembenemende contrasten’ dan thuis in je lcd-scherm. Als
alles zo adembenemend is, dan wordt
reizen nog een levensgevaarlijke bezigheid. En alle steden zijn ‘het best bewaarde geheim’, waar de luchtvaartmaatschappij jou maar wat graag heen
vliegt.


L a n g u it i n  d e ko lo m m e n

In de reisreportages van nu treedt de
reisschrijver vaak en gretig op de voorgrond. Al te persoonlijke indrukken van
de auteur waren anno 1936 uit den
boze. In het verhaal van Cornelia de
Groot komt een schuchter wij welgeteld
twee keer voor. In de ik-vorm schrijven
is onbestaanbaar voor de vooroorlogse
reisauteur. Die lijkt meer op een vriendelijke aardrijkskundeleraar die op stap
gaat voor lesmateriaal. De docent beschrijft, licht toe en strooit met weetjes.
Wikipedia avant la lettre. Reizen is
vooral een serieuze zaak. Vakantie is
heel ver weg.
Dat is 75 jaar later wel anders. In de
eenentwintigste eeuw gaat de gemiddelde reisauteur het liefst languit in de
kolommen liggen. Literaire pretenties,
al dan niet geslaagd, zijn vaak niet van
de lucht. Een reisverhaal wordt al snel
een hoogstpersoonlijk essay waarin de
belevenissen en indrukken van de auteur soms belangrijker lijken dan de cultuurlijke en natuurlijke omgeving. Teake
Zuidema truffeert in ‘Roadtrip Colorado
& Utah (Ga je auto uit & voel de natuur)’ in Reizen Magazine van april 2011,
zijn verhaal met ik-zinnetjes: “Ik loop
langs modewinkels”, “ ‘Hoe bedoel je
dat’, roep ik vanaf de twaalfde rij”, “Het

(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kun je doorstuderen voor een Master of Education voor de
vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlands en
wiskunde. Kom naar een van de open dagen of kijk op www.ca.hu.nl > masters voor
meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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Verklarende
reiswoordenlijst
Enkele veelgebruikte hedendaagse
reistermen:
citytrip is een goed Nederlands
woord voor: stedentrip, maar dat
wordt toch aanzienlijk minder
gebruikt
eilandhoppen luie vertaling van het
Engelse islandhopping; wil eigenlijk
zeggen dat je tijdens je reis verschil
lende eilanden bezoekt
feelgoodreis reis waarin ook vrijwilligerswerk wordt gedaan
fly-drive vakantievorm waarbij je
vliegt naar een bestemming en daar
een autorondreis maakt
getaway uitstapje, korte trip
glamping nieuwe vorm van luxe kam
peren (zie ook de column van Aaf
Brandt Corstius in Onze Taal van
februari/maart dit jaar, blz. 57 –
red.)
leunstoelreizen thuis lezen (wegdromen) over reizen, meestal in
reistijdschriften of -boeken
momcation een vakantie alleen voor
moeders
open jaw vliegticket waarbij je vliegt
naar de ene plaats, maar vertrekt uit
een andere plaats
reisbijbel reisgids
singlereis reisvorm voor alleenstaan
den die in een groep willen reizen
stop-over meestal een stad waar je
overstapt van het ene vliegtuig in
het andere, op weg naar je uiteindelijke bestemming
twitrip tijdens je reis Twittertips
vragen over de bestemming

duurt niet lang of ik ga keihard onderuit.”
Avontuur en beleving van de ik-persoon is wat de klok slaat. Groeiende
irritatie bij de lezer ligt op de loer.
Bas Heijne schreef ooit over zijn ervaringen met een Reishandboek voor
India. In die gids zat zó veel persoonlijkheid en “bemoeizucht” – “Kijk naar
de mensen, probeer hen te doorgronden
…” – dat Heijne de gids uiteindelijk
maar in de trein liet liggen.
De redactie van Reizen Magazine
neemt sinds 2008 in haar briefings aan
reisauteurs niet voor niets de volgende
zin op: “Een reisreportage vanuit ikperspectief kan enorm leuk en inspirerend zijn. Als je het kunt. Zeven prachtige ik-verhalen in één maandblad wordt

stomvervelend.”

Illustratie: Hein de Kort

Uit onderzoek blijkt dat nogal wat Nederlanders
op vakantie liever niet te veel landgenoten
tegenkomen. Waarom is dat? Heeft het te
maken met ons gedrag? Of vooral met ons
táálgedrag?

Frank Jansen

Niet hier …
daar zitten Nederlanders!
Eigen volk en eigen taal op vakantie

H

erkent u dit? U zit gezellig
met anderen op een terrasje
in een buitenland. Er komt
een stel aan. De man heeft een tafeltje
gevonden en wil neerploffen. Zijn
vrouw sist: “Niet hier … daar zitten Nederlanders!” Of sist u misschien zélf zo?
Uit een enquête van de Nederlandse
Taalunie bleek vorig jaar dat de helft
van de Nederlanders op vakantie het
liefst zo weinig mogelijk Nederlands
hoort. Wat stoort ons zo aan ons? Speelt
de taal daarbij een rol? Een boeketje betwistbare generaliseringen, geplukt uit
opinies op discussiefora en gesprekken.



afr it s b ro ek

Het kost ons weinig moeite om in het
buitenland de andere Nederlanders eruit te pikken. Dat komt allereerst door
hun uiterlijk. Nederlanders nemen veel
ruimte in. Ze zijn vaak lang en dik en
hebben daar zelf geen problemen mee.
Maar de lokale bevolking weet niet

waar ze moeten kijken, vooral bij goed
weer. Want dan blijft er ook nog eens
veel van onze grote lijven onbedekt.
Is het weer wat minder, dan kleedt
de Nederlander zich sportief, dat wil
zeggen in zeilkledij: korte, hoogsluitende regenjassen in twee of drie primaire
kleuren met de naam van de fabrikant
op de achterkant. Praktisch nut gaat
voor decorum. Een rugzakje gaat ook de
schouwburg in. Maar het pronkstuk is
toch wel de afritsbroek. Korte broek en
lange broek in één. En dat rare horizontale ribbeltje? Ach, dat valt niet zo op
door de vele buitenmodel opgestikte
zakken, die bedoeld zijn voor machetes,
hakbijlen en andere voor de Dordogne
onontbeerlijke attributen.


Lu i d ru c h ti g

Laten we het oog verruilen voor het oor.
Want hoe klinken Nederlanders? Nederlanders maken lawaai. Of het nu komt
door die grote lijven of iets anders,

maar hun stemmen klinken hard. Ze
dempen het volume niet als de omstandigheden dat vereisen en barsten uit in
collectief gezang wanneer ze daar maar
zin in hebben. Ze zijn trouwens überhaupt aan de mededeelzame kant. Ze
vertellen schaamteloos over hun ziektes, liefdesleven en andere onderwerpen
uit de privésfeer. In een restaurant praten over je aambeien? Moet kunnen.
Dat alles maakt Nederlanders zeer aanwezig, om niet te zeggen opdringerig.
Als de sfeer positief is, uit zich dat in
contact zoeken, klitten en confidenties.
Dergelijke avances afslaan is geen optie.
In discussies komen Nederlanders
eerlijk voor hun mening uit, maar ze
hebben weinig oog voor het standpunt
van de ander. Als iemand een afgezaagde grap vertelt, lachen ze niet alleen
niet, maar zeggen ze bovendien dat ze
een veel betere weten. Of ze beginnen
een riposte met: ‘Dat is natuurlijk on
zin.’ Betweters zijn het.
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Veel Nederlanders denken dat ze de
buitenlander al een heel eind tegemoetkomen door in een koeterwaals van eigen
fabricaat te spreken.
In commerciële transacties onderhandelen ze brutaal, maar in de eindfase
houden ze de hand op de knip. Zuinig
zijn ze, op het beknibbelende af en zonder levensvreugde. Denk aan het echtpaar dat net in een stadje aangekomen
is en ’s avonds ergens wil eten. Alle restaurants langs, met een zuinig mondje
alle menu’s lezen, discussiëren, vooral
over de prijs-kwantiteitverhouding,
hoofden schudden en dan teruggaan
naar het ANWB-restaurant.
Ten slotte, als Nederlanders iets niet
bevalt, zijn ze niet op hun mondje gevallen. Nuances wijken dan snel voor
scheldpartijen. Ze kafferen dan ook
zelfs het horecapersoneel uit.


Rooskleur i g

Nederlanders denken vaak ten onrechte
dat ze de taal van het vakantieland verstaan. Ze knikken ijverig als iemand iets
uitlegt maar eigenlijk begrijpen ze er
niets van. Velen schatten hun spreekvaardigheid nóg rooskleuriger in, maar
dat komt waarschijnlijk doordat ze denken dat ze de buitenlander al een heel
eind tegemoetkomen door in een koeterwaals van eigen fabricaat te spreken.
Dat dit wangedrag helaas niet tot de
vakanties beperkt is, bewijzen de collecties taalblunders in boekjes als I always
get my sin en Lass mal sitzen.
Kan het erger? Zeker, er zijn landgenoten die denken dat iedereen eigenlijk
Nederlands spreekt, maar stront in de
oren heeft. Deze blijven gewoon Nederlands spreken, maar doen dat dan een
beetje harder. Echt gebeurd, op een
Spaans terras:
-

Een glaasje melk alsjeblieft!
?
Een GLAS MELK graag.
??
Een. Glas. Melk.
???
MÉL-LÚK.

Tegen deze achtergrond wordt een andere uitslag van de Taalunie-enquête
wat begrijpelijker: meer dan 60%
van de Nederlanders maakt het niet
uit of ze naar een vakantieland gaan
waar ze de taal niet van spreken.
192
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Er is overigens wel een andere kant.
Een forse minderheid van 20% geeft
aan graag voor alle zekerheid een reisleider, gids of campingbeheerder te hebben die Nederlands spreekt. Het zou me
niets verbazen als het werkelijke percentage veel hoger zou liggen omdat
men zich hier eigenlijk een beetje voor
schaamt.
Daar komt bij dat begrip relatief is.
Je begrijpt altijd wel iets, maar je hebt
meestal geen flauw idee hoeveel je níét
begrepen hebt. Soms word je daar wel
mee geconfronteerd. Zoals in een restaurant in Frankrijk, waar een Nederlandse man geen orgaanvlees wilde, en
dus koos voor ‘rognons de veau’, want
op grond van zijn school-Frans dacht hij
dat hij dan wel reepjes kalfsvlees zou
krijgen. Maar het bleken kalfsnieren te
zijn. Via het woordenboek ontdekte hij
naderhand dat een ‘rein’ (‘nier’) een
‘rognon’ wordt zodra je hem in de pan
gooit.
Maar vaak is er ook meer dan alleen
een béétje onbegrip. Een Nederlander
vroeg in Frankrijk de weg. Uit de uitleg
van de Fransman meende hij opgemaakt te hebben hoe hij verder moest,
maar hij bleef maar ronddolen. Achteraf
bleek dat hij de tunnel had gemist –
geen wonder, want Fransen spreken dat

woord uit als ‘tuunèl’, en dat had hij er
in die Franse woordenstroom net even
niet uitgehaald.


G e h e i m ta a l

Slechts weinigen in het buitenland verstaan Nederlands. Daarom is Nederlands zo handig als geheimtaal. Want
hoe groot is nu het risico dat je van al
die zeven miljard gespreksgenoten precies iemand treft die Nederlands verstaat? Toch is het wat dat betreft oppassen geblazen. Wie heeft nog nooit in
een buitenlandse vertrekhal op het punt
gestaan om een medereiziger eens
ongecensureerd te bespreken, om net
op tijd te ontdekken dat die gewoon je
eigen taal sprak?
Soms kan het ook écht pijnlijk worden. Mijn vrouw en ik stonden eens een
keer in een buitenland bewonderend te
kijken naar Frans Hals’ indrukwekkende
Familieportret in een landschap, waarop
onder meer een parmantige zwarte bediende te zien is. Wij zwegen, net als
twee andere bezoekers. Na een tijdje
vroeg mijn vrouw zich hardop af: “Hoe
zou die Hals toch aan zo’n lekker zwartje zijn gekomen?” Het andere stel keek
even naar ons, toen naar elkaar en deed
vervolgens twee stappen opzij.
Dat wij in het buitenland denken niet
verstaan te worden, is trouwens niet het
enige misverstand. Het andere is dat
mensen die wij niet verstaan geen aanstootgevende dingen zeggen. Maar zouden al die buitenlanders op die terrasjes
werkelijk zo hartstochtelijk discussiëren
over het aantal dimensies in de snaartheorie, of over de poëzie van Voltaire?
Welnee, die bespreken ons. Ongecensu
reerd.

Taaltrainingen op locatie
De Taaladviesdienst geeft geregeld taalcursussen bij instellingen en bedrijven.
We bieden de volgende trainingen aan:
• Spelling
In één dag op de hoogte van alle ins en outs.
Hoe schrijf je er( )van( )uit( )gaan en meld(t)
u aan, en waarom eigenlijk? Hoe spel je
Engelse woorden die ook in het Nederlands
worden gebruikt?
• Opfriscursus grammatica
Dagelijkse taalvragen oplossen met opgefriste grammaticakennis. Is het ‘Zowel
Apple als Samsung ‘verkopen’ of ‘verkoopt’
mobiele telefoons’? En geeft Philips ‘haar’ of
‘zijn’ werknemers ieder jaar een royaal kerst
pakket?

• Leestekens
Snel op de hoogte van de moderne conven
ties. Mag je een komma zetten voor en?
Wanneer gebruik je de puntkomma?
• Duidelijk schrijven
Krijgt u kritiek omdat mensen uw teksten
niet goed begrijpen? Wat kunt u doen om ze
duidelijker en effectiever te maken? Wij laten
het zien aan de hand van uw eigen teksten.
De trainingen kunnen naar wens ook op
maat samengesteld worden, of u kunt twee
of meer trainingen combineren. Meer infor
matie: www.onzetaal.nl/cursussen. U kunt
ons ook mailen (taaladvies@onzetaal.nl) of
bellen (070 - 356 12 20) voor een vrijblijvende
offerte.

Iktionaire

(advertentie)

Al meer dan 10.000
exemplaren verkocht!
Goed geregeld!
De serie Taal geregeld, geschreven
door de Taaladviesdienst van het
Genootschap Onze Taal, heeft een
prestigieuze mijlpaal bereikt: al meer
dan 10.000 exemplaren verkocht!
De serie omvat vier informatieve en
betaalbare boekjes over grammatica,
spelling, leestekens en tekstvormen.

Nieuwsgierig?
Download gratis
proefpagina’s op
www.onzetaal.nl/boeken

Coaches en regisseurs

A

ls de televisie op bezoek gaat bij BN’ers, valt het me vaak op hoe bescheiden zij wonen, vooral de jongere generaties. Summier gemeubileerde flatjes, huurhuizen. Ze hebben ‘het gemaakt’, maar niet in
materiële zin. Ze zijn stinkend beroemd, niet stinkend rijk. De ware valuta van
deze tijd is niet geld, maar aandacht. Anoniem steenrijk zijn achter een hoge
heg bestaat niet meer. Rijke mensen willen op televisie. Desnoods kopen ze de
zendtijd zelf, zie Harry Mens.
Weinig onderzoeksbureaus hebben het vizier zó scherp afgesteld op de tijdgeest als Motivaction. Onlangs publiceerden ze De grenzeloze generatie en de
onstuitbare opmars van de B.V. IK. Die grenzeloze generatie werd geboren vanaf
1986. Die zijn nu dus 25 tot – tja, wanneer de volgende generatie dan ook precies aanbreekt. Van oudere generaties beschouwt 46% zich als een ‘heel bijzonder persoon’. Een opmerkelijke score: voor ‘gewone’ en ‘een beetje bijzondere’
mensen blijft maar weinig over. Maar bij de grenzeloze generatie ligt dat percentage op 68! Dat de jeugd van tegenwoordig een groot ego heeft, was mij al
eerder opgevallen. Rinkel met je fietsbel als ze naast elkaar fietsend de doorgang versperren en de gekrenkte blik waarmee ze omkijken spreekt boekdelen.
Roep ‘au!’ als ze hete soep in je schoot gieten en ze benen beledigd heen (zonder terug te komen met een doekje). Een andere trend bij horecapersoneel van
die leeftijd is om naar je tafeltje te komen en je alleen maar zwijgend aan te
kijken, soms vergezeld van de korte opwaartse hoofdbeweging die ‘Wat mot je’
spelt. (‘Zégt u het eens’, zeg ik tegenwoordig in zo’n geval.)
De mobiele telefoon wordt een steeds groter probleem in schoolklassen, las
ik laatst. Leerkrachten worstelen ermee. Inleveren, verplicht uitzetten, verbieden? Een onderwijskundige adviseerde het instellen van de ‘mediacoach’. Of er
speciaal een formatieplaats voor moest worden vrijgemaakt, vermeldde het bericht niet, maar het idee is dat deze functionaris de leerlingen ‘begeleidt’ bij de
ontwikkeling van het juiste mediagedrag. Wat zou dat in dit geval betekenen?
Een vorm van coaching bij het vinden van het uit-knopje op je mobiel? Mobieltjes mogen aan of ze moeten uit, dat is een zaak van regels en handhaving, wat
valt daaraan te coachen?
Bij zogeheten ‘straatcoaches’ vraag ik me ook altijd af wat die nu eigenlijk
doen. Ze worden ingezet waar jongeren de buurt onveilig maken. Wat valt
dááraan te coachen? Een coach is iemand die je helpt om beter te worden in
wat je doet. Helpt een straatcoach jongeren om nóg beter overlast te veroorzaken? Iemand die ongewenst gedrag bestrijdt, noem je dat een coach? Is dat
niet meer een … ordehandhaver? Is coach hier niet eigenlijk een eufemisme
voor ‘koddebeier’? En als je een koddebeier ‘coach’ noemt, geef je de overtreder dan niet het gevoel dat hij een bijzonder talent is dat alleen wat sturende
ondersteuning nodig heeft? Dat het hier gaat om persoonlijke ontplooiing, in
plaats van doen wat er gezegd wordt?
Je ziet het ook bij de zogenoemde ‘buurtregisseur’, zoals de wijkagent op
een gegeven moment moest gaan heten. De burger, de wet en de sterke arm
worden vervangen door een acteur, een script en een regisseur.
‘Ja sorry hoor, agent, u zegt nu wel dat ik met licht moet rijden, maar ik, ik,
ik vóél het niet. Wat is mijn motivátie?’
‘Oké. Misschien moet je even met je straatcoach praten?’
Geen straf, geen schrobbering, geen standje – aandacht.
In zo’n narcistische schijnwereld ga je je vanzelf ‘heel bijzonder’ voelen.

Jan Kuitenbrouwer
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Reacties
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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.
De redactie kan 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.

Eldert Dekker - Medemblik

I

n het meinummer reageert P.J. Jongerius
op het artikel ‘Wat ruist er door het struik
gewas?’ van Rogier en Michaël Steehouder,
over de vraag wat er nou eigenlijk door
Toon Hermans’ struikgewas ruiste. Hij
oppert dat Hermans wellicht onbewust aan
Napoleon als veroorzaker van het geruis
heeft gedacht.
Maar Hermans kan het hele verhaal best
zelf verzonnen hebben, zoals hij zelf ook zei.
In mijn jeugd in Limburg zag ik op de Duitse
tv (die toen niet in de rest van Nederland
te ontvangen was) een sketch waarin Her
mans een antwoord probeert te vinden op
de vraag “Was wuppert dort im Wupper
tal?” Misschien was dit een voorloper van
de struikgewas-sketch?

Kamptaal
J.H. Kop - Leersum

M

arc van Oostendorp doet in zijn artikel ‘Ook uit Indië?’, in het aprilnummer, verslag van een gesprek met Frans
Schreuder over diens herinneringen aan het
mengtaaltje dat in het interneringskamp
Tjideng werd gesproken. Natuurlijk kan
men in zo’n betrekkelijk kort artikel niet
volledig zijn, maar één aanvulling wil ik u
toch niet onthouden. Als iemand de pineut
was, heette het ook wel dat hij ‘vet geloerd’
was.

Namen van wetten afkorten
Mariette Lokin - juridisch adviseur/wetgevingsjurist, Den Haag

I

n de mei-aflevering van de rubriek ‘Vraag
en antwoord’ komt de vraag aan de orde
wat de juiste afkortingswijze is van namen
van wetten: met alleen hoofdletters
(WMO), of met alleen de eerste letter als
hoofdletter (Wmo). De Taaladviesdienst
antwoordt dat volgens zowel het Witte
Boekje als het Groene Boekje de afkorting
met hoofdletters juist is. Omdat echter on
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Amper
der ambtenaren een andere schrijfwijze in
geburgerd is, kan die volgens het Groene
Boekje ook gevolgd worden, conform het
zogenoemde donorprincipe.
Inderdaad geldt er onder ambtenaren
een andere schrijfwijze. Dat is echter niet
zomaar, maar vanwege een bepaling in de
‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ (Ar)
over het formuleren van citeertitels van
wetten. De Ar (te vinden via Wetten.nl)
bevatten bindende voorschriften voor het
opstellen van wetgeving.
De afkorting Wmo volgt Ar 185, derde
lid, dat luidt: “Slechts het eerste woord van
een citeertitel wordt met een hoofdletter
geschreven.” De meeste wetten van na het
tot stand komen van de Aanwijzingen (in
1992) volgen deze lijn, zoals de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) en de Wet be
scherming persoonsgegevens (Wbp).
Als de titel van een wet woorden bevat
die met een hoofdletter worden geschre
ven, dan kan de citeertitel volgens de Ar
twee of meer hoofdletters bevatten, zoals
de Wet Nationale ombudsman, die als WNo
wordt afgekort. In de praktijk volgen de
afkortingen van de citeertitels dit hoofdlettergebruik, hoewel dit in de Ar niet wordt
voorgeschreven.

Triëren
O.L.E. Jongmans - Wateringen

D

e Taaladviesdienst gaat in de mei-afle
vering van de rubriek ‘Vraag en ant
woord’ in op de betekenis en de herkomst
van het woord triëren (‘selecteren en rang
schikken van patiënten dan wel slachtoffers
naar de aard en ernst van hun klachten dan
wel verwondingen’).
Het woorddeel tri in triëren blijkt, anders
dan je misschien zou verwachten, niets te
maken te hebben met het cijfer drie. Het is
daarom een opmerkelijk toeval dat de ‘tria
ge’ op het slagveld, die in de Eerste Wereld
oorlog voor het eerst in de veldhospitalen
werd toegepast, een schifting van de
slachtoffers in precies drie categorieën was:
‘hoogstwaarschijnlijk niet meer te redden’,
‘kan herstellen bij spoedige behandeling’,

J. Begheyn - Koudekerke

I

n de korte bespreking van het Woordenboek Afrikaans en Nederlands in de meiaflevering van de rubriek ‘InZicht’ staat:
“Het Afrikaanse amper betekent zelfs onge
veer het tegenovergestelde van het Neder
landse amper: ‘bijna, net niet’.” Dit deed
mij onmiddellijk denken aan het gedicht
‘Deesdae’ van de Zuid-Afrikaanse, maar
later in Amsterdam woonachtige dichteres
Elisabeth Eybers (1915-2007), waarin het
gebruik van het woord amper in de laatste
regel mij steeds heeft geïntrigeerd. Het
gedicht beschrijft een gesprek tussen de
dichteres en haar kleinzoon van vijf en een
half. Eybers gebruikt in haar gedichten een
soort Afrikaans-Nederlandse tussentaal,
maar als zij haar kleinzoon hier sprekend
opvoert, citeert ze hem in het Nederlands.
Het laatste couplet van het gedicht luidt:
Hy sê opeens het duurt nog héél héél 		
lang
voor jij doodgaat – nog meer dan 100 		
dagen.
Gulheid oorskry sy rekenkunde, skraag 		
en
vertroos ons, maak ons blij en amper 		
bang.
Die laatste twee regels vind ik prachtig,
maar wat bedoelt zij met amper? Na het
lezen van bovengenoemde bespreking
vraag ik me af: is dit het Nederlandse of het
Afrikaanse amper? ‘Net wel’ of ‘net niet’?
Of speelt de dichteres met beide betekenis
sen?
Foto: Zuid-Afrikahuis

Hermans’ struikgewas

en ‘kan zonder risico wachten op behande
ling’. De tweede categorie werd met voor
rang behandeld, pas daarna keek men naar
de eerste en de derde categorie. Het aantal
overlevenden steeg hierdoor enorm, want
tot die tijd schreef de medische ethiek voor
dat de zwaarste gevallen het eerst werden
behandeld, ook als duidelijk was dat ze niet
meer te redden waren – en ondertussen
stierven er dan mensen die wel gered had
den kunnen worden.

Dichteres Elisabeth Eybers: spel met amper.

X’je [1]: ook in brieven
Martina van Deurzen - Zoetermeer

M

ichiel F.E. van Reenen reageert in het
meinummer op een artikel van Arjen
van Veelen (‘Wat?! Geen kusje?’, februari/
maartnummer), die daarin schreef over het
gebruik van x’jes onder een mail- of smsbericht bij wijze van kusjes. Beide heren
voeren het gebruik van het x’je op als iets
wat eigen is aan het digitale tijdperk, en
wat gebruikt wordt in chatrooms en in smsberichten. Maar binnen mijn familie is de x
als kusje al vele jaren ingeburgerd. Vanaf
het moment dat ik kon lezen en schrijven
(inmiddels zo’n zestig jaar geleden) werden
(en worden) onze informele brieven en
kaartjes naar familie en/of vrienden afgeslo
ten met de gebruikelijke kruisjes. Eigenlijk
altijd drie – waarom is mij niet duidelijk.
Mijn ouders deden dat ook al zo vóór
mij. Ze zijn inmiddels 91 en 87 en hebben
nog nooit via de moderne (sociale) media
gecommuniceerd. Mijn kinderen doen het
ook weer. L’histoire se répète.
Overigens bleek een Franse kennis van
ons geen idee te hebben wat die ‘petites
croix’ te betekenen hadden, dus in Frankrijk
was het gebruik misschien niet bekend.

echter ook het woord meulenbelt, ik meen
uit de Achterhoek. Het betekent ‘de heuvel
waarop een molen gebouwd is’.

Eigen taal in Songfestival-liedjes
Marjo Hunting - Culemborg

D

e rubriek ‘Toen in …’ in het meinum
mer gaat over de taal van Songfestivalliedjes. Ik vond het destijds heel jammer dat
de regel werd losgelaten dat iedere deelnemer in zijn eigen taal moest zingen. Het
charmante, aansprekende karakter van het
liedfestival lag mijns inziens juist daarin be
sloten. Ik herinner me heel wat Nederlands
talige liedjes, en hoewel ze niet gewonnen
hebben, koester ik ze nog steeds als parels:
‘Katinka’, ‘De mallemolen’, ‘Amsterdam’,
‘De troubadour’ … Maar ook bij ‘Eres tú’
gaat mijn hart nog steeds open.

R

iemer Reinsma behandelt in de meiaflevering van zijn rubriek ‘Namen op
de kaart’ namen voor heuvels en andere
ophogingen in het landschap. Hij schrijft
dat het woord belt in de alledaagse taal
alleen nog voortleeft in vuilnisbelt. Ik ken

arc van Oostendorp schrijft in het
juninummer van Onze Taal (‘Boer
roept ‘ja!’’) over de alomtegenwoordigheid van het woordje ja in het gesproken
Nederlands, en over alle verschillende
toepassingen en betekenissen ervan. Er is
een niet door hem genoemde variant die
mij hogelijk intrigeert. Op de gebruikelijke
inleidende vraag bij een ontmoeting –
‘Hoe gaat het?’ – wordt tegenwoordig
steevast geantwoord: ‘Ja, goed’, terwijl
nog niet zo lang geleden ‘Goed’ gebruike
lijk was. Naar mijn gevoel beginnen zeker
negen van de tien ‘respondenten’ met
dat ja. Wie erop gewezen wordt, reageert
verbaasd. Het is ook nog besmettelijk: ik
betrap mezelf er een enkele keer op dat
ik de neiging ertoe bewust moet onder
drukken.

redactie ‘parlement & politiek’

T

D

W.E. Boom - Appelscha

M

Bert van den Braak - PDC Universiteit Leiden,

Ed Jansen - Nieuw-Vennep

Belt

Frank Kneepkens - baarn

Donners (groot)vader

X’je [2]: jaren veertig
e x (in de betekenis ‘kusje’) als afsluiter
in sms- en mailberichten heeft oor
spronkelijk niets van doen met beperkte
ruimte in sms’jes (zoals Arjen van Veelen
schrijft in zijn artikel ‘Wat?! Geen kusje?’,
Onze Taal februari/maart) noch met de snel
le communicatie in chatrooms uit de jaren
negentig (zoals Michiel F.E. van Reenen
schrijft in de rubriek ‘Reacties’ in het mei
nummer). Ik ken de x’jes al uit mijn jeugd.
Eind jaren veertig, begin jaren vijftig was
het ‘in’ om een Engelse ‘penfriend’ te heb
ben, liefst een van het andere geslacht. Je
brief – ruimte genoeg, dus – afsluiten met
een kusje was stoer en toch ook wel (voor
die tijd) zeer intiem. Kusje mocht dus niet
zwart op wit staan! Daarom werd er in
plaats hiervan (heel ondeugend en pikant)
een kruisje geplaatst. En als dat in de vol
gende brief beantwoord werd … joepie!

Ja, goed

De Spelbrekers zongen in 1962 ‘Katinka’.

Nai en einai
Gert M. Knepper - classicus, leersum

D

at een woord voor ‘ja’ zich in sommige
talen ontwikkeld heeft vanuit de bete
kenis ‘het is’ of ‘zo is het’ illustreert Marc
van Oostendorp in zijn artikel over het
woordje ja (‘Boer roept ‘ja!’’, Onze Taal juni)
aan de hand van onder meer het Grieks: het
Nieuwgriekse nai (dat inderdaad ‘ja’ bete
kent) zou voortgekomen zijn uit het Griekse
woordje einai. Dat is echter uiterst onwaar
schijnlijk. Al in de Homerische gedichten
(doorgaans gedateerd ca. 800 v.Chr.) bete
kent nai ‘ja’, ‘waarachtig!’, maar in die peri
ode is einai in de betekenis ‘het is’ nog in
geen velden of wegen te bekennen. Het
klassiek Griekse woord voor ‘het is’ luidde
esti. De vorm einai in de betekenis ‘het is’
wordt pas gangbaar in de Griekse Middel
eeuwen, de Byzantijnse periode – minstens
duizend jaar nadat de Grieken al volop ‘nai’
zeiden als ze ‘ja’ bedoelden.

en onrechte wordt in Greet Krals artikel
over non-verbale communicatie op het
Binnenhof (‘Politici in beeld’, Onze Taal juni)
de indruk gewekt dat minister Donner zelf
heeft bewerkstelligd dat op de website Par
lement.com wordt vermeld dat zijn vader
en grootvader net als hij vooraanstaande
functies vervulden. De webredactie is als
enige verantwoordelijk voor de vermelde
gegevens. Belangrijke ambten van (groot)ouders worden altijd vermeld. Of het nu
gaat om Frits Bolkestein, Guikje Roethof,
Hanke Bruins Slot of wie dan ook.

Engelse beleefdheidsvorm
Roelf Dijkhuis

D

e juni-aflevering van Gaston Dorrens
serie ‘Onze taal is de beste’ over be
leefdheidsvormen in diverse Europese talen
heb ik met plezier gelezen. Maar wat ik mis
te was een uitleg over de Engelse ‘aanpak’.
Dorren suggereert dat deze taal, die toch
zo bol staat van beleefdheidsvormen, geen
equivalent van u meer heeft, maar het is
juist andersom: de niet-beleefdheidsvorm
thou (‘jij’) is verdwenen en de beleefdheids

vorm you (‘u’) is blijven bestaan.
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Als je wilt weten hoe je een woord
moet spellen, of wat het betekent, dan
kun je terecht in diverse naslagwerken.
Maar wat als je vragen hebt over de
grammatica? Hoe kom je erachter wat
op dat gebied goed Nederlands is? En
bovenal: wie stelt dat vast?

De baas over de taal
Wie bepaalt de grammatica van het Nederlands?

“D

e Nederlandse Taalunie
bepaalt wat correct
Nederlands is”, schreef
Ronald Plasterk vorig jaar op de opiniepagina van Nrc.next. Plasterk was toen
nog minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Hij schreef zijn opiniestuk
naar aanleiding van een discussie over
het toenemend gebruik van hun als
onderwerp (zoals in hun hebben). Met
“correct Nederlands” bedoelde hij:
grammaticaal correct Nederlands.
Verbazing alom. Dat de spelling van
het Nederlands door de overheid wordt
opgelegd, was bekend, en ook dat die
officiële spelling is vastgelegd in het
door de Nederlandse Taalunie gemaakte
Groene Boekje. Maar hoe zit het met de
grammatica? Bestaat daar ook een soort
Groen Boekje voor?
Wie het verdrag van de Nederlandse
Taalunie, uit 1980, erop naslaat, leest
inderdaad in artikel 4b dat “de Hoge
Verdragsluitende Partijen” [= de overheden van Nederland, België en sinds
2004 ook Suriname – BvM] “besluiten
tot (...) het gemeenschappelijk bepalen
196
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van de officiële spelling en spraakkunst
van de Nederlandse taal” [cursivering
van mij – BvM].
Spraakkunst is een ouderwets woord
voor ‘grammatica’: de Taalunie zou volgens dit verdrag dus de grammatica van
het Nederlands bepalen. Had Plasterk
met zijn opiniestuk een slapend artikel
wakker gekust?


Onzin

Wie wil weten wat de grammaticale
normen van het Standaardnederlands
zijn, kijkt meestal in de Algemene Nederlandse Spraakkunst, de ‘ANS’, die met
1800 pagina’s hét grammaticaboek van
het Nederlands is. Ook de Taalunie zelf
verwijst graag naar die ANS in haar online taaladviezen, waaraan overigens
ook de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal meewerkt.
Jaap de Rooij, de geestelijk vader van
deze grammaticabijbel, is inmiddels 79
jaar. In zijn appartement in Nijmegen,
met een schitterend uitzicht over de
stad en de bossen van Berg en Dal,
neemt hij tijdens het gesprek soms even

de tijd om na te denken. Dan hoor je de
klok aan de wand zachtjes tikken. Drie
dikke boeken liggen er op tafel. De eerste druk van de ANS, uit 1984. En de
tweede druk: twee kloeke delen uit
1997.
“Het idee voor de ANS is onafhankelijk van de Taalunie ontstaan”, zegt De
Rooij. “We vonden dat er een grote
grammatica voor het Nederlands moest
komen waar alles in staat. Dat moest
natuurlijk betaald worden. Uiteindelijk
heeft de Taalunie het deels gefinancierd.
Daar waren we heel blij mee.”
Wat vindt De Rooij ervan dat in het
Taalunieverdrag staat dat de Taalunie
de grammatica van het Nederlands ‘bepaalt’? “Dat heeft me altijd een beetje
geërgerd. Maar ik dacht: och, wie leest
dat? Het is natuurlijk onzin. Er is niet
één instantie die bepaalt wat goed
Nederlands is. Dat doen wij allemaal
samen. Kijk, spelling was indertijd de
belangrijkste reden om die Taalunie op
te richten. Dus dat moest in ieder geval
in het verdrag genoemd worden. Toen
heeft er waarschijnlijk iemand gezegd:

Illustratie: Frank Dam

Berthold van Maris

‘Ja maar, grammatica, dat bestaat ook.’
Dat moest er dan ook maar bij. Ik denk
dat het zo gegaan is.”
De Rooij vermoedt dat die aanvulling
van Vlaamse kant kwam. Maar hij weet
dat niet zeker. “De Vlamingen wilden
graag goed Nederlands spreken en vonden dat ze dat niet deden. Als je het in
de jaren vijftig, in de tijd dat ik pas afgestudeerd was, met hen over het Nederlands had, zeiden ze: ‘Nederlands is
zoals jullie spreken in Nederland. Dat
doen wij helaas nog niet. Maar daar
streven we wel naar.’ Het is best mogelijk dat de Vlamingen in 1980 vonden
dat de Taalunie nu maar eens moest
vastleggen wat goed Nederlands was.
Dat heeft zich in Vlaanderen daarna de
andere kant op bewogen. Tegenwoordig
zeggen ze daar: ‘Wat kan ons dat schelen, hoe die Nederlanders praten. Wij
doen het op onze manier.’ ”


U itg e sloten

tijk dénken de mensen vaak dat het niet
goed is, en als ze dat willen denken dan
mogen ze dat van ons. Zo staan wij
daartegenover. Als ik zelf schrijf, zal ik
altijd groter dan gebruiken. Maar als ik
spreek, zeg ik weleens ‘groter als’. En ik
denk dat mij dat niet zo veel kan schelen. Soms zeggen mensen dan: ‘Je zegt
‘als’ in plaats van ‘dan’, terwijl je toch
Nederlands gestudeerd hebt!’ Dan antwoord ik: ‘Juist daarom doe ik dat.’
Want wie Nederlands gestudeerd heeft,
weet dat ‘groter als’ even vaak wordt
gezegd als ‘groter dan’.”
Nu wil De Rooij ook nog even kijken
wat zijn ANS ook alweer zegt over hun
als onderwerp – toch het onderwerp
waar de hele discussie vorig jaar mee
op gang kwam. “Ja, kijk, hier staat het.
Wij zeggen: het komt voor. Maar we
keuren het af omdat het geen algemeen
aanvaard Standaardnederlands is.” Na
enig nadenken voegt hij eraan toe: “Het
is best mogelijk dat hun hebben op den
duur wél gewoon Nederlands wordt.
Dat het geaccepteerd wordt. Of eigenlijk, dat mensen niet meer merken dat
ze dat zeggen. Als dat zou gebeuren,
zou de ANS op dat punt natuurlijk moeten worden aangepast.”


Ac t ua l i s e r i n g

De ANS beschrijft dus alleen maar de
normen die nu eenmaal binnen de taalgemeenschap bestaan. Een paar dagen

later bevestigt Linde van den Bosch dat
dat ook precies de benadering is die de
Taalunie tegenwoordig voorstaat. Van
den Bosch is als algemeen secretaris
de hoogste ambtenaar van de Taalunie.
Het gesprek vindt plaats op haar werkkamer, in een statig pand aan het Lange
Voorhout in Den Haag.
“Wij hebben wat de grammatica van
het Nederlands betreft niet de intentie
om van bovenaf een norm op te leggen”, zegt Van den Bosch. “Maar we
willen wel duidelijkheid geven over wat
de normen van het Nederlands zijn. Er
zijn verschillende sectoren die daar behoefte aan hebben. Het onderwijs bijvoorbeeld. Men wil daar weten: wat
moeten we de kinderen aanleren?”
“We maken zelf weleens het verschil
tussen norm-stellend en norm-vormend.
Als het gaat om de spelling, dan stellen
we de norm. Maar als het gaat om
grammatica, dan zijn we eerder normvormend. Wat bedoelen we daarmee?
Dat deskundigen in het taalgebied aangeven, bijvoorbeeld via de ANS, hoe de
grammatica van het Nederlands eruitziet. Vanuit de gemeenschap worden die
normen gevormd en wij dragen die mee
uit.”
Terwijl de spelling van bovenaf wordt
opgelegd (door de overheid), wordt de
grammaticale norm als het ware van
onderaf opgelegd (door de taalgemeen
schap zelf).
Foto: Onze Taal

Foto: Richard Bank

Voor De Rooij is de ANS een wetenschappelijk boek, dat het Standaardnederlands alleen maar “beschrijft”. Ook
de normen die daarin een rol spelen
worden alleen maar beschreven, op een
vrij afstandelijke manier. Een mooi en
voor de hand liggend voorbeeld is de
kwestie ‘groter dan of groter als?’. De
Rooij zoekt de desbetreffende paragraaf
op. “Kijk,” zegt hij, “dat hebben we vrij
subtiel gedaan. We zeggen dat het allebei voorkomt, maar dat groter als niet
voor alle taalgebruikers aanvaardbaar
is. Dus raden we aan om in geschreven
teksten dan te gebruiken.”
Hij slaat het boek dicht en voegt
eraan toe: “Er zou eigenlijk niks op tegen zijn om te zeggen: ‘Groter als is net
zo goed als groter dan.’ Maar in de prak-

“Als het gaat om de spelling, dan stellen we
de norm. Maar als het gaat om grammatica,
dan zijn we eerder norm-vormend.”

Taalkundige Jaap de Rooij: “Het is best mogelijk dat hun hebben op den duur wél

Linde van den Bosch (Nederlandse Taalunie): “Het onderwijs wil weten: wat moe

gewoon Nederlands wordt.”

ten we de kinderen aanleren?”
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Foto: Richard Bank

Maar wat doe je als blijkt dat die normen langzaam veranderen? De laatste
editie van de ANS, waar iedereen altijd
naar verwijst, is van 1997. Van den
Bosch: “In de grammatica gaan de veranderingen niet zo snel. Toch vinden we
dat het nu tijd wordt om daar weer eens
naar te kijken. We willen binnenkort
een inventarisatie laten maken van al
het grammatica-onderzoek dat sinds die
laatste ANS is gedaan. Om daarin na te
gaan: welke ontwikkelingen zien we?
Wat verdient aanpassing of actualisering?”
Tos ti en g aragis t

De laatste vijftien jaar is er heel veel onderzoek bij gekomen. Er is bijvoorbeeld
veel meer bekend over kleine bijwoordjes (‘modale partikels’) zoals eens, even,
wel en toch. We begrijpen nu veel beter
waarom er in sommige zinnen wordt
weggelaten en in andere niet. En kort
geleden werd mooi in kaart gebracht
hoe het systeem van grammaticaal geslacht in het Nederlands langzaam aan
het veranderen is, zoals ook te lezen
was in het Onze Taal-artikel ‘Mijn hart,
die klopte in mijn keel. Taalevolutie in
voornaamwoorden’ van Jenny Audring
(oktober 2008).
En er speelt nog iets: het idee dat er
één Standaardnederlands is, is niet langer houdbaar. De Vlamingen laten zich
tegenwoordig minder leiden door de
Nederlandse normen. En sinds 2004 is
Suriname geassocieerd lid van de Taalunie. Het wordt weleens vergeten, maar
in Suriname spreekt ruim de helft van
de bevolking van huis uit Nederlands,
en wat daar als algemeen aanvaard
Nederlands wordt gezien, wijkt op een
aantal punten af van het Standaardnederlands van Nederland.
Van den Bosch: “Ons uitgangspunt is:
er zijn drie gelijkwaardige standaardvariëteiten van het Nederlands. Nederlands-Nederlands, Belgisch-Nederlands
en Surinaams-Nederlands.” Wat dat betreft loopt de ANS ook een beetje achter
op de feiten. Daarin wordt het Standaardnederlands van Nederland nog als
uitgangspunt genomen. Vlaamse grammaticale constructies worden behandeld
als regionale varianten.
Bij een revisie zou die terminologie
aangepast moeten worden. “Zoals tegenwoordig al gebeurt in woordenboeken”, zegt Van den Bosch. Ze haalt een

Taalkundige
Peter-Arno Coppen:
“Die grammaticale
regels kloppen nooit
helemaal.”

recent Prisma-woordenboek uit de kast.
Bij tosti staat “NN” (‘Nederlands-Nederlands’), bij garagist “BN” (‘BelgischNederlands’). Die kant moet het ook
op met de grammaticale beschrijvingen.


Go ed e s i e r

De standaardtaal is het product van vier
eeuwen standaardisatie. Ik spreek daar,
een paar dagen later, over met PeterArno Coppen. Coppen is taalwetenschapper, hoogleraar, columnist, redacteur van Onze Taal, en ook direct betrokkene bij de ANS. Hij heeft meegewerkt aan de elektronische versie ervan,
die op internet kan worden geraadpleegd.
We zitten op een terrasje in Utrecht.
Allerlei sprekers van het Nederlands
wandelen voorbij. Coppen neemt een
bedachtzaam slokje van zijn bitter lemon en zegt: “Waar gaat het nu eigenlijk om? Er zijn maar een stuk of tien
van die grammaticale kwesties in het
Nederlands. Is het groter dan of groter
als? Hun of hen? Je kan of je kunt? En
nog een paar van die dingen. Het zijn

“Misschien zijn die regels ook wel nodig om
te voorkomen dat de taal te snel verandert.”
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clichés geworden. Maar ook heel zichtbare, herkenbare kwesties. Waarmee je
ook een beetje goede sier kunt maken
als je ze opmerkt.”
“Het probleem is dit: als iedereen
zich aan de regels zou houden, waren
ze overbodig. De regels bestaan dus alleen maar omdat mensen iets anders
zeggen. Maar dat betekent dat ze nooit
helemaal kloppen.”
“De kwestie of het groter dan is of
groter als houdt mensen al eeuwen bezig. Geen van beide varianten krijgt duidelijk de overhand, misschien omdat die
bewuste grammaticale regel – ‘dan is
beter dan als’ – daar in de weg zit.
Mensen neigen naar als, maar de regel
houdt hen in toom. En ik weet niet of
dat goed of slecht is. Misschien horen
die opgelegde regels er ook wel bij. Misschien zijn ze wel nodig in een taal om
te voorkomen dat die al te snel verandert. Zou best kunnen.”


Ba s ti o n

Als er nog maar een stuk of tien van die
kwesties zijn, kunnen we dan zeggen
dat het Standaardnederlands min of
meer ‘af’ is? Coppen: “Heb je het boek
van Joop van der Horst gelezen, Het
einde van de standaardtaal? Wat hij
daarin zegt is: de standaardtaal is een
uitvinding van de Renaissance. Vóór die

tijd had je alleen maar dialecten. De
standaardtaal is ontstaan door standaardisering. En bij standaardisering hoort
dwang. Je móét voorschrijven. En
tegenhouden wat sommige mensen
van nature geneigd zijn te zeggen. Op
die manier kun je een standaardtaal
creëren.”
“Van der Horst observeert in zijn
boek dat er, eigenlijk al vanaf het einde
van de negentiende eeuw, scheurtjes
ontstaan zijn in het bastion van de standaardtaal. Je ziet dat er kleine variaties
optreden. ‘Microvariatie’ wordt dat tegenwoordig genoemd. Het lijkt erop dat
we nu naar een situatie toe gaan waarin
de standaardtaal een soort natuurlijke,
bovengewestelijke variant is. Dus een
variant die je op tv en in de media en in
de krant kunt waarnemen, en die ongeveer gelijk is voor heel Nederland. Dat
loopt niet al te ver uit elkaar. Maar er is
in principe niemand meer die iets voorschrijft. Het is de natuurlijke manier
waarop een standaardtaal kan gedijen:
vanuit een taalgemeenschap.”


Ze valt te leren

Dus ja, er heeft zich een standaardtaal
gevormd. En ja, die standaardtaal zal
ook altijd blijven veranderen. En zich
misschien wel weer opsplitsen in verschillende varianten die niet al te ver
van elkaar af staan.
Een voorbeeld van die microvariatie
vinden we in het opiniestuk van Ronald
Plasterk, waarmee dit artikel begon.
Daarin wordt gezegd: “De taal is niet
honderd procent logisch, maar ze is zoals ze is, en ze valt te leren. En naarmate er minder aan veranderd wordt, gaat
dat beter.”
Plasterk gebruik hier ze om naar taal
te verwijzen. Want volgens sommige
(ouderwetse) woordenboeken is taal
een vrouwelijk woord. Maar de meeste
Nederlanders zouden hier gewoon ‘hij’
zeggen. In Nederland wordt het verschil
tussen hij en zij steeds vaker alleen nog
gemaakt bij levende wezens. Voor alle
andere dingen is het hij (als het om telbare zaken gaat) of het (bij niet-telbare
zaken).
In Vlaanderen daarentegen zou men
hier, net als Plasterk, eerder ‘zij’ of ‘ze’
zeggen. Het Vlaams-Nederlands verschilt hierin dus subtiel van het Nederlands-Nederlands.
Dat de voormalige Nederlandse
minister die vond dat de Nederlandse
Taalunie bepaalt wat goed Nederlands
is, hier per ongeluk een Vlaamse grammaticale regel gebruikt, laat zien hoe
ingewikkeld die grammaticale normen

soms kunnen zijn.

a

Van Aaf tot z

#voorbij

B

ijna iedereen die twittert – communiceren met korte, snelle
boodschapjes, noemde Beatrix het ooit in een kersttoespraak –
doet het: hashtags verzinnen. Een hashtag, voor Twitternitwits,
is eigenlijk een trefwoord. Zet je dat trefwoord achter je korte snelle
boodschapje, dan komt dat boodschapje bij zoekopdrachten meteen naar
boven drijven.
Wil je bijvoorbeeld dat mensen bij jouw tweet uitkomen als ze iets
over bananen zoeken, dan zet je achter je boodschapje: #banaan. Zo ziet
dat eruit op Twitter: ‘Net heerlijk gegeten #banaan.’
Tot zover niets aan de hand.
Maar de hashtag is een eigen leven gaan leiden. Dat kwam doordat
iemand, ooit, een Twitterpionier dus, heeft bedacht dat het veel leuker
is om heel uitzinnige of onzinnige hashtags te gebruiken. Hashtags die
zó raar zijn dat niemand ze ooit als trefwoord in een zoekmenuutje zou
intypen. Dus: #waaromzitiktochaltijdindezonzonderzonnebrand. Of:
#moetooknietnaarknevelenvandenbrinkkijken. Of: #gekkemalleoma.
En daar ging het mis. Mensen die hun boodschapjes nog serieus eindigden met een legitieme hashtag – bijvoorbeeld #vakantie als ze iets
over hun aankomende vakantie hadden getwitterd – werden plotsklaps
de saaineusjes van Twitter. En een saaineus zijn, dat is het laatste wat
twitteraars willen. Tenslotte zijn ze al die korte boodschapjes de hele tijd
de wereld in aan het sturen omdat ze gezien willen worden – of eigenlijk: gelezen. Erkend, als leuk en origineel. En omdat ze gevolgd willen
worden door zo veel mogelijk volgelingen – een belangrijk onderdeel van
het hele gebeuren. En dan kom je er niet met keurige, duffe hashtags
zoals #koffie, #doei of #heerlijk.
Maar. Zoals altijd met trends, ontstaat er nu een tegenbeweging. Een
kennis van mij die fanatiek twittert (hij heeft ruim 14.000 volgers), vertelde me dat hij nooit een hashtag achter zijn spitsvondige zinnetjes zet,
zo stom vindt hij de gekke malle hashtagmode. Ook bij andere intelligente twitteraars die ik volg, zie ik steeds minder hashtags, en al helemaal
niet van die kolderieke.
De hashtag is, als je erover nadenkt, ook te veel een nadrukkelijke
grap. Alsof je ‘haha’ achter je eigen mop zet. Of, erger, alsof je ‘dit is een
mop’ achter je eigen mop zet. Dat komt door dat hekje. Waar dat eerst
een komisch effect gaf, een signaal van ‘en nu komt er iets leuks’, is het
hekje na verloop van tijd de functie gaan aannemen van opgewonden
tromgeroffel dat eindigt in ... een heel flauwe grap.
Het is dus voorbij voor de gekke malle hashtags. Voorspelt deze nontwitteraar. #hetwasevenleukmaarnunietmeer. Sorry, dat moest. Heel
flauw. Ik zal het nooit meer doen.

Aaf Brandt Corstius
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(advertentie)

Taaladviesdienst
Verwesteren/verwestersen

?

In de media is vaak sprake van ‘verwesterde Afghaanse meisjes’. Zou
dat niet ‘verwesterste’ moeten zijn, als
voltooid deelwoord van verwestersen?

!

Foto: Nationale Beeldbank / Twin

Verwestersen ligt op het oog meer voor de
hand: het woord betekent ‘westers wor
den’ en is dus het best te verklaren als afleiding van westers; niet van wester. Toch is
ook verwesteren (zonder die tweede s) ingeburgerd: deze vorm is opgenomen in
onder meer de grote Van Dale (2005), het
Witte Boekje en het Groene Boekje.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is verwestersen in 1930 voor
het eerst aangetroffen en verwesteren in
1932. In 1990 ging toenmalig WNT-redacteur Rob Tempelaars in Onze Taal in op de
geschiedenis ervan. Het ontstaan van de
vorm verwesteren zou volgens hem beïn
vloed kunnen zijn door het veelvuldig voor
komen van wester- als woorddeel, zoals in
westerling, westerstorm en westerlengte, ook
al heeft verwester(s)en daar niet direct iets
mee te maken.
Maar de waarschijnlijkste oorzaak van
het ontstaan van verwesteren is te vinden in
de uitspraak – vooral wat het voltooid deel
woord betreft. Tempelaars: “Een ‘verwes
terde Chinees’ is nu eenmaal wat makkelij
ker uit te spreken dan een ‘verwesterste
Chinees’, terwijl een ‘verwesterde samenleving’ aanzienlijk beter ‘bekt’ dan een ‘ver
westerste samenleving’.”

‘Verwesterde’ of ‘verwesterste’ meisjes?

Van harte gecondoleerd

?

Je hoort weleens mensen ‘Van harte
gecondoleerd’ zeggen. Is dat goed
Nederlands?

!

Objectief gezien is er niets mis met van
harte gecondoleerd. De woordgroep van
harte betekent ‘oprecht, gemeend’; het ge
bruik hiervan maakt gecondoleerd dus wat
sterker en persoonlijker. Er zijn mensen die
gecondoleerd wat te kaal of te kil vinden.

Vraag en antwoord
Daar staat tegenover dat van harte veelal
wordt geassocieerd met positieve, meestal
feestelijke omstandigheden. Je komt het
vooral tegen in van harte gefeliciteerd, en
het komt ook wel zelfstandig voor als wens:
‘Nou, van harte met je diploma.’
Op zich hoeft dat geen reden te zijn om
van harte gecondoleerd te vermijden, maar
vooral op schrift – dus zonder gezichtsuit
drukking en intonatie erbij – kan het toch
zijn dat het niet bij iedereen goed over
komt. Gebruik bij twijfel liever een andere
formulering.

Indien/als van toepassing

?

In een brief stond: ‘Wilt u, indien van
toepassing, ook de naam van uw
partner vermelden?’ Een collega wilde
indien veranderen in als, omdat hij indien
zo’n ouderwets woord vond. Maar als
van toepassing is toch geen goede formulering?

!

De vaste formulering is indien van toepassing. De variant als van toepassing is zó
ongewoon dat hij als onjuist kan worden
beschouwd, ook al zijn de voegwoorden
indien en als in veel gevallen synoniemen.
Een voegwoord leidt normaal gesproken
een bijzin in: ‘als u hiermee akkoord gaat’,
‘indien het u schikt’, ‘doordat ik de trein
miste’, ‘tenzij er iets ernstigs gebeurt’, etc.
Maar soms volstaat een korte woordgroep,
zoals bij de voegwoorden van voorwaarde
indien, mits, tenzij en zo: ‘indien nodig’,
‘mits voldoende gefrankeerd’, ‘tenzij an
ders vermeld’, ‘zo mogelijk’. Het kan ook
bij hoewel en ofschoon (‘hoewel aarzelend’,
‘ofschoon autodidact’), bij voorzover (‘voor
zover bekend’) en bij zoals (‘zoals gezegd’).
Vaak gaat het hierbij om min of meer vaste
formuleringen; combinaties als ‘indien ziek’
of ‘zoals gekalligrafeerd’ liggen niet voor de
hand.
Waarom deze mogelijkheid bij het ene
voegwoord wel bestaat en bij het andere
niet, is niet bekend.

Twee auto’s is/zijn beter

onderwerp duidelijk meervoudig en ligt
zijn voor de hand – vergelijk ook ‘Die twee
auto’s zijn goedkoper dan deze drie.’
In de zin uit de vraag gaat het niet om
twee concrete auto’s, maar om het gebruik
van twee auto’s, het reizen met twee au
to’s: dát is goedkoper dan drie auto’s te
gebruiken. En als daarnaar verwezen wordt,
is een enkelvoudige persoonsvorm het
meest logisch.
In de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) staan vergelijkbare voorbeeldzinnen,
zoals ‘Negen maanden is een hele tijd’ en
‘Duizend boeken lijkt me niet veel voor een
bibliotheek.’

Hen/hun de stuipen op het lijf jagen

?

Is het ‘De spin joeg hen de stuipen
op het lijf’ of ‘De spin joeg hun de
stuipen op het lijf’?

!

‘De spin joeg hun de stuipen op het lijf’ is
juist. In de uitdrukking iemand de stuipen
op het lijf jagen is iemand een zogeheten be
zittend voorwerp: het geeft aan dat het lijf
het ‘bezit’ is van degene(n) om wie het
gaat. Bij een bezittend voorwerp is hun juist
en niet hen – net als bij het meewerkend
voorwerp (‘Ze geeft hun een boek’). Hen is
juist als het een lijdend voorwerp is (zoals in
‘Ik verwacht hen al vroeg’), maar in deze zin
is de stuipen al het lijdend voorwerp, en een
(niet-samengestelde) zin bevat hooguit één
lijdend voorwerp.
Zoals het meewerkend voorwerp vaak te
herkennen is doordat je er aan voor kunt
zetten (‘Ik gaf (aan) mijn zus een boek’), zo
kan het bezittend voorwerp vaak worden
voorafgegaan door bij. In dat geval veran
dert hun overigens wel in hen, omdat na
een voorzetsel hen juist is: ‘De spin joeg bij
hen de stuipen op het lijf.’
Andere uitdrukkingen met een bezit
tend voorwerp zijn bijvoorbeeld: iemand
iets onder de neus wrijven, iemand het vel
over de oren halen, iemand op de huid zitten,
iemand iets uit handen nemen, iemand het
leven redden en iemand de wind uit de zeilen

nemen.

?

‘Twee auto’s zijn goedkoper dan drie’,
zei mijn man bij een discussie over de
vraag of we voor ons familie-uitje twee
of drie auto’s nodig hadden. Voor mijn
gevoel moest dat zijn: ‘Twee auto’s is
goedkoper dan drie.’ Klopt dat?

!

Het enkelvoud is hier inderdaad beter te
verdedigen.
Het onderwerp van de zin is twee auto’s.
Als het om twee afzonderlijke auto’s gaat
die goedkoper zijn dan drie andere, is het

Meer taaladvies?
Op www.onzetaal.nl worden zo’n
1600 taalkwesties besproken. De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar
op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).
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Kipper, brado, spekbokking: er zijn maar
weinig vissen die zo veel namen hebben
als de haring. Grotendeels hangen die
samen met de bereidingswijzen, die al
net zo divers zijn. Een taalkundig-culinair
overzicht.

Rik Smits

Haring of kuit
Namen en verschijningsvormen van een oer-Nederlandse vis

H

oeveel mensen zouden nog
weten wat een ‘harderwijker’
is? Is het een verdwenen
naam of is hij misschien alleen gebruikelijk in Den Haag, waar ik hem als
klein jongetje leerde waarderen? Ik kom
ze nog maar zelden tegen, net als ‘strobokking’. Maar dat is niet zo gek, want
het zijn twee benamingen voor dezelfde
bereidingswijze van een vis die nog veel
meer namen heeft, maar onder biologen
bekend staat als ‘Clupea harengus’: de
haring.
Haring is een even belangrijke hoeksteen van Nederland als dijken en de
VOC. Er werden eeuwen geleden al
schatten geld mee verdiend. Maar
haring was niet alleen gouden handel,
de vis was ook van levensbelang. Gepekeld, ingelegd in zuur, gestoomd of
gerookt was hij in tijden zonder andere
conserveringstechnieken een behoorlijk
houdbare en goedkope bron van vet en
eiwitten. Aan het eind van de winter,
als de honger toesloeg, kon dat het verschil tussen leven en dood betekenen.
Lekker of erg gezond was hij dan niet
meer, maar wel voedzaam.
202
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H o l l a nds e n i eu w e

Toch krijgt de arme haring nog maar
schamele erkenning voor zijn rol. We
houden vooral nog van hem in zijn
meest wufte vorm, die van malse en
vette ‘Hollandse nieuwe’, zachtroze
glanzend op de graat. Die waardering
is niet ten onrechte. Hollandse nieuwe
heet ook wel ‘maatjesharing’, wat teruggaat op zoiets als ‘maagdelijke haring’,
zo genoemd omdat die is opgevist als hij
zich in het voorjaar al goed met plankton heeft volgevreten maar nog net niet
alle remmen heeft losgegooid voor de
hom- en kuitproductie. Het is haring op
zijn hoogtepunt, die tegenwoordig dankzij de diepvries niet alleen het hele jaar
door fris en smakelijk blijft, maar ook
ongevaarlijk. Dat was-ie nog maar een
decennium of vier geleden allemaal helemaal niet. Nieuw – vandaar de naam –
was de vis inderdaad kostelijk, maar na
maanden in de pekel in houten kantjes
viel het spul zoetjesaan van ellende uit
elkaar en proefde je nog voornamelijk
zout en vertraande visolie, terwijl totdat
het diepvriesgebod er korte metten mee
maakte ook altijd de haringworm loer-

de, de Anisakis marina, waarvan de
larven je akelige, maagzweerachtige
verschijnselen konden bezorgen (haringworm komt overigens in veel meer vissoorten voor; wie rauwe vis eet, loopt
altijd een zeker risico).
Maar we gaan met die prachtharing
van tegenwoordig wel onbehouwen om.
Amsterdammers spannen in dezen de
kroon. Zij maken met hun zoetige augurkenschijfjes onbeschaamd haringPicasso van het friszilte visje. Zo ver gaat
de rest van Nederland niet, maar wel
bedelft bijna iedereen zonder erbij na
te denken zelfs de prachtigste nieuwe
haring – die van ‘fammorruggu swommu
se nog, meneer’ – onder een allesvernietigend bommentapijt van uitjes. Eet dan
een ui, vent, denk ik telkens als ik dat
zie, en geef mij die haring.


Su r ro g a at f r i s h e i d 

Die uitjes dienden vroeger echt om de
traansmaak van oude maatjesharing te
dempen, om een soort surrogaatfrisheid
in het visje te brengen. Dat was nog zo
toen ik als jochie van vijf, zes weleens
met mijn vader mee mocht om als man-

nen onder elkaar bij de haringkar op het
Haagse Valkenbosplein, tegenover melkinrichting De Sierkan, een harinkje bij
de staart te vatten. Was de haring nieuw,
dan haalde je hem uiteraard niet door de
bak uitjes die de haringboer op zijn kar
beschikbaar stelde. Was de haring in het
voorjaar oud, dan deed ik dat ook niet,
op last van mijn vader, die anders dan ik
wel in de gaten had hoe menigeen zijn al
half weggehapte visje nog eens extra
door de uien trok.
Dankzij een sterke industrielobby
heeft Hollandse nieuwe een echte cultstatus verworven. Half Nederland gelooft door de inspanningen van het productschap nu zelfs dat er traditioneel
witte wijn of aquavit bij geconsumeerd
dient te worden. Onzin natuurlijk, Nederlanders dronken tot voor kort nauwelijks wijn. Goede haring kan het alleen
wel af, als u slecht tegen vet kunt hoogstens geassisteerd door een bescheiden
drupje vers citroensap.


K wijnen d 

Maar andere, evenmin te versmaden verschijningsvormen van de haring leiden
inmiddels een kwijnend bestaan. De
zure haring is als ‘bismarckharing’ altijd
al populairder geweest bij onze oosterburen, daarover zult u me niet horen,
evenmin als over de onwaarschijnlijke
‘rolmops’, een in elk geval wat zijn naam
betreft Duitse uitvinding – de om een
augurk opgerolde zure haring deed onze
oosterburen, door de bolle eindjes augurk die aan beide zijden naar buiten
piepen, blijkbaar onweerstaanbaar denken aan de kop van de al even onwaarschijnlijke mopshond. Maar wat hebben
de ‘panharing’, de ‘spekbokking’, de
‘strobokking’ of ‘harderwijker’ en de ‘kipper’ toch misdaan?
Toegegeven, een panharing ziet er
wat onooglijk uit, maar is voor af en toe
wel degelijk een smakelijk hapje, in elk
geval veel beter dan de industriële plurkenpatat die ‘kibbeling’ heet. Panharing
is een ‘bakbokking’, waarmee verwarrend genoeg een verse, dus ongezouten
haring wordt bedoeld, die opengesneden
en door wat bloem gehaald wordt gebakken of gefrituurd (dat laatste doen ze
in het Gooi, en wie weet in hoeveel visboerenkeukens nog meer) en daarna ofwel direct gegeten, of in het zuur gelegd.


G eroo k t

De kipper komt uit Engeland, waar hij
behoort tot het even fantastische als
zeldzame full English breakfast, waar
een normaal modern mens twee dagen
op voort kan. Echte kippers zijn haringen die eerst over de hele lengte zijn

opengesneden en platgedrukt, zoals een
leesbarbaar zijn pocketboekje de rug
breekt en platdrukt, daarna gepekeld
en gedroogd of simpelweg met zout
bestrooid, en vervolgens koud gerookt.
Koud roken gebeurt bij een graad of
dertig en dient vooral ter conservering.
Sommige, maar niet alle koud gerookte
vissen zijn zonder verdere bewerking
eetbaar. Echte kippers zijn dat niet, dat
kun je aan hun ongezond gele kleurtje
ook wel zien. Je moet ze bakken of
pocheren, na ze in wat melk ietwat
ontzout te hebben.
Ho! Dat mag dan in Engeland zo zijn,
hier in Nederland krijg je als je om een
kipper vraagt meestal een wel opengesneden en platgedrukte, maar warm
gerookte haring. Dat maakt een wereld
van verschil. Warm roken gebeurt bij
veel hogere temperaturen, zodat de
gerookte waren niet alleen houdbaar
worden, maar ook gaar, altijd klaar
voor consumptie. Als we over vette vis
praten, kunnen we zeggen dat warm
gerookt betekent dat het eindproduct in
het algemeen aan de buitenkant gerimpelder is en warmer van kleur, qua
structuur losser en vezeliger en qua
smaak minder uitgesproken en minder
zout dan koud gerookte vis. Om de gedachten te bepalen: paling en makreel
worden warm gerookt, de zalm die in
dunne plakjes te koop is, koud. Warm
gerookt heet, om de verwarring nog wat
verder te vergroten, ook wel ‘gestoomd’.
Maar terwijl niemand moeite heeft met
de term ‘gestoomde makreel’, hoef je in
de winkel niet om gestoomde paling te
vragen. Dan word je echt aangekeken of
je compleet gestoord bent: paling wordt
geróókt, mevrouw! En dat is natuurlijk
ook waar.


B l e e kg e e l g l a n z e nd

Een kipper die geen kipper is, dat was
in de ogen van de visbaronnen van
Ouwehand al rond 1955 een gat in de
markt. Dus zetten ze destijds hun marketingafdeling aan het werk om een
nieuwe merknaam te bedenken voor de
oorspronkelijke kipper. Ze kwamen uit
op het halfgare resultaat ‘brado’, want
als er één ding is dat niet aan het product te pas komt en waar het ook compleet ongeschikt voor is, dan is het braden. Een brado is dus een opengeklapte, gezouten en daarna koud gerookte,
dat wil zeggen stevige, vet en zout sma-

kende haring. Anders dan zijn Engelse
voorbeeld is de dieporanje brado wel
zonder meer eetbaar. En altijd veilig
koploos, want Nederlanders houden
niet van herkenbaar eten.
Maar kippers en brado’s, da’s allemaal niks vergeleken bij de heerlijkheden die hier als ‘bokking’ door het leven
gaan. Bokking is in zijn geheel koud of
warm gerookte haring, op brood een
traktatie. Ooit dachten de Belgen er ook
zo over, maar Belgen waren nooit fervente haringeters, vandaar dat hun
voornamelijk Brusselse naamvariant
‘boestring’ of ‘boesjtring’ is overgegaan
op gestoomde makreel.
De sufferds! Want niets ten nadele
van de overheerlijke makreel, maar die
blijft op de boterham toch altijd vetter
en boerser smaken dan bokking. Wat
kan gaan boven dunne plakjes van de
strakglanzende, bremzoute koud gerookte spekbokking – vast zo genoemd
vanwege zijn strakke, bleekgeel glanzende uiterlijk, hij gaat trouwens ook
als ‘Engelse bokking’ door het leven – of
de veel zachtere smaak van de strogeel
gerimpelde, want warm gerookte strobokking of harderwijker met zijn zachtvezelige vlees? Harderwijker is trouwens weer net iets anders dan harde
bokking, al worden die benamingen wel
door elkaar gebruikt. De ook al zo goed
als verdwenen harde bokking is zogenoemde ‘ijle haring’, vis die zijn hom of
kuit al verschoten heeft, die eerst in de
zon wordt gedroogd en pas daarna
warm gerookt.
Waar de naam bokking vandaan komt,
weet niemand meer. Een veelgehoord
verhaal is dat de vis aan zijn naam
kwam omdat hij bij de bereiding stonk
als een bok, maar wie weleens een meurende bok geroken heeft, associeert die
lucht toch niet direct met een visrokerij
of het inderdaad hemeltergend riekende
bakken van panharing. Nog onwaarschijnlijker is het verband dat sommige
Scandinaviërs meenden te zien tussen
bokking en de naam van de legendarische Willem Beukelsz., die rond 1380 in
Biervliet het haringkaken zou hebben
uitgevonden.
O ja, nu u weet van de hoed en de
rand, gaat u natuurlijk nooit meer ‘hom
of kuit’ eisen. De uitdrukking is ‘haring
of kuit’. Vis of geen vis, dat is de kwes
tie, zou Shakespeare zeggen.

Kippers en brado’s, da’s niks vergeleken bij
de heerlijkheden die hier ‘bokking’ heten.
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Er zijn beroepen waarin taal zo niet
de hoofdrol, dan toch zeker een flinke
bijrol speelt. Geregeld worden ze in
Onze Taal geportretteerd. Deze keer:
de gevangenbewaarder. Over ‘lijmvingers’, verbale dreiging, ‘detentiebesmetting’ en ‘halve lucht’.

Mariëtte Baarda

Sterrenkijken bij de kerst
Taal in het werk [14]: de gevangenbewaarder

O

oit werkte ik op de meest afgesloten vierkante kilometer
van Nederland. Op een steenworp afstand van elkaar stonden daar
het eerste Big Brotherhuis, een dierenasiel en een gevangenis. In de Penitentiaire Inrichting Almere Buiten, door de
bewoners steevast ‘Almere Binnen’ genoemd, gaf ik les aan jongvolwassen
gedetineerden. Voordat ik bij mijn klaslokaal arriveerde, moest ik langs bewakingscamera’s en detectiepoortjes. Incidenteel werd er gefouilleerd en moest ik
mijn tas omkeren. Ook kon zonder aankondiging de lerarenkamer worden
bezocht door een man met een drugshond, een kwispelende herder die zijn
natte neus tussen mijn correctiewerk
duwde en de gummetjes in mijn bureaulade besnuffelde.
Voor mijn veiligheid droeg ik een
portofoon met alarmfunctie en zat er
een ‘bewa’ (bewaarder) of ‘piw’er’
(penitentiair inrichtingswerker) bij mij
in de klas. De pieper ging regelmatig
af. Dan was ergens een opstootje en
kwamen de bewakers van alle kanten
aansnellen. De ‘stampede’ werd dat genoemd, het geklos van schoenen over
de gangen naast, boven of onder ons.
Als er serieuze dreiging was, kwam het
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O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 7 / 8

IBT (intern bijstandsteam) in actie, een
soort mini-ME-peloton met gummiknuppels en schilden. ‘We liggen stil’,
luidde het dan. Overal om je heen klikten de deuren in de vergrendeling.


S l eu t e l e n

Onder de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) vallen 108 gevangenissen, huizen
van bewaring, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra,
detentie- en uitzetcentra, waarin in totaal 72.000 ‘justitiabelen’ verblijven, die
door 17.000 ‘inrichtingswerkers’ worden
bewaakt. Trainer Ton Dijkman (62), al
dertig jaar werkzaam bij justitie, leidt
sinds 2002 bewaarders en piw’ers op.
(Piw’ers hebben meer bevoegdheden
dan bewaarders.)
Dijkman: “Het personeel is niet alleen bezig met ‘sleutelen’, het bajeswoord voor het in- en uitsluiten van
gedetineerden, er moet ook worden begeleid naar de luchtplaats, de werkzaal,
de kerk, de dokter of lessen en cursussen. Er zijn bezoekuren, verloven en gedetineerdentransporten. De bewaarders
en piw’ers staan hierbij voortdurend in
contact met de gedetineerden. Naast
lessen in zelfverdediging en strafrecht
geven we daarom ook training in ge-

sprekstechnieken. Zo moet een bewaarder de verleiding kunnen weerstaan om
in navolging van sommige gevangenen
over te gaan tot een verbale vorm van
‘powerplay’. Wanneer een jongen bijvoorbeeld luidkeels z’n beklag doet over
zijn zaak, zou je kunnen zeggen: ‘Tja,
dat krijg je als je zakendoet met de
maffia.’ Maar iemand die zich toch al
machteloos voelt, kan door zo’n opmerking exploderen. Daar is niemand bij
gebaat. Beter is: ‘Ik vind het oprecht
vervelend voor je, maar we kunnen op
dit moment weinig doen om de situatie
te veranderen.’ Rustig en redelijk blijven
is de sleutel tot goed contact met gedetineerden.”


Baj e s wo o r d e n bo e k

Dijkman over zijn cursisten: “Jongens en
meisjes die hier binnenkomen, zijn soms
nog behoorlijk bleu. Je kunt je voorstellen dat ze op de werkvloer met hun
oren staan te klapperen, en vaak niet
snappen waar het over gaat. Om die
reden is er een ‘bajeswoordenboek’ samengesteld met de meest gangbare bajesbegrippen.” Uit dat woordenboek valt
bijvoorbeeld op te maken dat een gevangenisdirecteur wordt aangeduid met
‘gouwen pet’, en dat je over ‘strippen’

Foto: Iris Vetter

Jan Postma, hoofd
beveiliging Noord
singel in Rotterdam:
“Met zo veel boeven
op zo weinig vier
kante meters mo
gen er geen misver
standen ontstaan.”

mannen

praat wanneer een gedetineerde zich
moet uitkleden voor controle op verboden spullen (zie ook het kader).
Wat iemand een goede bewaarder
maakt? Dijkman hoeft niet lang na te
denken over het antwoord: “In de bajes
is het de kunst om overzicht te houden
en tegelijkertijd niets aan je aandacht te
laten ontsnappen: hoe herken je verbale
dreiging, sus je ruzies? Omdat een calamiteit meestal met woorden begint,
moet je daarbij goed kunnen luisteren.
Gedetineerden kunnen behoorlijk intimiderend overkomen met hun tatoeages
en straattaal. Toch is agressie niet altijd
een reden om in te grijpen. Een jongen
kan telefonisch tekeergaan tegen zijn
advocaat, maar als je weet dat hij een
kort lontje heeft, laat je het gaan. Maar
als je de indruk krijgt dat de partner
aan de andere kant van de lijn de relatie
beëindigt, kan het nuttig zijn zoiets te
rapporteren. Dan houden we zo’n jongen een tijdje in de gaten. Het is een
vorm van luisteren waarbij je niet op de
woorden afzonderlijk let, maar meer op
de sfeer.”


Si nterklazen

Dichter Ester Naomi Perquin (31) werkte om haar studie te betalen tien jaar

voor justitie, waarvan vier jaar als bewaarder in de Rotterdamse gevangenis
Noordsingel. Haar dichtbundels Servetten halfstok (2007) en Namens de ander
(2009) zijn bekroond met diverse poëzieprijzen. Ze is stadsdichter van Rotterdam en redactielid van het literaire tijdschrift Tirade.
Sinds april wijdt Perquin zich fulltime aan het dichterschap. Ze ontvangt
me in het Roland Holst Huis in Bergen,
waar ze zich verschanst heeft om haar
dichtbundel over de gevangenis af te
ronden. Zuchtend: “Eindelijk kan ik vrijuit over die tijd praten en schrijven. Als
je er werkt, mag je niks naar buiten
brengen. Door mijn justitietijd heb ik
voorgoed een andere kijk op de wereld
gekregen. Het komt voor dat wanneer
ik in de supermarkt iemand zie van wie
mijn nekharen overeind gaan staan, ik
meteen denk: ‘zeden’, of: ‘tweemansbenadering’, de aantekening die gedetineerden krijgen wanneer je ze niet in
je eentje mag benaderen.”
In de loop der jaren heeft Perquin
een woordenlijstje bijgehouden. Een
van de opvallendste termen daarop is
sinterklazen, de term waarmee gedetineerden bewaarders aanduiden die
slecht ‘nee’ kunnen zeggen. “Het gaat
vaak om bewaarders die na jaren van
hetzelfde soort conflicten uitgeput raken en confrontaties uit de weg gaan
om er maar vanaf te wezen. Het is een
boeventerm; collega’s weten lang niet
altijd wie als ‘sinterklaas’ te boek staat.
Je kunt je voorstellen dat de meer strikte bewaarder ‘zwarte piet’ wordt genoemd.” Peinzend: “Je hebt er natuurlijk ook die alles volgens de regels doen
en toch hufters zijn. Het is net als op
iedere werkplek: die types zijn overal.
Maar zo’n gevangenis werkt als een vergrootglas: het minste gebaar krijgt er
lading, omdat de kleinste nalatigheid
kan uitgroeien tot een ramp. Als je je
werk goed wilt doen, is het heel intensief.”


sc h e i ds l i j n

“Alles is supergestructureerd in de gevangenis; iedere rookpauze en ieder
wc-bezoek moet worden gemeld bij een
‘dienstgeleider’ ”, aldus Perquin. “Voor
de gein heb ik eens een ‘aflosformulier
voor de wc’ ontworpen, waarop men
‘tijdstip en aard van het wc-bezoek’ kon
noteren. Tot mijn verbazing vulden de
meeste collega’s het formulier braaf in.
Achteraf vond ik dat best griezelig: zo’n
gesloten systeem waarin je alles normaal begint te vinden.”
Volgens Perquin loopt er een onzichtbare scheidslijn tussen bewaarderstaal

en gedetineerdentaal. “Een woord als
donswerker bijvoorbeeld, voor iemand
die zit vanwege kindermisbruik, zouden
wij niet snel in de mond nemen. Omgekeerd waren er woorden die wij alleen
onderling gebruikten, lijmvinger bijvoorbeeld, het woord voor een gevangene die continu celoproepen doet: zo’n
jongen die zijn vinger niet van die belknop kan afhouden en voor elk wissewasje belt. Bij de overdracht kreeg je
dan te horen: ‘Er zit een lijmvinger op
C3.’ Je wist dan dat je, als je niet uitkeek, constant naar boven liep. Als er
dan een ‘belletje’ kwam, liet je hem rustig een tijdje wachten. Officieel mocht
dat natuurlijk niet, stel je voor dat er
echt iets aan de hand was. Maar in
de praktijk betekende het gewoon dat
iemand strontvervelend was.”


S t e r r e n ki j k e n

Perquin gaat er eens goed voor zitten.
‘Dan hebben we nog de prachtige term
halve lucht. Gedetineerden hebben het
recht elke dag een uur te luchten, maar
mogen als ze willen ook na een half uur
al naar binnen. Als ze dan naar ‘de post- 

Bajesjargon
Een greep uit de specifieke woorden
schat van de gevangenis:
achter de plank zitten in de cel zitten
bruidssuite strafcel
fiets veiligheidsbed met riemen
hemelpiloot pastor, dominee of
humanistisch raadspersoon
huisdienst erebaantje in de gevangenis
hut cel
kietelaar functionaris die visitaties
verricht
kluis plek op het lichaam waar spullen
worden verstopt
koninklijke stallen straf- en observatieafdeling
knippen en scheren afrekening onder
de douche
nat bejegenen klappen uitdelen,
meestal in de badkamer
piewie penitentiair inrichtingswerker
pillendraaier inrichtingsarts
rode kaart alle beperkingen
schuurtje isoleercel
tuchten het moeilijk hebben met de
celstraf
wimpie gedetineerde die iedereen op
zijn hand probeert te krijgen
Uit het ‘bajeswoordenboek’ op
Werkenmetgedetineerden.nl.
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“Als het tijd was om naar binnen te gaan,
riep je: ‘De lucht komt terug!’ ”
zegel’ gingen, de kleinste luchtplaats,
riepen we om: ‘Postzegel, halve lucht,
postzegel halve lucht.’ Heerlijk vond ik
dat, dat omroepen. We hadden nog zo’n
ouderwetse omroepinstallatie die over
de binnenplaatsen schalde; de hele bajes hoorde dat. Als het tijd was om naar
binnen te gaan, riep je (Perquin vouwt
handen om de mond): ‘De lucht komt
terug!’ Als ik mezelf dat nu zo hoor zeggen, klinkt het krankzinnig, maar daar
is het volstrekt normaal.”
“Naast sinterklazen zijn er de “kerstmannen”, de baardige zwervers die
rond Kerst ergens een raam ingooien
opdat ze een paar dagen droog en
warm kunnen zitten. Bij binnenkomst
moeten ze langs ‘het bad’, de plek waar
persoonlijke eigendommen worden ingenomen en wordt gedoucht. Het kwam
voor dat de daar dienstdoende bewaarder, de ‘badmeester’, bij het uitkleden
een pak van vuil onder die kleding
tevoorschijn zag komen, het gevolg van
een jarenlang slecht wassen.”
“Kende je de term sterrenkijken die
op mijn lijstje stond? Of dacht je niet
meteen aan vieze dingen?”, vraagt
Perquin. Ik antwoord dat de term een
poëtisch beeld bij me had opgeroepen:
zo’n jongen starend uit zijn celraam,
plannen makend voor wanneer hij vrij
zou zijn. Perquin, schaterend: “Sterrenkijken is de bajesuitdrukking voor ‘visiteren’: controleren of er niks via de anus
wordt binnengesmokkeld.”



M o o rds i n g e l

“Het beste is als bewaarders een zo duidelijk mogelijk front naar de gevangenispopulatie vormen”, vervolgt Postma.
“Met zo veel boeven op zo weinig vierkante meters mogen er geen misverstanden ontstaan. ‘Om vier uur komt je
advocaat’ is beter dan: ‘Je weet wat je
te wachten staat, hè, vanmiddag?’ Een
beetje psychologisch inzicht is ook niet
weg. Je kunt bij een jongen op vrijdagmiddag vijf voor vijf een slechtnieuwsbericht van zijn advocaat op het bureau
gooien en zeggen: ‘Sterkte ermee’,
maar je kunt hem diezelfde papieren
ook maandagochtend geven en zor-

Ester Naomi Perquin merkte al op dat
gevangenen andere woorden gebruiken
dan bewaarders. Maar, bedenk ik als de
gevangenisdeur achter mij dichtvalt,
ook het sóórt taal verschilt. Die van de
boef is geladen met ironie: een strafcel
is een ‘bruidssuite’, een dominee een
‘hemelpiloot’. Bewaarders hanteren
meer eufemistische termen, zoals schone
wacht, de aanduiding voor de bezoekersruimte waarin wachtenden zijn gedetecteerd op gevaarlijke of verboden
voorwerpen. Of ze spreken van ‘iemand
op z’n buik leggen’, wanneer een gedetineerde door het IBT wordt overmeesterd, en van ‘visiteren’ voor de controle
van lichaamsopeningen. Dat klinkt toch
anders dan ‘gekieteld’ worden door een
‘kietelaar’, zoals de gevangenen dit noemen.
Misschien heeft dit te maken met een
verschil in machtspositie: ironie wapent
de gedetineerden tegen de vernedering
van het opgesloten zijn, eufemismen
halen de scherpe kantjes van het be
waarderswerk af.

Spel

Hoofd beveiliging Jan Postma (54) komt
me ophalen voor een rondleiding in
‘zijn’ Noordsingel, de plek waar hij al
meer dan drie decennia werkt. Een stervormig, negentiende-eeuws gebouw, opgetrokken uit donkerbruine baksteen –
dat trouwens over twee jaar niet meer
in gebruik zal zijn. De ‘gebouwelijke situatie’ voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnormen. We beginnen bij
de Centraalpost, ‘het Vlak’, waar twee
‘vlakkenisten’ omringd door beeldschermen contact onderhouden met de verschillende afdelingen.
Postma: “Iemand die in de gevangenis werkt, moet met zijn emoties kunnen omgaan. Op de afdeling zitten zo’n
achtentwintig gedetineerden, allemaal
met hun eigen sores, die allerlei verschillende gevoelens oproepen. Als je
daar niet tegen kunt, word je gillend
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O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 7 / 8

Foto: Iris Vetter



gek. Dit is een huis van bewaring; alles
zit bij elkaar, van tasjesdieven tot moordenaars. Om die reden spreiden we de
gedetineerden zo zorgvuldig mogelijk,
ter voorkoming van ‘detentiebesmetting’: het gevaar dat men de Noordsingel gebruikt om interessante criminele
tips met elkaar uit te wisselen.”
We passeren de inrichtingskeuken, de
sportruimte en een werkzaal waar vlaggen worden gemaakt. Postma: “Gedetineerden zullen altijd jouw grens opzoeken. Daar moet je niet boos om worden,
dat moet je juist waarderen. Ze zijn heel
creatief, hebben vierentwintig uur per
dag de tijd om dingen te verzinnen en
de boel te observeren. Als je je werk ziet
als een constant spel tussen jou en de
boef, houd je het vol. Doe je dat niet,
dan ga je eraan onderdoor.”

gen dat hij als eerste bij de telefooncel is om zijn advocaat te bellen.”
We steken een beschaduwde binnenplaats over die lieflijk zou zijn als er
geen prikkeldraad boven op de muren
was gespannen: de luchtplaats van afdeling C. Postma: “De gevangenis is
geen hotel, zoals sommigen denken.
Mensen die hier zitten, hebben vaak allerlei problemen. Begin jaren negentig
vond hier een reeks zelfdodingen plaats.
In die tijd werden we wel ‘de Moordsingel’ genoemd. Geen leuke periode. Je
hebt ‘snijders’ en ‘hangers’. We zijn getraind om dit soort situaties het hoofd
te bieden, maar wennen doet het nooit.”

Dichter Ester Noami Perquin werkte jarenlang in de gevangenis.

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Dragen

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.

I

n de Middeleeuwen begon een minnelied vaak met een ‘Natureingang’,
een standaardbeschrijving van een
lieflijke plaats in de natuur. De minnezanger viel om zo te zeggen met de natuur in huis. Sinds de uitvinding van de
fotografie beginnen gedichten, en liedjes, vaak met een foto – en met een beschrijving van wat er op die foto te zien
is: vaak ook een lieflijke plaats, vaak
ook met paradijselijke bijbetekenissen.
Spreken wij van een Foto-eingang. Wim
Sonneveld in ‘Het dorp’: “Thuis heb ik
nog een ansichtkaart, / waarop een
kerk, een kar met paard, / een slagerij
J. van der Ven.” Oetze Verschoor in de
‘Zuiderzeeballade’: “Opa, kijk ik vond
op zolder / ’n foto van een ouwe boot.”
Als de foto eenmaal tevoorschijn is gehaald en aan de luisteraar voorgelegd,
kan de bijbehorende ontroering een uitweg gaan zoeken.
Zo gaat het ook in het begin van het
lied ‘Dragen’ (2004) van de Brabantse
troubadour Gerard van Maasakkers
(1949). Het is, zoals meestal in liederen
met een Foto-eingang, een oude, vergeelde foto. “Ik heb hier een foto in gelig zwart-wit, / een zondagmiddag zo
schoon, / in een veld vol met floxen, /
onze vader en ik, / hij lacht, want hij
draagt zijn zoon.” Dit is het oerbeeld
van een gelukkige jeugd: een tuin, een
zondagmiddag, bloemen (floxen), iedereen vrij en blij, de kleine jongen veilig
op de arm van zijn vrolijk lachende
vader.



Ro lwi sseli n g

Meestal duurt zo’n paradijs niet eeuwig.
Dat was in de Bijbel al zo. En het is er
later, in de Middeleeuwen en na de uitvinding van de fotografie, niet beter op
geworden. De tijd verstrijkt: “De jaoren
die kwamen, / de jaoren die gaon, / de
jaoren die maakten oe oud.” De grote
lachende vader van vroeger is nu oud.
De zoon zit naast zijn ziekbed, en nu
zoekt de vader bescherming bij zijn
zoon. De rollen zijn omgedraaid. Van
Maasakkers vertelt het rustig, met zijn
mooie hese stem, maar in het refrein,
als de trekzak erbij komt, stroomt het
gemoed vanzelf vol: “Hou me mer, hou
me mer, hou me mer vast, / ik zal oe

Gerard van Maasakkers’ cd Achterland (2004), met het lied ‘Dragen’.

dragen.” Het dragen moet letterlijk worden genomen, zo blijkt uit het vervolg.
Hij zal hem dragen “van het bed naar
de po-stoel / en dan weer terug”.
Hier dringt zich opnieuw een oerbeeld op. Aeneas redt zijn oude vader
door hem op zijn rug uit het brandende
Troje te dragen. “Ipse subibo umeris”,
ikzelf neem u op mijn schouders, laat
Vergilius Aeneas tegen zijn vader zeggen. “Nec me labor iste gravabit”, en
deze taak zal geen zware last voor
mij zijn. De scène wordt vaak gezien
(Freud, Sartre) als het symbool voor de
rolwisseling die alle vaders en zonen in
hun leven moeten doormaken. Het gaat
meestal niet vanzelf, en zo is het bij Van
Maasakkers ook niet gegaan. Tussen de
tijd dat vader hem droeg en nu, nu hij
vader moet dragen, liggen veel jaren
waarin “wij mekaar amper verdroegen”.
En waarom niet? “Umda gij nie wilde,
umda ik nie kon / of andersum.”


Ov e r s t e e k

Maar dat doet er nu niet meer toe. De
tijd heeft de wonden geheeld. De zoon
zit stil bij het ziekbed van zijn vader, en

hij hoort nu alleen nog het tikken van
de klok. Het is de voorbode van een
nieuwe en laatste wending, als de doodzieke vader zich gewonnen geeft en
overbuigt naar zijn zoon en hem angstig
vraagt, in een nieuw refrein, met een
kleine verandering in de tekst: “houde
me, houde me, houde me vast, / wilde
me dragen?” Niet alleen nu, van het bed
naar de po-stoel en weer terug, maar
ook later. En vader voelt wel aan: “Later, later kumt vlug.”
Het staat er niet met zoveel woorden,
maar de vader voelt dat hij niet lang
meer te leven heeft. Hij vraagt zijn zoon
om bij hem te blijven en hem te begeleiden bij de oversteek: om hem naar de
andere wereld te dragen. Dat zal de
zoon zeker doen. En daarna zal hij die
foto, waar het lied mee begon, altijd bij
zich blijven dragen. Het lied heeft, behalve een Foto-eingang, ook een Fotoausgang. “Ik draag oe bij mij”, belooft
de zoon. Hij zal vader vanaf nu altijd bij
zich dragen, in de vorm van een foto. In
zijn binnenzak, denk ik. Dicht bij zijn

hart.		
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Wanneer kwam het woord verzuiling
voor het eerst voor? Tegenwoordig
kan op allerlei manieren digitaal
worden gezocht in oude boeken,
kranten en tijdschriften. Maar hoe
betrouwbaar zijn die zoekresultaten?
Hoe argwanend moet je worden als
zo’n programma niet verzuiling leest,
maar vervulling of verzuchting?

Zoekt en gij zult
niet altijd vinden
De betrouwbaarheid van digitaal doorzoekbare
tekstbestanden

Nicoline van der Sijs

W

at niet digitaal is, bestaat
niet. Dat lijkt het motto te
zijn in de huidige bibliotheekwereld. Het jongste wapenfeit is
de lancering op 26 mei van de website
Early Dutch Books Online (www.earlydutchbooksonline.nl). Daarmee krijg je
toegang tot meer dan 10.000 Nederlandse boeken en tijdschriften uit de
periode 1781-1800. Al die boeken zijn
gescand en gelezen met een programma
voor optische tekenherkenning, en kunnen nu dus digitaal worden doorzocht.
De gebruiker kan in een zoekvenster
een woord of een reeks woorden intikken, waarna onder elkaar alle plaatsen
worden gepresenteerd waar het woord
voorkomt.
Stel, je wilt de etymologie beschrijven van de woorden waterstof en zuurstof. Om te beginnen wil je dan weten
wanneer die woorden voor het eerst in
het Nederlands voorkwamen. Als je ze
opzoekt via de website Early Dutch
Books, blijkt dat ze voor het eerst genoemd worden in 1789. In de daaropvolgende jaren komen de woorden enkele malen voor in het tijdschrift Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
Via die vermeldingen kom je erachter
dat aanvankelijk de leenwoorden oxygéne (of oxygène) en hydrogène werden
gebruikt, die direct teruggaan op de
door de Franse scheikundige A.L.
Lavoisier in 1783 respectievelijk 1787
geïntroduceerde namen oxygène en
hydrogène. Via een kritisch stuk uit 1799
kom je er bovendien achter dat ook
toen al wetenschappelijke nieuwlichterij
met de nodige scepsis werd ontvangen.
De contouren van een mooi etymologisch artikel dienen zich aan. Geweldig
dus, dat digitale materiaal. Maar als we
het preciezer bekijken, slaat de twijfel
toe.
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Ve r s l i k t

Al een tijdje probeer ik een oudere datering te vinden voor het begrip verzuiling. In het Etymologisch woordenboek
van het Nederlands (EWN) staat dat zuil
als metafoor voor ‘een van de grote
levensbeschouwelijke stromingen in
Nederland’ in de jaren dertig van de
twintigste eeuw moet zijn opgekomen,
en dat het begrip verzuiling voor het
eerst in 1953 voorkomt. In de datering
zit dus enige speling: het is heel goed
mogelijk dat het woord verzuiling wat
ouder is dan 1953. Dat kunnen we mooi
nakijken in de Historische Kranten van
de Koninklijke Bibliotheek (Kranten.
kb.nl). Als we de zoekterm verzuiling
intikken, krijgen we maar liefst 27 resultaten tussen 1804 en 1937. Wow, zou
verzuiling al begin negentiende eeuw
bekend zijn geweest?
De teleurstelling slaat toe als we de
krantenpagina’s precies bestuderen. In
alle gevallen blijkt sprake te zijn van
een ander woord, bijvoorbeeld vergoding, verspilling, vervulling, verzaking,
verzameling, verzanding, verzending, verzoeking, verzoening, verzorging, verzuchting en verzwering. Het tekenherkenningsprogramma heeft zich dus telkens
verslikt. Hoe goed worden woorden nu
eigenlijk herkend? Op de website is
daar een indruk van te krijgen. Een willekeurig voorbeeld uit het Algemeen
Handelsblad van 24 november 1866

levert de volgende schrikbarende ‘herkenning’ op:
Wij kunnen niet zeggen, dat dezo
toekomst zoo bijzonder begeeilnk
schijnt en al keurt uien dus den oorsprong vtn lu-t keizerrijk m o -zeer
af, men komt aanhoudend in de verzuiling om té wensdien . dit bet iv
stand blgve. Pe’.sr een dragelijk
kwaad, da:i een onbereikbaar goed.
Am’de i*ï..n.--i.. len wordt uit Mexico
het volgende ;;eme’d. Keizer ÖaxiniUiaun is .;. • ;eo ten.g-rd, wi een uitstapje d&m Oaeinav.ica.
Het woord verzuiling is goed herkend,
maar verder is het een ratjetoe. Dit
plaatst de opzoekbaarheid van gegevens
in digitale bestanden wel in een nieuw
perspectief: de door de computer geleverde vindplaatsen zijn absoluut niet
betrouwbaar; in ieder geval moeten ze
handmatig met het origineel worden
vergeleken om de fouten van de computer eruit te halen. Voor een beperkt etymologisch onderzoek is dat nog te doen,
maar het gevaar blijft dat onkritische
of haastige gebruikers die moeite niet
nemen en verzuiling dateren op 1804.


C u lt u r e l e t r e nds

De steeds omvangrijkere hoeveelheid
gedigitaliseerd materiaal nodigt uit tot
statistische analyses en het stellen van

De digitale mogelijkheden staan nog in de
kinderschoenen. Desondanks kun je ook nu
al prachtige, onverwachte vondsten doen.

vragen als: hoe vaak komt een bepaald
woord, begrip of citaat, of een bepaalde
naam of uitdrukking in een bepaalde
periode voor? Zoekmachine Google
heeft voor de beantwoording van dergelijke vragen begin december 2010 de
zogenoemde Ngram Viewer gelanceerd
(ngrams.googlelabs.com), een website
waarop een selectie van ruim vijf miljoen boeken uit de Google Books-collectie doorzocht kan worden op reeksen
van maximaal vijf woorden (‘n-grammen’, in de Google-terminologie, waarbij n staat voor een reeks van maximaal
vijf). De resultaten worden prachtig
overzichtelijk gepresenteerd in een grafiek. Volgens een artikel van de twee belangrijkste ontwikkelaars, J. Michel en
E.L. Aiden, in Science van 16 december
2010, brengt Ngram Viewer culturele
trends in kaart, waardoor er een nieuw
vakgebied is ontstaan dat zij ‘culturomics’ noemen.
Laten we eens testen in hoeverre
Ngram Viewer ons kan helpen bij etymologische vraagstukken. De Viewer werkt
vooralsnog niet op Nederlandstalige
boeken, maar wel op Engelstalige uit de
periode 1800-2000. We zijn benieuwd
wanneer de begrippen Zeeman effect en
Lorentz force bekend geraakt zijn in het
Engelstalige gebied, en wat de frequentie van de woorden in de daaropvolgende decennia is. Ter opfrissing van het
geheugen: in 1902 ontvingen de Nederlandse natuurkundigen Pieter Zeeman
en Hendrik Lorentz samen de Nobelprijs
voor natuurkunde, en beiden hebben
een ontdekking op hun naam staan: het
‘zeemaneffect’ en de ‘lorentzkracht’.
In de eerste grafiek (rechtsboven)
zien we de culturele doorwerking door
de tijd van de woorden Zeeman effect en
Lorentz force – dat wil dus zeggen: het
aantal malen dat ze voorkomen in de
doorzochte bronnen. Voor een compleet
etymologisch verhaal is het aardig dit
te vergelijken met het voorkomen van
alleen de achternamen van de twee natuurkundigen, dus zonder de woorden
effect en force. Vergelijking van deze
tweede grafiek (linksonder) met de eerste levert een interessant resultaat op.

zeeman effect

lorentz force
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Grafiek 1. Via Ngram Viewer van Google is na te gaan hoe vaak Zeeman effect en Lorentz force procentueel
voorkomen binnen het totaal aan tweewoordcombinaties in de periode 1800-2000.

met initialen blijkt nul resultaten op te leveren; de namen zoeken met voornamen
levert wel iets op, maar voor Zeeman beginnen die opnieuw al vóór de geboorte
van ‘onze’ Pieter. Zolang we geen idee
hebben hoeveel verschillende Zeemannen en Lorentzen voorkomen in de teksten die Google heeft doorzocht, hebben
we niet veel aan de grafiek.
Als je dat optelt bij het feit dat de
Ngram Viewer gebaseerd is op optische
tekenherkenning, waarvan in het voorbeeld van verzuiling al is gebleken dat die
ernstig tekortschiet, en dat de Ngram
Viewer bovendien geen rekening houdt
met spelvarianten en verschillende betekenissen, dan ga je toch wel grote vraagtekens zetten bij de waarde van de gepresenteerde grafieken.


Oploss i n g e n

Zoeken in digitale tekstbestanden levert
momenteel dus niet per definitie betrouwbare resultaten op. Is daar iets
aan te doen? Leesfouten vallen deels te
omzeilen door zo veel mogelijk gebruik
te maken van gecorrigeerde teksten,
bijvoorbeeld die op de website van de
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Daarmee zijn echter de problemen met spelvarianten of gelijknamige personen nog niet opgelost. Die oplossingen bestaan wel: er zijn computerprogramma’s ontwikkeld die iedere

woordvorm in een tekstbestand herleiden tot een trefwoord, zodat bijvoorbeeld de spelvarianten leelyke en lelik
allebei worden gekoppeld aan lelijk.
Als men dan het woord lelijk in een
tekstbestand zoekt, vindt men automatisch ook alle spelvarianten. En eveneens kan een computerprogramma achternamen inclusief initialen of voornamen indexeren, zodat men verschillende personen uit elkaar kan houden.
Sites als Early Dutch Books Online,
Historische Kranten en Ngram Viewer
zijn veelbelovend, maar demonstreren
tegelijk dat de digitale mogelijkheden
nog in de kinderschoenen staan. Desondanks kun je ook nu al prachtige, onverwachte vondsten doen. Zo kwam ik er
onlangs tot mijn verbazing achter dat
de uitdrukking eigener beweging, met
die verbuigingsuitgang -er op grond
waarvan je toch zou zweren dat het
gaat om een uitdrukking die minstens
uit de Middeleeuwen stamt, pas aan het
eind van de achttiende eeuw is opgekomen. Gezien dat tijdstip zal de uitdrukking geen relict zijn uit de oude Nederlandse doos. Ik vermoed dat ze is ontleend aan het vroeger gebruikelijke
Duitse aus eigener Bewegung – tegenwoordig zeggen de Duitsers meestal aus
eigenem Antrieb. Eigener beweging, zonder alle digitale mogelijkheden, was ik

hier nooit achter gekomen.
zeeman

lorentz

0,0000002400%



B ru te rekenkrach t

Het meest in het oog springend is dat de
naam Zeeman een grote piek vertoont in
de jaren 1830, lang voor de geboorte van
Pieter dus. Hier blijkt een probleem van
de Viewer: de computer zoekt met brute
rekenkracht alle namen Zeeman en
Lorentz op, en telt alle gevallen bij elkaar
op. Maar wij zoeken naar een specifieke
Zeeman en Lorentz, namelijk P. (Pieter)
en H.A. (Hendrik). De namen zoeken
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Grafiek 2. Het percentage van voorkomens van Zeeman en Lorentz binnen het totaal aan losse woorden tus
sen 1800 en 2000.
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Aanbiedingen voor lezers
Twee nieuwste delen in
de ‘Geregeld’-serie

Nu met combikorting:

Grammatica geregeld

Nederlandse woorden
wereldwijd plús
Calendarium, van
Nicoline van der Sijs

I

n Grammatica geregeld
worden zo’n 140 gram
maticale termen glashelder uitgelegd door
de Taaladviesdienst van
Onze Taal. Alle gebruike
lijke benamingen komen
aan bod: van basisbe
grippen als ‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘lijdend voorwerp’ tot ter
men als ‘rangtelwoord’ en ‘bepaling van
gesteldheid’. Elk begrip wordt geïllustreerd
met duidelijke voorbeelden. Een compact
maar compleet overzicht van alle woord
soorten en zinsdelen, plus bruikbare advie
zen over praktijkkwesties. Zeer geschikt
voor docenten, studenten en iedereen die
zijn grammaticale kennis wil opfrissen.

Tekstvorm geregeld

T

ekstvorm geregeld,
geschreven door de
Taaladviesdienst van
Onze Taal, biedt tips en
richtlijnen voor het
uiterlijk van teksten in
het algemeen en tien
tekstgenres in het bijzonder. E-mails, brieven,
cv’s, uitnodigingen, persberichten, weten
schappelijke artikelen, webteksten – dit
boek laat zien waaraan je moet denken, en
in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.
• Grammatica geregeld (gelijmd, 124 blz.)
kost  11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestel
code: gram.
• Tekstvorm geregeld (gelijmd, 140 blz.) kost
 11,95 incl. porto. België:  13,25. Bestelcode: tekst.

Combi-aanbod
• Grammatica geregeld en Tekstvorm geregeld
zijn samen te koop voor  22,50 incl. porto.
België:  26,50. Bestelcode: tekst+gram.
• De eerder verschenen delen Spelling geregeld en Leestekens geregeld (zie www.onzetaal.
nl/boeken/taalgeregeld.php) zijn ook samen
te koop voor  22,50. België:  26,50. Bestel
code: spel+lees.
• De vier boeken samen (Grammatica geregeld, Tekstvorm geregeld, Spelling geregeld en
Leestekens geregeld) kosten  43,–. België:
 49,–. Bestelcode: geregeld.
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H

et Nederlands
heeft maar liefst
17.000 woorden aan an
dere talen uitgeleend,
en al deze woorden – uit
138 talen uit alle uithoe
ken van de aarde – zijn
terug te vinden in Nederlandse woorden wereldwijd. Dit naslagwerk is enig in zijn soort:
nooit eerder werden alle uitleenwoorden
uit één taal in één boek verzameld. Nederlandse woorden wereldwijd vertelt hoe en
waarom de woorden in het buitenland
terecht zijn gekomen, en wat er vervolgens
met ze gebeurde. Worden ze nog steeds
gebruikt? Is de betekenis nog hetzelfde?
Aan het woordenboekdeel gaat een uitvoe
rige cultuurhistorische beschrijving vooraf.
Calendarium van de Nederlandse taal geeft een
chronologisch over
zicht van de historische,
culturele en politieke
gebeurtenissen die
invloed hebben gehad
op de vorming van onze taal. Wat heeft het
Nederlands overgehouden aan de Romei
nen, de Kruistochten, de komst van Joden
en zigeuners, de walvisvaart en de Franse
tijd? Hoe groot was de invloed van bijvoor
beeld politici en taalwetenschappers? Het
komt allemaal voorbij, jaartal voor jaartal,
in dit mooi verzorgde boek.

Tijdelijk samen voor e 64,90
(29% korting)
Nederlandse woorden wereldwijd (gebonden,
met stofomslag en leeslintje, 768 blz., winkel
prijs:  64,90) en Calendarium van de Nederlandse taal (gebonden, met stofomslag, 338
blz., winkelprijs:  26,95) zijn uitgaven van
Sdu Uitgevers. Combiprijs:  64,90. België:
 74,95. Bestelcode: combi Van der Sijs.

Spellingcursus op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op laptop
of pc, dat kan met de
digitale spellingcursus
van communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en Onze
Taal. In korte modules worden de belangrijk
ste onderwerpen van onze spelling uitgelegd:
c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en tussen-s,
hoofdletters, aaneenschrijfregels, enz. Boven
dien wordt er ingegaan op interpunctie en
taalkwesties als hen/hun en dat/wat. Alle les
stof kan geoefend worden. De gehele cursus
is in twee à drie uur te doorlopen en hij wordt
afgerond met een eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor ei
gen data), en is geschikt voor alle besturings
systemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

Dialectparade

T

er gelegenheid van
de dit voorjaar ge
houden Dialectendag
verscheen Sprekend van
aard, dat gaat over bij
namen en scheldnamen
in de Nederlandse dia
lecten. Het boek bevat de die dag uitgespro
ken lezingen van onder anderen vloekspecia
list Piet van Sterkenburg en Hagenees Sjaak
Bral, plus bijdragen van 29 streektaalspecialis
ten uit Vlaanderen en Nederland, die allemaal
bekijken hoe er in ‘hun’ dialect geschimpt en
getypeerd wordt. Een erg aantrekkelijk vorm
gegeven verzameling creatief en kleurrijk taal
gebruik.

Thuisbezorgd voor e 20,–
Sprekend van aard is een uitgave van Stichting
Nederlandse Dialecten/Variaties vzw (ingenaaid,
192 blz.). Prijs:  20,–. België:  26,–. Bestelcode: dialectenboek.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).

Voor meer aanbiedingen zie
www.onzetaal.nl/aanbiedingen

Boekwoorden

D

e wereld van het
boek wordt be
volkt door bibliofielen,
antiquaren, boekverkopers, typografen,
drukkers en binders, en
die hebben een eigen
woordenschat. Die
woorden staan centraal
in het Boekwoorden-woordenboek van
boekhistoricus J.A. Brongers. Het geeft
tekst en uitleg over woorden die te maken
hebben met schrift, tekst, illustratie, uitgeven, drukken, binden, boekhandel en
bibliotheken, waarbij ook encyclopedische
informatie wordt gegeven die je niet snel
in een woordenboek verwacht. Naast de
lemma’s over boekentermen zijn ook korte
biografietjes van bekende mensen uit het
boekenvak opgenomen. Herziene en (nu)
geïllustreerde heruitgave; eerdere edities
verschenen in 1989 en 1996.

nie

Dialect-atlas

uw

W

elke woorden
gebruikt men
in Nederland zoal
om een spijker
broek aan te dui
den? Hoe worden
de r, de g en de h in
de verschillende
delen van ons land uitgesproken? Waar
zegt men ‘de son in de see sien sakken’
en waar niet? Dat is allemaal terug te vin
den in Beeld van het Nederlands, een boek
dat de regionale variatie van het Neder
lands in woorden, klanken, woordvor
men, zinnen en namen in kaart brengt.
Beeld van het Nederlands bevat ongeveer
150 paginagrote kaarten waarop de ver
spreiding van een taalverschijnsel wordt
getoond. Het boek wordt ingeleid met
een hoofdstuk over de geschiedenis van
de Nederlandse dialecten. Verschijnt in
september.

e 4,– korting

Introductieprijs e 39,95

Boekwoorden-woordenboek is een uitgave van
Bekking & Blitz (ca. 400 blz., winkelprijs:
 29,90). Onze Taal-prijs:  25,90. België:
 28,90. Bestelcode: boekwoorden.

Beeld van het Nederlands van Nicoline van
der Sijs e.a. is een uitgave van Prometheus
(gebonden, 360 blz.). Introductieprijs:
 39,95. België:  42,95 .
Bestelcode: dialectatlas.

Afrikaans + taalgids

H

et Prisma groot
woordenboek Afrikaans en Nederlands is
het eerste grote vertaal
woordenboek voor deze
twee talen. Omdat ze op
het gebied van woor
denschat nogal overeen
komen, is ervoor geko
zen het Afrikaans en het Nederlands door
elkaar heen op te nemen. Zo volgen op
het Nederlandse houtzagerij het AfrikaansNederlandse houvast/houvas en het Afri
kaanse houvrou. Deze opmerkelijke mix
blijkt in de praktijk heel goed te werken.
Per taal worden er 60.000 woorden
beschreven, ook met behulp van voor
beeldzinnen. Bestellers van dit woorden
boek krijgen als premie een Prisma-taal
gidsje cadeau, naar keuze Frans (F), Duits
(D), Italiaans (I), Spaans (S), Turks (T),
Russisch (R) of Pools (P).

Etymologie van
het Limburgs

nie

uw

W

aar komen
prachtige
Limburgse woorden
als joeks, labberlot,
nonnevot en zoermoes
vandaan? Betekent
riddekuul ‘belache
lijk’? Heeft sjnelle
katrien iets met de
naam Catharina te maken? En wat ver
koopt een ‘zielverkoper’? Het antwoord
vindt u in het Limburgs etymologisch
woordenboek van de bekende dialectetymoloog Frans Debrabandere. In dit
boek behandelt hij de herkomst van dui
zenden Limburgse woorden en uitdruk
kingen. Een gedegen naslagwerk over de
rijke geschiedenis van de woordenschat
van Nederlands en Belgisch Limburg.

Thuisbezorgd voor e 70,–

e 4,95 korting voor lezers van
Onze Taal

Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands is een uitgave van Unieboek | Het
Spectrum (gebonden, 2228 blz.). Prijs:  70,–.
België:  83,–. Bestelcode: Afrikaans +
eerste letter van gewenste taalgidsje.

Limburgs etymologisch woordenboek is een
uitgave van het Davidsfonds (gebonden,
ca. 350 blz., winkelprijs:  39,95). Prijs:
 35,–. België:  38,–. Bestelcode: Lim
burgs.

t

Toen in ...
augustus 1976

Opperlands
Redactie Onze Taal

“N

ederlands met vakantie”, dat is niet alleen
de taal die deze maanden veel te horen is in Hollandse
enclaves op mediterrane stranden.
Het is vooral ook een bekende definitie van het zogeheten ‘Opperlands’:
een taal die bestaat uit isogrammen,
xenogrammen en andersoortige
woordvernuftigheden die geen mens
nog kende – totdat Hugo Brandt
Corstius zich er 35 jaar geleden mee
bezig ging houden in de krant.
Op 27 augustus 1976 publiceerde
hij onder de naam Battus zijn eerste
Opperlandse stukje in NRC Handelsblad, dat opende met de woorden:
“Een lege regel? Nee!” Met deze omkeerbare, zichzelf bevestigende zin
was de toon gezet. Het genre bleek
aan te slaan: al na vijf jaar lag er een
kloek boek vol taalvirtuositeit: Opperlandse taal- & letterkunde. “Het wereldje van de taalgekken stond even
op stelten”, zou cabaretier Erik van
Muiswinkel er in 2007 over zeggen
op een congres van Onze Taal. “Iedereen begon palindromen te maken
en taalvondsten te verzamelen.”
De verzameling groeide en groeide. En in 2003 verscheen er een nog
veel dikker boek: Opperlans! – zonder
d ditmaal, want, zo was de redenering, die letter spreek je toch niet uit.
In dit boek méér anaclepten, méér
basalt-woorden, méér dubbelacrostichons.
Maar een tweede golf van taalhysterie bleef uit. Misschien kwam
dat doordat de nieuwigheid eraf was,
maar misschien ook wel doordat de
uitgave zó duizelingwekkend compleet was dat de moed iedere taalpuzzelaar in de schoenen zonk. Zelf
palindromen bedenken had geen
zin meer: beter dan dit werd het
toch niet. Geen grotere anticlimax
dan een verzameling waarvan het
laatste ontbrekende stukje wordt
aangekocht.
Maar ondertussen ligt het er toch
maar, dat boek – in al zijn volledigheid. Geen taal ter wereld die kan
bogen op iets vergelijkbaars. En geen
taal ter wereld waaraan zichtbaar zo
veel plezier is beleefd als aan dit

Opperlan(d)s.
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Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft
Abel Tasman inderdaad Tasmanië ontdekt?
Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de
vinger over de landkaart gaat. Riemer Reinsma
gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek ‘Namen
op de kaart’ op in.

D

e oudste stad van Friesland is
Stavoren. Dit jaar viert het
stadje (duizend inwoners) het
feit dat het al 950 jaar stadsrechten
heeft – dus sinds 1061. Maar in documenten is de naam al omstreeks het
jaar 1000 te vinden, zo meldt de Friese
taalkundige Karel Gildemacher in zijn
boek Friese plaatsnamen (2007). En wel
in twee varianten: Stavron en Stauron.
In beide zit het Oudfriese woord staver (enkelvoudsvorm), dat verwijst naar
een staak of paal. Stavron en stauron
waren het meervoud daarvan; ze stonden in de derde naamval, die een plaats
aanduidde – het betekent ‘bij de palen’.
Misschien mogen we daarbij denken
aan meerpalen: Stavoren was en is een
havenstadje.


B ee tje vreemd

De meeste mensen buiten Friesland
kennen het stadje enkel onder de naam
Stavoren. Zo wordt het bijvoorbeeld
vermeld in de reisplanner van de NS en
in de Topografische atlas van de ANWB.
Daarnaast is er de Friese naam Starum,
die op de officiële plaatsnaamborden
staat. Maar de bewoners gebruiken
geen van deze twee benamingen. Volgens de historica Reinildis van Ditzhuyzen, die veel in het plaatsje verblijft,
noemen de bewoners hun stad zelf
‘Staveren’. Niet alleen een andere klinker dus, maar ook een andere klemtoon
vergeleken met Stavoren.
Dat is een beetje vreemd. En het is
niet het enige opmerkelijke aan de
naam. De vorm Stavoren is aanzienlijk
later ontstaan dan Staveren. De naam
met de o is pas voor het eerst in de
bronnen te vinden in 1245; Staveren,
met een e dus, al in 1082. Beide vormen
bestonden daarna broederlijk naast
elkaar, maar in de zeventiende en achttiende eeuw gold Staveren volgens
Karel Gildemacher als de standaard.
En nu is het dus, ten slotte, Stavoren.


Namen op de kaart

Het vrouwtje
van Staveren?
Een andere verklaring is ook denkbaar. Stavoren heeft, taalkundig gezien,
een ‘broertje’ in de Duitse deelstaat
Nedersaksen. Dertig kilometer over de
grens, ongeveer ter hoogte van Emmen,
ligt namelijk de gemeente Stavern, die
voorheen was verdeeld in Groß-Stavern
en Klein-Stavern. In de tiende eeuw
heette de voorloper van deze plaatsjes
Stauorun, met een o erin (de u staat
voor een v). In dit geval is de spelling
met een o niet zo vreemd, want in het
Oudsaksisch, de taal die in die regio gesproken werd, heette een paal een ‘stavor’. Kan het zijn dat het Friese Stavoren leentjebuur heeft gespeeld bij de
Saksen? Ook deze verklaring is weinig
aannemelijk. Stavoren was immers een
zeevarende handelsstad, en zal dus weinig of geen betrekkingen hebben onderhouden met de Saksische naamgenoot.
Er is ook een derde verklaring: Stavoren zou een volksetymologische vervorming kunnen zijn. Een internetsite voor
watersportliefhebbers meldt: “Men
neemt onder andere aan dat de naam
Stavoren afgeleid is van Sta Vooren omdat Stavoren op een punt in de Zuiderzee ligt.” En die gedachte zou best van
heel oude datum kunnen zijn.
Stavoren zou trouwens lang niet de
enige naam zijn die vervormd is doordat de oorspronkelijke betekenis (in dit
geval ‘bij de palen’) niet langer werd begrepen. Neem nu het Zuid-Hollandse

plaatsje Mariëndijk, dat ooit Merriëndijk heette, genoemd naar de merries
die daar graasden. Maar toen het meervoud merriën in onbruik raakte, en dus
niet meer als zodanig herkend werd,
werd het verband gelegd met moeder
Maria. En zo dook in de achttiende
eeuw de huidige naam op.


Rijke weduwe

Al met al hebben we geen zekerheid
over de herkomst van de o van Stavoren. Hoe het ook zij, in 1978 voerde het
gemeentebestuur de spelling Stavoren in
als de officiële schrijfwijze. Reden: men
wilde voorkomen dat de Friese stad zou
worden verward met het Gelderse gehucht Staverden. Protesten hielpen niet.
En hoe zit het met ‘het vrouwtje van
…’? Welke van de twee varianten wordt
het vaakst gebruikt? Volgens Google
staat de variant met een o ruim 35 maal
zo vaak op internet als die met een e.
En PiCarta, een catalogus die 65 miljoen
publicaties uit alle openbaar toegankelijke Nederlandse bibliotheken bevat,
vermeldt 46 publicaties waarin de woorden vrouwtje van Stavoren voorkomen,
en slechts viermaal vrouwtje van Staveren; en die vier zijn dan ook nog allemaal van de hand van dezelfde auteur.
Ook de beruchte rijke weduwe zal bij
de meeste Nederlanders dus wel voor
eeuwig bekend blijven als het vrouwtje

van Stavóren.
Foto: Peter Wassenaar

Riemer Reinsma

Vervo rmd

Hoe is die o in de tweede lettergreep
terechtgekomen? Volgens Gildemacher
is dat “mogelijk” terug te voeren op
“het (onjuiste) verhaal dat de god Stavo
de naamgever van de stad zou zijn”.
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Het beroemde
vrouwtje van
Stavoren.

Taaltest

Horstlog

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

asperine
Aspirine
aspirine
carameltoffee
karameltoffee
karamel toffee
geoutsourced
geoutsourcet
ge-outsourcet
kalabas
kalebas
calabas
tostie-ijzer
tosti-ijzer
tostiijzer

B. Vergroot uw woordenschat
1. kalfateren
a. herstellen
b. in schoonschrift schrijven
c. uitschelden
2. kambala
a. Afrikaanse houtsoort
b. Canadese trommel
c. Zuid-Amerikaanse dans
3. kapiteel
a. bovendeel van een zuil
b. burcht in oude steden
c. hoofdletter
4. kolderiek
a. driftig
b. lachwekkend
c. misselijk

C. Zoek de fouten
1. Over de hot stone-massage die mijn
zakenpartner voor haar drie-en-der
tigste verjaardag van haar bebaardde
overbuurman cadeaugekregen had,
was ze laaiend enthousiast, en raadt
ze nu iedereen aan.
2. De Albaneze masseuse was magni
fique, en hetzelfde gold volgens mijn
collega ook voor de grandiose ambi
ance.

D. Extra
In de regels van de beroemde dichter
Hendrik Marsman “Groen is de slag / van
den stroom / door het dal / van den dag”
rijmen de a-klanken van slag, van, dal en
dag op elkaar. Hoe heet dit soort rijm?

Wereldomroep

I

n mijn krant van 8 juni lees ik dat Radio Nederland Wereldomroep
(RNW) stopt met uitzendingen in het Nederlands. Niet omdat ze er
geen zin meer in hebben, maar uit pure noodzaak: bezuinigingen.
RNW zet wel de uitzendingen in een tiental andere talen voort, waarin
informatie wordt gegeven over Nederland aan de wereld. Als ik me niet
vergis gaat het om zo’n tien miljoen euro die men moest besparen, op een
budget van rond de veertig miljoen. Daarmee verdwijnt meteen ook het
enige wekelijkse radioprogramma over taal dat er nog was.
Hoe je het ook wendt of keert, dit is een mijlpaal in de geschiedenis van
onze taal. Nou ja, misschien een mijlpaaltje, maar toch. Het zijn alle paaltjes samen die tellen. Volgens de krant leek het al tamelijk definitief; volgens verschillende internetgetuigen moet de beslissing nog bekrachtigd
worden. Hoe dan ook, een gebeurtenis die aan het denken zet.
Ik heb geen mening over de financiële kant van de zaak. Ik weet niet of
tien miljoen in dit verband veel is of weinig, en ik heb geen flauw idee hoe
je zoiets zou moeten afwegen tegen andere besparingen of dringender
zaken. Ik ben geneigd om bijna alles van de huidige Nederlandse regering
met de grootste argwaan te bekijken, maar dat is natuurlijk geen constructieve invalshoek. Ik ben het overigens wel eens met de top van RNW dat
áls er geknipt moet worden, dan in de Nederlandstalige uitzendingen en
niet die in het Engels, Chinees, Arabisch of Bahasa.
En eerlijk gezegd helpen wijdere overwegingen me ook niet tot een duidelijke mening. We willen allemaal wereldburgers zijn, we halen onze producten van over de hele wereld en willen de onze ook graag verkopen tot
aan de andere kant van deze aardbol, en dat betekent onvermijdelijk dat
ook de Nederlandse taal een toontje lager moet zingen dan honderd jaar
geleden toen we nog konden doen alsof Nederland de hele wereld was.
Hoe groter de wereld, hoe kleiner de bewoners. Of anders gezegd: men
kan niet economisch in de hele wereld wonen en tegelijk taalkundig in de
Noordoostpolder.
Bovendien: de aanwezigheid en beschikbaarheid van gesproken Nederlands in deze wereld is dankzij het internet in de jongste decennia vertienof verhonderdvoudigd. Wie in Melbourne, Uppsala of Zuid-Amerika graag
even een stukje onvervalst Nederlands wil horen, hoeft tegenwoordig zijn
computer maar aan te zetten. Naar verhouding is het Nederlands op internet zelfs zwaar oververtegenwoordigd.
Maar het neemt niet weg dat ik het jammer vind dat de Wereldomroep
zo moet inkrimpen. Niet omdat de Nederlandse taal daarbij verlies lijdt,
want dat is niet zo, geloof ik. Ook niet om de gedupeerde vrachtwagenchauffeurs en kampeerders. Het is meer om de mentaliteit die alles wat
geen geld of praktisch nut oplevert, als bijzaken beschouwt. Dus ja, ik heb
de petitie ondertekend om niet op RNW te bezuinigen. Maar waarschijnlijk
zonder succes.

Joop van der Horst

De antwoorden vindt u op bladzijde 214

van dit nummer.
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Arjen van Veelen
De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
consument informeren, maar bovenal moeten ze

Foto: Onze Taal

ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ingepakt

Botoxbroodjes en
ironische sandwiches

sche teksten verdedigde met een beroep op
literaire speelruimte.
Foodwatch ronkte bij
de prijsuitreiking: “Unilever verkoopt grootste
leugen.” Toch had Unilever wel een punt.
Wat foodwatch in het
persbericht niet zei,
was dat Unilever het
brood verkocht met
een behoorlijk grote
voetnoot op de verpakking: “Net zo lekker als
wit en evenals volkorenbrood een bron van
belangrijke voedingsstoffen.” En daaronder:
“Zie uitgebreide voedingswaardetabel onBlue Band-witbrood: niet langer “volkoren”, maar “vezelrijk”.
derkant zak.” Er zat
dus wel volkoren in dit
brood, maar dan zoals
e voedselactivisten van fooder ergens muziek in kan zitten. Of een
watch (zonder hoofdletter)
kikker in je keel.
strijden tegen leugens. In
Dat “volkoren” niet letterlijk bedoeld
juni dit jaar kende de organisatie het
was, stond dus op de verpakking, maar
Gouden Windei toe aan Unilever, een
die foodwatchers hebben dezelfde bebokaal voor de producent “die ons op
zieling als taalpuristen. Dat maakt ze
de schandaligste manier voorliegt”.
sympathiek, en soms een beetje eng.
Wat had Unilever gejokkebrokt? Het
Eerder protesteerde de organisatie tegen
had een brood verkocht onder de naam
de bruine sandwich met ei van Johma.
‘Blue Band Goede Start! Witbrood’, en
Dat broodje heette “vers bereid” te zijn,
op de verpakking dit rijmpje geschremaar telde ook negentien verschillende
ven: “Het lekkerste wit / waar volkoren
additieven, waardoor het broodje er na
in zit”. Maar, brieste foodwatch, er zít
dertien dagen buiten de verpakking nog
helemaal geen volkoren in!
steeds uitzag als nieuw. Goed nieuws:
Dat klopte. Eerder al was Unilever
schimmelresistentie dankzij de techniek.
hierom op de vingers getikt door de
Maar foodwatch doopte de versnapeReclame Code Commissie. Volgens de
ring om tot “botoxbroodje”, want “het
site van het TROS-programma Radar
staat letterlijk stijf van de kunstmatigzou Unilever destijds hebben erkend dat heid”.
er geen volkoren in dit brood zat, al T e ru g g e k r abb e l d
thans niet “in de letterlijke zin van het
Van een lezer van Reve mag je verwachwoord”. Maar de consument zou “in die
ten dat hij de ironie snapt. Mag je van
context” moeten begrijpen dat witbrood
verpakkingstekstenlezers ook een beetje
niet even gezond is als “echt” volkorengezond verstand vragen? Snapt een
brood.
consument dan niet dat een voorver B ee tje en g
pakte sandwich minder gezond is dan
Het leek een beetje op de twitteraar die
een bammetje dat je thuis bereidt? Is
beweerde dat zijn dreigtweet ironisch
‘vers’ een leugen als het uit een verpakmoest worden opgevat. En dat dit uit
king komt?
de context moest blijken. Of op Gerard
En wat moet een lezer, trouwens,
Reve, die zijn godslasterlijke of racistimet deze beledigende teksten op de

D
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Albert Heijn-sandwich van de maand,
die nog veel erger zijn: “ ’s Ochtends als
je opstaat weet je het al. Dit wordt een
slaapverwekkend saaie dag met maar
één lichtpuntje. Het moment dat jij je
tanden zet in de sandwich van de
maand.” Ironie? Geintje?
Unilever veranderde de slogan van
het gewraakte witbrood in elk geval in
een nieuw rijm: “Vezelrijk Wit: Hét lekkere wit dat vol vezels zit.”
Ook op die slogan valt een hoop af te
dingen, als je het letterlijk neemt. Want
wanneer is iets “lekker”? Hoe bewijs je
dat? En hoe vol is “vol”? Hoe rijk “rijk”?
Wanneer ben je “hét” lekkere wit, en
niet zomaar een doorsnee lekker wit onder talloze andere lekkere witten waar
ook best veel vezels in zitten? En: waarom veranderde Unilever de superlatief
“het lekkerste wit”, in “het lekkere wit”?
Teruggekrabbeld? Bang voor de taal
politie?

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 213)
A. Spelling

1.
2.
3.
4.
5.

c.
b.
b.
b.
b.

aspirine
karameltoffee
geoutsourcet
kalebas
tosti-ijzer

B. Woordenschat

1.
2.
3.
4.

a.
a.
a.
b.

herstellen
Afrikaanse houtsoort
bovendeel van een zuil
lachwekkend

C. Zoek de fouten

1. hotstonemassage, drieëndertigste,
bebaarde, cadeau gekregen; en die
raadt ze nu of en ze raadt die nu
2. Albanese, magnifiek; en hetzelfde
gold voor (zonder ook) of en dat
gold ook voor (zonder hetzelfde);
grandioze
D. Extra

Het rijm van slag, dal en dag heet klinker
rijm of assonantie.

Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

N

aar verluidt hielp het Balkenende bij zijn Europese aspiraties bepaald niet dat zijn Frans
aan de roestige kant was. Niet zo lang
geleden kwamen de ministers De Jager
en Rosenthal onder vuur wegens hun
Duits, of liever: de afwezigheid daarvan. “Herzlich willkommen”, daar kon
een van hen nog op komen, maar daarna bleef het stil. In Vlaanderen speelt
het ook. Daar eisten politici dat hun
Waalse collega’s beter Nederlands zouden gaan spreken. Is dit gezeur en
muggenzifterij? Of is het gerechtvaardigd van bewindslieden te eisen dat ze
zich kunnen uitdrukken in de taal van
onze buren?

Voorstander

Sinds Kennedy’s “Ich bin ein Berliner”
weten politici hoe belangrijk de taalkeuze is. Onlangs nog sprak de koningin
van het Verenigd Koninkrijk de Ieren toe
in het Iers-Gaelisch, en dat was een
groot succes. Geen wonder, want mensen toespreken in hun eigen taal is dé
manier om te zorgen voor een welwillend oor. Het is dan wel zaak dat die
taal geen façade is. Het moet meer behelzen dan een welkomstgroetje. De
toegesprokenen willen dat de vreemde
hoogwaardigheidsbekleder iets zinnigs
zegt, en duidelijk maakt dat hij begrijpt
wat hij zegt. Anders dreigt het effect
van de paus met Pasen.
Als een minister in het buitenland de
taal van de gastheer gebruikt, is dat beleefd. Het kan de gesprekspartner ook
op zijn gemak stellen, bijvoorbeeld als
hij niet zo geverseerd is in de hedendaagse gemeenschappelijke taal: het

Oplossing cryptogram

Hom of kuit

Bewindslieden moeten
hun talen spreken
Engels. En het kan duidelijker en efficiënter zijn. Want weten we wel zeker
dat de Duitsers en Fransen ons NederEngels makkelijker verstaan dan ons
misschien wat onwennige Duits en
Frans?
Maar de belangrijkste andere voordelen hebben weer een hoog emotioneel
gehalte: talenkennis dwingt respect af.
Niet alleen bij de buitenlanders, maar
ook in Nederland zelf. We willen niets
liever dan onze bewindslieden bewonderen. Geef ons die kans, ministers,
spreek vloeiend en elegant buitenlands!

Tegenstander

Gezagsdragers horen eigenlijk helemaal
geen andere taal te gebruiken. In functie zijn ze een stukje Nederland. Dus
zouden ze in officiële taalsituaties waar
mogelijk Nederlands moeten spreken.
Ze zetten buiten de grens toch ook geen
bolhoed, alpenjagershoedje of alpinopet
op?
Natuurlijk is er door de Europese integratie zó veel overleg bij gekomen dat
in het buitenland vasthouden aan de eigen taal niet meer lukt. De ministers gebruiken een gemeenschappelijke taal,
en laat dat er één zijn: het Engels. Dat
is efficiënt en voor de leerders al moeilijk genoeg.
In plaats van te zeuren dat onze ministers Duits en Frans moeten spreken,
kunnen we beter blij zijn dat ze dat
Engels beheersen. Stuur ze – als ze daar
behoefte aan hebben – twee weken op
cursus om te leren zich in die taal nog
wat eleganter uit te drukken en laat ze
verder met rust. Ze hebben hun handen
echt al vol aan het bezuinigen.
Wat vindt u ervan?
Moeten ministers hun
talen spreken?

(zie blz. 187)
Horizontaal
2. toeval; 6. kiplekker; 7. taalstrijd;
8. postmodern; 9. griffel; 11. toets
Verticaal
1. vliegden; 3. oploskoffie; 4. vakbroe
ders; 5. citaat; 7. TROS; 10. rot

Foto: Rijksoverheid.nl

Frank Jansen

Geef voor 22 augustus uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘ministers moeten hun talen
spreken’ of ‘ministers hoeven hun
talen niet te spreken’ naar de redactie
van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering

de uitslag.

Minister Jan Kees de Jager: onder vuur wegens zijn
Duits.

Uitslag
vorige stemming
Moet je in een gesprek iemands taal
fouten corrigeren? Dat was de vraag
van de vorige aflevering. Op het inter
netforum schrijft iemand: “Benieuwd
hoe anderen hierover denken.” En dat is
wel begrijpelijk gezien de verhoudin
gen. Grofweg de ene helft van de res
pondenten corrigeert wel (67 stem
men, 53%) en de andere helft niet
(59 stemmen, 47%).
Een inzender miste de keuzemoge
lijkheid ‘soms’: “Ik vind het afhankelijk
van de situatie.” Hoewel het natuurlijk
altijd lastig is om de kwestie net zo
zwart-wit te zien als de voor- en tegen
stander dat doen in deze rubriek, klonk
deze roep om nuance nu wel erg vaak.
Vooral bij de voorstanders van corrige
ren: “Corrigeren moet kunnen, maar
het is niet te bedoeling om iemand
daarmee te degraderen of hem een on
gemakkelijk gevoel te geven. Gebruik je
gezonde verstand en blijf respectvol.
Ik vind het bij kinderen goed om te
corrigeren op een leuke manier. (...) Ik
denk dat het juiste antwoord moet zijn:
soms, gepast en als het kan.”
Tegenstanders schilderen over het
algemeen met grover penseel. De
meeste vinden corrigeren gewoonweg
onbeleefd: “Nooit doen, toont geen
respect en neigt naar betweterigheid.”
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Tamtam

Taalunie actualiseert Groene Boekje

D

e Nederlandse Taalunie komt in 2015 met een nieuwe editie van de Woordenlijst van de Nederlandse taal, beter bekend als het Groene Boekje. Onlangs is een commissie benoemd die de actualisering gaat voorbereiden. In 1995
besloten de ministers van de Taalunie om elke tien jaar zo’n herziene Woordenlijst uit te brengen.
De commissie, die bestaat uit Anna Bosman (Radboud Universiteit Nijmegen),
Dirk Caluwé (Dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid), Dominiek Sandra
(Universiteit Antwerpen) en Tanneke Schoonheim (Instituut voor Nederlandse
Lexicologie), heeft de opdracht gekregen zich te buigen over de criteria voor het
aanpassen van de Woordenlijst. De spellingrégels mogen niet worden herzien.
Bij de vorige actualisering, in 2005, was dat ook de bedoeling, maar toen
bleek de beregeling en passant wél te zijn aangepast. De ‘paardebloem-regel’ was
geschrapt (paardebloem werd daardoor weer paardenbloem), en er kwamen regels bij waardoor de spelling van een aantal woorden veranderde. Daarop kwam
destijds veel kritiek.
Voor de aanvulling met Nederlandse woorden uit Suriname zal de commissie
gaan samenwerken met de Werkgroep Spelling Suriname.

Jip-en-janneketaal werkt niet in de
politiek

P

olitici die zich bedienen van jip-en-janneketaal, vol sneren naar de gevestigde
orde en verwijzingen naar de man in de straat, spreken de kiezer veel minder
aan dan wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam. Ze ontdekten dat zulke “populistische
retoriek”, zoals ze het noemen, zelfs averechts werkt.
Het onderzoek richtte zich op de media-invloed op vierhonderd kiezers rond
de verkiezingen van 2006; voor een ander, nog ongepubliceerd experiment gingen ze na hoe drieduizend mensen reageerden op krantenartikelen die door de
onderzoekers zelf waren bewerkt. Daaruit kwam naar voren dat middelbaar en
hoger opgeleiden zich storen aan politici die zich toeleggen op populistische
retoriek. Rechts-populisten als Geert Wilders hebben wel iets aan zo’n benadering, alleen is het een minderheid die erdoor wordt aangesproken: lager opgeleiden die onderzoekster Linda Bos karakteriseert als “extreem cynisch”.
In het vakblad Political Communication schrijven Bos en haar collega’s dat
kiezers meer overtuigd raken door politici met inhoudelijke kennis van zaken.
Dat geldt opmerkelijk genoeg ook voor rechts-populistische leiders als Wilders.
“Rechtse populistische leiders die meer inhoudelijk gezaghebbend lijken door
kennis tentoon te spreiden, worden als meer effectief ervaren.”
De uitkomsten zijn opvallend, schrijven de onderzoekers, omdat ze haaks
staan op de heersende politieke mode. “De populistische retoriek en stijl wordt
steeds meer door gematigde leiders overgenomen, mogelijk in de hoop om hun
imago positief te beïnvloeden.” En dat is dus een verkeerde inschatting, volgens
de wetenschappers.

Weinig Friezen schrijven Fries

N

og altijd kan maar een klein deel van de Friezen goed Fries schrijven:
slechts 12 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Friesland
naar de spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheid van de Friezen in hun eigen
taal. Ongeveer 14.000 huishoudens werkten mee aan de peiling, die eens in de
vier jaar wordt gehouden. Fries spréken blijkt een stuk beter te gaan: 65 procent
van de Friezen kan dat goed. Ruim 80 procent van hen kan de taal probleemloos
verstaan, en Fries lezen kan 75 procent.
In vergelijking met de taalmeting van 2007 is het beheersingsniveau op alle
vier de onderdelen iets toegenomen. Verminderd zijn alleen het aantal Friezen
dat het Fries als moedertaal heeft, en het aantal Friezen dat Fries spreekt met de
partner.
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Engels in
Citotoets

A

ls er een verplichte eindtoets voor
de basisschool komt, moet het
onderdeel wereldoriëntatie (natuur,
geschiedenis en aardrijkskunde) vervangen worden door Engels. Dat stelde
de Onderwijsraad eind vorige maand
als reactie op het plan van minister Van
Bijsterveldt van Onderwijs om de Citotoets aan het eind van groep 8 verplicht
te stellen voor alle basisscholen. Volgens de raad is het goed om op den
duur Engels toe te voegen, omdat dit
vak onmisbaar is in de verdere schoolloopbaan, en voor de toegang tot de
arbeidsmarkt. Er zouden voor Engels
ook net als voor Nederlands en rekenen/wiskunde ‘referentieniveaus’ moeten worden ontwikkeld: standaarden
waaraan leerlingen moeten voldoen.
Minister Van Bijsterveldt toonde zich
meteen enthousiast over het idee. “Het
heeft mijn warme support”, liet ze weten tijdens een overleg met de Kamer
over het basisonderwijs. Wel voegde ze
eraan toe dat veel leraren het Engels
niet voldoende beheersen om het te
kunnen onderwijzen. “Docenten moeten
worden bijgeschoold, want er gaat
nu heel wat steenkolen-Engels over de
tafel.”
De meeste Kamerleden waren het
eens met de minister.

En verder
Dictee Schrijver Arnon
Grunberg stelt dit jaar
de tekst op van het
Groot Dictee der 
Nederlandse Taal. De
22ste editie van het
dictee wordt uitge
zonden op woensdag
14 december.
Dyslexie Kinderen van dyslectische ouders
hebben tien keer zo veel kans op dyslexie
als kinderen met normaal tot goed lezende
ouders. Dat blijkt uit onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam, de Radboud
Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen.
Duidelijketaalprijs Anita Witzier is de
winnaar van de Duidelijketaalprijs 2011
van het Taalcentrum-VU. Van achttien
onderzochte tv-presentatrices waren haar
gesprekstechniek, stemgebruik en taalgebruik het best.

Foto: Keke Keukelaar

Redactie Onze Taal

Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Paradox
J. Groeneweg - Rotterdam

E

en paradox is iets anders dan een tegen
strijdigheid. Een voorbeeld: een moeder
van een groot gezin is weer in verwachting
en verzucht: “We zullen nu toch echt naar
een kleinere woning moeten uitzien.” Zo
klinkt het als een tegenstrijdigheid, maar
het wordt een paradox, oftewel een schíjn
bare tegenstrijdigheid, als we weten dat
het door het grotere en daardoor duurdere
gezin niet meer mogelijk is de huur van de
grote woning te betalen.
De laatste jaren zie ik in toenemende
mate het woord paradox of paradoxaal in
kranten en tijdschriften verschijnen. Nu is
een modewoord op zichzelf geen pro
bleem, maar het moet wel in de goede
betekenis gebruikt worden. Helaas lees ik
er vrijwel nooit de nadere informatie bij die
aantoont dat de vermelde tegenstrijdigheid
slechts schijnbaar is.
Neem nu een zin uit een column in NRC
Handelsblad: “Zo komen we bij de paradox
van de ‘literaire thriller’: als je de laatste 40
bladzijden uit het boek scheurt, wordt het
subsidiabel. Aan de andere kant: als je ze er
niet uit scheurt, verkoop je 100.000 exem
plaren.” Ik zie hier geen paradox in.
Tweede voorbeeld: “Pakistan is het
grootste slachtoffer van terrorisme, en pa
radoxaal genoeg heeft dat de haat tegen de
Amerikaanse terreuraanpak alleen maar
aangewakkerd.” De mijns inziens toch wel
complexe relatie tussen de twee uitspraken
wordt verder niet uitgewerkt. Ik zie dit wel
als onlogisch, ongerijmd, maar kan in het

hele artikel niet ontdekken waarom dit
fenomeen paradoxaal is.
Het lijkt mij dus zeer wenselijk dat men
bij het gebruik van de woorden paradox of
paradoxaal ondubbelzinnig uitlegt wat het
‘schijnbare’ is van de beschreven tegenstrijdigheid – of anders gewoon het woord
tegenstrijdigheid gebruikt. Een iets langer
woord, maar het is wel correct. Helderheid
van taal is, althans voor mij, nog steeds een
groot goed.

Functionele zuivel
R. Frank - Amstelveen

een hoogleraar: “Het ontbeert raden van
toezicht vaak aan kennis van de zorgverle
ning.” Het had natuurlijk moeten zijn: ‘het
ontbreekt raden van toezicht’ of ‘raden van
toezicht ontberen vaak’.
Een incident is het niet. Alleen al op inter
net wemelt het van dit soort constructies.
Zo ontbeert het Feyenoord aan sterk leider
schap, Libische opstandelingen aan militaire
slagkracht, de Alcatel One Touch 990 (een
smartphone) aan snelheid, en op het inter
netforum van Fok.nl schrijft iemand: “Het
ontbeert jou aan empathisch vermogen.”

Uw Mijn NS
Martijn Smit - Utrecht

I

n mijn Albert Heijn-filiaal zag ik boven de
melk het opschrift “functionele zuivel”.
Een meer zinledige uitdrukking kan ik mij
nauwelijks voorstellen. Het laat zien tot
welke taalverdwazing marketing en recla
me kunnen leiden.

Een soort van
Netty Sebregts - Sint-Michielsgestel

A

E

en paar jaar geleden ergerde iemand zich
in deze kolommen aan bedrijven die hun
naam laten voorafgaan door het woordje
mijn: “Mijn ING”, “Mijn Ziggo”.
Maar het kan vreemder. Van de Neder
landse Spoorwegen ontving ik het bericht
dat hun digitale klantenbalie (“Mijn NS”) is
vernieuwd. In de mail waarin de NS dat be
kendmaakten duidden ze dat aan als “Uw
Mijn NS-account”.

l een tijdje is de uitdrukking een soort
van in de mode. Aanvankelijk hoorde ik
het alleen in informele situaties bij hippe
jonge mensen, maar laatst liet zelfs de pre
sentatrice van het serieuze radioprogram
ma OVT het zich ontvallen: “Je moet eigen
lijk wel een soort van overtuigd zijn van je
eigen belangrijkheid om …” Het lijkt wel of
mensen bij voorbaat afstand willen nemen
van een bepaalde uitspraak.

Ontberen

Helemaal naar

Lau Kanen - Veldhoven

Annet Kooijmans - Nijmegen

D

B

e laatste tijd tref ik in publieke geschrif
ten soms elementaire taalfouten aan.
Onlangs de volgende in het Eindhovens Dagblad, opgetekend nog wel uit de mond van

rrrr, al die leuke, populaire mensen die
alles ‘helemaal goed’ vinden. Of erger:
‘helemaal leuk’. Helemaal naar word ik er

van.		

Gesignaleerd
Meevallen
C. Tilman - Heeze

H

et valt mij al enkele jaren op dat meevallen vaak niet meer gebruikt wordt in
de betekenis ‘gunstiger zijn dan verwacht’.
Het betekent nu ook vaak ‘anders zijn dan
verwacht’, dus je hoort het soms ook als
iets juist tégenvalt.
Op Koninginnedag, toen de koninklijke
familie het stadje Thorn bezocht, meldde

de verslaggeefster aan het begin van de
dag bijvoorbeeld: “Het aantal bezoekers
valt nogal mee.” Juist toen ik me afvroeg
wat ze daarmee bedoelde, voegde zij eraan
toe: “Maar aangezien de straatjes in Thorn
smal zijn, zal het er toch erg druk lijken.” Ze
bedoelde dus niet dat het aantal bezoekers
gróter was dan verwacht, maar kléíner.
Een ander voorbeeld ervan kwam ik
laatst tegen in het leuke artikel ‘Een kietel
tje’ van Arjen van Veelen (Onze Taal april):

Een 89-jarige lezeres vindt het merk
waardig dat op een potje AH-jam zes
maal met duidelijke letters staat dat het
potje “boordevol fruit” zit, maar in de
kleine lettertjes (“niet of nauwelijks te
lezen voor mensen van mijn leeftijd”)
wordt vermeld dat het wel meevalt met
dat fruit (soms maar 25 procent).
Ik zou hier zelf geschreven hebben dat het

‘nogal tegenviel’.
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en

Voetbalbijnamen

België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo
volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp

I

edere voetballiefhebber weet wel dat Johan Cruijff in Spanje ‘El Salvador’ wordt
genoemd, en dat met ‘De Generaal’ wijlen Rinus Michels wordt bedoeld. Maar dat
Faas Wilkes ooit als ‘De Mona Lisa van Xerxes’ werd aangeduid, en Jo Bonfrère als
‘Mister Nigeria’, is minder bekend. Voor de liefhebbers van dit soort bijnamen is er nu
De Tuinman, De Tsaar & De Zwarte Tulp van schrijver en journalist Ed van Eeden. Het boek
behandelt enige honderden bijnamen van bekende en minder bekende binnenlandse
en buitenlandse voetballers.
Bijnamen zijn geliefd in de sport, en vooral in het voetbal (zie ook Frank Joostens
artikel over voetballersbijnamen in Onze Taal van juni 2006). Ze worden gegeven door
fans, medespelers of journalisten, en ze kunnen zowel spot als bewondering uitdrukken.
Veel bijnamen hebben betrekking op iemands fysiek. Zo zijn er ‘De Bolle van Zwolle’
(Piet Schrijvers), ‘De Giraffe’ (Jack Charlton, maar ook Louis van Gaal), ‘Dikke Theo’
(Theo Janssen, ook wel ‘Febo Janssen’ geheten) en ‘De Kromme’ (Willem van Hanegem,
ook wel ‘De Praatpaal’). En ook het karakter is vaak de reden voor een bijnaam, zoals bij
‘Het IJskonijn’ (Edwin van der Sar) en ‘De Zenuwpees’ (Pim Doesburg). Maar verreweg
de meeste bijnamen zijn geïnspireerd op de speelstijl van de speler: ‘Mr. Duracell’ (Dirk
Kuijt), ‘Pi-Air’ (de kopsterke Pierre van Hooijdonk), ‘Het Tsjechische Kanon’ (Pavel
Nedved), ‘De Tank’ (Theo Laseroms) en ‘Tikkie Breed’ (Jan Peters, Johann Vogel).
Alle bijnamen in De Tuinman, De Tsaar & De Zwarte Tulp – van ‘De Aap’ (Germán
Burgos) tot ‘De Grote Zwijger’ (ook weer Rinus Michels) – worden kort toegelicht (wie
was/is het en waarom heet(te) hij zo?), en het boek bevat verder ook nog overzichten
van onder meer bijnamen van clubs, bijnamen van nationale elftallen, koosnamen en
Volendamse voetbalbijnamen. Een register ontbreekt.

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

De Tuinman, De Tsaar & De Zwarte Tulp. Voetbalbijnamen is een uitgave van Amstelsport en kost
€ 14,95 (gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 4820018 4



Verand eren d e lee sc u lt u u r

Sinds we computers,
internet en e-readers
hebben, wordt één ding
steeds duidelijker: lezen
wordt nooit meer wat het
geweest is. Het aanbod
van teksten is zó alomte
genwoordig dat we vrij
wel de hele dag aan het
lezen zijn. Tegelijkertijd is
wegkruipen ‘in een hoek
je met een boekje’ iets wat steeds minder
mensen nog doen. Onze leescultuur veran
dert, maar wat zijn de gevolgen? Het Bre
dase Graphic Design Museum en uitgeverij
Valiz vroegen 82 Nederlandse journalisten,
ontwerpers, onderzoekers, politici, filoso
fen en kunstenaars om hun gedachten hier
over kort op papier te zetten. Al die menin
gen, ideeën en beschouwingen zijn gebun
deld in het Engelstalige I Read Where I Am.
Het is een caleidoscopisch, eigentijds vorm
gegeven boek met daarin ook een zeer uit
gebreide ‘Index of Related Subjects’ met
korte definities van termen die met lezen,
schrijven en boeken te maken hebben.
I Read Where I Am. Exploring New Information
Cultures kost € 17,50 en is verkrijgbaar bij het
Graphic Design Museum in Breda en bij uitgeve



Ee n vo ud i g sc h r i j v e n

B1 is een term waar
mee in Europees ver
band tweedetaalleer
ders worden aange
duid die zich (net)
zelfstandig kunnen
redden in die tweede
taal. De afgelopen
jaren wordt dat B1 in
Nederland steeds
meer gebruikt als
aanduiding voor heldere, voor iedereen te
snappen taal – de jip-en-janneke-taal die
gericht is op allochtone én autochtone
Nederlanders die net goed genoeg Neder
lands kennen om zich in die taal te redden.
Dat B1 zo gebruikt wordt, komt vooral door
het tekstbureau BureauTaal, dat geregeld
met mediaoffensiefjes de aandacht vraagt
voor bedrijfs- en overheidsteksten die in
hun ogen te moeilijk zijn.
In De taal van mr. Jip van Harten en dr.
Janneke Bavelinck leggen vijf medewerkers
van het bureau uit wat B1 is en waarom het
in hun ogen zo belangrijk is. Het boek is uit
drukkelijk geen cursus B1-schrijven, maar
geeft wel voorbeelden van hoe het wel en
niet moet, en tips en aanwijzingen voor wie
eenvoudiger wil schrijven.

rij Valiz (Valiz.nl) (ingenaaid, 264 blz.).

De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bave-

ISBN 978 90 780 8855 4

linck van Simo Goddijn e.a. is verschenen bij Sdu
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Uitgevers en kost € 15,95 (gelijmd, 128 blz.).
ISBN 978 90 12 58258 2


Ov e r ta a l

Het Belgische tijd
schrift Over taal is aan
zijn vijftigste jaargang
bezig. Het tijdschrift
werd in 1962 opge
richt als Taalbeheersing in de administratie. Het werd vervol
gens omgedoopt tot
Taalbeheersing in de
praktijk en in 1998 tot Over taal, wat al aan
geeft dat de doelgroep van het blad in die
vijftig jaar verschoven is van de beroepsmatige taalgebruiker die vooral in ‘zuiver
Nederlands’ geïnteresseerd was, naar de
geïnteresseerde taalgebruiker met een wat
bredere belangstelling. De onderwerpen
die vaak in Over taal aan bod komen, zijn
taalbeheersing, spelling, taalontwikkeling,
nieuwe woorden en taal op internet.
Over taal verschijnt zesmaal per jaar; een jaar
abonnement kost € 34,12 (excl. porto). Meer
informatie: Overtaal.be.


Ki nd e r r e i sg i ds vo o r  Frankr ijk

Ieder jaar weer gaan er tienduizenden kin
deren met hun ouders naar Frankrijk om
daar vakantie te vieren. Speciaal voor hen is

Lezer
er nu de vrolijk
vormgegeven reis
gids Jippie naar
Frankrijk! Hierin
staan allerlei we
tenswaardigheden
over het land (Wat
is de route soleil?
Welke regio’s zijn
er?) en de mensen
(Van welke sporten houden ze? Wat eten
ze?). Bovendien kunnen kinderen er allerlei
Franse woorden en eenvoudige nuttige zin
netjes mee leren (‘Quelle est ton adresse
électronique?’, ‘Je suis tombé amoureux de
toi’). Het boek bevat ook raadseltjes, spelle
tjes, weetjes en recepten.
Jippie naar Frankrijk! van Kitty van Zanten en
Mireille Spaas is een uitgave van Kosmos en kost
€ 12,95 (ingenaaid, 128 blz.).
ISBN 978 90 215 4886 9


Go ud en  V eer 2011

De wedstrijd om de Gouden Veer, de jaar
lijkse schrijfwedstrijd voor Nederlandse
ambtenaren, is weer van start gegaan. Tot
3 oktober kunnen ambtenaren teksten in
zenden die zij namens een overheidsinstel
ling geschreven hebben voor een externe
doelgroep. Het mogen brieven aan indivi
duele burgers of groepen zijn, reacties op
klachten, jaarverslagen, formulieren met
toelichtingen, beleidsnota’s, voorlichtings
teksten en documenten rond inspraakpro
cedures en projecten, etc. Zie voor de voor
waarden Deoverheidschrijftstukkenbeter.nl.
En verd er
 Dierentolk van Irene Praat. Verhalen en
tips uit de praktijk van deze huisdieren
coach die met dieren kan communiceren.
Sijthoff, € 14,95 (gelijmd, 172 blz.).
ISBN 978 90 218 0447 7
 Beter lezen van Marilene Gathier en
Dorine de Kruyf. Derde, herziene druk van
cursus voor beginnende volwassen lezers in
het Nederlands, bestaande uit een tekst
boek en twee oefenboeken. Coutinho,
€ 41,50 (gelijmd, 76, 112, 96 blz.).
ISBN 978 90 469 0243 1

Ag enda
 Van 24 t/m 30 juli wordt in het Ameri
kaanse Pittsburgh de jaarlijkse Taalkunde
Olympiade voor middelbare scholieren ge
houden, waaraan ook weer een Nederlands
team deelneemt. Zie ioling.org/2011.
 Van 5 t/m 11 september is het de
Week van de Alfabetisering. Voor alle
activiteiten (onder meer meeschrijven
aan ‘het langste gedicht’) zie Weekvande
alfabetisering.nl.

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Maud Pijnenburg.
Woonplaats Schijndel.
Geboren 1946, Hilversum.
Beroep Tekstschrijver en publiciteitsadviseur.
Partner, kinderen Echtgenoot, drie
kinderen plus partner, zeven kleinkinderen.
Opleiding Lerarenopleiding naaldvakken; doctoraal wijsbegeerte (Tilburg).
Hobby’s/vrije tijd Drummen en
djembé spelen; lezen, al dan niet in
een van mijn leesclubs; wandelen en
fietsen; reizen, met een voorkeur voor
landen in het Midden-Oosten, met
name Iran; activiteiten voor Fair Trade
Schijndel; talen – ik heb Russisch
geleerd en probeer nu tijd vrij te
maken om het Farsi onder de knie te
krijgen.
Onze Taal-lid sinds 1988.
Waarom werd u lid? Vanwege de verrukkelijke taalkwesties en -ergernissen: futiliteiten voor wie er niet al te
diep op wil ingaan, belangrijk echter
voor de ware taalliefhebber. Daarnaast
zijn er natuurlijk de adviezen waar ik
als tekstschrijver veel aan heb, en de
informatie over de ontwikkeling van
het Nederlands in het algemeen.
Andere tijdschriften Vrij Nederland.
Krant De Volkskrant.
Televisie Ik kijk graag naar Engelse en
Scandinavische detectives. In het
nieuws zie je steeds meer trivialiteiten
en schreeuwlelijkerds die het werkelijke nieuws verdringen, daarom volg ik
het minder. Meestal schakel ik de tv
pas in als het weerbericht begint.
Radio De radio is een beetje uit mijn
leven verdwenen. Dat komt niet voort
uit een waardeoordeel, maar uit tijdgebrek.
Boek De graanrepubliek van Frank
Westerman; geweldig zoals daarin de
grote geschiedenis van Europa wordt
teruggebracht tot enkele vierkante
kilometers Groningse klei. De miniatuurmeesteres van Carolien Omidi, een
Nederlandse journaliste die met haar
Iraanse man in Iran woont en werkt;
ze laat zien hoe vrouwen ondanks
beperkingen toch hun eigen kansen
weten te creëren.
Website Geen.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ en ‘Taaltest’.

Wat zelden? Ik sla vrijwel niets op
voorhand over.
Favoriete Onze Taal-artikel ‘Taalergernissen’.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Etymologische kwesties,
zeker als die over verwantschappen
met andere talen gaan.
Aantrekkelijkste taaltrend De
soms moeizame, maar vaak ook
amusante pogingen om ambtelijke
taal om te vormen tot gangbaar
Nederlands.
Ergerlijkste taaltrend Schreeuwen.
Er wordt steeds meer geschreeuwd
in de media en in het openbare
leven. De grootste mond lijkt steeds
vaker ook het grootste gelijk te
hebben.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Zelden, hooguit als ik me
afvraag of ik mijn gesprekspartner
goed begrepen heb.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Soms verval ik in het
dialect van deze streek, waar ik dan
door mijn kinderen weer op gewezen
word. Dialect is vaak mooi, maar
soms ook taalslordigheid.
Beste taalgebruiker Mr. Geert-Jan
Knoops, advocaat. Knoops spreekt
mooi en duidelijk en weet ingewikkelde zaken helder uit te leggen zonder
kleutertaal te bezigen. Ik luister graag
naar hem.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Gelukkig
is er geen baas over de taal!
Lelijkste woord Doeg.
Mooiste woord Wedersamenstelling –
al zijn de geleerden het er niet over
eens of dit wel een goed woord is.
En abrupt: zo mooi van klank en zo

duidelijk van betekenis.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: Jeroen Bol

Nooit meer faillissementen in mei
1.035 bedrijven overleefden mei 2011 niet. Dat is het hoogste aantal uitvallers
ooit in een mei-maand.
Vandaag.be

Bord in tuin Bruchterveld

Neem je een willekeurige groep
dyslectici, dan zitten daar iets
meer linkshandigen tussen dan
je onder de normale bevolking
vindt. Maar neem je een wille
keurige groep linkshandigen,
dan is het maar helemaal de
vraag of dat effect optreedt.
Website over linkshandigheid

Twee huwelijken op drie stranden
Twee op de drie huwelijken die vandaag in het Brusselse
gewest gesloten worden, lopen uit op een scheiding.

FINANCIEEL BELEID AFWEZIG

De afdeling Financieel Beleid is 9 en 10 maart afwezig
in verband met Teamtraining.
Intranet gemeente Amsterdam

Amy Winehouse
bereidt zich voor
op tournee in kliniek
de Volkskrant

Brussel deze week

Uw organen kaatsen het geluid terug, waarna ze worden
opgevangen en omgezet in een bewegend beeld.
Toelichting echo, Vlietlandziekenhuis, Schiedam

Biologen hebben lang
gedacht dat er diep
onder de grond geen
meercellige dieren
kunnen overleven.
Toch zijn nu in bodemmonsters afkomstig van 3,6 kilometer
diepte verschillende
soorten wormpjes
aangetroffen.
Wetenschap24.nl

Bijl in basispakket zorgpolis
Leeuwarder Courant
Foto: Frans Witkamp

Wormen van
drie kilometer
onder de
grond

Beeld van Paaseiland
rechtgezet
Paaseiland kende ooit een fascinerende
cultuur met reusachtige beelden. De onder
gang wordt wel toegeschreven aan het eigen
handelen van de Paaslanders. Onterecht,
schrijft bioloog en theoloog Jan Boersema in
zijn boek ‘Beelden van Paaseiland’.
Noorderlicht.nl

Alleen Beatrix, Willem-Alexander en Máxima
mogen vliegen op kosten van de belastingbetaler, de laatste twee tot op zekere hoogte.
Het Financieele Dagblad

Bord café Nijmegen

M a a n d b l a d v a n h e t G e n o o t s c h a p O n z e Ta a l
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Dialecten
in kaart
gebracht

Stenografische Kamerverslagen
Dyslexie: een wirwar van inzichten
Hoe maak je een goed feestlied?
De speelse namen van tekstbureaus

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Twitter: @onzetaal
Taalpost
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)
Vaste medewerkers
René Appel, Ton den Boon, Aaf Brandt
Corstius, Frank Dam, Gaston Dorren,
Jan Erik Grezel, Joop van der Horst, Frank
Jansen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer,
Berthold van Maris, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Riemer Reinsma,
Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs,
Matthijs Sluiter, Arjen van Veelen

Foto: Fotopersbureau Dijkstra

80ste jaargang
nummer 9
september 2011

Secretariaat
drs. P.H.M. Smulders, directeur
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Zij verrichten hun werk in de Kamer in
stille estafettedienst: de stenografen
van de Dienst Verslag en Redactie.
Vroeger schrapten ze zonder pardon
alle onwelvoeglijke woorden uit de tek
sten. Nu is het meer een kwestie van
verhaspelingen en omslachtige taal
aanpassen. Hoe nodig zijn die aanpas
singen, en hoe gevoelig liggen ze?

Jaap de Jong en
Maarten van Leeuwen
Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur,
Universiteit Leiden

Pianostemmers in estafe
De stenografische verslagen van Kamerdebatten

H

oewel de meeste mensen het
ploegje ‘notulisten’ van de
Tweede Kamer nog altijd kennen als de ‘Stenografische Dienst’, beheersen de jongste medewerkers het
steno niet meer – dit ongetwijfeld tot
verdriet van de beroemdste medewerker
in de ruim 160-jarige geschiedenis van
de dienst, Willem Drees, die het later
tot premier zou schoppen. In de tijd dat
hij bij de – toen nog geheten – Stenografische Inrichting werkte (1907-1919),
introduceerde hij er een nieuwe vorm
van steno: het Alfabetisch Kortschrift
van A.W. Groote. Drees was zó aan die
verkorte schrijfwijze verknocht dat hij
zelfs de brieven aan zijn verloofde in
steno schreef. Maar dankzij alle opnameapparatuur die er tegenwoordig
voorhanden is, is het steno in 2011 voor
medewerkers Dick Boersema (31) en
Susanne Parren (31) dus geen noodzaak
meer. De Stenografische Inrichting,
pardon, Dienst, heeft dat ‘steno’ dan
ook inmiddels helemaal uit de naam
224
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geschrapt. Sinds 2004 is het: Dienst Verslag en Redactie. Wel heten de uitgewerkte notities nog altijd ‘stenografische
verslagen’.


z it v l e e s

In 1849 begon men met acht stenografen. “Tegenwoordig werken er zo’n veertig taalexperts”, aldus Dick Boersema.
“Wij maken de verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en
Tweede Kamer, beter bekend als ‘de
Handelingen’. Minder bekend is dat we
ook de verslaglegging doen van allerlei
vergaderingen in kleinere zalen, zoals
het wetgevingsoverleg, notaoverleg,
openbaar algemeen overleg, en van onderzoekscommissies en enquêtecommissies. Aan bijvoorbeeld de bouwfraudeenquête zat heel wat schrijfwerk vast.
Daarnaast functioneren we als een taalvraagbaak voor Kamerambtenaren en
Kamerleden, en doen we vertaal- en
redactiewerk. Tegenwoordig maken we
ook ‘debatten in het kort’: beknopte

journalistieke samenvattingen van debatten voor de website van de Tweede
Kamer. Zo kan iedereen op de hoogte
blijven, ook van debatten die verder
geen aandacht krijgen op tv en in kranten.”
Wie weleens een Kamerdebat op tv of
op de publieke tribune heeft gevolgd,
valt het op dat iedere medewerker al na
vijf minuten wordt afgelost, als in een
snelle estafette. Waarom al na vijf minuten? Hebben ze niet meer zitvlees? “In
die vijf minuten wordt vaak zó veel gezegd, meestal door diverse mensen in
een debat”, zegt Susanne Parren, “dat je
de volgende 55 minuten wel nodig hebt
om die tekst woordelijk uit te werken
(Mosselzaadinvanginstallatie? Had ik dat
echt goed verstaan?). En soms moet je
voor het juiste begrip even de wettekst
en de wetsgeschiedenis in duiken.”


g o e d k eu r e n

Een coördinator die de grote lijn van het
debat heeft gevolgd, voegt de losse

Foto: ANP / Valerie Kuypers

Stenografen in de Tweede Kamer, juni 2010.

ttedienst
stukken samen tot een geheel. Anderhalf uur na het betoog van een spreker
is het concept dan af. “Een bijkomend
voordeel van die termijn van vijf minuten is dat we proberen het stenografisch
verslag op dezelfde dag nog af te hebben. Door te werken met een grote
ploeg van mensen die allemaal een
klein gedeelte voor hun rekening nemen, lukt dat eigenlijk altijd”, aldus
Parren. Dit stenografisch verslag heeft
nog geen officiële status: eerst volgt er
eindredactie, en ook moeten de sprekers
hun eigen bijdragen goedkeuren.
Het schrijven van de stenografen was
vroeger vooral schrappen. Nog in 1999
werd de helft tot tweederde van alle uitgesproken woorden geschrapt, zo schat
B.J. Bonenkamp in het boek dat hij
schreef naar aanleiding van het 150jarig jubileum van de dienst.
Hoeveel er tegenwoordig precies geschrapt wordt, is niet te zeggen; de
dienst heeft dat zelf nooit bijgehouden.
Maar vraag het een willekeurig iemand

in politiek Den Haag, en het antwoord
is waarschijnlijk dat het verslag nu dichter bij de woorden van de spreker blijft,
en dat er daardoor minder tekst sneuvelt. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de audiovisuele media, waarop
medewerkers van de dienst nu kunnen
terugvallen.
Toch wordt ook tegenwoordig nog
het nodige geredigeerd. Het verslag is
een feitelijke, maar bepaald geen letterlijke weergave van wat er gezegd wordt.
Parren: “We proberen de politieke boodschap zo veel mogelijk weer te geven in
de woorden en de stijl van de spreker,
maar haperingen, verhaspelingen en
omslachtige taal passen we aan.”
En waarom gaan de stenografen nog
steeds de zaal in? Er zijn toch opnamen? Parren: “Korte, terloopse opmerkingen buiten de microfoon komen niet
op de geluidsopname, maar kunnen
heel bepalend zijn voor het debat. Ook
is het nuttig voor verwijzingen als ‘hij
zei’, ‘ja maar u’, ‘die woordvoerder
daar’. Als wij aanwezig zijn, kunnen we
kijken wie of wat iemand bedoelt en
dan maken we er in het verslag ‘de minister’, ‘de voorzitter’ of ‘de heer Cohen’
van. En als iemand een onderkoelde
grap maakt, maar er wel bij knipoogt,
proberen wij daar recht aan te doen in
de Handelingen.”


K l i p- e n - k l a a r

Welke richtlijnen de stenografen bij het
redigeren gebruiken, is terug te vinden
in de interne Parlementaire taalgids.
Herhalingen en ‘lege aanloopjes’ worden weggelaten of ingekort. ‘Waar het
gaat om de criminaliteit zien wij een
duidelijke toename’ wordt: ‘De criminaliteit neemt duidelijk toe.’ Ook bij een
zin als ‘De problemen zullen volgend
jaar nog groter zijn dan op dit moment’,
is een beknoptere herschrijving als ‘De
problemen zullen volgend jaar nog groter zijn’ voor iedereen een verbetering.
Op alle details wordt gelet. Leestekens moeten worden geplaatst. De
lengte van zinnen en van alinea’s wordt
bepaald. Opsommingen worden consistent gemaakt. Boersema: “Kamerleden
willen nog weleens met een ‘enerzijds’
beginnen, zonder dat er een ‘anderzijds’
komt, of ze zeggen ‘tot slot’ of ‘mijn
laatste opmerking’ terwijl er daarna nog

van alles volgt.” (Zie ook het kader
‘Zoek de verschillen’.)
En wat te doen met de Haagse modewoorden? De taalgids rept er niet over,
maar als je de Handelingen doorneemt,
valt op dat die zeker niet allemaal sneuvelen. Kamerleden zien graag “boter bij
de vis”, en vrezen dat “de mensen in het
land” weer “de broekriem moeten aanhalen”. Ze houden er niet van als hun
collega’s “een grote broek” aantrekken,
dat moet “klip-en-klaar” zijn. Het wemelt ook van de kleine modewoorden
als aangeven, appreciatie, momentum en
breekpunt.


G e sc h r a p t e l i j k e n

Inhoudelijke veranderingen worden
niet doorgevoerd; alleen evidente versprekingen kunnen worden aangepast.
Beide zijn toevalligerwijs te illustreren
met uitspraken van PVV’er Richard de
Mos. In 2009 hoorden we hem in een
debat over natuurherstel van de Westerschelde de Zeeuwse wapenspreuk foutief citeren: “luctor et imago”. In de
Handelingen is dat opgenomen als:
“Voorzitter. Luctor et Emergo, ik worstel
en kom boven. Een uitspraak die bij
elke Zeeuw met de watersnoodramp uit
1953 nog vers in het geheugen bekend
is.”
Wie het nieuws nauwlettend heeft
gevolgd, weet dat De Mos niet de publiciteit haalde met de juiste of de per ongeluk verkeerd uitgesproken versie van
de Zeeuwse uitdrukking, maar met een
andere, opzettelijk aangepaste variant
op deze wapenspreuk: “Onder dit kabinet werd de Zeeuwse lijfspreuk luctor et
emergo tot luctor et abortus, ik worstel
en drijf af.” Kamervoorzitter Gerdi Verbeet greep in: “Mag ik als opmerking
maken dat ik het smakeloos vind?”
Ruim een decennium geleden was
een “smakeloze” uitspraak als die van
De Mos wellicht nooit in de Handelingen beland. Tot 2001 bestond nog de
zogeheten ‘schrapbepaling’, die de
Kamervoorzitter de mogelijkheid gaf
om ‘onparlementair taalgebruik’, de
zogenoemde ‘lijken’, te laten schrappen
uit het stenografisch verslag. Het afschaffen van de regeling had onder meer te
maken met de nieuwe media die in die
tijd opkwamen: het heeft weinig zin de
Handelingen aan te passen als onparle- 

“Kamerleden willen nog weleens
met een ‘enerzijds’ beginnen,
zonder dat er een ‘anderzijds’ komt.”
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mentair taalgebruik via websites, Twitter en dergelijke al in de openbaarheid
komt. Zo riep voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas in de tijd dat ‘grove’
taal nog geschrapt werd ooit geërgerd:
“Hou nou eens op met dat getoeter tussendoor. Nu is het afgelopen!” Niet lang
daarna stond het op die manier op teletekst, terwijl later in de Handelingen
te lezen viel: “Ik verzoek de leden niet
steeds door elkaar te praten.”


B e t wi s te a anpa ss i n g e n

De aanpassingen die de stenografen
maken om de tekst leesbaar te maken
worden niet direct gepubliceerd. Eerst
hebben de sprekers nog een correctierecht. Die mogen niet zomaar alles aanpassen: het correctierecht houdt in dat
ze alleen mogen corrigeren naar wat zij
feitelijk gezegd hebben, en niet naar
wat ze bedoelden te zeggen. De dienst
is hierin erg streng. Toch gaat het zo nu
en dan mis. In 2007 berichtte EenVandaag dat minister Donner de Handelingen op een politiek-inhoudelijk punt
had aangepast. Tijdens een debat over
beoogde wijzigingen in het ontslagrecht

Gerdi Verbeet verzocht de dienst in 2007
haar vergissing uit het verslag van het
debat te schrappen – tevergeefs.
zei hij in de Tweede Kamer letterlijk:
“Partijen kunnen in Nederland niet
bij onderlinge overeenstemming de
arbeidsovereenkomst beëindigen.” Een
juridische misser, aldus EenVandaag,
aangezien partijen dat met wederzijds
goedvinden wel degelijk kunnen. Minister Donner slaagde erin zijn gewraakte
uitspraak in de Handelingen te wijzigen
in: “De werkgever kan in Nederland
niet de arbeidsovereenkomst eenzijdig
beëindigen. Dat heeft de wetgever verboden.”
Dit riep veel discussie op, omdat
Donner hiermee politiek gezien de
strekking van zijn betoog had aangepast. “De Handelingen van de Tweede
Kamer zijn geen Wikipedia waarin je
vrijelijk kunt veranderen”, verwoordde

Ineke van Gent (GroenLinks) de onvrede in de discussie die op deze kwestie
volgde. Donner stelde dat hij niets verkeerd had gedaan: hij verdedigde zich
door te stellen dat hij gebruik had gemaakt van het recht om te verduidelijken wat hij had gezegd, omdat de concept-Handelingen niet duidelijk genoeg
waren. Frappant was overigens dat de
veranderde tekst in de Handelingen juridisch gezien nog steeds niet deugde:
een werkgever kan onder bepaalde
omstandigheden wel degelijk een werknemer ontslaan.
Dat het inhoudelijk aanpassen van de
Handelingen niet geaccepteerd wordt,
ervoer ook Gerdi Verbeet toen zij nog
als ‘gewoon’ Tweede Kamerlid (in 2007)
een motie voorlas, tot het moment dat
ze ontdekte dat ze per ongeluk een verkeerde tekst voor haar neus had, en op
die manier op het punt stond een motie
van de SGP in te dienen. Na afloop van
het debat verzocht ze de dienst, zo viel
destijds te lezen in de rubriek ‘Binnenskamers’ van de Volkskrant, haar vergissing uit het verslag van het debat te
schrappen – tevergeefs.


m a k k e l i j k e s pr e k e r s

Illustratie: Hein de Kort

Sommige politici spreken alsof het
gedrukt staat. Die verwoorden hun
boodschap zó helder en grammaticaal
correct dat een stenograaf er weinig
meer aan hoeft te doen. Welke politici
dat zijn? Daar kan de dienst natuurlijk
geen uitspraken over doen, maar als je
de gedane uitspraken vergelijkt met de
weergave in de Handelingen, dan moet
oud-minister Ernst Hirsch Ballin wel
zo’n voorbeeld zijn van een makkelijk
spreker – in tegenstelling tot zijn partijgenoten Balkenende en Lubbers. In het
verleden werden teksten van Lubbers
zelfs gebruikt bij tests voor aankomende
stenografen, zo viel in 2001 te lezen in
Het Parool.
De spreeksnelheid is in de loop van
de jaren steeds hoger geworden. Vroeger waren snelle sprekers echt nog een
uitzondering. Zo schrijft B.J. Bonenkamp over de deftige vergaderingen van
de negentiende en begin twintigste
eeuw: “Berucht waren, zeker in de periode voor de invoering van de bandrecorder, snelle sprekers als de Kamer226
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leden Frida Katz – soms driehonderd
lettergrepen per minuut – en Johan
Scheps – een voormalige straatevangelist die watervlug sprak. Hun spreektrant moet de stenografen tot snelheidsrecords hebben opgejaagd. Eind jaren
vijftig werd leerling-stenografen een
vaste aanstelling beloofd als zij Scheps
konden bijhouden.” Tegenwoordig vormen die uitzonderingen van toen eerder
de regel, misschien mede doordat sprekers steeds minder tijd per onderwerp
toebedeeld krijgen.

Maar ook de 21ste eeuw kent zo zijn
snelle uitschieters. Als zo’n snelheidstoets voor stenografen nu nog zou bestaan, zou de notoir snel sprekende
oud-premier Balkenende daar wellicht
voor in aanmerking komen. En premier
Rutte is ook zo’n snelheidsduivel. Op
www.onzetaal.nl/stenografen vindt u
enkele fragmentjes van Kamerleden
waarin alleen getrainde oren alle uitgesproken woorden kunnen herkennen.
Welke eigenschappen maken je geschikt voor deze baan? Naast belang-

stelling voor politiek en een grote
algemene ontwikkeling: passie voor
taal. En misschien ook de eigenschappen van een pianostemmer: geen
klavierleeuw die zelf graag op het
podium staat, maar iemand die de
boodschap van de politici laat klinken
zoals die bedoeld is.
Zie www.onzetaal.nl/stenografen voor geluids
fragmenten en verwijzingen naar meer informatie.

Zoek de verschillen
De debatten uit politiek Den Haag worden niet letterlijk genoteerd, maar komen in geredigeerde vorm in de Handelingen
terecht. Hieronder een voorbeeld van het verschil tussen de uitgesproken woorden (terug te luisteren op Debatgemist.
tweedekamer.nl), en de manier waarop ze uiteindelijk op schrift gesteld zijn. Het gaat om een debat met minister Gerd Leers
voor Immigratie en Asiel over het Europese draagvlak voor de immigratie- en asielplannen van het kabinet, gevoerd op
29 juni 2011. De minister wordt geïnterrumpeerd door D66-Kamerlid Gerard Schouw.

WOORDELIJK

IN DE HANDELINGEN

Minister Leers: Wat ik daarnaast gedaan heb is ook naar andere
lidstaten beargumenteerd waarom ik het van belang vind. Daar
mee wil nog niet gezegd zijnde dat heb ik u al zo-even ook ge
zegd dat die andere lidstaten allemaal maar zeggen: ‘Nou, dat
strepen we dus af, dat hebben we geregeld.’ Zo werkt het niet.
Dat weet u net zo goed als ik. Het is een kwestie van overleg,
van debat, waarbij eerst de Commissie moet komen met haar
voorstellen, het groenboek. Het woord zegt het al, het is een
boek met allemaal voorstellen rijp en groen, waarbij we dadelijk
een debat gaan voeren over de vraag of dat geëffectueerd moet
worden in de omvorming in de wijziging van de richtlijn waar
wij behoefte aan hebben. Dat debat moet nog plaatsvinden aan
de hand van de voorstellen van de Commissie. En ik ben met dat
debat nu inhoudelijk bezig. Wat u wilt, is mij de hele tijd dwin
gen om nu al resultaat te geven. Dat kan niet. Dat is niet realis
tisch.

Minister Leers: Daarnaast heb ik aan andere lidstaten beargu
menteerd waarom ik deze punten van belang vind. Dit betekent
nog niet dat de andere lidstaten dan zeggen dat ze die punten
kunnen afstrepen en dat dit dan geregeld is. Dat heb ik de heer
Schouw zo-even ook gezegd. De heer Schouw weet net zo goed
als ik dat dit niet zo werkt. Het is een kwestie van overleg en van
debat. De Commissie komt eerst met haar voorstellen in het
groenboek. Het woord zegt het al; het is een boek met allemaal
voorstellen, rijp en groen door elkaar. We gaan dadelijk een de
bat voeren over de vraag of dit geëffectueerd moet worden in
de wijziging van de richtlijn, waar wij behoefte aan hebben. Dit
debat moet nog plaatsvinden aan de hand van de voorstellen
van de Commissie. Ik ben nu inhoudelijk bezig met dit debat.
De heer Schouw dwingt me de hele tijd om nu al resultaat te
laten zien, terwijl dit niet kan en niet realistisch is.

De heer Schouw (D66): Ik heb me, laat ik het zo ... laat ik het
eens politiek formuleren.
De voorzitter: Mag ik zowel de vraagsteller als ook de minister
vragen om een korte vraag te stellen en kort antwoord want ik
loop helemaal uit de tijd zo.

De voorzitter: Kunt u korte vragen stellen en kort antwoorden,
want we lopen zo helemaal uit de tijd.

Minister Leers: Ik zal het proberen.

Minister Leers: Ja, ik zal het proberen.

De heer Schouw (D66): Voorzitter, laat ik me overtuigen door
de minister. Ik zal niet vragen naar eindresultaten, want dat is
me wel duidelijk. Dat zien we dan later wel. Maar wat ik wel van
deze minister vraag en dat is echt niet overvraagd, is dat-ie
transparant maakt welke landen hem de komende maanden
gaan steunen op basis van welke maatregelen. Want dat maakt
het een beetje helderder ook voor deze Kamer welk land welke
maatregel eventueel gaat steunen.

De heer Schouw (D66): Ik wil me laten overtuigen door de mi
nister. Ik zal niet vragen naar eindresultaten; dat is me nu wel
duidelijk. Die zien we dan later wel. Maar ik vraag de minister
wel – en daarmee overvraag ik hem echt niet – om transparant
te maken welke landen hem in welke maatregelen de komende
maanden gaan steunen. Dat maakt het voor de Kamer wat hel
derder.
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Taaladviesdienst

?
!

Kun je in plaats van hersenen ook
hersens gebruiken?

Hersenen en hersens zijn allebei goede
woorden, maar ze kunnen niet zomaar
door elkaar worden gebruikt. Hersens is
wat minder formeel dan hersenen; in een
medische tekst zal bijvoorbeeld niet zo snel
worden gesproken over ‘een gezwel in de
hersens’. Ook de grote hersenen en de kleine
hersenen zijn vaste medische begrippen.
In minder formeel (en vooral: nietmedisch) taalgebruik heeft hersens veelal
de betekenis ‘verstand’ of ‘hoofd’: ‘Hij
pijnigde zijn hersens’, ‘Gebruik toch je
hersens!’, ‘Ze sloegen elkaar de hersens
in.’ In deze zinnen past hersenen minder
goed.

Ik ben erop gek / er gek op

?

Je kunt zeggen ‘Ik ben er verslaafd
aan’ en ‘Ik ben er gek op.’ Ook ‘Ik ben
eraan verslaafd’ is mogelijk. Waarom
kan ‘Ik ben erop gek’ dan niet?

ROC/roc

?

Wordt de afkorting van regionaal
opleidingencentrum met hoofdletters
of met kleine letters geschreven?

!

De afkorting roc wordt met kleine letters
geschreven als ze als gewoon woord in
een tekst voorkomt: ‘Zij werkt op een roc.’
Maakt de afkorting deel uit van een eigen
naam, dan zijn hoofdletters gangbaar: ROC
Friese Poort, ROC Midden-Brabant.
De vuistregel voor de schrijfwijze van
afkortingen is: afkortingen van namen krij
gen hoofdletters (ANWB, V&D, NL), afkortin
gen van gewone woorden en woordgroe
pen krijgen kleine letters (pc, tv, mkz). Ook
de meeste aanduidingen voor onderwijstypen vallen onder de gewone woorden:
havo, hts, hbo, vmbo-t, en zo ook roc.

!

Waaróm dat niet kan, is niet precies dui
delijk, maar het verschil zit hem vooral in
de vorm van het woord. Gek en verslaafd
zijn allebei een bijvoeglijk naamwoord,
maar verslaafd is van oorsprong een vol
tooid deelwoord. En bijvoeglijke naam
woorden die de vorm hebben van een
voltooid deelwoord, bieden meer mogelijk
heden wat de zinsvolgorde betreft:
-	 Ik ben eraan verslaafd. /
Ik ben er verslaafd aan.
-	 Ik ben eraan verslingerd. /
Ik ben er verslingerd aan.
-	 Ik ben op jou verliefd. /
Ik ben verliefd op jou.
De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
noemt dit soort woorden ‘pseudo-deel
woorden’, en zegt dat deze vaak zowel voor
als achter een voorzetselbepaling kunnen
staan in zinnen zoals de bovenstaande. Een
voorzetselbepaling is een woordgroep die
bestaat uit een voorzetsel en een naam
woordgroep (een persoonlijk voornaam
woord, of een zelfstandig naamwoord met
een lidwoord en/of bijvoeglijk naamwoord
ervoor) of uit het woord er, daar, hier of
waar en een voorzetsel.
‘Gewone’ bijvoeglijke naamwoorden
staan vrijwel nooit direct achter een voor
zetselbepaling: zinnen als ‘Ik ben erop gek’
en ‘Ik ben op jou dol’ klinken voor niemand
normaal. Ook ‘gewone’ voltooide deel
woorden (die echt als voltooid deelwoord
gebruikt worden) kunnen lang niet altijd op
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Alleen komt ante-/antidateren niet uit
het Latijn, maar uit het Frans, en daar is al
eeuwen antidater het gangbare woord. En
dát heeft dan weer wel Latijnse wortels:
verwarrend genoeg werd anti in het Latijn
soms als variant van ante gebruikt. Het zit
bijvoorbeeld in anticipare, dat eigenlijk ‘van
tevoren nemen’ betekende en vervolgens
‘vooruitlopen op’, oftewel ‘anticiperen’.
Ook in andere talen komt anti voor in de
betekenis ‘voor’, zoals in het Italiaanse
woord antipasto: ‘voorgerecht’.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is de “geleerde, etymologi
sche spelling” antedateren later ontstaan
dan antidateren. Tegenwoordig zijn de twee
vormen uitwisselbaar; ze worden ongeveer
even vaak gebruikt.

beide plaatsen in de zin staan: ‘Ik ben er
voor gevallen’ kan niet worden veranderd in
‘Ik ben er gevallen voor.’

Onbestaanbaar

?

Ik kom nogal eens het woord onbestaanbaar tegen. Is dat wel een goed
woord?

Foto: Onze Taal

Hersenen/hersens

Vraag en antwoord

Het ROC Mondriaan in Den Haag kiest in zijn logo
voor kleine letters.

Antedateren/antidateren

?

‘We zullen de rekening antedateren’
of ‘We zullen de rekening antidateren’: wat is juist?

!

Volgens alle spellinggidsen en woorden
boeken is zowel antedateren als antidateren juist; al in 1864 stonden beide vormen in
Van Dale. Antedateren/antidateren betekent
dat een document voorzien wordt van een
datum die al voorbij is.
Wie Latijn kent, zal waarschijnlijk eerder geneigd zijn antedateren te schrijven:
ante betekent in die taal namelijk ‘voor, eer
der’. Het zit bijvoorbeeld in ante meridiem
(‘voor de middag’ – bekend van de afkor
ting a.m.). En anti wordt in het Nederlands
doorgaans in de betekenis ‘tegen’ gebruikt,
zoals in anticonceptie en antivriesmiddel.

!

Ja, onbestaanbaar (‘onmogelijk, ongel
dig’) is een goed woord. Alle hedendaag
se woordenboeken vermelden het, evenals
de tegenhanger bestaanbaar. De eerste
editie van Van Dale (uit 1864) omschreef
het als “niet kunnende bestaan; niet over
een te brengen (met), strijdig (met)”.
De n in dit woord lijkt misschien een
beetje onlogisch. In woorden als denkbaar
en beschikbaar is immers de stam van het
werkwoord gebruikt (denk, beschik); naar
analogie daarvan zou je onbestabaar ver
wachten. Maar afleidingen van werkwoor
den die op -staan, -slaan, -gaan, -zien of
-doen e
 indigen, behouden vaak de n van dat
werkwoord: afzienbaar, ondoenlijk, onverslaanbaar.
Wat er verder nog opvallend is aan onbestaanbaar, is dat het achtervoegsel -baar
doorgaans alleen met overgankelijke werk
woorden wordt gecombineerd: woorden
die een lijdend voorwerp bij zich kunnen
hebben, zoals betalen. En bestaan is niet
overgankelijk, in elk geval niet in de hier be
doelde betekenis. Toch zijn er ook onover
gankelijke werkwoorden waarvan een bij
voeglijk naamwoord op -baar is afgeleid;
twee andere voorbeelden zijn brandbaar en

vloeibaar.

Meer taaladvies?
Op www.onzetaal.nl worden zo’n
1600 taalkwesties besproken. De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar
op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).

Congres Onze Taal: ‘Taal leren’

D

it jaar – het jaar waarin Onze
Taal tachtig jaar bestaat – staan
we tijdens het tweejaarlijkse
congres stil bij de oorsprong van ieder
taalgebruik: het leren van taal. Hoe leren
we taal? Is er iets mis met het vak Nederlands? Wat is de rol van nieuwe media?
Moeten kinderen in Nederland inderdaad
zo vroeg mogelijk Engels leren? Kunnen
we anders naar grammatica kijken?
Op al deze onderwerpen wordt ingegaan door deskundige sprekers die
hun vakgebied op boeiende, bevlogen

Foto: Michel Kievits

Zaterdag 26 november 2011, Chassé Theater, Breda
en inzichtelijke wijze weten te presenteren. En twee bekende cabaretiers geven
hun visie op taal.
We nodigen u van harte uit bij het
congres aanwezig te zijn. Het Chassé
Theater ligt op tien minuten lopen
vanaf het station van Breda.


Aanmelding

De aanmeldingskaart vindt u in het
hart van dit nummer van Onze Taal.
Wilt u aan het taalcongres deelnemen,
stuur dan de ingevulde kaart zo spoedig

Programma
10.00 uur

Theater geopend, koffie/thee in foyer, informatiemarkt

10.30 uur

Zaal open

10.45 – 10.50 Welkom door Onze Taal-voorzitter Ernst Numann en congrespresentatrice Martine Tanghe
10.50 – 11.10

Opening door een bijzondere eregast

11.10 – 11.35

LEZING: dr. Peter-Arno Coppen (hoogleraar Vakdidactiek Radboud
Universiteit Nijmegen en redacteur van Onze Taal) over een nieuwe
kijk op grammaticaonderwijs

11.35 – 12.00

LEZING: dr. Hans Bennis (directeur Meertens Instituut) over de
nieuwe media en de beheersing van het Nederlands

12.00 – 12.30
		
		

Groenman-taalprijs
12.00 – 12.10 juryrapport en prijsuitreiking aan een bekende cabaretier
12.10 – 12.30 reactie prijswinnaar

mogelijk naar het genootschap. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De entreeprijs
voor het congres bedraagt e 22,50 voor
leden (met maximaal één introducé) en
e 32,50 voor niet-leden als u zich aanmeldt en betaalt vóór 1 oktober; daarna
is de prijs e 25,– resp. e 35,–. De plaatsen in de zaal worden vooraf toegewezen en gereserveerd; wilt u samen met
een ander komen en naast elkaar zitten,
gebruikt u dan één aanmeldingskaart.


12.30 – 14.00 LUNCHPAUZE
		
Met informatiemarkt, klassieke muziek, Onze Taal-taalquiz
14.00 – 14.25 LEZING: dr. Paula Fikkert (hoogleraar Eerste Taalverwerving,
Radboud Universiteit Nijmegen) over de moedertaal als de basis
voor taalonderwijs
14.25 – 14.50 CABARET door Lenette van Dongen
14.50 – 15.15

LEZING: Geert van Istendael (schrijver) over het belang van taalonderwijs

15.15 – 15.45

FORUMDISCUSSIE onder leiding van Mieke van der Weij over de
toekomst van onze taal in het onderwijs. Wat leren scholieren tegen
woordig in de lessen Nederlands? Verengelst de taal van de jeugd?
Op welke leeftijd kun je het best een tweede taal beginnen te leren?

15.45 – 15.55

Presentatie ‘woord van het jaar 2011’

15.55 – 16.00 Afsluiting door Ernst Numann

Lu n c h

U kunt met de aanmeldingskaart tevens
een lunchdoos bestellen. Daarin vindt
u drie belegde broodjes, fruit en een
snoepreep. De lunchdoos kost e 10,–.


B e ta l i n g

Na ontvangst van het verschuldigde
bedrag op rekening 115040 van het
Genootschap Onze Taal in Den Haag
worden half november de bestelde
kaart(en) en lunchbon(nen) toegestuurd. De betaling (o.v.v. ‘taalcongres’)
dient uiterlijk 25 oktober bij Onze Taal
binnen te zijn. Vanuit België kunt u betalen op postrekening BE97 0001 6355
6649. Speciale wensen (rolstoelvoorzieningen, vegetarische lunch, enz.) graag
vermelden op de kaart.
De hoofdsubsidiegever voor het congres is het Nederlandse ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het congres wordt verder financieel
gesteund door de M.A.O.C. Gravin van

Bylandt Stichting.
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Reacties
geren?’ Die vraag werd belicht vanuit de
optiek van degene die corrigeert; naar de
mening van degene die gecorrigeerd
wordt, werd niet gevraagd. Ikzelf, als eeu
wige Nederlands-als-vreemde-taal-leerder,
stel er prijs op dat de Nederlandstaligen
met wie ik praat mijn taalfouten corrigeren.
Anders boek ik geen vooruitgang. Het is al
moeilijk genoeg om in Los Angeles mijn Ne
derlands enigszins op peil te houden. Via de
computer kan ik het NOS Journaal zien, of
een woordenboek raadplegen, maar dat is
toch niet hetzelfde als de feedback die je
krijgt uit mondelinge gesprekken.

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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.
De redactie kan 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.

Kees Lutkie - Den Haag

M

arieke Kolkman behandelt in haar arti
kel ‘Fileflirten en snelwegschelden’
(Onze Taal juni) de ‘taal’ van de automobi
list, dat wil zeggen de signalen en gebaren
die automobilisten gebruiken om met el
kaar te communiceren.
Toen ik in Mexico was, kreeg ik te maken
met een signaal dat behulpzaam bedoeld
is, maar mij juist in verwarring bracht.
Vrachtwagenchauffeurs in dit land geven
namelijk met hun linkerknipperlicht aan dat
je hen veilig kunt passeren, met als gevolg
dat ik, als Europese automobilist, niet durf
de te passeren omdat ik dan dacht dat de
vrachtauto zelf wilde gaan inhalen.

Taal van de automobilist [2]: Tenerife
C. Wiersma - Middelburg

I

n haar artikel ‘Fileflirten en snelwegschel
den’ (Onze Taal juni) geeft Marieke Kolk
man inzicht in de non-verbale communica
tie op de snelweg. Het deed me denken aan
een vorm van verkeerscommunicatie die ik
meemaakte op Tenerife, zij het niet op de
snelweg maar binnen de bebouwde kom.
Het gaat om driezijdige non-verbale
communicatie tussen een voetganger die
wil oversteken bij een oversteekplaats, en
de automobilisten die die oversteekplaats
van beide kanten naderen. De eerste auto
mobilist geeft aan dat hij de voetganger
laat oversteken door te stoppen en zijn lin
ker clignoteur te laten knipperen. Voor het
tegemoetkomende verkeer is dit het sig
naal hetzelfde te doen, en dat is dan voor
de voetganger het definitieve teken dat hij
veilig kan oversteken.

met nazi-gerelateerde zaken vergeleken
worden. In verband hiermee wil ik graag
wijzen op een interessant verschijnsel op
internet, dat zich voornamelijk op drukbe
zochte discussiefora voordoet, namelijk de
Wet van Godwin: “Naarmate online discus
sies langer duren, nadert de waarschijnlijk
heid van een vergelijking met de nazi’s of
Hitler één.” Met andere woorden, er komt
uiteindelijk altijd wel iemand met Hitler
aanzetten, wat het onderwerp van discussie
ook is.
Sinds Mike Godwin, een Amerikaanse
jurist en schrijver, deze wet in 1990 be
dacht, is het een wijdverbreid internetadagium geworden. De wet wordt vaak
aangehaald om mensen ervan te weerhouden te snel een vergelijking met de na
zi’s te maken. De achterliggende gedachte
is dat devaluatie van de vergelijking op de
loer ligt als men er te makkelijk naar grijpt.
Over het algemeen wordt degene die zich
als eerste schuldig maakt aan een dergelijke
‘reductio ad Hitlerum’ als verliezer van de
discussie beschouwd, die daarna ook direct
wordt gesloten.

Gesticuleren
Hans Nooij - Amsterdam

G

aston Dorren schrijft in het juninum
mer in zijn artikel ‘Denken met het lijf,
luisteren met de ogen’ over het nut van
gesticuleren. Wie wil ervaren hoezeer men
in onderlinge communicatie leunt op aller
lei gebaren die men gewend is te maken,
zou eens Ctaste in Amsterdam kunnen be
zoeken, een restaurant waar men in duis
ternis dineert. Het wordt bijna geheel ge
rund door personeel met een visuele handi
cap. De smaaksensatie in volkomen duister
nis is al een bijzondere belevenis, maar de
noodgedwongen gesticulatieloze tafelcon
versatie is een regelrechte ‘eyeopener’.

Koning van het cryptogram
J.A.S. Joustra - hoofdredacteur Elsevier,
Amsterdam

Foto: Wikimedia Commons / Jay Walsh

Taal van de automobilist [1]: Mexico

I

n het kadertje bij het leuke stuk van Jan
Erik Grezel over het NK Scrypto (‘Speuren
in de krochten van je woordenschat’, juli/
augustusnummer), had mijns inziens de
naam van Piet Burger niet mogen ontbre
ken. De in 2009 overleden Burger was vanaf
1962 vaste medewerker van Denksport en
vanaf 1973 van Elsevier. Hij is wel de ‘koning
van het cryptogram’ genoemd. In 1978
verscheen zijn 128 pagina’s tellende “hand
leiding voor cryptogramoplossers” Cryptogrammen leed... vermaak…, waarvan in
2009 een heruitgave verscheen, inclusief
een interview met deze “gekke crypto
grammenboer” (dixit Sonja Barend).

De Amerikaanse jurist en schrijver Mike Godwin in
2008.

Harer Majesteits Zuiderkruis
Peter Kraft - Leeuwarden

Vergelijken met Hitler

Taalfouten corrigeren?

Tamara Westerik - Meppel

Robert S. Kirsner - professor Nederlands en
Afrikaans, Los Angeles

B

arbara Snel gaat in haar artikel ‘Vergele
ken met Hitler’ (Onze Taal juni) na hoe
het woord vergelijken zoal gebruikt wordt.
Het valt haar daarbij op hoe vaak er dingen
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D

e vraag die centraal staat in de juniaflevering van de rubriek ‘Hom of kuit’
is ‘Moet je in een gesprek taalfouten corri

W

ilco Kramer wijst er in de juniafleve
ring van de rubriek ‘Taalergernissen’
op dat er geen lidwoord gebruikt moet
worden bij scheepsnamen als Hr. Ms.
Tromp, omdat Hr. Ms. staat voor ‘Harer
Majesteits’. Het deed mij denken aan een

Iktionaire

Foto: Flickr / Joost J. Bakker

anekdote die ik ooit hoorde over koningin
Wilhelmina. Tijdens een iets informeler
gedeelte van een vlootschouw sprak zij
een matroos aan. “Op welk schip vaart u,
jongeman?” De matroos antwoordde eer
biedig: “Op Harer Majesteits Zuiderkruis,
mevrouw”, waarop de koningin zich naar
voren boog en zacht, maar toch hoorbaar
voor anderen, zei: “Op Úwer Majesteits
Zuiderkruis, zult u bedoelen, jongeman.”

Koningin Wilhelmina tijdens een inspectie, waar
schijnlijk in 1943.

Gevangenisjargon
René Poort - Utrecht

I

n het juli/augustusnummer schrijft
Mariëtte Baarda over de taal die bewaar
ders en gevangenen spreken, of liever ge
zegd over het jargon dat ze bezigen. Voor
wie vanaf de andere kant van de deur dat
leven van nabij heeft meegemaakt (zoals ik,
toen dienstweigeren nog bestond en straf
baar was), is het een vreemd artikel, omdat
de gevangenen zelf niet aan het woord ge
laten worden. Was dat wel zo geweest, dan
zouden de eufemismen van de bewaarders
(waar Baarda ook over schrijft) en de krank
zinnigheid daarvan waarschijnlijk meer aan
dacht gekregen hebben. Ikzelf werd bij
voorbeeld altijd gek van het “tot straks” dat
bewaarders zeiden als zij aan het einde van
de dag, om een uur of negen, de deur voor
de nacht dichtdeden (en die was dan echt
dicht, bellen haalde niets uit). Hoelang
duurt ‘tot straks’? Een korte tijd, zegt Van
Dale, maar het ‘straks’ van een bewaarder
kon soms langer dan twaalf uur duren.
Maar niet alles was een bizar eufemisme.
In de gevangenis ontdekte ik ook een van
de mooiste taalfenomenen die ik ken, na
melijk de betekenisverandering van het
woord buiten. Zodra je binnen zit is buiten
opeens een ander woord voor ‘vroeger’:
“Buiten dronk ik ’s morgens altijd koffie.
Hier niet.” Maar buiten is niet zomaar een
synoniem voor vroeger. Het heeft een
net even andere betekenis. Wat vroeger
gebeurd is, komt niet meer terug, maar
wat buiten gebeurde wel. ‘Buiten’ is een
vroeger dat op een dag weer heden wordt.

‘Buiten’ is een vroeger met hoop.

Lauwwarme
reuzentomaat

J

uist van prozaïsche zaken is het moeilijk proza maken. Dat bedoelde Arthur Miller toen hij zei dat een echte schrijver ook meeslepend over een
menukaart kan schrijven. Het was een van de eerste wijsheden over het
schrijversvak die ik ooit las. Een ‘menukaart’? Ik zag zo’n kunstleren geval voor
me, met gouden opdruk en gelamineerde pagina’s. Kroketten met brood. Huzarensalade. Lever met uien en spek.
Als Miller vandaag leefde, zou hij een ander voorbeeld kiezen. Een IKEAhandleiding? Zíjn er eigenlijk nog wel prozaïsche dingen om ons heen? Of is
alles langzamerhand ontprozaad? De gemiddelde menukaart in elk geval wel.
Die hoef je maar over te schrijven.
“Met de hand gevormd en op steen gebakken broodje met rozijnen, honing
en walnoten, belegd met gerookte entrecote, alfalfa, roergebakken spinazie
met sesamzaadjes, gekookt ei, groene asperges, gepofte cherrytomaatjes en
een tomatensambaldressing.”
Een strandpaviljoen waar wij laatst zaten.
Hoe zou je dat ‘broodje’ moeten noemen? ‘Alles Wat Er Nog Over Was’?
‘Wollt Ihr Das Totale Brötchen?’ ‘Blinde Bezoekt Saladbar’? Het paviljoen heeft
gekozen voor “Pain d’Antan Springtij”. Je ziet weleens beelden van een orkaan,
waarbij de lucht gevuld is met de meest ongelijksoortige objecten, een grasmaaier, een barkruk, een fiets, een gordijn, een broodtrommel, een koe, een
verkeersbord, een baal hooi, enzovoort – dus Springtij is misschien nog niet
zo’n gekke naam voor dit eh, eclectische lunchgerecht.
Bij “Broodje Strandjutter” wordt het lastiger. Drijfhout, eindjes touw en lege
shampooflacons zijn geen broodbeleg, dat kan het niet zijn. Misschien is de
moderne strandjutter een gourmand die graag een omweg maakt voor de combinatie van “gerookte eend, emmentaler, oesterzwam, roze peperkorreltjes,
preischeuten en frambozen-bramen-chutney”? Net als de “Schelpenvisser”, die
zijn naam gaf aan een “warme Italiaanse bol uit de oven belegd met rauwe
ham, plakjes peer, honing en Blue Stilton kaas”. Wel attent, trouwens, om te
vermelden dat de stilton blauw is en de oven de bollen ook echt heeft verwarmd.
Veel gerechten gaan vergezeld van “een toefje ketchup”. Dat we niet denken
dat we een plas, kwak of klodder krijgen.
Poëzie is voor grote mensen, de kinderen komen er een beetje bekaaid van
af. Geen ‘in Ossewit goudgeel gebakken frites van nieuwe opperdoezers, een
handgerolde croquette van mager kalfsvlees gepaneerd met broodkruim uit
eigen keuken en een friszoete compote van biologische braeburn-appels met
versgemalen Kameroen-kaneel’, maar gewoon “patat met kroket en appelmoes”.
In de rubriek ‘vegetarisch’ staat onder andere een “lauwwarme reuzentomaat”. De lauwwarme reuzentomaat. Wij lazen het en hadden direct sterk
de neiging hem te bestellen. Niet om op te eten, maar om mee te nemen. En
dan, thuisgekomen, tja … Zachtjes toespreken? Voederen?
De Lauwwarme Reuzentomaat. Zou hij in de fietstas passen?
Wij hebben het niet gedaan. Maar onze thuistaal heeft er een nieuw scheldwoord bij. Annex koosnaampje.

Jan Kuitenbrouwer
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Een normaal IQ, en toch worstelen
met leren lezen en spellen: dat is het
lot van kinderen met dyslexie. Het
gaat om twee à drie leerlingen per
klas, van wie één het in ernstige mate
heeft. Maar nu computers steeds
taalvaardiger worden, zouden die het
dyslectische leven weleens een stuk
kunnen veraangenamen.

Illustratie: Frank Dam

Gaston Dorren

Een lastige spelling der natuur
Taal- en spraakstoornissen [4]: dyslexie

“W

elkom in de jungle
van de dyslexie”, zegt
Evelien Krikhaar, verbonden aan het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen. Ze is betrokken
bij een landelijk onderzoeksprogramma
naar deze bekende lees- en spelstoornis.
Zulk onderzoek is hard nodig. Dyslexie
heeft nog lang niet al haar geheimen
prijsgegeven, met als gevolg dat er veel
verschillende behandelingen en hulpmiddelen in omloop zijn, met heel verschillende uitgangspunten. Sommige
hebben nauwelijks een poot om op te
staan en worden door deskundigen afgedaan als ‘dwaalwegen’. Andere, die
zich wél op enig onderzoek baseren,
worden als ‘zijwegen’ aangeduid door
de meerderheid van wetenschappers die
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niet overtuigd zijn door de resultaten.
Het dyslexiewereldje kenmerkt zich dan
ook door allerlei “vervelende toestanden als gevolg van botsende belangen”,
zegt Krikhaar. Vandaar haar opmerking
over de ‘jungle’.


Vro eg e d i ag n os e

De onenigheid begint al bij het vaststellen van wat dyslexie precies is. Er circuleren vele definities. Deze, van Stichting
Dyslexie Nederland, is tegenwoordig
gangbaar: “Een stoornis die gekenmerkt
wordt door een hardnekkig probleem
met het aanleren en/of vlot toepassen
van het lezen en/of het spellen op
woordniveau.” “Hardnekkig” betekent
hierbij dat de school er niet in slaagt
met een extra inspanning de achter-

stand weg te werken. Deze definitie
heeft als nadeel dat een diagnose
meestal pas tegen het einde van groep 4
van de basisschool gesteld kan worden.
Een eerdere diagnose zou handig zijn,
vooral om een vroegere behandeling te
kunnen ontwikkelen en zo, wie weet, de
problemen te verlichten. Het opsporen
van symptomen die een vroege diagnose
mogelijk maken: dat is precies waar
Krikhaar en haar collega’s met hun onderzoek op uit zijn.
Dyslexie constateren bij jonge kinderen die nog niet leren lezen – het lijkt
net zo onmogelijk als het vliegvermogen
van een rups meten. Maar zo is het niet.
Als wij lezen en schrijven, gebruiken we
allerlei hersenfuncties die daar niet speciaal voor bedoeld zijn. Het schrift is

immers in evolutionair perspectief een
gloednieuwe uitvinding, die geen eigen
organen in ons brein heeft, maar meelift
op allerlei andere talige en visuele functies. Die functies beginnen zich al voor
de geboorte te ontwikkelen. En dus
kunnen Krikhaar en de haren toch best
baby’s onderzoeken om dyslexie beter
te begrijpen.
Bad mu t s

Dat babyonderzoek bestond uit het meten van de hersenactiviteit. Ruim driehonderd baby’s van acht weken oud
kregen een badmuts met elektroden op
hun hoofdje en een scherm voor hun
neus met daarop bewegende stippen.
Het idee daarachter is dat bewegende
stippen snel veranderende zintuiglijke
informatie zijn, net zoals taalklanken.
De reactie op de stippen zou derhalve
iets kunnen voorspellen over de reactie
op de klanken – en daarmee over latere
leesproblemen.
Drie maanden later werden de baby’s
opnieuw voorzien van zo’n muts. Ditmaal voor ‘het echte werk’: ze kregen
verschillende spraakklanken te horen.
Tot vreugde van de onderzoekers bleken
de kleintjes onderling te verschillen in
de manier waarop ze de prikkels (zowel
beelden als geluiden) verwerkten. Onder kinderen zonder dyslectische ouders
vertoonde een kleine 10 procent een ander patroon van hersenactiviteit dan de
rest. Onder de kinderen mét een dyslectische ouder – die een verhoogd risico
op dyslexie hebben – gold dit voor 35
procent. Hoopgevend, want deze percentages lopen heel behoorlijk in de pas
met het vóórkomen van dyslexie onder
beide groepen.
Toen de proefpersonen anderhalf jaar
waren geworden, maten de onderzoekers ook de ontwikkeling van hun woordenschat. Opnieuw kwam daarbij een
tweedeling aan het licht, in dit geval
tussen snellere en tragere woordjesleerders. Krikhaar: “Helaas was het niet zo
dat alle drie de keren – met de stipjes,
de spraakklanken en de woordenschatontwikkeling – precies dezélfde kinderen afweken. Dat hadden we wel het
mooist gevonden, want dan was die
eerste test, met acht weken, voldoende
geweest om de afwijkende groep eruit
te pikken. Maar gelukkig was er wel
een flinke overlap tussen de groepen die
afweken op elk van die tests. De resultaten klonterden als het ware samen.”




H e r s e n o rg a a nt j e

Als het om oudere kinderen gaat, is er
veel meer bekend. Dankzij tientallen jaren ervaring hebben behandelaars inmiddels veel te bieden aan dyslectische
kinderen. Zelfs als ze ernstige problemen
hebben met lezen en spellen, kunnen zij
die vaardigheden toch redelijk onder de
knie krijgen. “Maar óver gaat het nooit”,
zegt onderwijspsycholoog en dyslexieexpert Tom Braams, die vanuit Deventer
een eigen praktijk leidt. “Het lezen
wordt bij hen nooit volledig geautomatiseerd. Het technisch lezen blijft altijd
moeizaam en relatief langzaam. En om
dat niveau te bereiken moeten ze wel vijf
keer zo veel oefenen als niet-dyslectische
kinderen.”

Hoe komt dat? Wat gaat er mis in het
dyslectische brein? Helemaal duidelijk
is dat niet. De hersens van dyslectici
wijken op diverse punten enigszins af
van de standaard. Het spreekt overigens
allerminst vanzelf dat deze afwijkingen
de dyslexie ook veróórzaken, net zomin
als het ongewoon dikke eelt op de vingertoppen van gitaristen de conclusie
toelaat dat het eelt hen tot gitarist heeft
gemaakt.
Eén verschil tussen gewone en dyslectische breinen zit in een hersenorgaantje dat van belang is om spraakklanken te kunnen onderscheiden. Het
gaat om het ‘planum temporale’, links
in ons hoofd, dat zich in het zogenoemde taalcentrum van Wernicke bevindt.
Bij baby’s is dit groter dan bij volwassenen. Ze zijn daardoor alert op een
enorm aantal spraakklanken. In de
praktijk horen ze om zich heen meestal
maar één of twee talen, die slechts een
beperkt aantal klanken hebben – het
Nederlands bijvoorbeeld zo’n veertig.
Geleidelijk specialiseert het planum
temporale zich in de klanken van de
taal of talen die de baby geregeld hoort.
Voor klanken die hij niet hoort, verliest
hij zijn gevoeligheid. Het planum temporale slinkt, om op driejarige leeftijd
zijn uiteindelijke omvang te bereiken.
Maar bij dyslectici slinkt het veel minder. Ze blijven klankverschillen horen
die er niet toe doen voor de betekenis
van het woord. Ze horen een klankverschil tussen bijvoorbeeld de k’s van keel
en koel. Zij moeten dus diverse klanken
met dezelfde k schrijven, en de k die ze
lezen kan voor hen meerdere klanken
vertegenwoordigen.


V i su e l e k a nt

Dit nodeloos nauwkeurige horen maakt

wel dat dyslectici vreemde talen vaak

Foto: Richard Bank



duld oefenen. De huidige definitie sluit
een diagnose vóór groep 4 immers vrijwel uit. Inmiddels zijn alle kinderen
gediagnosticeerd en worden de nieuwe
resultaten vergeleken met die van de
babytestjes. De uitslag? “We zijn nog
aan het rekenen”, zegt Krikhaar. “Maar
ik heb goede hoop dat er een sterk verband zal blijken tussen de eerdere testresultaten en de diagnose dyslexie.” Als
dat klopt, is het dus binnenkort mogelijk
om dyslexie vast te stellen bij peuters.
Kortom: een voorzichtig eureka. Maar
daarom nog geen hosanna, vindt Krikhaar: “Het is een dilemma. Moet je ouders met die informatie over hun peuter
lastigvallen terwijl we nog geen manier
hebben om het kind op die leeftijd te
helpen? Er zijn wel mogelijke dyslexiebehandelingen voor kleuters getest,
maar iets echt effectiefs is nog niet gevonden. In ons onderzoek hebben we
gespeurd naar de onderliggende factoren
van de stoornis. Daarmee weet je helaas
nog niet hoe je die factoren vervolgens
kunt beïnvloeden.”

Voo rzi chti g eure k a

Om zeker te weten dat ze erin waren
geslaagd dyslectici ‘jong te vangen’,
moesten de onderzoekers nog jaren ge-

Evelien Krikhaar van het Expertisecentrum Nederlands: “Er zijn wel mogelijke dyslexiebehandelingen voor
kleuters getest, maar iets echt effectiefs is nog niet gevonden.”
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Foto: Fotopersbureau Dijkstra

erg goed uitspreken. “Het Nederlands
van mijn dyslectische ex verraadt niet
dat ze van huis uit Duits is”, zegt
Braams. En dyslecticus Machil Deinum
(zie het stuk op blz. 235) vertelt dat hij
tijdens zijn mondelinge overhoringen en
examens Engels nu eens met een Iers,
dan weer met een Amerikaans of een
Cockney-accent sprak. Voor de lol.
Hebben we hier de kern van dyslexie
te pakken? “Tien jaar geleden dacht ik
inderdaad dat dyslexie puur het gevolg
was van deze zwakke fonologische verwerking”, zegt Braams. “Maar nu niet
meer. Als ik mijn boek Dyslexie, een
complex taalprobleem binnenkort ga herzien, zal ik er zeker iets aan toevoegen
over aandachtsstoornissen: ADHD, ADD
en nog subtielere varianten. Ik denk nu
dat ze vaak deel uitmaken van ‘het pakket dyslexie’.”
Anderen menen dat dyslexie ook een
visuele kant heeft. Daarmee is een van
de strijdpunten in de eerder vermelde
‘jungle’ genoemd. Braams wil er niet
aan. Krikhaar wel: “Een deel van de
dyslectici klaagt over ‘bewegende letters’. We weten dat ze vaak moeite hebben met oogvolgbewegingen. Bij het
lezen maken hun ogen de benodigde
sprongetjes niet op de goede manier. Jij
en ik springen soepel vooruit en af en
toe terug door de tekst. Dyslectici heb-

Dyslexie-deskundige Tom Braams: “Ik denk dat aandachtsstoornissen als ADD en ADHD vaak deel uitmaken
van ‘het pakket dyslexie’.”

ben daar moeite mee. Ze komen dan
bijvoorbeeld een regel te hoog of te laag
uit. Ook kan de tragere visuele verwerking in het brein ervoor zorgen dat
beelden gaan overlappen. Dat zou
kunnen verklaren waarom ze het lastig
vinden om een c in een goed leestempo
van een e te onderscheiden, of een b
van een d. Het lijkt erop dat bij ongeveer eenderde van de dyslectici die
visuele problemen zwaar meewegen.
Bij die andere tweederde is het vooral
een fonologisch probleem.”

Dyslectische analfabeten?
Kan iemand dyslectisch zijn als hij nooit schrijfonderricht heeft genoten? Volgens de
gangbare definitie niet. Toch ligt het voor de hand dat mensen met een ‘dyslectisch brein’
ook voorkomen onder de meer dan een miljard analfabeten die de wereld telt.
Maar is daar iets van te merken? Wijken ze af? “Veel dyslectici hebben vergeleken met
andere mensen vaker moeite om op een woord te komen”, zegt dyslexiebehandelaar
Tom Braams. “Ze vinden het niet alleen lastig om woorden te lezen en te spellen, maar
óók om woorden op te halen uit het lexicon, het ‘woordenboek’ in hun hersens.”
Een ander kenmerk van dyslectici is dat ze vaak een hekel hebben aan gesprekken in
een rumoerige omgeving, weet Braams. Ze moeten immers extra hun best doen om
spraakklanken correct te identificeren.
“Dyslectici zijn soms wat onhandig in hun bewegingen”, zegt dyslexieonderzoekster
Evelien Krikhaar. “Dat kan zich uiten in een slecht handschrift, hetgeen losstaat van hun
spellingproblemen. Het blijkt dat zij vooral slechter zijn in de uitvoering van processen die
bij anderen geheel geautomatiseerd zijn. Het cerebellum, een onderdeel van het brein
waar automatische handelingen worden gecoördineerd, lijkt bij hen minder goed te wer
ken, waardoor het automatiseren van zowel lezen als bewegingen moeizamer verloopt.
Dat betekent helaas niet dat dyslectici beter gaan lezen en spellen als je de automatise
ring van hun motoriek traint, bijvoorbeeld door balansoefeningen met een skippybal. Dat
is een misverstand gebleken, al wordt het nog steeds wel hier en daar gepropageerd.”
Daarnaast vergissen dyslectici zich volgens Krikhaar vaker met het benoemen van links
en rechts, voor en na, voor en achter. Het ophalen van de woorden uit het mentale lexicon
gaat dan niet helemaal goed. Lastig in het sociale verkeer: wie kwart over en kwart voor
vier vaak verwart, mist nogal eens een afspraak ... Ook het structureren van een verhaal
gaat sommige dyslectici moeilijker af, evenals het ontdekken van de structuur in ander
mans verhaal. “Dat zal in schriftloze samenlevingen ook al zo zijn geweest. Dyslectici zul
len het niet zo vaak tot dorpsverteller hebben geschopt. Wat niet wegneemt dat ze in zo’n
soort samenleving waarschijnlijk veel minder problemen hadden dan in de onze.”
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Dwa a lw eg e n

“Er zijn weinig aanwijzingen dat dyslectici letters zien dansen of verspringen”,
meent Braams daarentegen. “Het is wel
nuttig, hoor, om teksten aan te bieden
met een grotere regelafstand of met een
goed leesbaar lettertype, zoals de Dyslexie [een recent ontwerp van Christian
Boer – GD]. Maar dat soort dingen vergemakkelijkt het lezen voor iederéén.
Ik betwijfel nogal of dyslexie echt een
visuele component heeft.”
Braams en Krikhaar blijven beleefd:
een verschil van inzicht tussen twee
mensen die hun vakliteratuur bijhouden. Maar met name Braams kan zich
wel boos maken over wat hij ziet als
aperte ‘dwaalwegen’. “Het ergste vind
ik van die speciale brilletjes en oogtraining. Terwijl er nota bene een ‘policy
statement’ van de oogartsen ligt dat
dyslexie geen optisch probleem is, maar
een taalstoornis. Natuurlijk, elke behandeling levert wel wat placebo-effecten
op [een placebo is een nepgeneesmiddel – GD]. Maar ik vind dat placebowinst alleen een extraatje van een
goede behandeling mag zijn, niet het
hoofdeffect.” Tegenover die placebowinst staan twee soorten verlies: geldverspilling en tijdverspilling. “Het kost
klauwen met geld, maar wat ik nog erger vind: zolang kinderen een zinloze
behandeling krijgen, neemt hun achterstand alleen maar toe. En leerachterstanden zijn nu eenmaal erg hardnekkig. Je moet er zo vroeg mogelijk bij
zijn.”
Maar hoe kan Braams zo stellig beweren dat al die alternatieve therapieën
niet werken? Er is toch nog veel onduidelijk over dyslexie? “Dat klopt, en mijn
inzichten veranderen ook nog steeds.
Maar er is inmiddels óók aardig wat
harde kennis. Veel alternatieven zijn ge-

baseerd op weerlegde, achterhaalde
theorieën. En daar komt bij: de pleitbezorgers van die dwaalwegen uiten
zich vaak nogal stevig. Daar móét je
wel duidelijkheid tegenover stellen.”
De wet van de jungle, zeg maar.


B e wus te a andach t

Zelfs de beste behandeling geneest dyslexie niet, maar vermindert de problemen slechts. Wat kunnen we nog meer
doen om het leven voor dyslectici gemakkelijker te maken?
“Ouders adviseer ik onder meer om
er begrip voor te hebben dat hun dyslectische kind moe uit school komt”,
zegt Krikhaar. “Doordat het lezen minder goed geautomatiseerd is, moet het
kind meer terugvallen op bewuste aandacht. Dat zie je ook in de hersenbeelden van lezende dyslectici: er is veel activiteit in de frontale cortex, waar de
bewuste aandacht zetelt.” Op de basisschool kunnen kinderen met een lichte
stoornis op die manier soms hun dyslexie compenseren en verhullen. Pas op

de middelbare school, bij het leren van
vreemde talen, komt de aap alsnog uit
de mouw. “Ik denk dat veel mensen van
mijn generatie, vijftigers dus, die zogenaamd ‘geen talenknobbel hadden’, in
feite licht dyslectisch zijn”, zegt Braams.
Hoe scholen hun dyslectische leerlingen tegemoet kunnen komen, is inmiddels in het onderwijs algemeen bekend.
Het belangrijkste is dat ze meer tijd krijgen om hun proefwerken te maken. Het
proefwerk zelf moet zo goed mogelijk
leesbaar zijn; bij examens zijn ook de
gesproken vragen zoals blinden die krijgen een optie.


S pr a a k so f t wa r e

Zou een eenvoudiger spelling helpen?
“Ja”, zegt Braams. “Talen met een heldere, consistente spelling, zoals Spaans,
Italiaans en Fins, maken het zeker voor
mensen met lichte dyslexie veel gemakkelijker om te leren lezen en spellen.
Het Nederlands is overigens lang niet
het ergste. Vooral Engels levert voor
dyslectici nog veel grotere problemen

“Ik ben een alfa met
een taalprobleem”

D

Gaston Dorren

oor de dyslexie van zijn vader
werd hij in 1983 niet als Machiel, maar als Machil Deinum
aangegeven bij de burgerlijke stand.
Eveneens door de dyslexie van zijn vader hadden zijn ouders snel in de gaten
dat hij de kwaal geërfd had, én waren
ze vastberaden hem een prettiger
schoolloopbaan te bezorgen dan zijn
vader had gehad.
“Het was het klassieke verhaal: de
leerkracht in groep 3 bestempelde mij
als dom, terwijl ik in groep 1 en 2 nog
als slim te boek stond. ‘Machil is niet
het grootste licht van de klas’, zei hij
tegen mijn ouders. Tegen zijn zin lieten
ze me buiten school om onderzoeken.
En inderdaad: dyslectisch.”
“Ik heb vervolgens jarenlang bijles
gehad: eerst een poos PPI [Pedagogische Preventieve Interventies – GD],
daarna een hele tijd het dyslexie-instituut IWAL. De school zag daar niks in,
want het IWAL zou een verkeerde aanpak hebben. Dat was geen leuke tijd.
Op school niet, maar ook die IWAL-lessen niet, want die kostten heel veel tijd.

Mijn moeder heeft me daar met heel
veel inzet doorheen gesleept. Ik denk
dat ik dubbel geluk heb gehad: als mijn
vader met zijn dyslexie niet zo’n rottige
schooltijd had gehad en als mijn ouders
niet zo goedgebekt waren geweest, was
het heel anders gelopen.”
“Vervolgens heb ik op een vertraagde
mavo gezeten, tussen kinderen met
vooral ernstige gezondheidsproblemen.
Ik heb daar meer begrip gekregen voor
allerlei problemen en handicaps. Een
soort levensles: dyslexie valt dan nog
wel mee. Na twee jaar ben ik naar een
gewone havo gegaan. Een aantal leraren daar hebben dat proberen te voorkomen, omdat ze verwachtten dat het
een grote teleurstelling voor me zou
worden. Maar ik heb in één ruk mijn
diploma gehaald. Met een bijzondere
behandeling, dat wel. Zo bracht ik een
deel van de schooluren met zelfstudie
door, maakte proefwerken en examens
op de computer nadat mijn handschrift
officieel onleesbaar was verklaard – dat
is geen dyslexiesymptoom, hoor – en
kreeg ik meer tijd dan anderen om de

op, omdat daar het verband tussen letter en klank ver te zoeken is.” Overigens
zou een spellinghervorming de volwassen dyslectici van de regen in de drup
helpen: hun moeizaam verworven vaardigheden zouden in één klap verouderd
zijn. Het voordeel zou voor de toekomstige generaties gelden.
Maar hebben die dat voordeel nog
wel nodig? Zal spraaksoftware niet sowieso spoedig een einde maken aan de
dyslectische lijdensweg? De computer
kan steeds beter voorlezen wat hij krijgt
voorgeschoteld en steeds correcter
opschrijven wat we hem dicteren. “O,
zeker”, beaamt Braams. “Die hulpmiddelen zijn de toekomst – en niet alleen
voor dyslectici. Dat is buitengewoon
goed nieuws. En nee, ik ben niet bang
brodeloos te raken. Behandeling zal altijd nodig blijven, verwacht ik, want je
wilt voor lezen en schrijven niet continu
afhankelijk zijn van een apparaat. Maar
ik denk dat we in de toekomst niet meer
helemaal tot het gaatje hoeven te gaan

wanneer het kind het beu is.”

vragen te beantwoorden. En ik moet
zeggen: één leraar Duits heeft me gematst, door me extra vragen over Duitsland te stellen, waarmee ik mijn slechte
Duits kon compenseren.”
“Het vervelende is: ik ben een echte
alfa, maar dan met een taalprobleem.
Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis
en politiek. Ik hou eigenlijk van boeken,
en ik heb veel vrienden die graag lezen.
Maar door mijn dyslexie én mijn ADHD
gaat het lezen moeizaam. Alles leidt me
af. En omdat het lezen te langzaam gaat
voor mijn snelle gedachten, vul ik in
mijn hoofd dingen aan die er helemaal
niet staan. Ik lees tegenwoordig wel,
maar ik ben ook lid van de blindenbibliotheek, voor de luisterboeken.”
“Na mijn middelbare school heb ik
met mezelf afgesproken: ik ga me niet
meer druk maken over spelfouten. Veel
dyslectici schamen zich ervoor, maar
daar doe ik niet aan mee. Ik schrijf wat
ik wil schrijven; ik ken genoeg mensen
die de tekst wel voor me willen corrigeren als dat nodig is. Ik heb zelfs een
hbo-opleiding communicatie afgerond
en her en der vrijwilligerswerk gedaan
als journalist. In mijn betaalde werk als
dj en acteur is schrijven minder belangrijk. Maar voor veel banen die ik wel
zou willen, is dyslexie een probleem. Ik
hoop maar dat je gelijk hebt dat spraakherkenningssoftware me uit de brand

zal helpen.”
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Rutger Kiezebrink
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is
het langste palindroom met afwisselend klinkers
en medeklinkers? Zijn er meer woorden als
arbeidsonrust en lateihout? Om dat soort vragen
draait het in deze rubriek.

I

n het meinummer was de oproep in
deze rubriek: bedenk nieuwe ‘bommeldingen’ – woorden van het type
bommelding, die makkelijk verkeerd gelezen worden: als bommel-ding in plaats
van als bom-melding. Er bestaan al verzamelingen van zulke woorden, en ik
vroeg me af of er nog nieuwe, onontdekte ‘bommeldingen’ zouden zijn.
Peter Goedkoop stuurde het woord
skimoord in. Dat verwijst naar een
moord tijdens een skivakantie, maar is
ook te lezen als skim-oord: een oord
waar je kunt skimmen. Arno Walraven
noemde Pinkpoppetjes: petjes met een
Pinkpop-logo, maar ook te lezen als
poppetjes voor op je pink of poppetjes
van de zangeres Pink. En Joost de Vree
las een tekst waarin scheidingslaag was
afgebroken als scheiding-slaag.
Dat ook het Engels een rol kan spelen, zoals bij het in mei genoemde
wetsuitlegging, bewijzen woorden als
tweetal en Spuitheater. Die zijn te lezen

Spelen met taal

Bommeldingen
als tweet-al: iemand die over van alles
en nog wat twittert, en als Spuit-heater:
een moderne straalkachel.
Nog enkele vermeldenswaardige
inzendingen: red-actie van Ferdinand
Buitenhuis, bed-rukker van Marjan van
Veen, micro-bes van Sarieke Bok en
drug-slab van Joost de Vree. Alle inzenders: hartelijk dank!

Oproep:
spiegelvertalingen

A

strid Sibbes uit Gouda vraagt zich
af: zijn er meer woordparen zoals
nier - rein? Rein is het Franse woord
voor ‘nier’, én het is het omgekeerde
van nier. Een ander geval is bijvoorbeeld NATO - OTAN: de Engelse en de
Franse naam voor de NAVO. Maar zulke
‘spiegelvertalingen’ liggen niet voor het
oprapen.

Anagramvertalingen zijn iets beter te
vinden (zoals Jules Welling in 1997 en
1998 ook al beschreef in Onze Taal): gevallen waarbij een woord in de ene taal
een anagram is van de vertaling in een
andere taal. Het Engelse woord voor
appel bijvoorbeeld is apple; niet is in het
Zweeds inte; en parel heeft zelfs twee
anagramvertalingen: pearl in het Engels
en perla in het Spaans.
Wie kent meer voorbeelden van spiegelvertalingen, zoals nier - rein? Ook anagramvertalingen zijn welkom, maar de
nadruk ligt op de spiegelvarianten, omdat die lastiger te vinden zijn. Stuur uw
reacties naar spelen@onzetaal.nl of naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
Ten slotte: ‘Spelen met taal’ heeft ook een
Twitteraccount: @SpelenMetTaalOT. Hier
worden – zonder al te veel regelmaat –
anagrammen, isogrammen, palindromen,
dubbelzinnigheden en andere taalspeel
sigheden de wereld in geslingerd.

5 september:
vernieuwde website Onze Taal
Raymond Noë - webredacteur Onze Taal

I

n 1997, toen allerlei bekende kranten, tijdschriften, uitgevers en andere media nog in geen velden of
wegen op internet te bekennen waren,
bouwde Onze Taal (in de persoon van
internetpionier Marc van Oostendorp)
al aan een website. Onzetaal.nl kwam
in mei van dat jaar online en was van
meet af aan een succes. De site liet een
nieuw publiek kennismaken met Onze
Taal. Er waren taaladviezen te vinden,
en taalnieuws, en achtergronden over
het tijdschrift en het genootschap. De
site groeide en groeide – evenals het
aantal bezoekers – en dijde op den duur
zó ver uit dat veel informatie uit het
zicht raakte: de bezoekers vonden daardoor lang niet altijd waar ze naar op
zoek waren. Het werd, kortom, hoog
tijd voor een nieuwe opzet – en ook de
vormgeving kon wel weer een opknapbeurt gebruiken.
236
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Ac tualiteiten

Eind 2010 werd een begin gemaakt met
de nieuwe website. Het uiterlijk ervan
werd ontworpen door Manifesta uit Rotterdam (het bureau dat ook sinds jaar en
dag de vormgeving van Onze Taal verzorgt). Het technisch ontwerp was in
handen van internetbureau KeesTM uit
Leiden. Het resultaat van hun inspanningen mag er zijn. De website oogt rustiger, overzichtelijker en professioneler, en
de inhoud is nu veel beter toegankelijk.
Geheel nieuw is het bezoekersforum.
Hier kan gediscussieerd worden over ieder denkbaar onderwerp, mits het met
taal te maken heeft. Zit u iets dwars,
wilt u iets weten van andere verenigingsleden, of zijn er prangende kwesties die
u met andere taalliefhebbers wilt delen,
dan kunt u van nu af aan hier terecht.
Registreren is verplicht, om spam en
andere ‘vervuiling’ te voorkomen.
Ook zullen we de actualiteit nog
nauwgezetter volgen. Zo gaan we op de
website dieper in op het taalnieuws dat
zoal op internet verschijnt, en er komt
een blog, waar medewerkers van Onze
Taal hun licht laten schijnen over recente
taalgebeurtenissen.
En dan zijn er de vele vertrouwde,
maar dus veel beter toegankelijke onderdelen, zoals de bijna 1600 taaladviezen,
boekenaanbiedingen en allerlei zaken
die met het tijdschrift Onze Taal te maken hebben: voorpublicaties, inhoudsopgaven, rubrieken (bijvoorbeeld ‘InZicht’ en ‘Hom of kuit’) en aanvullende
informatie bij artikelen. Abonnees van
de digitale versie van Onze Taal kunnen
op de site terecht voor ons archief: van
de nieuwste uitgave tot 1932 aan toe.


a

verz ameli n g en

Ook alle achtergrondinformatie is gemakkelijker te vinden. In de afdeling
‘Dossiers’ kunnen studenten, scholieren
en andere geïnteresseerden terecht voor
onderwerpen als ‘verengelsing’ en ‘de
taal van de liefde’. Bij de afdeling ‘Verzamelingen’ vindt u, juist ja, verzamelingen, van onder meer taalfilmpjes,
mondegreens (dat zijn verkeerd verstane
liedjes) en meertalige liedteksten.
En wilt u iets weten over abonnementen, trainingen, cursussen, correctiewerk
of advertentietarieven? Of zoekt u informatie over de Stichting Vrienden van
Onze Taal of de stichting Let Op Uw
Taal? Ook daarvoor kunt u op onze site
terecht.

Van Aaf tot z

Kapoeri

J

e weet dat je oud wordt als je grijs wordt, als de opticien je ogen
‘ook nog even’ wil testen voor een leesbril, en als je achterneefje
‘tantoe’ zegt en je geen idee hebt waarover hij het heeft.
Een tijdje geleden zat ik te monopolyen met mijn negenjarige achterneefje, een slim ventje dat op een gemengde school zit, een zwart-witschool, waar geen problemen zijn, geen vervelende segregatie, geen ontevreden ouders en nog beter: tevreden kinderen. Ze spelen gezellig met
elkaar en ze spreken met elkaar in een voor mij onbegrijpelijk soort
straattaal, met een beetje Arabisch (vermoed ik) en Surinaams (vermoed
ik).
Daarbij heeft mijn achterneefje een voorliefde voor het woord tantoe
ontwikkeld. En minstens zo vaak gebruikt hij het woord kapot, en dan
niet in de betekenis ‘gebroken’.
‘Ik ga tantoe winnen!’
‘Die limonade is kapot lekker!’
Na een tijdje luisteren – ik wilde me niet laten kennen, en niet naar de
betekenis van de woorden vragen – kwam ik erachter dat tantoe en kapot
ongeveer hetzelfde betekenen, namelijk ‘heel erg’. Meteen wilde ik wijsneuzig tegen mijn achterneefje gaan zeggen dat tantoe vast van het Franse tant kwam. Maar ik hoorde het mezelf al zeggen, en dan tant zo heel
Fransig uitspreken, en ik voelde plaatsvervangend én vooruitziend (ja,
dat kan ik allemaal) hoe groot zijn ergernis zou zijn als ik dat zou doen.
Dus ik hield me in.
Thuis zocht ik het op. Van Dale had het nog niet, maar op internet circuleerden er veel definities van tantoe en kapot. Ik was tevreden: het was
inderdaad zoiets als ‘heel erg’. Om het allemaal nog jeugdiger te maken,
schreven sommige mensen tantoe als tan2, maar ergens vermoedde ik
dat dat te ver doorgeschoten moderniteit van oudere jongeren was. Je
wilt cool zijn en meedoen met jeugdige woordjes, en dan ga je ze net té
jeugdig schrijven.
Een week later monopolyde ik opnieuw met mijn achterneefje, en
toen zei hij ineens de hele tijd ‘kapoeri’. ‘Ik heb kapoeri veel geld’, en zo.
Dezelfde betekenis als tantoe, dus. En als kapot. Googelen leverde dit
keer niks op, behalve een kreek in Suriname, de Kapoeri Kreek. Dus
vroeg ik hem waar hij dat kapoeri vandaan had.
Zelf bedacht, zei hij.
De jongen bedenkt zelf straattaal. Die overtuigend Surinaams aandoet. Ik ben trots op hem. Nu maar hopen dat kapoeri doordringt tot de
algemene jongerentaal. Dan ben ik een van de pioniers. Kapoeri stoer.

Aaf Brandt Corstius

Op maandag 5 september openen
we de digitale poorten. Breng die dag
een bezoekje aan www.onzetaal.nl

en maak kans op leuke prijzen.
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MissMaakt is perfect
De speelse naamgeving van tekstbureaus
Stukken Beter. Tekstase. Taalwerk
plaats. Mooiverhaal.com. Spelvaut.
Namen van tekstbureaus vallen nogal
op. Ze zijn heel vaak dubbelzinnig,
stoer, een beetje gek, quasi-simpel,
quasi-chic, en bovenal woordspelerig.
Werken die opmerkelijke namen?
Hebben die bureaus werk?

Erwin Wijman

Namen met een gebod
Check Tekst
Schrijfwijs
Helder Formuleren
Kim in de pen
B tekst
Streep
Schrijf
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Illustratie: Matthijs Sluiter

D

e eerste keer dat ik de naam
achter op de bronskleurige
Volvo S40 zie staan als ik mijn
kinderen naar school breng, moet ik
mijn ogen uitwrijven. Staat er Spelvaut?
Ja: “Spelvaut Taal & Tekst bureau”, in
zo’n subtiel lettertje waarin je achter op
lease-Golfjes wel dingen leest als ‘SAP
Business Management Software Solutions’. Spelvaut. Is dat serieus? Directeureigenaar Janine Klein van Spelvaut in
Monnickendam is heel serieus. En haar
tekstbureau legt haar geen windeieren.
Ze heeft opdrachtgevers bij de vleet en
werkt meer dan fulltime, voor nieuwsbladen van de Telegraaf Media Groep,
ziekenhuis Westfriesgasthuis, Toerkoop
Reisbureau en het blad Passie voor reizen. Voor Tourpress (een vereniging van
toeristische journalisten) doet ze de dagelijkse webredactie en voor vereniging
Ons Waterland alle communicatie. En
ze is hoofdredacteur en mede-eigenaar
van het tweemaandelijkse Campinglife
Magazine. En dat allemaal met zo’n
naam?

“Toen ik in 2007 mijn eigen bureau
begon, zocht ik een grappige, opvallende bedrijfsnaam”, vertelt Janine Klein.
“Iets met een knipoog, niet de standaard serieuze naam. Ik neem mezelf
ook niet altijd serieus.” Om er direct
aan toe te voegen: “Maar mijn werk
wel.”
“Mensen weten bij deze naam gelijk
wat ik doe”, aldus Klein. “En verder
kijkt iedereen meteen op LinkedIn en
mijn website, waar ze een uitgebreid
profiel van mijn bureau vinden.” Ze
krijgt nooit negatieve reacties, niet van
klanten of potentiële opdrachtgevers,
niet op netwerkborrels, en zelfs niet in
haar vriendenkring. “Mensen zeggen:
leuk gevonden. Of, spottend: hé, er
staat een fout in.” Aan de telefoon moet
ze haar naam wel altijd spellen. “Mensen schrijven het woord automatisch
correct op.”



COPY k l e i n e r

Er zijn meer bureaus met opvallende
namen als Spelvaut. Veel meer. Zoals
De Huurwoordenaar. Bij Zinnen Zijn.
Textr@. WAY2SAY. Roestvrij Taal.
COPYkleiner. Die laatste bevat zo’n
zelfde ongelukkige dubbelzinnigheid
als WeerZin, de naam van een bureau
voor ‘Supervisie & Coaching’. En wie
noemt zijn bureau Tekstbureau Sprakeloos (in Twello)?
Gisse jongens en meisjes, die tekstschrijvers. Maar speels als puppy’s.
Natuurlijk heten een hele hoop professionele tekstschrijvers en freelance copywriters gewoon hoe ze heten. Zoals
Fiona Harmsen, Hester Bruning en Joep
Klein. Hun eigennaam is hun merknaam, die samenvalt met hun bedrijfsnaam.
Maar veel zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel, oftewel eenmanszaken)

vinden voor hun bedrijf hun eigen naam
niet goed of niet goed genoeg. Dus voegen ze er iets aan toe. In de simpelste
vorm is dat een toevoeging voor of achter hun volledige naam. Voorbeeld: Karin ten Kate Redactiebureau, in Almere.
Tekstbureau Irma Dakman, in Bunde.
Bas van Lier Schrijft, in Amsterdam.
Tekstbureau Pieter Ploeg (in Oosterbeek) plakt ook nog een slogan in zijn
bedrijfsnaam: ‘Thuis in pakkende teksten’.


Na a mb ed r ijfsna a m

Anderen zeggen in hun bedrijfsnaam
wat ze doen, maar slechts half wie ze
zijn. Louise I.E. van Borselen-Roering,
gevestigd in Schalkhaar, bijvoorbeeld.
Zij heeft een prachtige naam, een naam
zo lang als een Thalys, maar kiest ervoor alleen het eerste kwart te gebruiken in haar bedrijfsnaam: Tekstbureau
Louise. De locomotief alleen trekt klanten genoeg, kennelijk. Nog een voorbeeld, iets speelser: Caatjes Pen in Tilburg, het bureau van tekstschrijver Erica
Theloosen.
Andersom komt vaker voor: een bedrijfsnaam met uitsluitend achternaam
plus bedrijfsactiviteit. Van Eeghen Tekst,
van Jet van Eeghen in Amsterdam. Veldhuis schrijft, van Margriet Veldhuis, ook
in Amsterdam.
Wim Glas van Glas Tekst & Communicatie in Gouda heeft zich wonderbaarlijk goed ingehouden. Wat had hij niet
kunnen doen met dat glas. Maar niks
glashelders in zijn bedrijfsnaam.
Journalist, spreker en adviseur Jeroen Mirck, eigenaar van bureau Mirck
Media, weet waarom je het best je eigen
naam kunt gebruiken: “Dat is beter voor
je merk, en je bent beter te vinden op
internet. Iets als Bijoux Communicatie,
dat linkt niemand aan jouw naam.”
Mirck geeft wel meteen toe dat hij een
geschikte achternaam heeft voor zo’n
naambedrijfsnaam. “Jansen Media
wordt al moeilijker, dat is een te algemene naam. En Van Ballegooijen Media
klinkt weer niet.”


tek s t- baken

Maar voor veel zzp-tekstschrijvers is de
verleiding om iets te doen met hun
naam kennelijk te groot. Harrie Baken
noemt zijn tekstbureau in Tilburg TekstBaken (en zijn Skype-naam is harricot;
Harrie, haricot – van de ‘haricot vert’,
de sperzieboon, voelt u ’m?).
Journalist-tekstschrijver Froukje
Meerman noemt haar bedrijf in Utrecht
Mermaid Media. Als ik leuk zou willen
doen, zou ik nu iets schrijven als: ze
vertrouwt haar achternaam niet, ze

vervrouwt ’m. En dan verkiest ze ook
nog een Engelse naam boven een Nederlandse. Te zien aan haar website en
LinkedIn-profiel schrijft zij in het Nederlands voor Nederlandse opdrachtgevers.
Ze hád dus voor Meermin Media kunnen kiezen.
Veel tekstschrijvers spelen dus graag
met hun voor- of achternaam. Kim
Bergshoeff noemt haar tekstbureau in
Haarlem Kim in de pen. Het pr- en
communicatiebureau van Ellen Hiep in
Rhoon heet HiePRactief.
Je denkt misschien dat er achter
Sterk in Teksten een tekstschrijver zit
als Jan Sterk of Marian Sterk, maar nee:
de eigenaar is Marije Nieuwenhuis. Op
haar website belooft ze: “Kwaliteit teksten, voordelig en snel geleverd. Met
een meerwaarde in communicatie en
marketing ervaring.” De spaties zijn van
haar. Als de SOS-politie van Signalering
Onjuist Spatiegebruik dat maar niet
ziet.


Al s  b e s t e g e t e k s t

De namen hiervoor maken het al duidelijk: woordspelen is een geliefde bezigheid van tekstbureaus. En als woordspelen een olympische sport zou zijn, zou
Tekstschrijver Tim minstens een podiumplaats halen. Op zijn blog Tekstschrijver-tim.nl prijkt een post-it-plakker
met de tekst: “Als beste getekst!” En er
volgt meer humor. Onder het kopje
‘Wie is Tekstschrijver Tim?’ – op Twitter heet hij ‘TekstschrijverT’ – staat:
“Tim is een held. Tim is taaltechnicus
par excellence. Wie denkt aan tekst,
denkt aan Tim. Niet gespeend van gevoel voor humor. Noch van negaties.
Met gevoel voor Timing. Verbatim.”
Tim voor en Tim na, maar nergens
een echte naam te bekennen. Enig
speurwerk wijst uit dat achter Tim
iemand met de naam Michiel de Boer
schuilgaat. Hij is eigenaar van communicatiebureau prachtig in Utrecht – met
kleine letter p. Tot voor kort werd de
naam geschreven met twee kapitalen,
als PRachtig, en het is wel logisch dat
hij dit heeft veranderd, want anders
schrijnt de dubbele betekenis van de
naam nogal: ze doen daar klaarblijkelijk
niet echt aan pr maar aan iets pr-achtigs.
Naast een Tekstschrijver Tim is er
ook een Tekstbureau T.I.M. | Juf schrijft

Doordenkers
Denkraam
Tekstbureau Bovenkamer
Copykracht
Finepoint
Stilus
Taallent
Morfeem
COPYkleiner
WAY2SAY
Stukken Beter
Blij dat ik schrijf
The Write One
De Huurwoordenaar
Spelvaut
missMaakt

(www.tekstbureau-tim.nl). Eigenaar is
Marielle van Sleen, docent Nederlands
en naar eigen zeggen “tekstschrijver
met een missie: mijn tekst wordt uw
tekst”. Dat betekent dat “hij leest alsof u
hem zelf hebt geschreven”. Maar waarom dan de toevoeging Juf schrijft?


Lo l l i g

Je stuit in de professionele tekstschrijfbranche ook vaak op namen als Tekst &
Uitleg, Taal & Teken Tekstadvies en Klare Taal tekstschrijvers. Aribert Guiking,
nu uitgever-hoofdredacteur van een
woonvakblad, had twintig jaar geleden
ook een tekstbureau met de naam Tekst
& Uitleg. “Daar zijn er heel wat van in
Nederland.” Hij wijst ook op de lollige
woordspelingen in de namen van bureautjes die computercursussen geven,
zoals Rie Turn en S. Keep (het bureau
van Simon Keep).
Lollig doen lijkt vereist in de tekstbranche. Wie meer wil weten van Mooiverhaal.com, tekstbureau in Edam, stuit
op een pagina die niet ‘under construction’ is, nee, hij leest: “Er wordt hard
gewerkt aan een nóg beter verhaal.”
Bij Tekstase Atelier voor Tekstproduktie in Eexterveen verkeren ze kennelijk
in voortdurende opwinding over hun
trouvaille. Maar zo’n naam wordt al
gauw een beetje moeilijk te begrijpen.
Dat geldt helemaal voor namen als
Arcuatura Tekst, Aramis, Comesta of
Tekstbureau Melusine, in Utrecht. Oprichter Christien Franken legt op haar 

Voor veel tekstschrijvers is de
verleiding om iets te doen met
hun naam kennelijk te groot.
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Steeds langere ‘tekst’
Tekst.nl
Tekst.nu
Tekstnet
Tekstbereid
Sterke Tekst
Teksttalenten
Tekstpartners
Tekst & Uitleg
Sterk in Teksten

site uit dat de naam Melusine verwijst
naar een eeuwenoud verhaal over een
vrouw met bovennatuurlijke gaven.
“Net als Melusine neem ik met plezier
verschillende professionele gedaanten
aan.” Mooi verhaal, maar het probleem
bij zulke namen is dat je ’m telkens
maar weer moet uitleggen.
Die val willen de mensen achter
Tekstbureau Hollandse Kost, Het Nederlands Tekstbureau (met wel acht vestigingen), De Beschrijving of Het Schrijfbureau (oef, toch weer een grapje) vermijden. En dat geldt ook voor de – opmerkelijk vele – tekstschrijvers die menen aan één ‘woord’ in hun naam genoeg te hebben: Werkwoord, Man &
Woord, Firma Woord en Daad, Woordhuis, De Woordfabriek, Het Woordpaleis, De Woordverbeteraar, 3xWoordwaarde. De naam Woordwerk tooit zelfs
drie bureaus, te vinden op Woordwerk.
nl, Woord-werk.nl en Woordwerk.net.


g e ti k t doo r tek s t

Verzin ze maar eens, zulke bedrijfsnamen met het woord woord erin. Toch
blijkt dat gemakkelijk. Ik kwam meteen
op: Aanhetwoord, Woordwest Tekstbest,
Werkwoordplaats, de Woordzaak. Of
nee, wacht, die laatste bestaat al. De
Woordzaak is “een eigentijds tekstbureau” in Veenendaal. Met als motto:
“Voor al uw onopgeloste woordzaken”.
“Ja, je leest het goed”, verklaart oprichter Marja Stienstra op haar website:
“Woordzaak, met een W. Omdat ik
woordzaken oplos. In de volksmond
wordt dit ook wel ‘tekstschrijven’ genoemd.” Op haar portretfoto kijkt Marja
Stienstra door een Sherlock Holmesvergrootglas.
De Woordenwinkel in Zierikzee is
een van de weinige tekstbureaus die in
hun naam woord in het meervoud hebben staan, maar zelfs daar lijken ze niet
te beseffen dat een goede tekst meer
een kwestie van zinnen dan van woorden is.
Maar ik heb nooit een wonderlijker
bedrijfsnaam van een tekstbureau ge240
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zien dan missMaakt Tekstproducties en
vertalingen, in Doetinchem. Op haar
LinkedIn-profiel noemt eigenaar Patricia
Lindeman zichzelf “de Miss die maakt
at missMaakt”. “Getikt door tekst”, staat
er ook bij.
Zou zij echt getikt zijn? “De naam
missMaakt past precies bij mij”, zegt
Patricia Lindeman. “Middelmaat is er
al genoeg. Ik ben anders dan anderen.
Ik ben heel erg aanwezig.” Lindeman is
Duitse, met een Nederlandse moeder en
een Duitse vader met een moeilijke achternaam: Uschkereit. Voor haar was dat
aanleiding om die niet als bedrijfsnaam
te hanteren.
De meeste mensen zien de humor
van haar naam wel in, vertelt ze. Op
haar site staat een indrukwekkende
klantenlijst, van wel achttien bedrijven,
van sportcentra, auto- en installatiebedrijven tot juweliers- en kapperszaken,
campings en kunsthandelaren. “De samenwerking met die klanten is fijn; ze
waarderen de kwaliteit van wat ik bied,
en die naam is dan kennelijk niet meer
belangrijk.”


Wijnvlek

Maar Lindeman weigert ook veel opdrachten, zegt ze er direct bij. “Ik ben
eigenzinnig en eigenwijs.” En andersom? “Een ondernemer in sportartikelen,
die later overigens wel klant werd, vond
dat ik niet moest spotten met mismaakte mensen. Ik heb hem uitgelegd dat ik
dat ook niet doe. Je kunt iemand uiteindelijk immers helemaal niet beoordelen
op zijn uiterlijk.”
En hoe kijkt ze aan tegen het uiterlijk
van teksten? Mag een d/t-fout of een
verkeerde tussen-n? “Fouten glippen
er soms tussendoor”, erkent Lindeman.
“Maar die onvolkomenheden kunnen
ten onrechte de aandacht afleiden van
de inhoud en de kwaliteit van de tekst
zelf. Voor sommigen is een wijnvlek in
een gezicht heel storend, terwijl een ander naar de innerlijke mens kijkt.”
Je moet dus door de wijnvlek en de
tekst heen kijken. En ook door de naam
missMaakt. Zo bezien is missMaakt een
perfecte bedrijfsnaam. Net zoals Spel
vaut.

Aha: taal
TipTopTaal
Taal & Teken Tekstadvies
Klare Taal tekstschrijvers
De Taalwerkplaats
Roestvrij Taal
Tekstbureau Taal & Tekst

t

Toen in ...
september 1963

De taalgrens
Redactie Onze Taal

D

eze maand is het 48 jaar
geleden dat België een taalgrens kreeg. Het land bestond vanaf dat moment grofweg
uit twee delen: het Nederlandstalige
Vlaanderen en het Franstalige Wallonië. Zou iemand toen vermoed hebben dat die grens België op het randje
van de afgrond zou brengen? Vast
niet, maar wel werd de onvrede al
snel na de invoering (op 1 september
1963) merkbaar. Sommige gemeenten
(zoals die in de beruchte Voerstreek)
vonden dat ze aan de verkeerde kant
van de taalgrens waren beland –
bijvoorbeeld doordat de gegevens
waarop de taalgrens was gebaseerd
volgens hen niet deugden.
Die gegevens stammen uit 1947,
en zijn inmiddels al helemáál achterhaald. Neem nu het (Nederlandstalige) gebied rondom het (deels Franstalige) Brussel. Daar zijn in de loop
van de jaren zó veel welgestelde
Franstalige Brusselaars naartoe verhuisd dat die nu in sommige gemeenten de meerderheid vormen.
En dan zijn er nóg wat van die heikele kwesties. Het faciliteitensysteem
bijvoorbeeld, dat voorschrijft dat een
grote minderheidsgroep (meer dan
30% van de totale bevolking) in een
anderstalig gebied recht heeft op
voorzieningen in de eigen taal. Grof
gezegd vinden de Vlamingen dat de
Franstaligen daar te veel gebruik van
maken, en ook te lang. Franstaligen
zien de faciliteiten als een fundamenteel en permanent recht.
Eén zo’n hoofdpijndossier vormde
zelfs het struikelblok voor de demissionaire Belgische regering: ‘BrusselHalle-Vilvoorde’, de enige kieskring
van België waar de taalgrens dwars
doorheen loopt. Door de invloed van
Franstalige Brusselaars is de stemverhouding in die kieskring Franstaliger
gekleurd dan de Vlamingen uit Halle
en Vilvoorde lief is. Herindelen?
Splitsen? Zo laten? Bij ieder voorstel
is er wel een talengroep die erbij inschiet.
Hoe het gaat aflopen met die taalstrijd, weet niemand. Dat de Belgische
regeringsvorming mede door dit soort
gevoeligheden de jaargrens ruim overschreden heeft, spreekt boekdelen:

een makkelijke uitweg is er niet.

Arjen van Veelen

Ingepakt

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de

Doodskøpjes zijn switi.
Capiche!?

consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?



katje s

Drop – etymologisch verwant aan de
druppel – is an sich saai snoepgoed: zetmeel en wat zoethout. Zonder de glans
van olie of bijenwas zou het dofzwart
ogen. Ter compensatie van die dufheid
krijgt drop spannendere namen. Dat
enorme dropassortiment is het gevolg
van een wanhopige vechtmarkt.
Een helder overzicht vind je op
Nederdropje.blogspot.com, geschreven
door een anonieme recensent, een soort
Johannes van Dam van de drop. “Een
niet eens vervelend bittertje in de wegsliksabbel”, lees je er. En: “matzwarte
dropschijven met elk een opstaande
rand bovenlangs en een centrale letter F
in reliëfopdruk”. Van elk dropje wordt
de ‘tandenplakfactor’ bepaald.
Als je al die variaties bij elkaar ziet,
valt je iets op. Je hebt enerzijds de min
of meer logische namen, die gebaseerd
zijn op associaties met de kleur of
smaak van de ingrediënten. Zoals Haringdrop. Een haring zwemt in zee, de
zee is zout, en deze drop is zout – vandaar de vorm en dus de naam. Of Katjesdrop: katten zijn zwart, soms.
Ook begrijpelijk zijn de dropjes die
flirten met nationalisme en nostalgie –
twee zaken die het immers goed doen,
tegenwoordig. Zo heb je de Dropglorielijn van Venco, met ‘remakes’ van antieke dropjes. Of de quasi-historische op-

Foto: Onze Taal

Z

e zeggen dat ons land een land
is van dropliefhebbers. Maar in
de supermarkt of op het pompstation kun je nauwelijks een simpel
zakje drop kopen. Wel vind je er een
steeds wisselende sortering van Sleutels, Munten, Biggen, Apen, Riksen,
Spaarpotjes, Steekpenningen, Bankkluizen, Zakgeld, Zoete Sprookjes,
Waterwerken, Sneeker Zoethoudertjes,
Briljanten, Tikkels, Jubes, Apekoppen,
Gapertjes, Bielzen, Trampolientjes,
Ontdekkingsreizen, Gelukzoekers, Paardenkoppen, Stenguns, Honingraatjes,
Pittige Tankwagens, Zilte Centen, Piramides, Hollandse Kastelen, Grachtenpandjes, Meeuwenflatsen, Russische
Briketten en Bosvruchtrode Cadillacs.
Waarom niet gewoon: ‘drop’? Waarom
die uit de klauwen gelopen nomenclatuur?

richtersverhalen rond Jochum Douwenga en Johannes Coenradus Klene.
Maar daarnaast heb je een namencluster dat niet eenvoudig te begrijpen
valt: automobielen, criminaliteit, gevaar, dood.


v e rbo d e n

Autodrop bestaat sinds 1965. Aanvankelijk was het een logisch dropje. De dropjes hadden de vorm en kleur van autobanden. Dus: autodrop. Maar later
kreeg je ook, bijvoorbeeld, Gestrande
Verstappertjes, vernoemd naar de onfortuinlijke Formule 1-coureur Jos Verstappen. En Parkeerwachters. Speelt hier
een vorm van voodoo mee? Is het fijn
om zo’n vervelende wielklemzetter in
de mond te stoppen?
De bekende slogan van Autodrop
(“Zo lekker, ’t zou verboden moeten
worden!”) wijst op risico en criminaliteit. Datzelfde thema zie je bij de Zakkenrollers van Klene (een “gevaarlijke
lekkere mix”), bij de lugubere Doodskøpjes (in de vorm van schedels) en bij
de Macho Maffiosi-serie van Italiano uit
Raamsdonksveer (eveneens “Gevaarlijk
lekker!”). Op de verpakking: “Kijk als
een macho, praat als een macho, vecht
als een macho, vrij als een macho. Eet
drop … Capiche!?”
Ik snap het niet. Is drop inderdaad
een versnapering voor de macho? Masculien troostsnoep?
Dit jaar kwam Autodrop met Zoete

Waggies. Deze groene en rode snoepjes
hebben de vorm van Thaise tuktuks.
Waggie is dan weer Surinaams voor
‘auto’. In een reclamefilmpje zie je hoe
de Surinaamse zanger Damaru – bekend van mierzoete hits als ‘Mi rowsu
(Tuintje in mijn hart)’ – op het vliegveld
van Paramaribo de bolletjesscan in
moet. De douane ontdekt in zijn maag
een lading Zoete Waggies. “Switi man!”,
zegt Damaru, “Lekker man!”
Is dit nostalgie naar een koloniaal
verleden? Eten zwarte mensen eigenlijk
drop? Wat heeft drop met cocaïne? En
wat doen tuktuks in Suriname? Ik ben
een man, maar ik snap het niet meer. 
(advertentie)

Corrector gevraagd
Wie zou als vrijwillig(st)er mij
willen coachen bij het corrigeren/
redigeren van mijn romanmanuscript? Het boek gaat over een
hindoemeisje dat in de koloniale
tijd spoorloos verdwijnt uit Bihar
(India) naar Suriname.
U kunt contact opnemen met
Dewn Bodha op 020 - 463 71 54
of k.bodha@kpnplanet.nl.
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Feestliederen op bruiloften en partijen
hebben een niet al te beste naam. Voor
de niet-zingende gasten zijn ze vaak
oervervelend, en voor de feestvarkens
in kwestie bevatten ze nogal eens pijn
lijke details, waaraan ze liever nooit
meer herinnerd hadden willen worden.
En dat terwijl zo’n lied een waar cadeau
kan zijn. Tijd voor een handleiding.

Rinke Berkenbosch,
Willem Koetsenruijter
en Pauline Slot

Van gênante
vertoning naar wereldact
Hoe maak je een goed feestlied?

W

ie op YouTube het woord
bruiloftslied of feestlied intypt, betreedt een wonderlijke wereld. Zeven zwagers of twintig
leden van de bridgeclub zingen een eindeloze serie onverstaanbare coupletten,
elk strak op een A4’tje turend. Wanneer
het publiek toch een paar regels opvangt, blijken die gênante details op te
dissen uit het leven van het feestvarken
of het bruidspaar, terwijl er ook metrisch van alles misgaat. Het bruidspaar
of de jubilaris wacht intussen gelaten
tot het voorbij is, en de genodigden kijken verlangend naar de bar. Het is een
probleem dat in alle sociale kringen
voorkomt.
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Als neerlandici die zich bezighouden
met effectieve communicatie zagen wij
dit al jaren met lede ogen aan. Hoog
tijd voor een handboek, en zo je wilt
een ‘retorica’, van dit genre. Want zijn
de taken van de feestliedzanger niet
dezelfde als die van de klassieke redenaar? Stofvinding, compositie, memoriseren (het onthouden van de tekst)
en uitvoering – het komt allemaal
aan bod in het boek dat we erover
schreven: We moeten nog een lied. Gids
voor bruiloftsgasten en andere feestgangers, dat medio september verschijnt.
Zonder één Latijnse term, want het
moest wel leuk blijven. Hoe maak je
van een gênante vertoning een wereld-

act? Hier een paar van de belangrijkste
adviezen.
Mijd pijnlijke onderwerpen
Net als bij een toespraak, een reclamefolder of welke tekst dan ook is het bij
een feestlied aan te raden je vooraf af te
vragen wat het doel van het lied is en
uit wie het publiek bestaat. Dat verlegt
de aandacht van je eigen genoegens
(herinneringen ophalen aan exen en
drankgelagen, eindelijk eens laten horen
hoe goed je kunt zingen) naar dat van
de ontvangers. Waar doe je hún eigenlijk een plezier mee? Want een feestlied
moet een cadeau zijn. En dat is minder
vanzelfsprekend dan je zou denken.

Foto: Jon Bolden

Dit betekent dat je afziet van pijnlijke onderwerpen en niet-publieke
geheimen. In ons boek noemen we dat
het ‘Hazes-criterium’. De stelregel is
simpel maar doeltreffend: heeft André
Hazes erover gezongen of er persoonlijk mee geworsteld, dan is het niet
geschikt. Zing dus niet over:
- ziektes, van lichaam of van geest
(inclusief verslavingen)
- exen
- faillissementen en andere financiële
narigheid
- uiterlijk en – vooral bij vrouwen –
gewicht
- geheimen (een buitenechtelijk kind,
een borstvergroting, gevangenschap)
Regels als deze (echt gehoord!) vallen
dan al snel af: “Maar ook met iets minder grote memmen, wist zij haar GertJan te temmen”. De collega’s van de
bruidegom hoeven echt niet te weten
dat zijn uitverkorene een borstverkleining heeft ondergaan – even afgezien
van de vraag of een woord als memmen
wel thuishoort op een bruiloft. Plagen
mag natuurlijk wel: ‘Een eigen muis,
een plek aan een bureau, en altijd
meisjes in de buurt, met minstens
meao’ (op de melodie van ‘Alles kan
een mens gelukkig maken’ van René
Froger, beter bekend als ‘Een eigen
huis’).
Beperk je tot één thema
Bij het nadenken over de inhoud van
het lied (in de klassieke retorica de ‘inventio’ genoemd, om toch even een Latijnse term te noemen) gaat het vaak
zo: de beoogde zangers zitten gezellig
bij elkaar en roepen uit de losse pols
wat hun te binnen schiet als ze denken
aan de bruid of de vertrekkende collega. Dan krijgen we al snel regels als
“Zij is gestopt met roken, en kan ook
heel goed koken”. Er zal geen woord
van gelogen zijn, maar het hangt als
los zand aan elkaar.
Beter is het één onderwerp te kiezen. Heeft de jubilerende vriend het
edele golfspel opgenomen? Dat kan
een prima uitgangspunt zijn, zeker als
de zangers laten doorklinken wat ze
daarvan vinden. Zijn ze blij dat hun
vriend na jaren van redeloze rebellie
eindelijk doorheeft wat een geweldig
spel het is? Zijn ze verbaasd, omdat ze
als studenten golfers altijd plachten uit
te lachen? Of zien ze wel dat dit de
enige activiteit is die nog op te brengen
valt? Dat laatste kun je dan overdreven
weemoedig bezingen op de melodie
van ‘Vluchten kan niet meer’.

Sporten kan niet meer, ’k zou niet 		
weten hoe.
Sport je toch een keer, dan ben je
dagen moe.
Die lange matches met oude
makkers,
Golfers vonden we maar rare
kakkers,
En slechtgeklede volksverlakkers.
Hoe ver kon je gaan.
Sporten kan niet meer.
‘Jat’ slim
In ‘Sporten kan niet meer’ sluit het lied
betrekkelijk dicht aan bij het origineel.
Deze milde vorm van plagiaat verdient
aanmoediging om uiteenlopende redenen. Het subtiele spel met verwachtingspatronen valt in de smaak bij de
luisteraars: het geeft houvast en maakt
dat je de lachers op je hand krijgt. Bovendien is het op deze manier gemakkelijker teksten in het bestaande metrum
te gieten. Stel, je hebt een – overigens
normale – collega die altijd in heel dure
overhemden op kantoor verschijnt. Zing
dan (variërend op ‘Het is een nacht’ van
Guus Meeuwis):
Het is een hemd dat je normaal
alleen in films ziet
Het is een hemd waarmee je zo naar 		
topposities schiet
Hetzelfde lied is een mooi vertrekpunt
voor een ode op de trouwpartij van
je nicht, of, net zo makkelijk, bij een
homohuwelijk: ‘Het is een nicht die je
normaal alleen in films ziet’, waarbij
nicht prettig dicht bij het originele nacht
blijft. En bij het toezingen van een altijd
en overal verdwalende promovendus,
kan ‘Vriendschap’ van Het Goede Doel
ter inspiratie dienen: ‘Eén keer moet je
constateren, Kees kan niet navigeren’.
Bedenk een punchline
Een geweldige truc voor een hechte
compositie van het lied is de punchline:
een terugkerende regel. Dat zien we bijvoorbeeld in het feestlied voor de irritant succesvolle Hans, op de melodie
van ‘Dodenrit’ van Drs. P (zo’n beetje
de beste melodie om een feestlied op
te maken). In deze variant eindigt elk
couplet op ‘Oh was ik maar als Hans’:

Hij heeft een goede babbel, hij maakt
grappen bij de vleet.
Leest minstens zeven kranten en is 		
constant up-to-date.
Hij spreekt zijn talen meesterlijk: 		
Spaans, Engels, Duits en … Frans.
Oh was ik maar, oh was ik maar, oh 		
was ik maar als Hans.
Daarbij kan dan mooi, net als in het origineel, waarin de vader in de trojka een
voor een zijn kinderen en zijn vrouw
aan de wolven voert, een oplopende
reeks worden gemaakt. Hans’ prestaties
worden in elk couplet dus wat doller, de
aanbidding wordt steeds een beetje vetter aangezet, en voor het publiek wordt
het een sport om te raden welk rijmwoord op Hans nu weer gebruikt zal
zijn:
Een Maserati voor de deur, een grote
vriendenschaar.
Een lichaam als een jonge god, een 		
fijne kop met haar.
Succesvol bij de vrouwtjes, hij heeft 		
echt voortdurend … sjans.
Oh was ik maar, oh was ik maar,
oh was ik maar als Hans.
Hij is ons lichtend voorbeeld: hij de 		
zon en wij de maan.
Wij zijn hooguit de aswolk, onze 		
Hans is de vulkaan.
Ja, Hans die is het hoofdgebouw,
en wij de … dependance.
Oh was ik maar, oh was ik maar,
oh was ik maar als Hans.
Gebruik een rijmwoordenboek
De compositie van een creatieve tekst is
ook enorm gebaat bij een rijmwoordenboek. We weten dat velen dat zien als
een vorm van feestlieddoping, maar het
voorkomt teksten als deze (op de wijs
van ‘Heb je even voor mij?’ van Frans
Bauer): ‘Vijftig jaren getrouwd / Nee
dat gaat niet meer fout / En ze zijn nog
niet oud / Maar al heel lang getrouwd /
En het huis is verbouwd’, waarbij steeds
is gekozen voor wel erg voor de hand
liggende rijmwoorden.
Een rijmwoordenboek (in boekvorm
of online) suggereert woorden waar je
zelf vaak niet meteen aan had gedacht.
Werk je bij Unilever en neem je afscheid 

De collega’s van de bruidegom hoeven
echt niet te weten dat zijn uitverkorene
een borstverkleining heeft ondergaan.
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van een collega die naar een concurrerend concern vertrekt? Typ de bedrijfsnaam in bij een online rijmwoordenboek
en je ziet bijvoorbeeld werkgever staan:
een nuttig woord. En bij concurrent kun
je helemaal losgaan: hele lijsten verschijnen op het scherm. Kies een passende
basismelodie (zoals ‘Testament’ van Boudewijn de Groot), en je bent meteen een
eind op streek:
Na 23 jaar bij Unilever
Stap jij nu over naar de concurrent
Je vond ons best een prettige werk-		
gever
Maar wilde eens een nieuw assorti-		
ment.
Natuurlijk werkt de methode ook voor
het vijftig jaar getrouwde stel dat de
Frans Bauer-tekst voor de kiezen kreeg,
al legt het originele lied in dat geval
wel grote restricties op, met zijn korte
zinnetjes. Een creatieve tekst heeft een
basislied nodig dat ruimte biedt aan
mooie rijmwoorden.
Leer de tekst (enigszins) uit het hoofd
Dan nadert het moment dat er uitgevoerd moet worden. Ook daarbij gaat er
veel mis. Eeuwenlang, tot slechts enkele
decennia geleden, zag men er geen been
in lange monologen en gedichten uit het
hoofd te leren. In de oude retorica werden daar behartigenswaardige tips aan
gewijd. ‘Memoriseren’ doen we echter
niet meer, nu we alles op kunnen zoeken.
Toch verdient het aanbeveling om
deze traditie voor het feestlied weer in
ere te herstellen. Want niets is dodelijker
voor de uitvoering dan dat staren op
die witte blaadjes. Zij zijn de Bermuda-

driehoek van het feestlied: de zangers
verdwijnen erin. Leer de tekst dus uit
het hoofd, en zet desnoods een muziekstandaard neer als achtervang. En deel
vooraf nooit maar dan ook nooit tekstblaadjes uit aan het publiek. Iedereen
heeft dan allang de clou gelezen, terwijl
de zangers net beginnen aan couplet
twee.
Zing niet alles met iedereen
Het is de gewoonte het feestlied met
hele meutes te staan zingen. Iedereen
wil immers zijn betrokkenheid tonen, al
bestaat die uit niet meer dan dat men
ter plekke voor het eerst de tekst vanaf
een blaadje zingt. Gevolg: het duurt al
tien minuten voor iedereen staat en –
nog veel erger – de tekst is volkomen
onverstaanbaar.
Meedogenloze selectie is geboden.
Kies de beste zanger of zangers uit, en

Een typisch Nederlands fenomeen
Veel huwelijkse gebruiken zie je overal ter wereld opduiken. De half geslaagde kwinkslag
van de ambtenaar of geestelijke, een toespraakje, een eerste dans op een geliefd zwijmel
nummer: dat doen ze overal. Maar in een clubje het paar toezingen met een zelfgemaakte
tekst op een bekende melodie: dat zie je alleen in Nederland.
Amerikanen maken wel werk van de intocht in de kerk: vrienden studeren soms een
dansje in op muziek van een bekende popgroep, en wagen zich aan playbacken of zelfs
echt zingen. Maar een zelfgemaakte tekst is ook voor hen duidelijk te veel gevraagd.
Waar komt onze unieke voorliefde voor het zelfgeschreven lied vandaan? Wij vermoe
den dat hier sprake is van (ahum) ‘transdisciplinaire transferentie’: het overbrengen van
gelijke elementen in verschillende genres. Nederlanders, die van oudsher gewend zijn om
elkaar af te zeiken in een sinterklaasgedicht, hebben op enig moment gedacht: dat moet
ook op andere momenten kunnen! Het feestlied en het sinterklaasgedicht vertonen qua
toon en thematiek namelijk opvallende overeenkomsten.
Maar er is ook een belangrijk verschil: onderwerpen die prima kunnen bij een sinter
klaasviering onder intimi, worden ongemakkelijk in een feestlied dat voor tweehonderd
mensen wordt uitgevoerd, inclusief de nieuwe leidinggevende van de bruid. In ons
enthousiasme willen we nog weleens vergeten dat voor elk van de twee genres een tijd
en een plaats is.
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maak hooguit nog een achtergrondkoortje dat op gezette tijden invalt met
‘shoepdoewiedoewa’ – succes verzekerd.
Een paar eenvoudige pasjes erbij, en er
wordt nog jaren over gesproken! Of laat
iemand soleren in een countrynummer,
met een flinke snik in de stem. Wil je
toch met een flinke groep acte de présence geven, verdeel dan de beurten:
eerst zingen de mannen, dan de vrouwen, eerst de moeders, dan de dochters. En oefen!
Wees verder voorzichtig met microfoons en muzikale begeleiding. Hier
geldt het credo: niet te hard en niet te
zacht. Geen eenvoudige opdracht, zo
blijkt vaak. Maar een gitaar of keyboard
kan natuurlijk prima werken, net als
een fluitje (zeker bij een lied over een
bevlogen vogelaar).
Wie deze adviezen ter harte neemt, zal
zien dat het feestlied een gewaardeerd
cadeau kan zijn waar de feestvierders
nog jaren later met genoegen aan terug
zullen denken. Misschien blijven toekomstige bruidsparen en hun gasten
dan verschoond van teksten als deze,
uitgevoerd (ja, echt!) op de eentonige
melodie van ‘Busje komt zo’:
Christine en Fred, Christine en Fred,
Christine en Fred, Christine en Fred,
Christine en Fred, Christine en Fred,
Christine en Fred, Christine en Fred,
Christine en Fred, Christine en Fred,
Christine en Fred, Christine en Fred,
Ja, die gaan bij voorkeur om half 		

twaalf naar bed.
16 september verschijnt van de drie auteurs
bij de Arbeiderspers het boek We moeten nog
een lied. Gids voor bruiloftsgasten en andere feestgangers; prijs: € 15,–.

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Hup daar is Willem!

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.

E

r lopen in Nederland veel mensen rond die bij het horen van de
woorden ‘Hup daar is Willem’
meteen opveren en met een brede
grijns beginnen te zingen: ‘met de waterpomptang!’ En daar voegen ze dan
ongevraagd en met een even brede
grijns aan toe: ‘de nijptang of de combinatietang!’ Bij dat laatste woord zullen
ze de a van combinatie- heel hoog, op
het snerpende af, laten klinken. En de
t die erop volgt, zal klinken als een s:
‘combi-nááá-sie-tang!’
De gemiddelde leeftijd van de meezingers zal boven de vijftig liggen. Vanaf 1968 begonnen veel Nederlandse, en
ook Vlaamse, kinderen kennis te maken
met de dierenfiguren van het tv-programma De Fabeltjeskrant. In De Fabeltjeskrant viel elke dag te lezen wat er
zoal was voorgevallen in het Grote Dierenbos in Fabeltjesland. “Want daarin
staat precies vermeld / hoe het met de
dieren is gesteld”, aldus de uil die elke
dag voorlas wat er in De Fabeltjeskrant
stond. Tot de bewoners van het Grote
Dierenbos behoorden ook twee broers,
Ed en Willem Bever, die, overeenkomstig het karakter van het nijver dammen en burchten bouwende oeverdier,
niets liever deden dan zagen, timmeren, sleutelen, passen en meten. De
broers leken erg op elkaar, maar voor
de geoefende kijkbuiskinderen was er
een duidelijk verschil. Ed was de ernstige, hij had doorgeleerd voor boekhouder; hij was herkenbaar aan zijn zwarte
schort. Willem, met het witte schort,
had alleen ‘de technische beverschool’
doorlopen; hij was de nijvere klusser.


Klusli ed

De Fabeltjeskrant, en de gebroeders
Bever, werden algauw populair, en niet
alleen onder kinderen. Het was niet zo
vreemd dat iemand bedacht dat daar
weleens muziek in zou kunnen zitten.
In 1970 bestormden Ed en Willem Bever de hitparade met hun ‘Stoomlied’,
een in brede kring volop meegezongen
ode aan het wonder van de stoommachine en de vele nuttige toepassingen
ervan, met de gouden refreinregel “Als
mijn manometer goed staat, / weet ik
wel dat alles goed gaat.” Hiermee was
het genre van het kluslied geboren, en
blijkbaar voorzag het in een grote be-

hoefte. Een jaar later,
in 1971, was daar het
lied over de waterpomptang, en opnieuw
was het een groot succes. Er ging iets vertederends en gemoedelijks uit van het gescharrel en gerommel
in de werkplaats. De
romantiek van houtkrul en schietlood. Het
geruststellende geredder van hameren en
zagen in een gebroederlijke samenwerking. In ieder mens
schuilt een bever – dat
moet wel het geheim
van het succes zijn.
Met de gebroeders
Bever was die universele beverziel geraakt. Vergelijk ook de
populariteit van latere geestverwanten
als Bob de Bouwer, Buurman en Buurman en Bertus Staigerpaip, met het
naar hem vernoemde genre van de specierock. Ik citeer uit Staigerpaips lijflied
‘De jongens van den bouw’: “Ik metsel
en ik stuc, ik timmer en smeer, / ik ga
de hele dag flink tekeer.”
In het gemiddelde klus- en steigerlied komen altijd een paar vaktermen
voor, want dat zorgt voor sfeer en couleur locale. Zo ook in het lied van de
gebroeders Bever: waterpomptang, nijptang, combinatietang, kotteren. Kotteren
is het uitboren van gaten. Onze Willem
doet niets liever dan dat: “Je hoeft het
maar te vragen, / dan staat-ie al te
zagen, / te kotteren en te boren, / de
gaatjes in je oren.” Dit betekent niet dat
Willem het prikken van gaatjes in je
oren (t.b.v. oorbellen) als bijverdienste
heeft. In deze zin is “de gaatjes in je
oren” wat taalkundigen een ‘resultatieve
constructie’ noemen: Willem zaagt, kottert en boort zó graag en zó gedreven
en maakt daarbij zó driftig kabaal dat
je er bijkans gaatjes van in je trommelvliezen krijgt.


zijn broer: “Zit er iemand in de dalles, /
roep Willem, hij ken alles (...) Als je
maar kikt, / ’t is Willem die het flikt.”
En dan komt er ook nog een lekker onvervalst Rotterdams accent bij (uit de
mond van Frans van Dusschoten en Ger
Smit), want Rotterdam is de stad van
de harde werkers. Geen woorden maar
daden.
Niemand leeft zo, maar wie zou het
eigenlijk niet willen? In de zingende beverbroers is een algemeen gekoesterde
droom van flinkheid en nijverheid tot
leven gekomen. De handen uit de mouwen en zingend aan de slag. Het arbeidersparadijs. Geen seks, geen verleiding, geen zondeval. Het is niet vreemd
dat we aan het eind van het lied Ed
over zijn broer Willem horen zeggen:
“Een goeie vakman tot en met, / plichtsgetrouw tot in zijn bed.” Willem kan de
slaap vaak niet vatten, omdat hij alweer
ligt te piekeren over de klus van de volgende dag. Willem ligt niet met een beverinnetje in bed, Willem heeft wel wat
beters te doen: “Daar ligt-ie starend
naar het behang, / met naast zijn hoofd

zijn waterpomptang.”

Rot t e r da m s

Naast de charme van de vaktermen is er
in dit lied de charme van de gewone
werkmanstaal. De gebroeders Bever
spreken een beetje Bargoens. Ed over
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245

Dialecten in
kaart gebracht
De ontwikkeling van de dialectcartografie
Deze maand verschijnt een dialectatlas van het Nederlands, met speciaal
hiervoor getekende nieuwe kaarten.
Hoe zien die eruit? Welke keuzes zijn
er gemaakt? En hoe ging dat vroeger?

Nicoline van der Sijs

I

n de negentiende eeuw kregen taalkundigen voor het eerst wetenschappelijke belangstelling voor dialecten.
Ze begonnen met het vergaren van
woordjes die kenmerkend waren voor
een bepaalde plaats in het land. Daarna
kwamen er onderzoekers die teksten gingen verzamelen uit het hele Nederlandse
taalgebied om de verschillen en overeenkomsten tussen de dialecten te achterhalen. Johan Winkler vertaalde daarvoor
met hulp van talloze informanten de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:111) in 186 Nederlandse en Friese dialecten in Nederland, Vlaanderen en Duitsland, en publiceerde het resultaat in 1874
in zijn tweedelige Algemeen Nederduitsch
en Friesch Dialecticon.
Aan het eind van de negentiende
eeuw kwam een nieuwe onderzoeksmethode op waarmee men dialectverschillen beter en systematischer kon
beschrijven: de dialectenquête. Men
stuurde aan dialectsprekers verspreid
over Nederland en Vlaanderen een lijst
met standaardtaalwoorden, en vroeg
hun achter deze woorden in te vullen
welke woorden ze er in hun eigen dialect voor gebruikten. Dat leek een handige methode, maar later onderzoek
heeft uitgewezen dat deze methode
zeer foutengevoelig is: sommigen gaven
de Standaardnederlandse vorm als
antwoord omdat ze zich ‘netjes’ wilden
uitdrukken. Daarom ging men later algemene vragen formuleren, zoals “Hoe
noemt men in uw dialect de nageboorte
van het paard?”
Ook dergelijke meer ‘open’ vragen
konden tot misverstanden leiden. Zo
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Vlakkenkaart: hoe Nederlandstaligen hun spijkerbroek noemen.

antwoordde een respondent op de
vraag: “Hoe heet in uw dialect een concubine?” met: “Wij dorsen hier nog met
de hand”, en een andere respondent gaf
als antwoord op de vraag welke schuttingwoorden hij in zijn dialect kende:
“Wij hebben hier geen schuttingen maar
hagen.” Om zulke misverstanden te
voorkomen gingen taalkundigen in een
latere periode op bezoek bij informanten en stelden hun mondeling vragen
over hun taalgebruik. De antwoorden
namen ze op geluidsbanden op. Veel
voorbeelden daarvan zijn inmiddels te
beluisteren op de website van het Meertens Instituut (www.meertens.knaw.nl/
soundbites). Deze werkwijze was echter zeer tijdrovend. Daarom is men
er inmiddels toe overgegaan gerichte
enquêtes via internet uit te sturen.


n i eu w e va k k e n

Dankzij al dat onderzoek kwam een
massa nieuwe gegevens beschikbaar,
die telkens iets duidelijk maakten over
een bepaalde plaats in het land. Het lag
dan ook voor de hand om die gegevens
op een kaart te tekenen: op die manier
krijg je een mooi overzicht van de ver-

spreiding van een bepaald taalverschijnsel. En zo leidden de dialectenquêtes tot
nieuwe vakken: de dialectgeografie en
de dialectcartografie.
De eerste kaart van een Nederlands
taalkundig verschijnsel werd in 1899
getekend door de taalkundige Jan te
Winkel. Hij liet op een kaart zien hoe
de lange aa in de dialecten in de verschillende delen van Nederland werd
uitgesproken. Tegenwoordig tekenen we
klankkaarten niet per klank maar per
woord, omdat inmiddels is gebleken dat
de verbreiding van een bepaalde klank
in de dialecten per woord verschilt. Zo
wordt de lange a van de Standaardnederlandse woorden schaap en laten in
dialecten op verschillende manieren uitgesproken, bijvoorbeeld als ôô (schôôp,
lôten), als èè (schèèp, lèten) of als ie
(schiep, lieten). Maar dialecten die in het
ene woord de ôô-klank gebruiken, doen
dat niet per se ook in het andere woord:
zo zegt men op de Veluwe bijvoorbeeld
lôôten en schaap (en dus niet schôôp).
De kaart van Te Winkel ging over
klanken. De eerste wóórdkaart werd in
1917 getekend, door Jos. Schrijnen. Op
deze kaart, met de verschillende dialect-

benamingen voor ‘vlinder’ in Nederlands-Limburg, Zuidoost-Gelderland en
Oost-Brabant, kan men zien waar bijvoorbeeld pepel, kapel, roevogel, roepepel,
zomervogel, snuffel, pannevogel en wietvogel werd gezegd. In 1920 tekende
Schrijnen bovendien als eerste een kaart
waarop hij het verlóóp van de dialectgrenzen (‘isoglossen’ in vakjargon) in
Limburg vastlegde. Dat de eerste isoglossenkaart juist voor Limburg is getekend, is niet zo vreemd: Limburg vormt
een kruispunt van klankgrenzen. Door
Limburg loopt de grens tussen ik en ich,
tussen sl- en sjl- (sloon en sjloon voor
‘slaan’), en tussen de verkleinwoorduitgangen -je en -sje (peurtje en peurtsje
voor ‘poortje’).


van elkaar te onderscheiden. Zelfs zonder kleurnuances kan door een te gedetailleerde keuze van verschillende symbolen het voordeel van overzichtelijkheid van een symbolenkaart gemakkelijk tenietgedaan worden, zo blijkt uit
de hieronder afgedrukte kaart uit de
Morfologische atlas van de Nederlandse
dialecten van het Meertens Instituut,
waarop de werkwoordstam van de onbepaalde wijs, de verleden tijd en het
voltooid deelwoord van het werkwoord
varen in de verschillende Nederlandse
dialecten is getekend. Het aantal variabelen is hier veel te groot voor een leesbaar kaartbeeld. Uit de kaart en legenda
blijkt bijna alleen nog maar hoezeer
deze werkwoordstijden van dialect tot
dialect kunnen verschillen.

s ym bo len

Na deze incidentele kaarten werd het
dialectonderzoek van en in Nederland
en Vlaanderen grootscheeps aangepakt.
Tussen 1925 en 1982 verschenen maar
liefst zestien delen van de Reeks Nederlandse dialectatlassen. Elk deel had betrekking op een bepaald Nederlands
taalgebied, bijvoorbeeld Zuid-OostVlaanderen. Voor iedere plaats werd op
de kaart in fonetisch schrift de vorm geschreven die de informant had opgegeven. Dergelijke kaarten geven weliswaar
precies de vormvariatie aan, maar ze
zijn zeer onoverzichtelijk omdat je niet
in één oogopslag kunt zien waar een bepaalde vorm voorkomt.
Een cartografische vernieuwing
vormde de Taalatlas van Noord- en ZuidNederland, waarvan tussen 1939 en 1972
negen afleveringen verschenen met 110
kaarten, voornamelijk woordkaarten.
De kaarten van de Taalatlas bestrijken
het hele Nederlandstalige gebied, waardoor de verbreiding van een verschijnsel
direct duidelijk wordt. Belangrijker nog
is dat op de kaarten niet langer woorden of klanken zijn geschreven, maar in
plaats daarvan symbolen zijn gestempeld of gedrukt. Stel, de vraag is ‘Hoe
noemt u in uw dialect een kies?’, dan
wordt het antwoord kies bijvoorbeeld
aangegeven met een cirkel, en tand –
want ook die variant komt voor – met
een driehoekje. Kleine taalverschillen
worden samengenomen: of iemand nu
tand met een korte of lange a uitspreekt,
het blijft een driehoek.
Hoewel een symbolenkaart dwingt
tot een zekere vereenvoudiging van de
gegevens, zijn er altijd taalkundigen die
toch proberen zo veel mogelijk gedetailleerde verschillen op de kaart weer te
geven, bijvoorbeeld door bij elkaar behorende verschijnselen met subtiele
kleurnuances en verwante symbolen



Vl a k k e n k a a rt e n

Het leven bestaat uit keuzes maken en
dat geldt ook bij het tekenen van kaarten. In de Dialectatlas van het Nederlands
die deze maand verschijnt, hebben wij
ervoor gekozen de verspreiding van
taalverschijnselen op de kaart te tonen
aan de hand van kleurvlakken. Het nadeel van dergelijke ‘vlakkenkaarten’ is
dat die geen recht kunnen doen aan
allerlei detailverschillen – maar dat is
direct ook het voordeel ervan: vlakkenkaarten zijn uiterst overzichtelijk, zo
blijkt uit de afgedrukte kaart van spijkerbroek, die is getekend door Jan
Stroop. En om toch iets uitgebreider in
te gaan op dat nadeel: met een vlakkenkaart kan de suggestie gewekt worden
dat iedereen in het gebied dat in een
bepaalde kleur is getekend, een en dezelfde taalvorm gebruikt. In de praktijk
is dat dikwijls niet zo. Zo zegt natuurlijk
niet iedere Rotterdammer bezjoer als afscheidsgroet – zie de kaart op het om-

slag. Midden in een gekleurd gebied
zullen de afwijkingen in taalgebruik
meestal het kleinst zijn, terwijl er in het
gebied dat direct grenst aan een ander
gekleurd gebied meer variatie in taalgebruik zal zijn. Maar een standaardvorm
kan onverwacht overal opduiken. Overigens geldt hetzelfde voor symboolkaarten; als er voor een bepaalde plaats een
symbool is ingetekend, betekent dat
niets anders dan: de informant die wij
toevallig in dit gebied hebben geraadpleegd, gebruikt deze taalvorm. Er
wordt geen uitspraak gedaan over wat
zijn buurman zegt, of zijn echtgenote of
(klein)kind. En het is heel goed denkbaar, met name in overgangsgebieden
tussen twee taalverschijnselen, dat zowel zijn buurman als zijn echtgenote en
zijn (klein)kind iets anders zeggen. Iedere kaart is een verbeelding van de
werkelijkheid en in zekere zin is iedere
kaart ook een versimpeling – zelfs een
vervorming – van de werkelijkheid.
De laatste decennia wordt er geëxperimenteerd met alternatieve manieren
om gegevens op een kaart weer te geven door middel van moderne technieken. Zo worden er kaarten vervaardigd
die de dialectgegevens met behulp van
het computerprogramma Google Earth
heel eigentijds op een lucht- of satellietfoto projecteren. Ook het berekenen van
de ligging van de vlakken en grenzen op
een kaart kan tegenwoordig via wiskundige computermodellen. Van al dit soort
kaarten worden in de Dialectatlas voorbeelden gegeven. Maar daarvoor moet

u de atlas zelf maar raadplegen.
Dialectatlas van het Nederlands van Nicoline
van der Sijs e.a. is een uitgave van Bert Bakker
(gebonden, 360 blz., introductieprijs e 39,95,
zie ook pagina 250).

Symbolenkaart: in het Nederlands taalgebied voorkomende stammen van het werkwoord varen,
uit de Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten.
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(advertentie)

Taaltest

Horstlog

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

acceleratievermogen
accelleratievermogen
acelleratievermogen
aha-erlebnis
Aha-Erlebnis
ah-erlebnis
cirillisch schrift
cyrilisch schrift
cyrillisch schrift
déjâ vu-gevoel
deja-vu-gevoel
déjà-vugevoel
zzp-ers
zzp’ers
ZZP’ers

B. Vergroot uw woordenschat
1. eminent
a. dreigend
b. overduidelijk
c. voortreffelijk
2. fibromyalgie
a. maagontsteking
b. ooglidtrilling
c. spierreuma
3. gebbetje
a. grapje
b. makker
c. slabbetje
4. wadi
a. droge rivierbedding in woestijn
b. Javaans poppenspel
c. pan om Chinese en Indische
		 gerechten in te bakken of braden

C. Zoek de fouten
1. Dit jaar reisden we met de suv met
Pieters eerste- èn tweede leg erin
naar een super fijn vijfsterren hotel in
Zuid Frankrijk, waar we van uit onze
super-de-luxe jaccuzi op het balkon
uitkeken op de nabijgelegen cam
ping.
2. Jullie campeerders kunnen zich niet
voorstellen hoe hylarisch het is om
jullie in gevecht te zien met nylonnen
of polyesteren tenten en een heel ar
senaal aan tentstokken!

D. Extra
Hoe heet het tekentje dat onder de c
hangt in façade, garçon en reçu?
De antwoorden vindt u op bladzijde 253

van dit nummer.

Zwanenzang

A

rno Schrauwers heeft het bijltje erbij neergegooid. Tien jaar lang
is hij voorzitter geweest van de stichting Nederlands, maar nu
stopt hij ermee. Het doel, de oprukkende verengelsing tegengaan,
is volgens hem niet bereikt. Op de website van de stichting Nederlands kan
men zijn afscheidswoorden nog eens nalezen. Onduidelijk blijft voorlopig
of alleen Schrauwers zich teleurgesteld terugtrekt, of dat meteen de hele
stichting opgeheven wordt.
De stichting Nederlands is opgericht in 1998 om het verzet te organiseren tegen het toenemend gebruik van het Engels. Schrauwers hoopte op
een brede en massale volksbeweging, maar nee, “het volk laat zich weinig
horen”. De vroegere minister Ritzen is en blijft de kwaaie pier, en ook het
Genootschap Onze Taal krijgt een veeg uit de pan.
In sommige talen bestaat de mooie uitdrukking ‘Het volk stemt met zijn
voeten’, en je zou kunnen betogen dat dat nu precies is wat hier gebeurt,
maar Schrauwers ziet het, geloof ik, anders. Dat zie je wel vaker. De wil
van het volk is een ijzersterk argument zolang dat volk inderdaad wil wat
die voormannen willen; als het volk toevallig iets anders wil of helemaal
niets wil, dan is dat heel dom van het volk.
In elk geval hebben Martin Luther King, Gandhi en Marianne Thieme
hun idealisme langer volgehouden dan Schrauwers. Ik geef toe dat het
frustrerend is als bijna niemand naar je boodschap wil luisteren, maar als
je echt overtuigd bent van het belang van wat je te zeggen hebt, geef je
niet gauw op. Kan Schrauwers niet nog een poosje doorgaan? Echt last
hadden we er niet van.
Intussen kun je je afvragen of het falen van de stichting, of preciezer van
Schrauwers als voorzitter, alleen maar komt door de domheid van het volk,
dat zijn eigen belangen niet beseft. Is het mogelijk dat er met de boodschap iets mis is? Is dat volk echt wel zo dom?
Schrauwers en zijn stichting lijken op het soort dierenliefhebber dat dol
is op zijn eigen kat maar gerust de hond van de buren een schop verkoopt.
Taalminnaars zijn bij mij aan het goede adres, in alle soorten en maten. Of
het nu om het Nederlands gaat of om het Frans, het Latijn of het Engels.
Desnoods het Esperanto. Maar de exclusieve liefde voor één taal is me volstrekt vreemd. Vooral als die liefde in feite neerkomt op het bestrijden van
andere talen. Meer is het echt niet.
En zelfs die liefde voor het Nederlands is maar apenliefde. Lees maar
eens aandachtig de zwanenzang van de voorzitter, met kromme zinnen zoals “[toen] brak er een storm van protest op”, “er is een proces op gang gezet” en “bij wijze van ongenoegen”. Nee, daaruit spreekt niet veel betrokkenheid bij het Nederlands.
In België had je ook zo’n situatie. Vlamingen stelt men ons graag ten
voorbeeld, omdat ze zo militant het Nederlands verdedigden, en sommigen doen dat nog. Inderdaad. Zodra het Frans in de buurt komt, zet de
Vlaming zijn stekels op. Maar naar binnen toe, wat de taal zelf betreft, ho
maar.
Kortom: wat mij betreft is er dus aan dat aftreden van Schrauwers of
aan het verdwijnen van zijn stichting weinig verloren. Maar ik ben natuurlijk het volk niet.

Joop van der Horst
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Aanbiedingen voor lezers
Nu met combikorting:
Nederlandse woorden
wereldwijd plús
Calendarium, van
Nicoline van der Sijs

H

et Nederlands heeft
maar liefst 17.000
woorden aan andere
talen uitgeleend, en al
deze woorden – uit 138
talen uit alle uithoeken
van de aarde – zijn terug
te vinden in Nederlandse
woorden wereldwijd.
Dit naslagwerk is enig
in zijn soort: nooit eerder werden alle uit
leenwoorden uit één taal in één boek verzameld. Nederlandse woorden wereldwijd
vertelt hoe en waarom de woorden in het
buitenland terecht zijn gekomen, en wat er
vervolgens met ze gebeurde. Worden ze
nog steeds gebruikt? Is de betekenis nog
hetzelfde? Aan het woordenboekdeel gaat
een uitvoerige cultuurhistorische beschrij
ving vooraf.

C

alendarium van de
Nederlandse taal
geeft een chronologisch
overzicht van de histori
sche, culturele en poli
tieke gebeurtenissen die
invloed hebben gehad
op de vorming van onze taal. Wat heeft het
Nederlands overgehouden aan de Romei
nen, de Kruistochten, de komst van Joden
en zigeuners, de walvisvaart en de Franse
tijd? Hoe groot was de invloed van bijvoor
beeld politici en taalwetenschappers? Het
komt allemaal voorbij, jaartal voor jaartal,
in dit mooi verzorgde boek.

Tijdelijk samen voor e 64,90
(29% korting)
Nederlandse woorden wereldwijd (gebonden,
met stofomslag en leeslintje, 768 blz., winkel
prijs:  64,90) en Calendarium van de Nederlandse taal (gebonden, met stofomslag, 338
blz., winkelprijs:  26,95) zijn uitgaven van
Sdu Uitgevers. Combiprijs:  64,90. België:
 74,95. Bestelcode: combi Van der Sijs.

W

elke woorden
gebruikt men
in Nederland zoal
om een spijkerbroek
aan te duiden? Hoe
worden de r, de g en
de h in de verschil
lende delen van ons
land uitgesproken? Dialectatlas van het
Nederlands brengt de regionale variatie
van het Nederlands in woorden, klanken,
woordvormen, zinnen en namen in kaart.
Het boek bevat ongeveer 150 paginagrote
kaarten waarop de verspreiding van een
taalverschijnsel wordt getoond. Het boek
wordt ingeleid met een hoofdstuk over de
geschiedenis van de Nederlandse dialecten. Zie ook het artikel op blz. 246.

Introductieprijs e 39,95
Dialectatlas van het Nederlands van Nicoline
van der Sijs e.a. (Bert Bakker, gebonden,
360 blz.). Introductieprijs:  39,95. België:
 42,95. Bestelcode: dialectatlas.

Etymologie van
het Limburgs

W

aar komen
prachtige Lim
burgse woorden als
joeks, labberlot, nonnevot en zoermoes van
daan? Betekent riddekuul ‘belachelijk’?
Het antwoord vindt u
in het Limburgs etymologisch woordenboek van de bekende dia
lectetymoloog Frans Debrabandere. Een
gedegen naslagwerk over de rijke geschie
denis van de woordenschat van Neder
lands en Belgisch Limburg.

e 4,95 korting voor lezers van
Onze Taal
Limburgs etymologisch woordenboek
(Davidsfonds, gebonden, 450 blz., winkel
prijs  39,95). Prijs:  35,–. België:  38,–.
Bestelcode: Limburgs.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).
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Taalagenda

Dialectatlas

uw

D

e Taalagenda
2012, een fraaie
bureau-agenda in
ringband, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze Taal
van het Nederlands
heeft. Een heel jaar
lang kunt u genieten van boeiende en on
verwachte weetjes over woorden en uit
drukkingen, profiteren van nuttige tips en
taaladviezen en uw taalgevoel trainen met
puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt na
tuurlijk óók nog uw dagelijkse en wekelijkse
afspraken in de agenda bijhouden.

Thuisgestuurd voor e 12,90
Taalagenda 2012 is verschenen bij Bekking
& Blitz (bureau-agenda in ringband). Prijs:
 12,90. België:  18,90. Bestelcode: agenda.

Schatkamers
van de taal

nie

uw

W

oordenboeken
zijn er in soor
ten en maten, van
meerdelige alomvattende taalschatkamers tot gespecialiseerde jargonlijsten. Ze gaan over
wetenschap, synonie
men, spreekwoorden,
etymologie, dialecten en wat al niet. Het
Nederlands kent er honderden, wellicht
duizenden. In Van woordenlijst tot woordenboek gaat lexicoloog Piet van Sterkenburg
in vogelvlucht langs alle Nederlandse
woordenverzamelingen, vanaf het Oudnederlands tot nu aan toe – alle belangrijke,
opmerkelijke of anderszins noemenswaar
dige woordenboeken komen erin aan bod.
Het overzicht wordt voorafgegaan door een
beschrijving van de woordenboeken uit de
(Klassieke) Oudheid, waardoor de lezer een
compleet beeld van de historie van het
woordenboek krijgt. Het boek is rijk geïllustreerd. Piet van Sterkenburg is emeritus
hoogleraar lexicologie en was hoofdredacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

e 4,– korting voor lezers van
Onze Taal
Van woordenlijst tot woordenboek is versche
nen bij Scriptum (gebonden, 392 blz., winkel
prijs  49,95). Prijs:  45,95. België:  48,95.
Bestelcode: woordenlijst.

Jaarvergadering Onze Taal 2011

O

p 6 juni jl. werd in Den Haag
de algemene ledenvergadering van het Genootschap
Onze Taal over 2010 gehouden. De vaste onderdelen van de jaarvergadering
kwamen aan bod: goedkeuring van de
notulen van de vorige vergadering, het
verslag van de kascommissie, toelichting op het jaar 2010 door de voorzitter,
kanttekeningen van de penningmeester
bij de jaarrekening, en de hoogte van de
contributie. Bij het onderdeel ‘bestuurssamenstelling’ werd drs. M.A. (Margot)
Scheltema benoemd tot nieuw bestuurslid (zie het cv hieronder), mr. drs.
L. (Bert) Jongsma werd herbenoemd en
mr. G.C. (Gert) Haverkate trad af.
Aan het einde van de vergadering
hield Jaap de Jong, redacteur van Onze
Taal, ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de vereniging in 2011
een voordracht over opmerkelijke voorvallen uit de eerste tien jaar van het
bestaan van het genootschap. Hij deed
dat aan de hand van het lang verloren
gewaande notulenboek van het genootschap over de jaren 1931-1959. Dat boek
is onlangs overgeleverd uit de nalatenschap van de fameuze oud-Onze Taalredacteur dr. Jan Veering.

Foto: Wilco van Dijen

Margot Scheltema
Drs. Margot A.
Scheltema (New
York, 1954) stu
deerde internatio
naal recht en In
ternational Affairs
aan de Columbia
University in New
York. Zij werkte het grootste deel van
haar carrière voor Koninklijke Shell, o.a.
als financieel directeur van Shell Neder
land, maar ook in diverse financiële ma
nagementfuncties in Londen, Tunesië
en Venezuela.
Sinds 2009 werkt zij in toezichthou
dende functies bij onder meer Triodos
bank, het ABP, Schiphol Groep, Stich
ting Rijksmuseum, World Press Photo
en de VU in Amsterdam.
Margot Scheltema zingt al ‘levens
lang’ oratoriummuziek (nu in het Haags
Toonkunstkoor), vertaalt Engelse poë
zie, en schreef voor NRC Handelsblad
recensies over Engelstalige literatuur.



F i n a n c i ë n e n l e d e nta l

Door een aantal onverwachte ontwikkelingen tekende zich in negatieve zin een
verschil af tussen de opgestelde begroting en de realisering. Daar stond onder
meer een meevaller in de contributieinkomsten tegenover.
Voor extra financiële armslag werd
eind 2010 opnieuw aan de leden gevraagd een donatie aan de vereniging
over te maken als aanvulling op de
contributie voor 2011. Dankzij giften
(€ 64.430) en de contributieverhoging
(van € 27,50 naar € 29,50) was er
over 2010 een klein positief saldo van
€ 9648 op de jaarrekening. De jaarvergadering stemde in met het voorstel van
de penningmeester om de contributie
per 1 januari 2012 met maximaal € 2,50
te verhogen.
Het aantal leden nam af van 33.330
eind 2009 naar 32.529 eind 2010, een
verlies van 2,4%. Het bereik van het
tijdschrift is echter toegenomen doordat
het tegen een vergoeding op steeds
meer plaatsen digitaal beschikbaar komt
in onderwijsinstellingen, bibliotheken
en instituten.


Ti j dsc h r i f t

In 2010 werd een jaargang met 368 pagina’s uitgebracht. Spraakmakend in de
pers waren onder meer publicaties over
de spelvaardigheid van scholieren, bedrijfsnamen, de ernst van d/t-fouten,
uitgeleend Nederlands, huizennamen,
huisdierennamen en tegelspreuken.


Ta a l a dv i e s d i e n s t

In 2010 kwamen er 12.825 verzoeken om
taaladvies binnen en werd door de Taaladviesdienst voor € 125.790 aan werk in
rekening gebracht aan derden, inclusief
€ 53.595 voor de bijdrage aan het project Taaladvies.net van de Nederlandse
Taalunie. Voor het eerst werden in 2010
enkele honderden taaladviezen verspreid via Twitter; deze komen bij de
vele duizenden ‘volgers’ van Onze Taal
terecht.


Foto: Onze Taal

Peter Smulders - directeur Onze Taal

O n z e  Ta a l o p i nt e r n e t

De website van Onze Taal trok in 2010
per maand gemiddeld 232.654 verschillende (‘unieke’) bezoekers, een stijging
van 42% t.o.v. 2009. De website werd
4,9 miljoen keer geraadpleegd, waarbij
in totaal 14,3 miljoen pagina’s werden
opgevraagd.

Redacteur Jaap de Jong (r) overhandigt het hervonden
Onze Taal-notulenboek aan voorzitter Ernst Numann.

Maar liefst 74% van de websitebezoekers blijkt de site allereerst te bezoeken
voor een taaladvies. De Taaladviesdienst
heeft inmiddels 1600 adviezen uitgewerkt en op de site geplaatst, waar ze
gratis te raadplegen zijn.


Ta a l p os t e n Wo o r d p os t

De taalnieuwsbrief Taalpost (drie keer
per week) werd eind 2010 toegestuurd
aan ruim 19.000 abonnees.
In Woordpost wordt tweemaal per
week een moeilijk woord uit de actualiteit toegelicht. Na een gestage groei had
Woordpost eind 2010 10.700 abonnees.


Bo e ku itg av e n

Het genootschap publiceerde in 2010
twee nieuwe delen van een serie praktische taalboeken: Grammatica geregeld
en Tekstvorm geregeld. Verder lag traditiegetrouw (18de jaar) een nieuwe Onze
Taal Taalkalender in de boekhandel en
ook weer – via een nieuwe uitgever –
een Taalagenda van Onze Taal.


So c i a l e m e d i a

Op de netwerksite LinkedIn hadden zich
eind 2010 3700 leden aangesloten bij de
discussie- en informatiegroep van Onze
Taal; de groep staat daarmee in de top70 van LinkedIn-groepen in Nederland.
Via het Twitter-account van Onze
Taal volgen actieve internetgebruikers
het taalnieuws van de vereniging. Het
aantal ‘volgers’ nam explosief toe van
600 (eind 2009) naar 7500 eind 2010.
Onze Taal staat in de top-300 van Ne
derlandse twitteraars.
Het uitgebreide jaarverslag met meer cijfers
en details is te vinden op www.onzetaal.nl/
jaarverslag.
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Tamtam

‘Taal op recept’ in Rotterdam

R

otterdamse huisartsen en medisch specialisten kunnen laaggeletterden voortaan een Nederlandse taalcursus voorschrijven op
recept. Het project ‘Taal op recept’ is een van de onderdelen van het
zogeheten Taaloffensief, een plan om taalachterstanden in Rotterdam
aan te pakken.
Wethouder Korrie Louwes in het AD: “Het is moeilijk analfabeten
op te sporen. Mensen schamen zich ervoor en kloppen vaak niet aan
voor hulp. Huisartsen herkennen of iemand moeite heeft met een
recept of bijsluiter. En ze hebben de autoriteit mensen erop aan te
spreken en druk uit te oefenen om een taalcursus te volgen.”
Dit jaar is de taalcursus die op het recept volgt nog gratis, maar
vanaf 2012 wordt er van de deelnemers een eigen bijdrage verwacht.

‘Vlaamse jongeren moeten
taalvaardiger worden’

V

laams minister van Onderwijs Pascal Smet heeft voorstellen gedaan om de taalvaardigheid van Vlaamse scholieren te verbeteren
– niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen. Dat staat in
zijn talennota, die onlangs door de Vlaamse regering is goedgekeurd.
Het opvallendste voorstel is dat het Engels in het secundair (voortgezet) onderwijs wordt opgewaardeerd tot tweede taal en gelijkgesteld aan het Frans – dat op dit moment de enige tweede taal is. Wat
de concrete gevolgen zijn voor het aantal lesuren en de eindtermen is
nu nog niet bekend.
Smet wil verder dat basisscholieren eerder kennismaken met
vreemde talen: in het derde leerjaar in plaats van het vijfde. Daarnaast krijgt het secundair onderwijs meer vrijheid om de talen van
EU- of BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) te onderwijzen
en om zaakvakken (zoals aardrijkskunde en biologie) in het Frans of
Engels aan te bieden.
De nota is nu voor advies naar de Vlaamse Onderwijsraad en ook
het Vlaams Parlement zal zich er nog over buigen. Het nieuwe beleid
zou in het schooljaar 2013-2014 moeten ingaan.

Onderwijsassistenten slecht
in lezen

S

lechts 42% van de onderwijsassistenten op Amsterdamse basisscholen haalt een voldoende voor een toets begrijpend lezen.
Dat blijkt uit onderzoek van de koepelorganisatie voor Amsterdamse
schoolbesturen in het primair onderwijs (BBO) onder een eerste groep
van 164 onderwijsassistenten. In november wordt de rest getest.
Volgens wethouder Lodewijk Asscher is er “werk aan de winkel”.
In eerste instantie krijgen de onderwijsassistenten die de toets niet
hebben gehaald aanvullende scholing aangeboden. Wie in 2013 nog
niet voldoet aan de vereiste norm wordt ontheven van taken waarbij
het accent ligt op taalondersteuning, en zal zich bijvoorbeeld alleen
mogen richten op meer verzorgende en andere ondersteunende taken.
Vorig jaar toonde een ander onderzoek al aan dat ook de taalvaardigheid van medewerkers in de Amsterdamse kinderopvang te wensen
overliet. (Zie ook ‘Tamtam’ in het aprilnummer van 2010.) Volgens
BBO-voorzitter Herbert de Bruijne is hun kennis inmiddels bijgespijkerd.
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“Uithangborden winkels
moeten Nederlandstalig”

W

inkelborden moeten Nederlandstalig zijn. Dat
vindt de overgrote meerderheid van de mensen
die op 4 juli reageerden op de stelling in De Telegraaf:
“Uithangborden winkels moeten Nederlandstalig”.
In totaal gaven maar liefst 11.047 mensen hun mening; 86% wil Nederlands op de borden, waarbij een
klein percentage (3%) een uitzondering wil maken
voor bijvoorbeeld ‘Chinatowns’. De overige 14% is
niet tegen andere talen op uithangborden, omdat dat
de diversiteit benadrukt en goed is voor ons internationaal aanzien.
Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam,
waar de meeste anderstalige borden te vinden zijn,
zegt dat de hoofdstad zo min mogelijk borden in de
openbare ruimte wil en ze daarom heel kritisch bekijkt. “De taal maakt daarbij niet uit, als de stad
maar geen rommel wordt.”
Aanleiding voor de stelling was een recent pleidooi van twee New Yorkse gemeenteraadsleden voor
Engelstalige winkelborden.
Foto: Onze Taal

Redactie Onze Taal

Uithangborden Damrak Amsterdam.

En verder:
Nederlands De belangstelling voor het keuzevak Neder
lands is in het Duitse grensgebied zó groot dat er niet
voldoende gekwalificeerde leraren zijn. De regio Münster
bekijkt op dit moment de mogelijkheden om leraren te
werven in Nederland.
Toets De ministerraad heeft ingestemd met het wets
voorstel van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap) om de leerlingen van groep 8 van de
basisschool een verplichte eindtoets voor taal en rekenen
te laten maken. De toets zal in 2013 voor het eerst worden
afgenomen.
Stichting Nederlands Arno Schrauwers is onlangs afgetreden als voorzitter van de stichting Nederlands, een
organisatie die zich verzet tegen de verengelsing van het
Nederlands. In zijn afscheidsbrief stelt Schrauwers teleur
gesteld vast dat hij er niet in geslaagd is “het Nederlands als
belangrijk thema op de Nederlands(talig)e kaart te zetten”.
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/tamtam.

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

T

elkenjare is er kritiek op de
Troonrede. Hoewel er steeds vaker deskundigen meewerken om
de begrijpelijkheid van de tekst te vergroten, klinkt het verwijt dat hij de gemiddelde Nederlander nog steeds boven de pet gaat. Is het wenselijk om de
Troonrede nog verder te verduidelijken?

Voorstander

De belangstelling voor politiek is gewoonlijk niet al te groot, maar één dag
in het jaar is dat anders. Geen wonder,
want kosten noch moeite worden gespaard om de aandacht te trekken: een
gouden koets, ruiterescortes en vreemde
hoofddeksels. Als je die aandacht dan
eenmaal hebt, maak er dan gebruik van.
Zorg voor een tekst die in één keer te
begrijpen is, met zinnen die je bijblijven, waarover je met anderen inhoudelijk kunt discussiëren. Nu zijn er al heel
wat inspanningen verricht om jargon en
ingewikkelde zinnen te vermijden, maar
echt begrijpelijk wil het maar niet wor-

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 249)
A. Spelling

1.
2.
3.
4.
5.

a.
a.
c.
c.
b.

acceleratievermogen
aha-erlebnis
cyrillisch schrift
déjà-vugevoel
zzp’ers

B. Woordenschat

1.
2.
3.
4.

c.
c.
a.
a.

voortreffelijk
spierreuma
grapje
droge rivierbedding in woestijn

C. Zoek de fouten

1. SUV, eerste én tweede leg, superfijn
vijfsterrenhotel, Zuid-Frankrijk, vanuit,
jacuzzi
2. Jullie kampeerders kunnen je niet voorstellen, hilarisch, nylon of polyester
tenten of nylon- of polyestertenten.
D. Extra

Het teken onder de c heet ‘cedille’. Een
cedille geeft aan dat de c als een s en
niet als een k moet klinken.

Hom of kuit

De Troonrede moet
nóg duidelijker
den. Het lijkt vooral te schorten aan samenhang, zoals in de volgende alinea
uit de Troonrede van 2010:
Het veiligheidsbeleid is er al jaren op
gericht om overlast en criminaliteit
aan te pakken, maar ook om de kwaliteit van het leefklimaat in de wijken
structureel te verbeteren. De wijkgerichte aanpak blijft een goed instrument om samen met gemeenten, burgers en woningcorporaties hieraan te
werken. Het jeugdbeleid is gebaseerd
op de ervaring dat preventie loont.
Alle kinderen moeten gelijke kansen
krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Schooluitval moet effectief worden bestreden. Het actief beveiligen
en beschermen van de samenleving
en de burger tegen intimidatie, discriminatie en geweld blijft een hoge
prioriteit van de regering.
De zinnen in het midden over de jeugd
zijn alleen zinvol als we aannemen dat
criminelen vooral uit de kringen van
spijbelaars voortkomen. Zég dat dan.
En zorg ervoor dat een voorlopige
versie van de tekst een paar maanden
eerder af is, zodat er tijd is om eraan te
schaven en er een voorversie is om op
de doelgroepen uit te testen. Want het
kan echt duidelijker.

Tegenstander

Duidelijkheid op zichzelf bestaat niet.
Een tekst is alleen min of meer duidelijk
voor een gegeven doelgroep. In het geval van de Troonrede kan over de doelgroep geen misverstand bestaan, omdat
die in de aanhef staat: “Leden van de
Staten-Generaal”. Dat zijn dus ingewijden, die ook nog eens in de gelegenheid
zijn om met volle aandacht te luisteren.
Vergelijk dat eens met de manier waarop de radio-uitzending van de rede door
zou komen op een willekeurige bouwsteiger. Wie de rede als akoestisch behang beschouwt of alleen in de hoedjes
geïnteresseerd is, snapt er niets van en
zal er ook nooit iets van snappen, hoe
verjipenjanneked de rede ook wordt.
Maar ook afgezien van de doelgroep
is de roep om duidelijkheid tot elke prijs
verkeerd. Natuurlijk zijn de nieuwe
plannen van de regering informatie,

maar daarmee is het hoofddoel van de
Troonrede nog niet informatief. Wat de
plannen ongeveer behelzen is altijd al
eerder uitgelekt en wie het naadje van
de kous wil weten, kan beter terecht in
de Miljoenennota. Daar komt bij dat de
Troonrede niet alleen het resultaat is
van politieke onderhandelingen, maar
ook een poging is om verder draagvlak
te verwerven. Beide eigenschappen
verdragen zich slecht met totale transparantie.
Ten slotte is het voornaamste doel
van de Troonrede eerder relationeel dan
verstandelijk: het is een onderdeel van
een ceremonie, waarmee we ons Nederlanderschap vieren. Dat stelt eisen aan
de vorm. De koningin neemt niet plaats
op een barkruk, ze schuift ook niet aan
in de keuken om ons met de ellebogen
op tafel bij te babbelen. De situatie is
bijzonder en dat stralen troon, houding
en kledij uit. Hetzelfde geldt voor de
stijl van de rede, die formeel, ja zelfs
plechtig hoort te zijn. Ook dat verdraagt
zich slecht met maximale duidelijkheid.
Wat vindt u ervan?
Moet de Troonrede
nóg duidelijker?
Geef voor 19 september uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘de Troonrede moet nóg duidelijker’ of ‘de Troonrede hoeft niet duidelijker’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering de

uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moeten ministers hun talen spreken?
Niet per se, vindt een minderheid van
31%; goed Engels is genoeg. 69% is het
met hen oneens, onder anderen ie
mand die verhaalt van een “dametje uit
de staat Texas dat dacht dat onderwijs
aan de universiteit in vreemde talen
te duur was. ‘Iedereen moet gewoon
Engels spreken,’ zei ze, ‘net zoals onze
Heer Jezus Christus dat deed.’”
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en

Ander taalonderwijs

België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo
volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp

W

ie Nederlands leert aan anderstaligen, zal op een zeker moment zijn leerlin
gen een lijstje voorleggen met makkelijk te verwarren woorden, zoals achter
en na, zij en zei, als en of, zien en kijken en jou en jouw. Het is immers goed dat
ze het onderscheid leren? Nee, dus. Het is juist beter om die lijst maar niet te gebruiken,
want door de woorden op die manier – naast elkaar – aan te bieden, vergróót je juist de
kans op verwarring. Onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen de woorden in zo’n
geval met elkaar associëren in plaats van ze van elkaar te onderscheiden.
Het bovenstaande is een van de bijna twintig “stellingen en praktijken in het vreemdetalenonderwijs” die taaldidacticus Frank Boers behandelt in zijn boek Ben je zeker?
Boers, van huis uit leraar Engels, maar ook al lange tijd bezig met onderzoek naar
vreemdetalenonderwijs, merkte door de jaren heen dat zijn collega-docenten vaak uit
gaan van opvattingen over (vreemde)taaldidactiek waar wel het een en ander op valt af
te dingen, zoals het bovengenoemde geval van de lijsten met makkelijk verwarbare
woorden. Andere ‘vreemdetalenaxioma’s’ die hij bespreekt: ‘het is zinvol leerlingen de
inhoud van een tekst in hun eigen woorden te laten uitleggen’, ‘met het aanleren van
een vreemde taal kun je niet vroeg genoeg beginnen’ en ‘het hardop voorlezen van een
tekst is een goede leesvaardigheidsoefening’ – het zijn stuk voor stuk stellingen die in
het boek genuanceerd worden op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Ben je zeker? is in eerste instantie gericht op (toekomstige) leraren, omdat Boers hen
wil laten nadenken over zaken waar ze “een uitgesproken mening over hebben”, zoals
het toetsen van grammaticaregels, het aanbieden van idioom en het corrigeren van
fouten. De beste aanpak, aldus Boers, is vaak net even anders dan de gebruikelijke.

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Ben je zeker? Nieuwe en achterhaalde stellingen en praktijken in het vreemdetalenonderwijs is een uitgave
van Acco en kost € 16,50 (gelijmd, 87 blz.). ISBN 978 90 334 8512 1



Red i g eren



Niet iedereen kan even
goed schrijven. Om die
mensen te helpen, zijn er
boekjes met schrijftips en
-cursussen … en redacteu
ren. Maar redigeren, het
bewerken en publicabel
maken van teksten, is ook
iets wat je moet leren, want je moet fouten
niet alleen herkennen, je moet ook nog
weten waarom ze fout zijn en hoe je ze kunt
verbeteren.
Voor iedereen die weleens de tekst van
een ander onder handen moet nemen, is er
de handleiding Teksten redigeren van taal
kundige en taalpublicist Wim Daniëls. In
dit boekje laat hij stap voor stap zien waar
je bij het redigeren van teksten op moet
letten. Hij hanteert hiervoor het zogeheten
RED-model (waarbij RED staat voor ‘regels’,
‘eenheid’ en ‘doelgroep’), bestaande uit
25 ijkpunten voor taalregels (spelling,
interpunctie, zinsbouw, enz.), tekstuele
eenheid (consequente toepassing van
regels, perspectief en tekstsoort) en doel
groepgerichtheid (moeilijkheid van de
tekst). De behandelde onderwerpen wor
den veelal besproken aan de hand van
voorbeelden.
Teksten redigeren is een uitgave van Prisma
(Unieboek | Het Spectrum) en kost € 17,99
(gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 4910 713 0
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N o o r d e rwo o r d e n

Noorderlands is een ver
zamelterm voor woor
den en uitdrukkingen
waarin het Nederlands
van noorderlingen
(Friezen, Groningers en
Drenten) zich onder
scheidt van al het ande
re Nederlands, zoals
slaanderij (‘vechtpartij’), nuver (in Friesland
‘vreemd’, in Groningen ‘mooi’) en pakjedrager (‘bagagedrager’). Journalist Erwin Boers
schreef er een serie columns over in de
Leeuwarder Courant, en deze zijn nu gebun
deld in Noorderlands. De columns gaan
vooral over allerlei Noorderwoorden
(weduwefiets, pommerant, ferdivedaasje,
sloffe koekjes, etc.), maar ook over gramma
tica en uitspraak. Het boekje kan besteld
worden in de webwinkel van de Leeuwarder
Courant: Webwinkel.lc.nl.
Noorderlands. Taal van de sleef en het neefje 
is een uitgave van de Leeuwarder Courant en
kost € 10,– excl. porto (gelijmd, 67 blz.).
ISBN 978 90 816217 3 1

twee woordenboeken
Engels voor jonge kinderen
verschenen. Het Beeldwoordenboek Engels is bedoeld
voor kinderen vanaf drie
jaar. Het boek bevat 28 the
matische tekeningen (‘In
de keuken’, ‘Bij de dokter’,
‘In het aquarium’), waarbij dan alle dingen
die op de tekening te zien zijn in het Neder
lands en het Engels benoemd worden. Het
boek bevat een register.
Mijn eerste woordenboek Engels is gericht
op kinderen vanaf zes jaar, en heeft in grote
lijnen dezelfde opzet. Ook in dit boek zijn
thematische tekeningen opgenomen, maar
de woorden worden verduidelijkt met voor
beeldzinnetjes. In sommige gevallen zijn er
bij het thema passende dialoogjes opgeno
men, en de taallesstof wordt afgewisseld
met culturele informatie (onder meer over
links rijden, schooluniformen, Pancake Day
en ‘oudejaarsavond in Schotland’). Het boek
bevat een register en de dialoogjes zijn te
beluisteren met een bijgeleverde audio-cd.
•

Beeldwoordenboek Engels met illustraties

van Sandra Schmidt is een uitgave van Prisma


En g e l s vo o r j o n g e ki n d e r e n

Nu de gedachte dat kinderen zo jong
mogelijk een vreemde taal (lees: Engels)
moeten leren steeds breder ingang vindt,
springen tal van uitgevers daarop in met
les- en leesmateriaal. Bij Prisma zijn onlangs

(Unieboek | Het Spectrum) en kost € 12,99
(gebonden, 64 blz.). ISBN 978 90 4910 805 2
•

Mijn eerste woordenboek Engels is een

uitgave van Prisma (Unieboek | Het Spectrum)
en kost € 14,99 (gebonden, 160 blz.).
ISBN 978 90 4910 806 9

Foto: Onze Taal

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?


D ebat va ard i g hed e n

Maatschappelijk suc
ces hangt sterk sa
men met overtui
gingskracht, want
“feitenkennis is niet
genoeg, je moet die
feiten ook kunnen
verkopen”. Dat is de
boodschap van Debatteren om te winnen, een boek waar
in wordt uitgelegd
hoe je overtuigender kunt presenteren, ar
gumenteren en debatteren. Het is in feite
een korte cursus toegepaste retorica, waar
bij de lezer ook de nodige tips en trucs
krijgt aangereikt. Ter afwisseling en ter in
spiratie nemen de auteurs, alle drie werk
zaam bij het Nederlands Debat Instituut,
ook nog de retoriek van de ‘great commu
nicators’ Obama, Merkel, Sarkozy, Berlusco
ni en Rutte onder de loep.
Debatteren om te winnen. De kunst van het overtuigen van Roderik van Grieken e.a. is een uitgave
van Haystack en kost € 24,50 (gebonden, 168
blz.). ISBN 978 90 7788 138 5

En verd er
 Commercieel en creatief schrijven van
Ellis Buis. Handleiding voor het schrijven
van aantrekkelijke wervende teksten. Met
voorbeelden, tips en een stappenplan.
Thema, € 22,95 (gelijmd, 125 blz.).
ISBN 978 90 5871 435 0
 Als u begrijpt wat ik bedoel van Marion
Nieuwenhuizen. Deeltje uit de ‘TaalAnker’reeks, over communicatiestoornissen en
hoe je die kunt voorkomen door helder te
communiceren. Kluwer, € 39,95 (gelijmd,
95 blz.). ISBN 978 90 13 08691 1

Ag enda

Nog te zien tot 23 september: de ten
toon-stelling Ach schrijf mij toch! Brieven
als venster op het (taal)verleden in de universiteitsbibliotheek van Leiden. Zie ook
Hum.leidenuniv.nl/nieuws/actueel/
brievententoonstelling.html.
 5 t/m 11 september: Week van de alfabe
tisering. Voor alle activiteiten (onder meer
meeschrijven aan ‘het langste gedicht’) zie
Weekvandealfabetisering.nl.
 19 september: Talk Like a Pirate Day. Zie
Talklikeapirate.com.
 26 september: Europese Dag van de
Talen (maar in Nederland wordt daar meestal niet veel aan gedaan). Zie Edl.ecml.at.
 30 september, Den Haag: symposium
‘Meertaligheid bij jonge kinderen – last
of luxe?’, met lezingen, praktijksessies en
een informatiemarkt. Kosten: € 245,–. Zie

Cursussenencongressen.nl.


Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Mr. H.L.J. Roelvink.
Woonplaats Den Haag.
Geboren 4 september 1930.
Beroep Gepensioneerd; oud-vicepresident van de Hoge Raad.
Partner, kinderen Gehuwd, vier
kinderen, zeven kleinkinderen.
Opleiding Gymnasium alfa, doctoraal
Nederlands recht (Leiden).
Hobby’s/vrije tijd Lezen, aquarelleren.
Onze Taal-lid sinds 1996.
Waarom werd u lid? Omdat ik belangstelling heb voor de Nederlandse
taal.
Andere tijdschriften Nederlands Juristenblad, Hollands Maandblad, Hermeneus, Amphora.
Krant NRC Handelsblad.
Televisie Nieuwsprogramma’s.
Radio Nieuwsprogramma’s.
Boek Ik lees veel boeken, zowel Nederlandse als Franse, Engelse en Italiaanse. Het laatst gelezen Nederlandse
boek: Het pauperparadijs van Suzanna
Jansen.
Website Geen.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’.
Wat zelden? Het cryptogram, toen
dat er nog in stond.

Favoriete Onze Taal-artikel Jan
Kuitenbrouwers maandelijkse column
‘Iktionaire’.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? De betekenis van woorden en uitdrukkingen.
Aantrekkelijkste taaltrend Ik ken
geen aantrekkelijke taaltrend, helaas.
Ergerlijkste taaltrend Het gebruik
van helder in plaats van duidelijk.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Nee.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Geen idee.
Beste taalgebruiker Hella Haasse.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Ik zou het
niet weten.
Lelijkste woord Communiceren als
bedoeld wordt: ‘mededelen’.

Mooiste woord Struweel.

Cursussen Taaladviesdienst

T

wijfelt u weleens over de juiste spelling

van een woord of vraagt u zich af welk
leesteken het best is? Wat moet er bij
voorbeeld los en aan elkaar in zinnen als
‘Het hangt er( )van( )af waar je van( )uit( )
gaat?’ Is het hoofdlettergebruik juist in
‘De prinses eet graag Franse kaas; de prins
heeft liever een stuk schwarzwalder
kirschtorte’? En is de puntkomma in de
laatste zin goed, of moet het een punt of
misschien een komma zijn?
De Taaladviesdienst van Onze Taal
geeft dit najaar cursussen waarin u uw
kennis van de spelling- en interpunctieregels kunt opfrissen. U leert de regels
toepassen met afwisselende oefeningen
en u hebt veel gelegenheid om vragen te
stellen.

Plaatsen en data:
spelling
-	 dinsdag 11 oktober, openbare bibliotheek
van Amsterdam (10.15 tot 16.00 uur)
- donderdag 3 november, bibliotheek
Tilburg-Centrum (10.30 tot 16.15 uur)
leestekens
- donderdag 10 november, bibliotheek
Tilburg-Centrum (13.30 tot 16.30 uur)

Leden van Onze Taal betalen € 129,– en
niet-leden € 159,–. Het cursusmateriaal,
waaronder het boek Spelling geregeld
resp. Leestekens geregeld, is bij de prijs
inbegrepen.
	U kunt u aanmelden via cursus@
onzetaal.nl of 070 - 356 12 20. Zie voor
meer informatie www.onzetaal.nl.
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De 20-jarige fietsster had haaientanden,
maar is vermoedelijk toch de weg opgereden.
AD

Amstelveen-Diemen

Afsluiting van de spitsstrook aan
de rechterzijde van de rijbaan in
verband met afsluiting van de
spitsstrook aan de rechterzijde
van de rijbaan.

Ook voer je als administratief medewerker
executiehandelingen
uit rond slachtoffer en
informeer je slachtoffers
schriftelijk of telefonisch
hierover.
Vacature op Werkenvoornederland.nl

Vid.nl

Honderden doden vissen in Westland
Teletekst RTV West
Reclamefolder doe-het-zelfwinkel

Eurolutions is opgericht in 2002 en uitgegroeid tot een kleine eenmanszaak in Utrecht.
Webwinkelweblog.nl

Emmer geld voor
nieuw bedrijf

Obama overvalt
restaurant tijdens
lunch met staf

De gemeente Emmen geeft Present
Time BV uit Almere 100.000 euro
subsidie.
Dagblad van het Noorden

Volkskrant.nl

De Stageband speelt niet alleen traditionele
bigbangmuziek, maar ook moderne composities.
Oproakeldais.nl

De 63-jarige acteur stelde in mei zijn terugkeer
op het witte doek uit, omdat hij zich eerst op
persoonlijke zaken wilde richten. Eerder dit jaar
werd bekend dat hij een kind van dertien had
verwekt bij zijn huishoudster.
Gooi- en Eemlander over Arnold Schwarzenegger

Advertentie in Kollumer Courant

Hij werd in een hek met prikkeldraad gekatapulteerd en
liep daarbij zware snijwonden op. Vandaag is het rustdag
en krijgt het peloton de kans zijn wonden te likken.
De Gelderlander

M a a n d b l a d v a n h e t G e n o o t s c h a p O n z e Ta a l

10
2011

Thema:
De talen van de
noorderburen

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Twitter: @onzetaal
Taalpost
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)
Vaste medewerkers
René Appel, Ton den Boon, Aaf Brandt
Corstius, Frank Dam, Gaston Dorren,
Jan Erik Grezel, Joop van der Horst, Frank
Jansen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer,
Berthold van Maris, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Riemer Reinsma,
Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs,
Matthijs Sluiter, Arjen van Veelen

Foto: Kees van der Zwan

80ste jaargang
nummer 10
oktober 2011

Secretariaat
drs. P.H.M. Smulders, directeur
Karin Bod
Elly Molier
Liane Pagie
Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Lydeke Roos
Wouter van Wingerden
Vaste adviseurs
Lexicografie en woordgeschiedenis:
Ton den Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van der Horst; etymologie: Marlies Philippa, Nicoline van der
Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma
Het genootschap werkt samen met
de universiteiten van Amsterdam,
Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden,
Nijmegen, Oldenburg (Duitsland),
Tilburg en Utrecht, de Fryske Akademy,
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Meertens Instituut.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. E.J. (Ernst) Numann, voorzitter
drs. L. (Leo) Voogt, vicevoorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
G.F. (Geert) Raateland, penningmeester
mr. drs. L. (Bert) Jongsma, drs. J.H.J. (Jan)
Luif, drs. M.A. (Margot) Scheltema,
H.S.W. (Henny) Stoel, lic. M. (Martine)
Tanghe, drs. M.I. (Mieke) van der Weij,
drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  5,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname, Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten  31,– per jaar;
buitenland binnen Europa  43,50 (per
luchtpost  45,50); buitenland buiten
Europa  53,50 per jaar.
Digitale Onze Taal  31,–; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  14,–.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  26,– per jaar;
opgave voor CJP’ers uitsluitend aan
Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ
Amsterdam of via www.cjpdeals.nl.

“

Nederlanders hebben meer
moeite met het Zweeds dan
Zweden met het Nederlands.

Voor mensen met een leeshandicap is
Onze Taal ook in elektronische vorm
beschikbaar. Inlichtingen bij Dedicon:
0486 - 486 486. Onze Taal wordt in
elektronische vorm voor brailleschrift
beschikbaar gesteld door de CBB.
Inlichtingen: 0341 - 56 54 77.
Vormgeving: Manifesta, Rotterdam
(Karin Nas-Verheijen)
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
ISSN 0165-7828

Anna Fonville (blz. 270)

”

Thema: de talen van de noorderburen
260 Gaston Dorren

Drie verwante talen gaan hun eigen weg
Het hedendaagse Zweeds, Noors en Deens
264 Marlies Philippa

Naaste buren en verre familie
De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en IJslands
268 Kees van der Zwan

“Het Zweeds heeft heel veel geluiden”
Een Nederlandse en een Zweedse emigrant over hun nieuwe talen
271 Jan Erik Grezel

Juist de verwantschap maakt het lastig
Literair vertalen vanuit het Noors en het Deens
274 Berthold van Maris

Strindberg voor beginners
Hoe leesbaar zijn Zweedse teksten voor een Nederlander?
278 Nicoline van der Sijs

“Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter”
Purisme in het IJslands en Faeröers

En:
267
276
277
280
281
281
282

Iktionaire: takk for sist
Toen in ... oktober 1966: Tsjientwol
Zong: ‘De nozem en de non’
Hom of kuit: moeten we het IJslandse purisme volgen?
Taaltest
Van Aaf tot z: hej
Ingepakt: Pröduct van het Jaar®!

En verder

Rubrieken en series

284 Langer taalvaardigheid op
school
285 Congres Onze Taal 2011:
		 ‘Taal leren’
289 Oproep: Blufscrabbletoernooi
291 Contributie 2012
291 Cursussen Taaladviesdienst

283 Reacties: Bahasa; makreel;
route-informatie; groter als
286 Onze taal is de beste [4]: de
helderheid van onze getallen
287 Vraag en antwoord: gevangenisstraf riskeren; bureaulaadje/
bureaulaatje; Opel Astra’s/Opels
Astra; dit wordt/worden appartementen; vroeger en/of eerder;
aan de betere/beterende hand
288 Namen op de kaart:
de Zeedijk in het Chinees

Omslagillustratie:
Rhonald Blommestijn

289 Horstlog: het ontbrekende
schaakstuk
290 Aanbiedingen voor lezers
292 Tamtam: taalnieuws
293 Taalergernissen
293 Gesignaleerd
294 InZicht: De havenman, en
andere nieuwe taalboeken
295 Lezer
296 Ruggespraak

De talen
van de
noorderburen
Oké, er zit een zee tussen, maar verder zijn het toch echt buren
van ons: Denemarken, Noorwegen en Zweden. En dus zijn het
Deens, Noors en Zweeds onze buurtalen. En verre Germaanse
familie bovendien.
Hoe staat het met die talen? Hoe ontwikkelden ze zich, en
wat was daarbij de wisselwerking met het Nederlands? Zijn die
Noordse talen ook makkelijk te leren voor Nederlanders? Is het
Nederlands gesneden koek voor Scandinaviërs? En hoe is het
intussen met het evenzeer Germaanse IJslands?
Na eerdere uitstapjes naar het Engels (januari 2009) en
het Duits (november 2009) wijdt Onze Taal dit keer een heel
themanummer aan de talen van de noorderburen.

Drie verwante talen
gaan hun eigen weg
Het hedendaagse Zweeds, Noors en Deens
Twintig miljoen Scandinaviërs spreken
talen die op het eerste gehoor nogal
op elkaar lijken, met al die å-, ø-, äen ö-klanken. Toch lopen ze ook
behoorlijk uiteen. Ter inleiding een
actueel portret van het Zweeds, Noors
en Deens.

Gaston Dorren
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ls Denemarken, Noorwegen
en Zweden één land waren
geweest, hadden ze gemakkelijk met één standaardtaal toe gekund.
De drie landen beslaan samen weliswaar
een fors en deels onherbergzaam gebied,
maar toch zijn de dialectverschillen geringer dan in het veel kleinere Duitse
taalgebied, waarschijnlijk zelfs geringer
dan in heel Nederland en Vlaanderen.
Maar het heeft niet zo mogen zijn.
De drie volkeren hebben anders besloten: de Denen hebben een eigen standaardtaal, de Zweden hebben er een,
en de Noren ... nee, de Noren niet. Zij
veroorloven zich de weelde van een
handvol schrijftalen en een landvol
spreektalen.
Dat neemt allemaal niet weg dat de
bijna twintig miljoen Scandinaviërs er

weinig moeite mee hebben om Zweeds
of Noors te verstaan. Het Deens daarentegen is lastiger te volgen. Dat komt,
zegt de Kopenhaagse taalkundige Ruben
Schachtenhaufen, doordat de Denen
hun taal ‘modderig’ uitspreken. Maar
dat zal veranderen, verwacht hij, dankzij de nieuwe generatie.
Ook in het Zweeds is een verandering gaande. Was het woord voor ‘u’, ni,
daar tientallen jaren weinig gebruikelijk, ja, bijna beledigend, in de nieuwe
eeuw is het bezig aan een onverwachte
comeback. Als de Nederlandse Ikea’s u
niet langer tutoyeren, weet u dat de
verandering in Zweden heeft doorgezet.
Een overzicht van recente ontwikkelingen in drie nauw verwante NoordGermaanse talen.

Foto: Mette Lunde Bøyum

‘jou’ met journalisten. Hoe dan ook is
Rexeds aankondiging hét symbolische
moment voor de ‘jij-hervorming’ gebleven.
Het land was er ook hard aan toe.
De regels die tot dan toe golden, waren
adembenemend complex.


He t Z w e e ds e ‘ U ’
vec ht t e ru g

Z

e lijken zo informeel, de Zweden.
Misschien niet allemaal zo brutaal
als Pippi Langkous, maar toch wel zo
vrijpostig als Ikea, dat zijn klanten consequent tutoyeert. En inderdaad, die indruk klopt. Maar nog niet zo heel lang.
En ook: hoelang nog?
1967: het hoogtepunt van het hippietijdperk. Amerikaanse jongeren vieren
de ‘summer of love’. In Nederland verschijnt Phil Bloom naakt op televisie.
En bijna even choquerend: in Zweden
roept een middelbare topambtenaar
op tot tutoyeren. Bror Rexed (53), de
aantredende directeur-generaal van
de ‘Medicinalstyrelse’ (Bestuursdienst
voor de Volksgezondheid), kondigt
aan dat hij alle medewerkers voortaan
met de voornaam en jij zal aanspreken,
en zegt: “Noem mij Bror.” Aldus geschiedt.
Rexeds naam is sinds die 3e juli 1967
verbonden met ‘du-reformen’, ‘de jijhervorming’. Niet dat hij zijn landgenoten in zijn eentje aan het jijen en jouen
heeft gekregen. De eerste signalen van
de trend waren al iets eerder zichtbaar,
en iets later bekrachtigde premier Olof
Palme de trend: sinds zijn aantreden in
1969 verkeerde hij op voet van ‘jij’ en

M a at sc ha ppe l i j k e p os iti e

De formeelste variant bestond uit drie
delen: eerst herr (‘meneer’) of fru
(‘mevrouw’), dan de maatschappelijke
positie, bijvoorbeeld dokter, graaf of
luitenant, en ten slotte de achternaam.
Zonder zijn oproep zou Rexed dus
door al zijn medewerkers als ‘herr
generaldirektör Rexed’ zijn aangesproken. En dan niet als inleiding van de
zin, maar ook daar waar wij ‘u’ zouden
zeggen: ‘Wil herr generaldirektör Rexed
zo goed zijn dit document te ondertekenen?’
Bij iets minder hooggeplaatste personen kon het woord herr of fru achterwege blijven: ‘Wil boekhouder Persson
de facturen vanmiddag verzenden?’ Een
andere variant was het gebruik van alleen de achternaam. Op die manier kon
bijvoorbeeld een chef zijn ondergeschikte aanspreken: ‘Heeft Almquist een prettig weekend gehad?’ In de communicatie met bedienden en knechten kwam
de voornaam in de plaats van de achternaam: ‘Agatha gaat nu de strijkwas
doen.’ En in de lagere klasse en op het
platteland waren de aanspreekvormen
hij en, in mindere mate, zij gebruikelijk:
‘Wanneer gaat hij de roggeoogst binnenhalen?’ Let wel: de spreker stelt deze
vraag aan de roggeteler zelf, niet aan
een derde.
Al deze varianten – en er zijn er
nog meer, zoals baas of, tegen een
oudere vrouw, ‘moeder plus voornaam’
– luisterden nauw. Een faux pas was
snel gemaakt, een superieur snel gekrenkt. Veel Zweden hielden dan ook
zorgvuldig bij wie er van functie of
rang veranderde: je mocht de net bevorderde kapitein eens voor luitenant
uitmaken!
Simpel was het alleen onder echtgenoten en geliefden: zij konden elkaar
met du aanspreken. Vrienden deden dat
pas als ze een zogeheten ‘jij-dronk’ hadden uitgebracht. Verder werden alleen

kinderen getutoyeerd, en mensen voor
wie men geen enkel respect had.


Omme z wa a i

Geen wonder dat de Zweden al enige
tijd naar alternatieven zochten. Begin
twintigste eeuw maakte het woordje ni,
eigenlijk ‘jullie’, een tijdje opgang. Maar
omdat het gebruik daarvan de suggestie
wekte dat de aangesprokene geen titel
had, werd het niet als voldoende respectvol ervaren. Een andere strategie
was het volledig vermijden van aanspreekvormen, met omslachtige formuleringen als ‘Zou een koekje toegestaan
zijn?’ voor ‘Wilt u een koekje?’ Erg onhandig, en na een poosje gold het zelfs
als onbeleefd.
Toen de ommezwaai ten slotte
kwam, kwam hij snel. Begin jaren zestig
was omzichtigheid nog troef, aan het
eind van het decennium werd, zoals
gezegd, zelfs de premier getutoyeerd.
Alleen het koninklijk huis bleef buiten
schot.
En nu? Naar het systeem van titels
verlangt niemand terug. Maar het ‘dua’
(‘tutoyeren’) is enigszins op de terugtocht ten gunste van het ‘nia’ (‘met u
aanspreken’). Inmiddels symboliseren
beide aanspreekvormen tegengestelde
maatschappijvisies.
Het progressieve deel van Zweden
moet niets hebben van ni. Het wijst op
“de terugkeer van de klassenmaatschappij”, schrijft het sociaal-democratische
gemeenteraadslid Britta Sethson op
haar blog Nyabrittas. Volgens haar
wordt het in winkels verplicht gesteld
“omdat personeelsleden in hun ruggemerg moeten voelen dat ze ietwat minderwaardig zijn”.
Conservatievere Zweden zijn juist du
beu. Voor schrijfster Lena Holfve is het
gejij en gejou een uiting van doorgeschoten egalitarisme, zo meldt ze op
haar website ‘Red Zweden Nu’ (Raddasverige.nu). En een blogger met het
pseudoniem Bencio de Uppsala pleit
voor een u-hervorming: “In landen die
nog sporen van beschaving dragen, bestaat bijna altijd een mogelijkheid om
door woordkeuze de mate van intimiteit
te variëren.”
Om niemand voor het hoofd te stoten, raadt etiquette-adviseuse Magdale- 

Het progressieve deel van Zweden moet
niets hebben van ni. Het wijst op “de
terugkeer van de klassenmaatschappij”.
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Foto: Sven-Erik Sjöberg/Scanpix

mengvorm. Maar welk mengsel precies?
Deens met een Noorse uitspraak? Het
dialect van de hoofdstad, aangevuld
met Deense leenwoorden? Het minder
verdeenste Noors van de provincie, aangevuld met leenwoorden?
Anno 2011 is die vraag nog steeds
niet eensluidend beantwoord. Er zijn
minstens vier antwoorden in omloop,
twee officiële en twee dissidente.


De Zweedse topambtenaar Bror Rexed (1914-2002) tijdens zijn toespraak in 1967 waarin hij de Zweden met
succes opriep elkaar voortaan te tutoyeren.

na Ribbing maar weer aan om de aanspreekvorm helemaal te vermijden. Een
onhoudbare oplossing, is eerder gebleken. Wat zeggen de Zweden over tien
jaar? Niemand die het weet.

Ki e s j e e i g e n N o o r s

D

e meeste Noren spreken Noors en
schrijven Noors. Het lijkt een
waarheid als een koe. Maar in feite bestaat er geen ‘Noors’: niet als schrijftaal
en al helemaal niet als spreektaal.
Om met dat laatste te beginnen: de
Noren hebben eenvoudigweg geen ABN.
Ze spreken allemaal dialect en niets anders. Wil je als toerist vóór je bezoek ‘de
taal’ leren, dan hoor je op de cursus-cd
doorgaans Standaard-Oost-Noors. En
dat heeft niet voor niks die naam: in
West-Noorwegen praat niemand zo.
Thuis niet, op het werk niet, zelfs op tv
niet. De officiële Språkråd (‘Taalraad’)
adviseert iedereen: volg gewoon de uitspraakgewoonten van je eigen streek.
En dat doen de Noren. Steeds meer
zelfs: ook veel acteurs en nieuwslezers
spreken inmiddels onbekommerd dialect. Hoogstens schrappen ze onbegrijpelijke regionalismen uit hun spraak.
Noren verstaan daardoor een rijke schakering van tongvallen. Als de ene persoon ‘eg’, ‘e’, ‘i’, ‘ig’, ‘je’, ‘jæ’, ‘jæi’, ‘jeg’,
‘æ’, ‘æg’, ‘æi’ of ‘æig’ zegt, begrijpt de
262
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ander dat hij ‘ik’ bedoelt. Wat een souplesse! En wat een ramp voor de buitenlandse taalleerder.


M e n g vo rm

Zo ontspannen en tolerant als de Noren
hun spreektaal tegemoettreden, zo star
en strijdbaar benaderen ze de schrijftaal. Hier geen vreedzame coëxistentie
van allerlei dialecten, maar een langdurige en bij vlagen hartstochtelijke
taalstrijd tussen allerlei varianten.
De kern van de strijdvraag is bondig
samen te vatten: hoe Deens mag het
Noors zijn? Die kwestie is al bijna tweehonderd jaar actueel. In 1814 maakte
Noorwegen zich los van Denemarken en
werd het zo goed als onafhankelijk (pas
in 1905 helemaal). De Noorse taal, die
in de Middeleeuwen nog in heel NoordEuropa de toon had aangegeven, was
onder de Deense overheersing lelijk in
de verdrukking geraakt. Wie kon schrijven, schreef Deens. Wie iets wilde bereiken, sprak Deens.
De nieuwe natie stond dan ook voor
een lastige keuze: hoe te schrijven? Het
Noors ontbeerde een standaardtaal. De
dialecten waren qua woordenschat nog
niet opgewassen tegen de eisen van
landsbestuur, hoger onderwijs en schone letteren. En het Deens – nou ja zeg,
de onafhankelijke Noren gingen toch
zeker geen Dééns schrijven?
Het logische compromis was een

Bo k må l e n Ny n o r s k

De meestgeschreven officiële variant is
het ‘Bokmål’ (‘Boekentaal’). Dit kent op
zijn beurt weer diverse schakeringen,
op een schaal die loopt van ‘gematigd’
(meer Deens) tot ‘radicaal’ (minder
Deens).
Het ‘Nynorsk’ (‘Nieuwnoors’) heeft
eveneens een officiële status. Het sluit
nauwer aan bij de dialecten die de
meeste mensen spreken, maar vreemd
genoeg wordt het een stuk minder gebruikt – in het westen van het land nog
het meest. Op school leren Noorse kinderen beide talen, in sommige streken
eerst de ene, elders eerst de andere. De
eerdergenoemde Språkråd is de baas
over deze twee officiële talen.
Aan weerszijden van deze opties
roeren zich opstandige minderheden.
Die zijn, paradoxaal genoeg, ontstaan
als gevolg van overheidspogingen om
de twee officiële varianten geleidelijk
te laten versmelten in één ‘Samnorsk’
(‘Gezamenlijk Noors’). Dat streven
wekte onvrede, aan beide kanten van
het spectrum.
Een vrij kleine, niet al te invloedrijke
groep militanten verdedigt het ‘Høgnorsk’ (‘Hoognoors’). Dit lijkt op Nynorsk, maar nog meer op de voorganger
daarvan, het ‘Landsmål’ (‘Landstaal’).
Dat is de variant die de romantische
dichter Ivar Aasen in de negentiende
eeuw schiep uit de – naar zijn mening –
meest ongerepte, traditionele dialecten.
Het andere extreem heet ‘Riksmål’
(‘Rijkstaal’) – in feite het Bokmål van
voor de hervormingen. In zekere zin
zijn de pleitbezorgers hiervan even traditioneel als hun tegenpolen; ze oriënteren zich op het verleden, op de taal
van voor de onafhankelijkheid: de
Deense standaardtaal (in het Deens
‘Rigsmål’ geheten). Wel hebben de
‘Rijkstalers’ een grotere aanhang en
meer prestige dan de ‘Hoognoren’. Ze
kunnen zelfs bogen op een gerespecteerde tegenhanger van de Språkråd,
de Norske Akademi, bestaande uit conservatieve lieden van aanzien.
Er wordt weleens geklaagd over de
‘chaos in de Nederlandse spelling’, omdat we een officieel Groen Boekje én

De Deense lettergreepstructuur is erg onhelder geworden. Zelfs experts zien nauwelijks
kans hun eigen Deens fonetisch te noteren.

een dissident Wit Boekje hebben. De
Noren hebben in feite twee Groene
Boekjes en twee Witte Boekjes, en dat
al tientallen jaren. Chaos? Je kunt het
ook keuzevrijheid noemen. Het Noors
is gedemocratiseerd.

D e jeu g d r e dt h e t
D een s

H

et Deens is een moeilijke taal om
te spreken. Voor buitenlanders,
maar ook voor jonge Denen. En zelfs
objectief-taalkundig bezien zit het
Deens in een moeilijke fase. Wat maakt
de taal van Andersen, Kierkegaard en
Wozniacki zo lastig?
Op die vraag is niet één antwoord te
geven, want voor buitenlanders, peuters
en taalkundigen zijn de problemen van
uiteenlopende aard.
Hét struikelblok voor volwassenen
die Deens willen spreken, is een eigenschap die de taal deelt met het Engels,
en ook om dezelfde historische reden:
de spelling weerspiegelt niet meer hoe
de taal tegenwoordig klinkt. Zo worden
de i van grimme (‘lelijke’) en de a van
glade (‘blije’) hetzelfde uitgesproken –
op een e-achtige manier, in Nederlandse
oren. En de tweeklank ai kan in Deense
woorden op 25 manieren gespeld worden. Deels zijn dat leenwoorden als
copyright en rijsttafel, maar ook in erfwoorden kent de klank ai vele schrijfwijzen: ajle en fejle rijmen op elkaar, jeg
en dig eindigen allebei op ai en ook
række en drenge hebben deze tweeklank
in hun eerste lettergreep. Andere klinkers én medeklinkers doen eveneens
enthousiast mee aan het Grote Raadde-Juiste-Uitspraak-spel. (Zolang je
het niet hoeft uit te spreken, is Deens
voor Nederlandstaligen juist een koud
kunstje. Grammatica, woordenschat –
allemaal redelijk vertrouwd.)



gen die getallen 7 respectievelijk 23.
Maar haar verklaring is omstreden.
Het aantal klanken (‘fonemen’) van een
taal is notoir moeilijk te tellen. Men kan
het aantal Kroatische klinkers moeiteloos op 14 stellen, terwijl voor het Deens
ook wel het getal 11 wordt genoemd.
Anderzijds, “als je wilt choqueren”,
zo schrijft de Kopenhaagse foneticus
Ruben Schachtenhaufen op zijn blog
Schwa.dk, kun je het Deens ook zo’n 45
klinkers toeschrijven. Dat komt doordat
Deense klinkers niet alleen kort of lang
kunnen zijn, maar ook nog eens een
eigenschap kunnen vertonen die ‘stød’
wordt genoemd: letterlijk ‘stoot’, feitelijk een kraakje in de uitspraak.


Modderig

Maar zelfs al zouden de Deense klinkers
moeilijk zijn, is het dan aannemelijk dat
dat kleine kinderen ervan zou weerhouden om de woorden die ze horen te imiteren? Slécht te imiteren, zoals peuters
nu eenmaal doen? Is het niet denkbaar
dat de onderzoekers de kinderen gewoon niet zo goed verstonden?
Dat is niet zo’n vergezochte gedachte
als het misschien lijkt, want er is met de
Deense uitspraak iets merkwaardigs aan
de hand, en niet alleen dat ze afwijkt
van de spelling. De uitspraak is ook
‘modderig’ geworden, zoals Schachtenhaufen dat noemt.
Dat zit zo. In de loop van de afgelo-

pen eeuwen zijn steeds meer medeklinkers afgesleten. Sommige zijn helemaal
verdwenen. Zo is in har (‘heeft’) de r
niet meer te horen en in uge (‘week’) de
g niet – het aantal voorbeelden is legio.
Andere medeklinkers klinken nu eerder
als een klinker: hav (‘zee’) lijkt op het
Engelse how en de r van bær (‘beer’)
klinkt eerder als een korte a.
Als gevolg hiervan is vaak niet duidelijk waar de ene lettergreep eindigt en
waar de volgende begint. Medeklinkers
die ooit de grens aangaven, zijn verdwenen. In fire arrige irere (‘vier boze Ieren’) klinkt alleen de f als een medeklinker, gevolgd door een stortvloed van
louter a- en i-achtige klanken waarin
alle lettergreepgrenzen kopje-onder
gaan. Ook de vier e’s die op papier
staan, zijn niet of nauwelijks tegen dit
geweld opgewassen.
Al met al is de Deense lettergreepstructuur erg onhelder geworden. Zelfs
experts zien nauwelijks kans om hun
eigen Deens fonetisch te noteren. “Een
woord als lærere (‘leraren’) zit in mijn
uitspraak ergens tussen twee en drie lettergrepen in”, zegt Schachtenhaufen.
“Maar bij mijn kinderen zijn het er duidelijk twee: zij zeggen ‘lærer’.”
Doorgaans vindt de oudere generatie
dat jongeren de taal verkwanselen. Zo
niet Schachtenhaufen: “De Deense
jeugd is onze rommelige erfenis aan het

opruimen.”

S toot

Deense peuters hebben natuurlijk helemaal geen last van die rare spelling –
hun lijdensweg begint pas als ze leren
lezen en schrijven. Toch hebben ook zij
het moeilijk met hun moedertaal. Kindertaaldeskundige Dorthe Bleses, onderzoekster in Odense, ontdekte dat
haar landgenootjes op de leeftijd van
vijftien maanden pas 80 woorden beheersen, terwijl Kroatische kleuters
er op die leeftijd al 180 kennen. Dat
komt volgens haar doordat het Deens,
vergeleken met andere talen, rijk is
aan verschillende klinkers en arm aan
verschillende medeklinkers: 22 respectievelijk 17. Voor het Kroatisch bedra-

De Deense taalkundige Ruben Schachtenhaufen: “De uitspraak van het Deens is modderig.”
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Naaste buren
en verre familie

Illustratie: Frank Dam

De geschiedenis van het Nederlands en het Noors, Zweeds, Deens en IJslands

Het Nederlands en het Noors, Zweeds,
Deens en IJslands komen oorspronke
lijk uit dezelfde taalfamilie: het Ger
maans. Hoe hebben die talen zich
sindsdien ontwikkeld? En op welke
manieren hebben ze elkaar beïnvloed?
Een historisch overzicht.

Marlies Philippa

264

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 0

W

ij danken onze taal aan een
taal uit Scandinavië. Of,
wat nauwkeuriger gezegd:
een taal uit het huidige Denemarken.
Dat lijkt een boude stelling, maar zo
heel erg bezijden de waarheid is het
niet. Het Nederlands behoort tenslotte
tot de Germaanse taalfamilie, en het
stamland van de Germanen was Denemarken met het aangrenzende Sleeswijk-Holstein. Daar werd zeker al in het
tweede millennium voor Christus Germaans gesproken. Hoe ging het sinds
die tijd verder met het Germaans? En
met de plaats daarin van het Nederlands en de Scandinavische talen?
In het eerste millennium voor Christus breidde het Germaanse gebied zich

vanuit Denemarken in het noorden uit
tot de zuidelijke kuststreken van Noorwegen en Zweden, en in het zuiden tot
een deel van Noord-Duitsland tot in Polen. Toen moet het Germaans nog één
taal zijn geweest met verschillende dialecten. In de eerste eeuw voor Christus
kwam ook het noorden van Nederland
erbij, voorlopig nog tot de grote rivieren.


G e rm a a n s e u it b r e i d i n g

De val van het West-Romeinse Rijk, in
de vierde eeuw, luidde het begin in van
de Grote Volksverhuizing. Die hield onder meer in dat de Germanen zich op
steeds grotere schaal deden kennen. De
Franken, een grote Germaanse stam,

De Vikingen ondernamen niet alleen
plundertochten, maar stichtten bovendien
diverse koloniën. In sommige daarvan
werd een nieuwe taal gevormd.



sisch. De variant van het Frankisch die
in de overige Nederlanden werd gesproken, werd óók gebruikt in Duitse streken die grensden aan Gelderland en
Limburg.
Wat tijd betreft is de situatie nóg gecompliceerder. We noemen het tijdvak
van 500 tot 1150 de Oudnederlandse
periode, maar in die tijd is er politiek
gezien enorm veel veranderd. De Franken waren erg expansief, en dat hield
in dat ook hun taal optrok naar het
noorden. Uiteindelijk was het Oudnederlands een verzameling Frankische
dialecten met Saksische en Friese invloeden. Pas in de zestiende en zeventiende eeuw werd het Standaardnederlands gevormd.


Vi ki n g e n

Wat gebeurde er intussen in Scandinavië? Vanaf het jaar 500 liepen de NoordGermaanse dialecten danig in elkaar
over. Sommige veranderingen vonden
plaats in al deze dialecten, zoals het
ontstaan van het achtergeplaatste of
aangehechte bepaald lidwoord. Twee
voorbeelden uit het moderne Zweeds:
en stol betekent ‘een stoel’, maar ‘de

Bron: Wikipedia.org

namen bezit van de Nederlanden bezuiden de grote rivieren. Ze bleven ook
lang heersen over Frankrijk, dat niet
voor niets zo heet. Toch wisten ze in de
zuidelijkste Nederlanden en in Frankrijk
hun taal niet op te leggen; daar ontwikkelde zich de Romaanse taal het Frans.
Zo ontstond ook de taalgrens in het huidige België, tussen het Germaans en het
Romaans. Wel slaagden de Franken erin
verschillende dialectische varianten van
hun Germaanse taal te vestigen in zuidelijk Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Intussen deed het Germaans zich ook
in Brittannië gelden. De niet-Germaanse
Kelten werden verslagen door de Angelen, de Saksen en de Friezen, Germaanse stammen die afkomstig waren uit
Denemarken, Noord-Duitsland en NoordNederland. Deze legden de bevolking
daar hun regionale taal op. En in Noorwegen en Zweden dreven de Germanen
de Lappen steeds verder noordwaarts.
Het Germaanse gebied werd langzamerhand gigantisch groot (zie de kaart
op deze bladzijde), en daardoor verdween de eenheid tussen de stammen
en dus ook tussen de talen die zich uit
de dialecten hadden ontwikkeld; de
onderlinge verstaanbaarheid nam af.
Rond 500 na Christus is er een driedeling: in Scandinavië woonden de
Noord-Germanen, ten zuiden van Denemarken de West-Germanen, en dan
waren er nog de Oost-Germanen: een
groep Germaanse stammen (waaronder
de Goten), die eerder al naar Oost-,
Zuidoost- en Zuid-Europa waren getrokken.

stoel’ is stolen; en ett rike is ‘een rijk’,
maar ‘het rijk’ is riket.
Andere veranderingen kwamen
vaker voor in óf de oostelijke NoordGermaanse dialecten óf de westelijke.
Typerend voor het oostelijk Noord-Germaans zijn bijvoorbeeld de brekingen.
Deze worden in het westen veel minder
aangetroffen. Breking wil zeggen dat
een klinker uiteenvalt in twee klankelementen, waarvan de eerste een j wordt.
Opnieuw wat voorbeelden uit het huidige Zweeds: björk (‘berk’), hjärta
(‘hart’), sjunga (‘zingen’).
Er waren ook heel andere ontwikkelingen. De fameuze (beter: beruchte)
Vikingen ondernamen van de achtste
tot en met de elfde eeuw niet alleen
plundertochten naar veel plekken in
Europa, maar stichtten bovendien diverse koloniën. In sommige daarvan
werd een nieuwe taal gevormd, zoals
op de Shetland- en Orkney-eilanden,
de Faeröer en IJsland. De Shetlanden Orkney-eilanden werden rond 800
gekoloniseerd. De taal die zich daar
ontwikkelde, heet Norn; eind achttiende eeuw is die uitgestorven. Dat het
Noord-Germaans voet aan wal kreeg
op de Faeröer en IJsland, had alles te
maken met de machtige Noorse koning
Harald Schoonhaar (855-933). Hij had
nogal wat conflicten met de edelen,
die zich onder meer stoorden aan zijn
strenge belastingstelsel. Velen werden
verdreven uit het rijk of namen zelf de
benen en vestigden zich op de grotendeels onbewoonde noordwestelijke

eilanden IJsland en de Faeröer.

Ou d ned erlands

Hoe ontwikkelde het West-Germaans
zich? Om te beginnen worden de WestGermaanse dialecten vanaf het jaar 500
als afzonderlijke talen gezien: Oudengels, Oudfries, Oudnederlands, Oudsaksisch en Oudhoogduits. Maar het is
lastig die talen af te bakenen in ruimte
en tijd. Neem nu het Oudnederlands. In
Groningen, Friesland en een groot deel
van Holland sprak men geen Oudnederlands, maar een andere West-Germaanse taal: Oudfries. Iets dergelijks gold
voor Drenthe, Overijssel en een deel van
Gelderland: daar sprak men Oudsak-

woongebied vóór 750 v.Chr.

uitbreidingen van 1 n.Chr. tot 100 n.Chr.

uitbreidingen van 750 v.Chr. tot 1 n.Chr.

uitbreidingen na 100 n.Chr

Verspreiding Germaanse stammen vanaf het eerste millennium voor Christus.
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voorkwam. Het is er dus een koppelwerkwoord en een hulpwerkwoord van
de lijdende vorm geworden, en daarmee heeft het diep in de taal ingegrepen.

Han zen

Intussen waren de westelijke en oostelijke dialecten uit elkaar aan het groeien.
Vanaf de negende eeuw maakt men in
de taalwetenschap een onderscheid tussen het West-Noords en het Oost-Noords
(Noords is een ander woord voor NoordGermaans), waarbij het West-Noords het
Noors, Faeröers, IJslands en het Norn
omvat, en het Oost-Noords de dialecten
– later: talen – van Zweden en Denemarken.
Voor de ontwikkeling van al die
Scandinavische talen is de Hanzetijd
bijzonder belangrijk gebleken. Hanzen
waren samenwerkingsverbanden van
handelaren en steden rond de Noorden Oostzee, die vanaf de twaalfde eeuw
ontstonden. De kern werd gevormd
door het eiland Gotland en steden rond
de Oostzee, zoals Lübeck. In Nederland
waren het vooral de IJsselsteden die tot
de Hanzen toetraden, bijvoorbeeld
Kampen, Zwolle, Hattem en Deventer.
Het gebied breidde zich uit tot Engeland
en Rusland. Halverwege de vijftiende
eeuw kenden de Hanzen hun hoogtepunt. Daarna ging het bergafwaarts.
De belangrijkste taal in de Hanzen
was het Nederduits, het noordelijke
Duits dat zich uit het Saksisch ontwikkeld had en dat heel erg lijkt op het Nederlands. Er vestigden zich behoorlijk
wat handelskoloniën in de Scandinavische landen, waar het Nederduits dus
de voertaal was. Deze taal had een
enorm prestige, en dat betekende dat
het Zweeds, het Deens en het Noors er
gigantisch veel woorden aan hebben
ontleend. En niet alleen woorden, maar
ook voorvoegsels als be-, ge- en för- (uit
vor-, ver-). Een Zweedse samenstelling
als köpman (‘koopman’) komt uit het
Nederduits – hoewel de afzonderlijke
woorden köpa (‘kopen’) en man al in
het Zweeds bestonden. Bliva/blive is in
al zijn betekenissen ontleend aan het
Middelnederduitse bliven (‘blijven’), en
is in het Zweeds, Deens en Noors nu het
gewone woord voor ‘worden’, een betekenis die ook in het Middelnederlands



O n a fh a n k e l i j k



Ook de politiek ging een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de verschillende Scandinavische talen. In 1035
werden de Faeröer bij Noorwegen ingelijfd en in 1262 IJsland. Het bezit van
beide landen ging over naar Denemarken toen Noorwegen en Denemarken in
de veertiende eeuw verenigd werden.
Eerst zat Zweden ook nog in die zogeheten ‘Unie van Kalmar’, maar vanaf het
begin van de zestiende eeuw niet meer.
IJsland werd in het begin van de twintigste eeuw onafhankelijk van Denemarken en heeft nog steeds zijn taal behouden; op de Faeröer is het Faeröers een
officiële taal naast het Deens (zie ook
het artikel van Nicoline van der Sijs
over purisme in het IJslands en Faeröers
op blz. 278).
Gecompliceerder ligt het in Noorwegen. U leest er meer over in het artikel
van Gaston Dorren in dit nummer. Aan
dit land heeft Denemarken eeuwenlang
zijn taal opgelegd. Het gevolg was dat
de mensen er Deens gingen spreken,
maar dan wel op zijn Noors, dat wil
zeggen: mooi zangerig. De Noren en de
Zweden spreken alle klanken van een
woord duidelijk uit, met een muzikaal
accent. De Denen slikken de helft van
de klanken in en voegen er vaak nog
een ‘stoot’ aan toe. Het gevolg is dat
Zweden het Deens dat nog steeds algemeen gebruikt wordt in Noorwegen,
veel gemakkelijker kunnen verstaan dan
het Deens uit Denemarken.
In 1814 werd Noorwegen onafhankelijk van Denemarken. En daarna zijn
er West-Noorse en Oost-Noorse taalvarianten en standaardtalen ontstaan,
waarvan de eerste dus behoren tot het
West-Noords en de andere tot het OostNoords. Dorren noemt in zijn stuk eg, e,
i, ig, je, jæ, jæi, jeg, æ, æg, æi en æig als
voor Christus < > na Christus
GOTISCH
OUDNOORS

GERMAANS

OUDNEDERDUITS
OUDHOOGDUITS

Het IJslands, Noors, Faeröers, Deens en Zweeds hebben dezelfde oorsprong als het Nederlands.
Uit: Atlas van de Europese talen. red. Victor Stevenson. Utrecht, Het Spectrum, 1989
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mogelijkheden voor het persoonlijk
voornaamwoord ik. De vormen die
beginnen met een j zijn Oost-Noords,
want die hebben een breking (zie hiervóór).
D e z e l f d e v e r a n d e r i n g en

Wie de lange geschiedenis van het
Noors, Zweeds, Deens en IJslands bekijkt, zal niet verbaasd zijn dat sprekers
van die talen elkaar soms niet helemaal
verstaan. By is in het Zweeds ‘dorp’,
maar in het Deens en Noors ‘stad’, en
het Zweedse piga betekent ‘dienstmeisje’, terwijl pige in het Deens en het
Noors gewoon ‘meisje’ is.
Evenzo bestaan er zogeheten valse
vrienden tussen het Nederlands en de
Noord-Germaanse talen. Eén daarvan
is het woord raar. Bij ons betekent dat
‘vreemd, merkwaardig’, en dat geldt
ook voor het Noorse rar, maar in het
Zweeds betekent het ‘aardig, lief, schattig, grappig’ en in het Deens ‘aardig,
prettig’. En dat alles komt voort uit de
oorspronkelijke betekenis ‘zeldzaam’.
Maar uiteindelijk blijft vooropstaan
dat het Zweeds, Deens en Noors dezelfde herkomst hebben als het Nederlands.
Van oorsprong hebben ze dezelfde
woorden en dezelfde grammatica, en ze
hebben voor een deel ook dezelfde taalveranderingen ondergaan. Zo bestond
bij ons het onderscheid tussen mannelijke, vrouwelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden. Tegenwoordig hebben we de- en het-woorden. Hetzelfde
geldt voor de drie Noord-Germaanse
talen. Het Nederlands heeft zijn naamvallen verloren, het Zweeds, Deens en
Noors ook. In onze taal kon een d tussen twee klinkers verdwijnen, zoals in
broer uit broeder, moer (in moerstaal)
uit moeder en vaar (in bestevaar) uit
vader. In de drie Scandinavische talen
gebeurde dat ook: bror, mor en far uit
broder, moder en fader.
Het zijn maar enkele van de vele
verschijnselen waaruit blijkt dat de vier
talen behalve naaste buren ook verre

familie zijn.
IJSLANDS
NOORS
FAERöERS
DEENS
ZWEEDS
FRIES
NEDERLANDS
ENGELS
DUITS

Iktionaire

(advertentie)

Takk for sist
ZweedsNederlandse
Vereniging
De Zweeds-Nederlandse Vereniging
bestaat al meer dan 100 jaar en
heeft als doel het verstevigen van
de banden tussen Zweden en Nederland. Zij doet dit door het vieren
van typisch Zweedse feestdagen en
evenementen. Ondanks haar hoge
leeftijd is de Vereniging met haar
tijd meegegaan. Er is een website
met veel informatie en er zijn
nieuwsgroepen op Hyves, Facebook
en LinkedIn.Kijk maar eens op:

www.znver.nl
De Vereniging stuurt 4 keer
per jaar een prachtig fullcolourmagazine, Sverige Kuriren, aan
al haar leden. Alleen al vanwege
dit blad is het de moeite waard
lid te worden. Het staat boordevol
interessante artikelen die een link
met Zweden hebben. Veel artikelen
zijn ook tweetalig.

I

k waarschuw maar vast even: ik geloof niet dat dit stukje over taal gaat.
Er komen taalachtige zaken aan de orde, maar het ware onderwerp is iets
anders, vermoed ik.
Het was in m’n studententijd. Een vriend en huisgenoot had in Griekenland
een Noors meisje ontmoet en wilde haar terugzien. Met z’n vieren vertrokken
we, daags na Kerstmis, in een stokoude Taunus, om Oud en Nieuw te vieren in
Bergen, waar ze woonde. Het werd een helse tocht – sneeuwstormen, diverse
vormen van pech, slippartijen, de ruitenwissers begaven het, de verwarming
viel uit en op de laatste bergkam verloren we de voorruit. Als Everest-beklimmers kwamen we aan, vlak voor twaalven.
Dat meisje bleek alweer voorzien. Blijkbaar had ze dat in haar brieven verzwegen (er was nog geen Facebook waarop je dat met de klik van een muis
kon controleren). Of mijn vriend dacht: dat zullen we nog weleens zien! Zo
was hij wel.
Zij had een zus.
Veel Noors heb ik er niet aan overgehouden.
‘Pølser’ (hotdogs), daar zijn ze dol op.
En hun ‘verdomme’ is faen.
Bij een romance horen grijsgedraaide platen. In ons geval waren dat Dancer
With Bruised Knees van Kate & Anne McGarrigle en Joan Armatrading, het
eerste album van.
Cause we had fun, fun, fun, fun!
Fun, fun, fun!
We had fun, fun, fun, fun!
We had fun, while it lasted!
zingt Joan in het nummer ‘Tall in the Saddle’.
Als zij dat meezong, was het net alsof ze liep te foeteren.
Zo gaat het met de meeste romances: van ‘fun’ naar ‘faen’.
Ze hebben een sociale gewoonte, de Noren, die ik nooit ergens anders tegenkwam. Als bekenden elkaar weer zien, zeggen ze ‘takk for sist’: dank voor de
vorige keer. Wij zeggen soms ‘was gezellig laatst’, maar dit is toch anders. Er
wordt dank uitgesproken. Hebben Noren een sterk besef van sterfelijkheid,
zodat elk geslaagd samenzijn nadrukkelijk dient te worden bijgeschreven? Zo
van: dat pakken ze ons niet meer af? Of lopen sociale ontmoetingen in Noorwegen zó vaak op een ramp uit dat ze elkaar bedanken voor elke keer dat het
goed ging? Of is het een soort verlegenheid? Vinden ze ‘leuk je weer te zien’ te
openhartig?
Ze zit op Facebook, zag ik laatst. Getrouwd, kinderen. Man met baard.
Als ik haar mail (ik zeg: áls), moet ik dan met ‘takk for sist’ beginnen?
Of is het verjaard?

Jan Kuitenbrouwer
Nieuwsgierig?
Bel 020-6169836
voor informatie.
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Wie van Nederland naar Zweden ver
huist, of andersom, merkt goed dat
beide landstalen tot dezelfde familie
horen. Maar ook dat ze wezenlijk van
elkaar verschillen. Interview met een
Nederlander die naar Zweden ging om
een bedrijf te beginnen, en met een
Zweedse die vanwege de liefde naar
Nederland vertrok.

Kees van der Zwan

“Het Zweeds heeft
heel veel geluiden”
Een Nederlandse en een Zweedse emigrant over hun nieuwe talen

“I

k had het gevoel de verkeerde
kant op te rijden.” In 2005
was de toen 35-jarige aannemer Michel Muys met zijn gezin op weg
naar huis na een rondreis door Scandinavië toen hij besefte dat hij eigenlijk
helemaal niet terug wilde. Eenmaal
weer thuis in Amstelveen merkte hij
dat dit gevoel steeds sterker werd. “We
waren in de tuin weer veroordeeld tot
meeroken met de sigaren paffende
buurman, en kregen weer commentaar
als we zelf lekker wilden barbecuen. Of
als onze caravan voor de deur stond.
Het werd ons allemaal te benauwd. We
verlangden naar de rust, de ruimte en
de natuur van Scandinavië. En ik wilde
na dertien jaar een aannemersbedrijf te
hebben gehad ook wel weer eens iets
anders aanpakken.”
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Een jaar later trok Muys met zijn
vrouw en twee kinderen 1400 kilometer
naar het noorden, om even buiten het
Zweedse stadje Arvika een oud schoolgebouw om te bouwen tot een bed and
breakfast.


O n m i s ba a r

Muys en zijn gezin zijn bepaald niet
de enige Nederlanders die hun heil in
Scandinavië zijn gaan zoeken. Volgens
het CBS neemt het aantal emigranten
ieder jaar weer toe, en vooral Noorwegen en Zweden zijn geliefde emigratiebestemmingen. Die nogal dunbevolkte
landen laten zich dat ook maar al te
graag welgevallen. De nieuwkomers
zorgen er immers voor dat de beroepsbevolking een beetje op peil blijft. Vandaar ook dat vooral Zweedse regio’s

zich steeds gretiger presenteren op evenementen als de jaarlijkse Emigratiebeurs in Houten.
Intussen is natuurlijk niet iedere emigratie een succes, zoals kijkers van het
populaire tv-programma Ik vertrek ook
geregeld kunnen zien. Naar verluidt zit
de helft na een paar jaar weer in Nederland. Zo niet Michel Muys. Zijn ‘Guesthouse Eleven’ draait inmiddels op volle
toeren, en daarnaast bestiert hij in Arvika een zogeheten ‘vandrarhem’ – een
elementair hostel voor trekkers.
Hoe is het Muys gelukt zich te handhaven? Het heeft natuurlijk met hard
werken te maken. En met doorzettingsvermogen, en realistisch plannen, en
slimheid en nog veel meer. Maar ook de
taal blijkt er een flinke rol bij te spelen.
Muys: “Toen wij in Arvika aankwamen,

Foto: Kees van der Zwan

De in Nederland wonende Zweedse Anna Fonville:
“Sommige dialecten vind ik wel leuk, het Twents
bijvoorbeeld; daar hoor je al meer melodie in.”

spraken we geen woord Zweeds. Dat
lijkt misschien geen probleem, omdat
je in Zweden overal goed met Engels
terechtkunt, maar zodra je er werkelijk
wilt gaan wonen en werken, is Zweeds
onmisbaar. Als je geen Zweeds spreekt,
tel je simpelweg niet mee. Daarom zijn
mijn vrouw en ik meteen begonnen met
een cursus Zweeds voor buitenlanders.
Naast het verbouwen van die oude
school en het regelen van alles wat
daarbij kwam kijken, zaten we een paar
uur per dag op school, en ’s avonds
waren we tot laat aan het leren.”


G a mmal

Na zes maanden had Muys het certificaat ‘Svenska för Invandrare’ (‘Zweeds
voor immigranten’). “Bij de diploma-uitreiking zeiden ze: ‘Je hebt nu je rijbewijs
om Zweeds te spreken, een bepaalde
basis; het echte leren volgt in de praktijk.’ Maar daar was ik eigenlijk ook al
direct na aankomst mee begonnen. Van
meet af aan heb ik met Zweden Zweeds
gesproken. In het begin moest ik natuurlijk ook flink wat Engels in de strijd
gooien, maar het ging snel vooruit. De

Zweden hielpen me ook door altijd in
het Zweeds terug te praten. Dat is een
groot verschil met Nederlanders: die
hebben de neiging om tegen buitenlanders stug in het Engels door te gaan,
ook als die buitenlanders hun best doen
zich in het Nederlands verstaanbaar te
maken.”
Inmiddels spreekt Muys vloeiend
Zweeds. “Mensen horen nog wel aan
me dat ik niet van hier ben, maar ze
vragen dan of ik misschien uit Noorwegen kom. En tegenwoordig zelfs: uit
welke provincie van Zweden.” Problemen heeft hij nog weleens als het gesprek niet over werk gaat, maar bijvoorbeeld over gevoelens; dan mist hij soms
nog een woord. En grapjes leveren nog
weleens moeilijkheden op.
“Wat ook verraderlijk is, zeker in het
begin, zijn Zweedse woorden die op
Nederlandse woorden lijken, maar iets
heel anders betekenen. Gammal staat
niet, zoals je zou verwachten, voor
‘gammel’, maar voor ‘oud’. En godis is
niet het woord voor ‘goederen’, maar
voor ‘snoep’. Je zou je ook kunnen vergissen met ursäkta – dat is niet ‘oorzaak’, maar ‘pardon’.”
Dat Zweedse woorden soms ook een
onverwachte tweede betekenis hebben,
merkte Muys dit voorjaar nogal pijnlijk
tijdens de Emigratiebeurs in Houten,
waar hij namens de gemeente Arvika
voorlichting gaf aan potentiële Nederlandse emigranten. “Een Zweedse collega had een Nederlandse vrouw naar mij
doorverwezen, en wat later vroeg die
collega of ik die vrouw inmiddels al had
gesproken. Omdat ze zomaar was vertrokken, en omdat bort het Zweedse
woord is voor ‘weg’, zei ik: ‘Hon gick
bort’, waarmee ik wilde zeggen: ‘Ze
ging weg.’ Maar dat bleek iets heel
anders te betekenen, namelijk: ‘Ze is
overleden.’ ”


Zangerig

“Waar ik ook aan moest wennen, waren
de klemtonen in het Zweeds – die liggen vaak op een andere plaats dan je
zou verwachten. Soms zijn er ook méér
dan in het Nederlands. Het woord TV
bijvoorbeeld heeft een flink accent
op alle twee de lettergrepen; je zegt
‘téévéé’. Tegelijk slikken Zweden heel
veel in. Dat is lastig bij het luisteren,
maar ook bij het spreken, want welke

delen laat je weg en welke niet? In de
zin ‘Vad är klockan?’ (‘Hoe laat is het?’)
moet je erop letten dat je vooral dat
klockan duidelijk uitspreekt, en daarvan
vooral het gedeelte klock-; de rest doet
er minder toe. Het is iets wat je even
moet weten.”
“En dan is er natuurlijk de typisch
Zweedse zangerigheid. Het klinkt allemaal heel mooi, maar het kost wat
moeite om het zó onder de knie te krijgen dat het in Zweedse oren goed en
begrijpelijk is.”
Muys’ kinderen wisten al deze hobbels snel te nemen. “Ze waren zes en
acht toen we in Zweden kwamen wonen, en zogen de nieuwe taal op als een
spons. Ze gingen allebei naar groep één
van de basisschool, waar ze meteen in
het diepe werden gegooid. Er werd op
school niets dan Zweeds gesproken,
er was alleen een aparte docent voor
Zweeds. Na een paar weken spraken ze
de taal, en na een half jaar deden ze het
net zo goed als hun klasgenoten. Omdat
we thuis onder elkaar nog altijd Nederlands praten, zijn ze dus perfect tweetalig.”


Du tc h i n Th r e e M o nth s

De 32-jarige Anna Fonville spreekt ook
zowel Nederlands als Zweeds. Ze komt
uit Hardemo, een dorp in de buurt van
het Zweedse Örebro, waar ze leerkracht
was in het basisonderwijs en Zweedse
taalkunde studeerde. Tien jaar geleden
leerde ze via internet haar Nederlandse
vriend uit Houten kennen. Al snel ging
ze een paar weken bij hem op bezoek,
en omdat hij nog bij zijn moeder woonde, die geen Engels sprak, werd Fonville
meteen ondergedompeld in een Nederlands taalbad. Haar theoretische houvast was in die weken het boek Dutch in
Three Months.
Terug in Zweden verdiepte ze zich
via internet verder in het Nederlands.
Na een tijdje au pair in Wassenaar te
zijn geweest, vestigde ze zich uiteindelijk definitief in Nederland om te gaan
samenwonen, en uiteindelijk ook te
trouwen, met haar vriend. Eenmaal hier
volgde ze nog een cursus Nederlands op
de Volksuniversiteit.
“Ik wilde graag Nederlands leren om
goed met de schoonfamilie te kunnen
communiceren, maar ook omdat ik hier
voor mijn gevoel meer kon bereiken met 

“De tweeklanken waren een ramp.
Nog altijd heb ik moeite met een woord
als steunkruis.”
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“De Zweden hielpen me ook door
altijd in het Zweeds terug te praten.”
Nederlands.” In het begin hikte Fonville
nogal tegen dat Nederlands aan. “Ik
dacht: dat gaat dus niet lukken. Lastig
waren bijvoorbeeld de getallen; het
Zweeds heeft een helderder systeem dan
het Nederlands. Neem nu 33, daar staat
‘dertig’ voorop: het is trettiotre (letterlijk
‘dertigdrie’) in plaats van drieëndertig.
En de tweeklanken waren een ramp.
Nog altijd heb ik moeite met een woord
als steunkruis.” Pardon, steunkruis? “Ja,
dat zijn twee gekruiste metalen stangen
waarmee je bijvoorbeeld een boekenkast
stevigheid geeft.” Fonville kan het weten, want sinds een paar jaar is ze verkoopmedewerker bij de Utrechtse vestiging van – jawel – het Zweedse Ikea.


Eend o f g ee s t?

Foto: Brenda Muys

Daar in het bekende woonwarenhuis valt
het op hoe goed Fonvilles Nederlands is.
“Ik ken nog niet alle vaste uitdrukkingen, maar verder voelt het Nederlands
behoorlijk vertrouwd. Het komt zelfs
weleens voor dat ik moeite moet doen
om op het Zweedse woord voor iets te
komen.”
Welke verschillen vielen haar nog
meer op tussen haar moedertaal en haar
tweede taal? “Heel opmerkelijk vind ik
het dat sommige uit het Engels afkomstige Nederlandse woorden deels op z’n
Engels, deels op z’n Nederlands worden
uitgesproken. Database bijvoorbeeld;

data spreek je op z’n Nederlands uit,
met twee lange a’s, maar base op z’n
Engels, met een lange e. In Zweden
worden zulke woorden veel meer helemaal verzweedst.”
“Een heel belangrijk verschil is verder
natuurlijk dat de rol van de melodie en
de klemtoon in het Zweeds veel groter
is. Eén extra klemtoon zorgt soms voor
een flink betekenisverschil. Als je anden
uitspreekt met één accent, dus als ‘ánden’, betekent het ‘de eend’, maar met
twee accenten (‘ándén’) is het opeens
‘de geest’. Ook op zinsniveau speelt dit.
Als je in ‘Där går en sjuksköterska’ de
tweede lettergreep van het laatste
woord uitspreekt met een accent dat je
direct laat volgen door een toondaling,
dan zeg je ‘Daar gaat een verpleegkundige.’ Maar laat je na het accent op de
tweede lettergreep de toon stijgen, en
accentueer je de derde lettergreep met
een toondaling, dan is het ‘Daar gaat
een zieke verpleegster.’ Het is een
essentieel verschil, dat voor een nietZweed lastig te horen is.”
“Daarnaast slikken Zweden veel in:
kleine woordjes, niet al te belangrijke
woorddelen, uitgangen en dergelijke.
En de aanspreekvormen zijn veel informeler. Iedereen wordt aangesproken
met du (‘jij’), en met de voornaam. Ik
heb de oude situatie, van voor de jaren
zestig van de vorige eeuw, nooit meege-

De in Zweden wonende Nederlander Michel Muys: “Als je in Zweden woont en werkt maar geen Zweeds
spreekt, tel je simpelweg niet mee.”
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maakt, dus ik wist niet wanneer je de
informele vorm gebruikt en wanneer de
formele. Ook het systeem in Nederland,
met u en jij, vond ik heel ingewikkeld.
Zelfs hier bij Ikea, waar iedereen toch
consequent wordt getutoyeerd, zeggen
sommige collega’s ‘u’ tegen bepaalde
klanten. Ik heb trouwens begrepen dat
sinds mijn vertrek uit Zweden het informele systeem alweer een beetje op z’n
retour is. Ni, de beleefdheidsvorm voor
ouderen, schijnt hoe langer hoe meer
weer te worden gebruikt.” (Zie ook blz.
261 van dit nummer.)


Vo l k sun iv e r s it e it

Door haar taalkundige achtergrond en
haar onderwijservaring kreeg Fonville
twee jaar geleden het verzoek om aan
de Rotterdamse Volksuniversiteit cursussen Zweeds voor Nederlanders te geven. Tijdens die lessen, die ze gaf naast
haar werk bij Ikea, heeft ze goed kunnen zien hoe moeilijk het voor Nederlanders is om het Zweeds een beetje onder de knie te krijgen. “Ik heb gemerkt
dat Nederlanders meer moeite hebben
met het Zweeds dan Zweden met het
Nederlands. Het Zweeds is wat uitspraak betreft heel breed, er zijn alleen
al meer klinkers, waaronder de typisch
Zweedse å, ä en ö. Het Zweeds heeft
gewoon heel veel geluiden. En er is
dus die melodie. Die twee dingen zijn
struikelblokken voor Nederlanders,
maar Zweden hebben het omgekeerde
probleem niet. Zij hoeven zich op deze
punten alleen maar te beperken.”
Vindt ze het Nederlands een mooie
taal? “Nee, dat kan ik niet zeggen. Bijvoorbeeld die harde g’s klinken behoorlijk lelijk, en het Nederlands is ook erg
monotoon. Sommige dialecten vind ik
wel leuk, het Twents bijvoorbeeld; daar
hoor je al meer melodie in.”
Vooralsnog zal Fonville nog wel even te
maken hebben met het Nederlands, ook
buiten haar werk. “Hoewel mijn man
het Zweeds inmiddels goed beheerst,
spreken we thuis vooral Nederlands.”
Maar misschien gaat dat ook wel veranderen. Onlangs is Fonville bevallen
van een dochter, en ze is van plan haar
tweetalig op te voeden. Daarom zal in
het gezin meer Zweeds gaan klinken.
Intussen heeft ze vanwege haar moederschap haar werk als Volksuniversiteit-docent beëindigd. En deze zomer
heeft ze haar huis in Zweden klaargemaakt voor bewoning. Zal haar dochter
misschien in Zweden opgroeien?
Fonville houdt zich nog een beetje
op de vlakte. “Het zou kunnen dat we

inderdaad die kant op gaan.”

Foto: Jeroen van Kooten

Juist de verwantschap
maakt het lastig
Literair vertalen vanuit het Noors en het Deens
Scandinavische talen hebben veel
overeenkomsten met het Nederlands.
Toch is het geen sinecure om een
Noorse of Deense tekst in goed
Nederlands weer te geven. Vertalers
Janke Klok en Edith Koenders over de
dilemma’s en instinkers bij het literair
vertalen uit het Noors en het Deens.

Jan Erik Grezel

“N

oorwegen heeft een grillig landschap. Dat vind je
terug in nuances in de
Noorse taal”, zegt dr. Janke Klok, universitair docent aan de Rijksuniversiteit
Groningen en vertaler van proza en
poëzie van Noorse schrijvers als Jostein
Gaarder (De wereld van Sofie) en Nobelprijswinnares Sigrid Undset. “Neem nu
richtingaanduidingen. In het Nederlands zeg je ‘links’, ‘rechts’ of ‘rechtdoor’. In het Noors komt daar een derde
dimensie bij: ‘omhoog’ of ‘naar beneden’. Dat kun je vaak beter niet uitdrukken in de vertaling. Daarmee zou je
de Nederlandse lezer uit de tekst
halen.”
Het Noors, het Deens en het Nederlands lijken veel op elkaar en toch zijn
er sterke verschillen. Deze talen hebben
zich ontwikkeld uit een Noord-Germaanse oertaal, net als het Zweeds.
Daardoor hebben veel woorden dezelfde
oorsprong en is ook de zinsbouw vergelijkbaar. De problemen voor de vertalers
zitten in de details. Janke Klok: “Het
werkwoord skulle betekent zowel ‘moeten’ als ‘zullen’. Het werkwoord ville is
‘willen’ of ‘zullen’. Bijvoorbeeld: ‘Han vil
komme i morgen’ kan zijn: ‘Hij komt
morgen’, maar ook: ‘Hij wil mórgen komen.’ Het hangt van de context af hoe
je het moet vertalen.”

Vertaalster Noors Janke Klok: “Noren zijn minder direct dan Nederlanders. Ze zeggen niet botweg ‘Nee’
of ‘Daar heb ik geen zin in.’”



H a n d e n i n he t ha a r

Een andere eigenaardigheid van het
Noors en ook van het Deens is het gebruik van het lidwoord (de, het) waar
het Nederlands een bezittelijk voornaamwoord (mijn, jouw, zijn, etc.) voorschrijft. “Een Noor komt een kamer vol
vrienden binnen en roept in het Noors:
‘De auto is gestolen.’ Iedereen weet dan
dat het om de auto van de spreker gaat.

Nederlanders die Noors leren, hebben
vaak moeite met het lidwoord.” Zij kennen dit gebruik van het zogenoemde
bezittelijk lidwoord alleen in uitdrukkingen en in het dialect: met dé handen
in hét haar en zeur me dé kop niet gek.
Typisch Scandinavisch is het veelvuldig gebruik van het voegwoord og (‘en’).
“In het Nederlands beschouwen we het
als een kinderlijke fout wanneer je bij 
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het vertellen of schrijven zinnen aan elkaar plakt met en. In het Noors – en ook
in het Deens – is dat eerder regel dan
uitzondering; daarin wordt het bijna gebruikt zoals wij een punt of een komma
gebruiken. Een Noorse schrijver als Dag
Solstad heeft dat og zelfs tot zijn stijlkenmerk verheven.”
Als vertaler komt Janke Klok ook
vaak kwesties tegen die met het cultuurverschil tussen Nederland en Noorwegen te maken hebben. “Allereerst is
er het verschil in eten, drinken en folklore, zoals de midzomernachtviering.
Maar het gaat veel verder. Noren zijn
minder direct dan Nederlanders. Ze zeggen niet botweg ‘Nee’ of ‘Daar heb ik
geen zin in.’ Als antwoord op de vraag
‘Wil je dat doen?’ zeggen ze ‘Kanskje’,
letterlijk ‘zou kunnen’, meestal vertaald
met ‘misschien’. Het kan vaak worden
opgevat als een beleefde afwijzing. In
de vertaling wordt dat dan ‘Ik zal eens
zien.’ ”


Ch it t y Ch it t y Ban g Ba n g

Een bijna onmogelijke opgave voor elke
vertaler is het weergeven van taal- en
cultuurgebonden grappen, woordspelingen en verwijzingen die een schrijver in
zijn werk stopt. In de bestseller De wereld van Sofie wemelt het daarvan. Het
boek gaat over een veertienjarig meisje
dat door de ontvangst van geheime
boodschappen gaat nadenken over de
grote vragen van het leven – filosofische
kwesties dus. Het meisje heet niet voor
niets Sofie. Met het verhaal, dat overigens vernuftig gelaagd is, krijgt de lezer

“Wat doe je met Stortorget? Daar maken
we niet ‘de Grote Markt’ van, want die ligt
voor de Nederlandse lezer in Den Haag.”
een heel leesbaar overzicht van de geschiedenis van de westerse filosofie.
Janke Klok vertaalde, met drie collega’s,
twintig jaar geleden het boek, dat in de
jaren negentig een wereldsucces werd.
Ook bij die vertaling stuitte ze op bekende vertaalproblemen. “In het verhaal
komt de hoofdpersoon vlak buiten Oslo
terecht bij ‘het huisje van de majoor’. De
Noorse lezer associeert die aanduiding
direct met Majorstua, een stadsdeel van
Oslo dat ook in de roman voorkomt. Die
knipoog van de schrijver ontgaat de Nederlandse lezer. Daar kun je als vertaler
weinig aan veranderen.”
Soms lukt het wél om iets met zo’n
toespeling te doen. “In een episode
over sprookjes in De wereld van Sofie is
sprake van ‘Il Tempo Gigante’. Nederlanders zegt dat niets, maar elke Noor
denkt daarbij onmiddellijk aan de raceauto uit een bekende Noorse poppenfilm, zoals menig Nederlander bij de
Oude Schicht direct aan Olivier B.
Bommel denkt. We hebben het opgelost door het te vertalen als ‘de Chitty
Chitty Bang Bang’, de racewagen uit de
gelijknamige Amerikaanse film. Je doet
de bedoeling van de schrijver geen
geweld aan en het past in het decor van
de scène.”

De vertaalde wereld van Sofie
Hoeveel of hoe weinig het Noors en het Nederlands voor u op elkaar lijken, kunt u vast
stellen door onderstaande passage in beide talen met elkaar te vergelijken.
«Sofie Amundsen» stod det på den vesle konvolutten. «Kløverveien 3». Det var alt, det
stod ikke hvem brevet var fra. Det hadde ikke engang noe frimerke.
Straks Sofie hadde lukket porten bak seg, åpnet hun konvolutten. Det eneste hun fant,
var en ganske liten seddel, ikke større enn konvolutten den lå i. På seddelen sto det:
Hvem er du?
Det stod ikke noe mer. Lappen hadde ingen hilsen eller avsender, bare de tre ordene
som var skrevet for hånd med et stort spørsmålstegn etter. (blz. 12)
In de Nederlandse vertaling van Janke Klok en anderen:
‘Sofie Amundsen’ stond er op de kleine envelop. ‘Kløverveien 3’. Dat was alles, er stond
geen afzender op. Er zat zelfs geen postzegel op.
Zodra Sofie het hek achter zich had dicht gedaan, maakte ze de envelop open. Ze vond
alleen een heel klein briefje van hetzelfde formaat als de envelop. Op het briefje stond:
wie ben jij?
Meer stond er niet. Op het stukje papier stond geen groet en geen afzender, alleen die
drie met de hand geschreven woorden, met een groot vraagteken erachter. (blz. 10)
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Askeladden

De Noorse volkscultuur heeft een rijke
verteltraditie. Die is wel verklaard uit de
moeilijke wintermaanden waarin mensen sterk op elkaar zijn aangewezen
voor steun en verpozing. Dat heeft talloze sprookjes opgeleverd. “Een bekende sprookjesfiguur is Askeladden, een
soort Domme Hans. Hij is het prototype
van de jongste zoon die eerst sullig
overkomt, maar zich ontpopt als de
slimme held die met de mooie prinses
trouwt. Een bekend vertaalprobleem is
de naam van deze jongen. Askeladden
betekent ‘asjongen’, alsof hij altijd in de
as zit te poken en nooit buiten komt.
Een fraaie oplossing is Assepasser.” In
die vertaling zit natuurlijk ook een
mooie verwijzing naar Assepoester,
zijn vrouwelijke pendant in sprookjesland.
Binnen de vertaalwereld is er altijd
discussie over de vrijheid die de vertaler
heeft om een tekst ‘naar zijn of haar
hand’ te zetten. Vertaal je doeltaalgericht (zo Nederlands mogelijk) of brontaalgericht (zo veel mogelijk de Noorse
context laten staan)? Volgens Janke
Klok kun je als vertaler dichter bij de
brontaal blijven als die taal een stevige
status heeft, en de cultuur bekend is in
een land. Neem nu de Noorse plaatsaanduidingen die voorkomen in de
populaire literaire thrillers van Unni
Lindell en Jo Nesbø. Daarin hebben de
hoofdfiguren – veelal rechercheurs – een
stad als werkterrein, en in de boeken
zitten veel reële plaatsaanduidingen.
“De thrillers hebben een maatschappijkritische ondertoon en daarom moet het
decor herkenbaar zijn – iets wat voor
Nederlanders wel het geval is. Die kunnen zich over het algemeen een goede
voorstelling maken van de Scandinavische situatie. Dus wat doe je als Nederlandse vertaler met Kirkegata, letterlijk
‘de Kerkstraat’? En wat doe je met
Stortorget? Daar maken we niet ‘de
Grote Markt’ van, want die ligt voor de
Nederlandse lezer in Groningen of Den
Haag.”
“In de Engelse vertaling van De
wereld van Sofie voor de Amerikaanse
markt is alles aangepast aan de doeltaal: de naam van de Noorse schrijver
Hamsun is ‘Steinbeck’ geworden,
Wergeland werd ‘Byron’. Als wij daar

Illustratie: Hein de Kort

‘Wolkers’ van hadden gemaakt, zou de
Nederlandse lezer toch vreemd hebben
opgekeken, dus we zijn van die Noorse
namen afgebleven. Wat we soms wél
doen, is de lezer een beetje helpen. Van
‘17 mei’ maken we niet ‘30 april’ in de
vertaling, maar we verklaren de datum:
‘17 mei, de nationale feestdag’. En zo
vullen we ‘Olaf de Heilige’ aan met ‘de
koning die Noorwegen kerstende’.”


Wee r en wi nd

Edith Koenders, vertaler van zo’n twintig Deense romans en recensent van de
Volkskrant voor Nederlandse en Scandinavische literatuur, kent ook de vertaalproblemen die voortkomen uit de taalen cultuurverschillen tussen Nederland
en Scandinavië. Allereerst de ‘danismen’
– spreek uit ‘denismen’. “Bij het lezen
van een vertaling van iemand anders
lees ik er soms het Deens doorheen. Als
personages in een verhaal praten over
‘vejr og vind’, hebben ze het letterlijk
over ‘weer en wind’, maar in het Nederlands zeggen we ‘koetjes en kalfjes’. In
het Deens gebruik je vaak finder, wat
‘vinden’ betekent, maar als iemand een
kast opent en daar een kopje ‘vindt’,
kun je dat beter vertalen met pakt.”
“Een karakteristieke Scandinavische
constructie is ‘Hij ligt en slaapt’ (Deens:
‘Han ligger og sover’). De beste manier
om dat te vertalen is ‘Hij ligt te slapen’,
maar soms is ‘Hij slaapt’ toch beter, om-

dat de constructie
anders te vaak zou
voorkomen. Nog
een probleem met
te: in het Deens is
het gebruikelijk
om te zeggen ‘Han
begyndte at …’, oftewel ‘Hij begon te
…’ Dat klinkt in
het Nederlands al
snel omslachtig: ‘Ik
begon na te denken over wat ik
moest doen.’ Dat
wordt: ‘Ik vroeg
me af wat ik moest
doen.’ ”
Het gebruik van
de werkwoordstijden is in het
Deens ook anders.
“In het Deens
gebruik je de verleden tijd als er
een tijdsbepaling bij
staat: ‘Gisteren zag ik
een mooie film’, net als
in het Engels. In het Nederlands zeggen we: ‘Gisteren heb ik
een mooie film gezien’, al heb ik het
gevoel dat de constructie met de verleden tijd terrein wint in Nederland.”
Edith Koenders werkt veel samen
met neerlandicus en scandinavist
dr. Diederik Grit, die een paar jaar in
Denemarken heeft gewoond. Zo hebben
zij inmiddels drie romans van Erling
Jepsen vertaald, waaronder het gevoelige De kunst om in koor te huilen. En
ook de sublieme documentaire-roman
Het gelukkige Arabië van Thorkild Hansen, waarmee ze in 2006 de Amy van
Marken-vertaalprijs wonnen. Vinden ze
het niet lastig om samen aan een vertaling te werken? “We steken veel tijd in
het kritisch bekijken van elkaars werk.
De romans van Erling Jepsen zijn bedrieglijk eenvoudig. De grote verwantschap tussen het Deens en het Nederlands is een valkuil, je gaat al snel te
letterlijk vertalen. Ook behoeden we elkaar voor ‘instinkers’: bestige is meestal
‘beklimmen’ en niet ‘bestijgen’. Een van
ons liet een keer een bouwvakkerstype
een zwart hoedje dragen tijdens het
werk. Alleen: het Deense hoofddeksel
‘hue’ – spreek uit ‘hoe-e’ – is geen ‘hoed’,
maar een ‘muts’. Zo’n fout halen we er
door de samenwerking wel uit.”


K r ach t t e r me n

Ook bij het vertalen uit het Deens heb je
te maken met het cultuurverschil. “Aanspreekvormen zijn in het Deens anders.

De roman De kunst om in koor te huilen
speelt in de jaren vijftig op het Deense
platteland in een streng christelijk dorp.
De elfjarige hoofdpersoon spreekt zijn
moeder aan met du (‘jij’). In de Nederlandse vertaling is hier u op zijn plaats.”
“Denen gebruiken makkelijker
krachttermen. Daar ben ik zelf al niet zo
dol op, maar je moet je als vertaler ook
realiseren dat Nederlanders bij verwensingen ziektes gebruiken. Denen zoeken
het vooral in stront, pies en de duivel.
Een letterlijke vertaling zou te sterk
overkomen. For fanden (‘voor de duivel’) kun je vaak beter weergeven door
een uitroepteken dan door verdomme of
verdorie.”
Ook voor Koenders zijn de woordspelingen en grappen het lastigst. “In de roman Kamer 516 van Kirsten Hammann
heet de hoofdpersoon Mette Mæt, wat
‘Mette Verzadigd’ betekent. Met die
naam speelt de schrijfster. We hebben
lang geaarzeld en bijvoorbeeld ‘Vera
Vol’ overwogen: met twee v’s, want het
moest net als in het Deens allitereren.
Maar dat klonk te gekunsteld. Het leek
ons het beste om het te laten staan.”
Namen geven vaker problemen.
“Donald Duck heet in het Deens Anders
And. In een Deens verhaal wordt daar
een woordgrapje over gemaakt, maar
dat was in de Nederlandstalige versie
met ‘Donald Duck’ niet te doen. Ik vind
Anders sowieso een vervelende naam.
Als een zin met die naam begint, sta je
als Nederlandse lezer op het verkeerde
been. Anders zou eigenlijk anders moe
ten heten.”

Valkuilen bij het Noors
Net als in het Duits zijn er in het Noors,
Deens en Zweeds veel woorden die op
Nederlandse woorden lijken maar iets
totaal anders betekenen: de valse vrien
den. Het bekendste is misschien het
woord bil, dat afgeleid is van automobiel. Hier een lijstje van verwarrende
Noors-Nederlandse woordparen:
agurk ‘komkommer’
bil ‘auto’
bord ‘tafel’
gammel ‘oud’
gjeld ‘schuld’
gul ‘geel’
kinn ‘wang’
papp ‘karton’
straks ‘meteen’
tapet ‘behang’
vakker ‘mooi’
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Wie het Nederlands als moedertaal
heeft, kan vanzelf ook vrij makkelijk
Zuid-Afrikaans lezen, en Fries. Hoe zit
dat met de talen van de noorderburen
– ook familie van het Nederlands ten
slotte? Berthold van Maris nam de
proef op de som en pakte zijn favoriete
Zweedse toneelstuk uit de kast.

Berthold van Maris

Strindberg
voor beginners
Hoe leesbaar zijn Zweedse teksten voor een Nederlander?

O

mijn God! Help me. Kus mijn
hand. Het Zweeds kan soms
heel erg op het Nederlands

de betekenis van de afzonderlijke woorden meteen duidelijk. Wat obscuur was,
wordt transparant:

lijken:

Haal de sleutel van de boot en roei
me het meer op. Ik wil de zonsopkomst zien!

O min Gud!
Hjälp mig.
Kyss min hand.
Voor een Nederlandstalige die zich
nooit in het Zweeds verdiept heeft, is
ook deze zin wel te ontcijferen:
Kom nu och dansa med mig.
Och is verwant aan ons ook en het
Duitse auch. Alleen, het betekent niet
‘ook’ maar ‘en’: ‘Kom nu en dans met
mij.’ Dit zinnetje komt, net als de eerdere voorbeeldzinnetjes, uit het befaamde toneelstuk Fröken Julie van
August Strindberg, uit 1888. Daarin
komt ook deze romantische verzuchting voor:
Tag nyckeln till båten och ro mig ut
på sjön. Jag vill se soluppgången!
Enig idee wat hier gezegd wordt?
Waarschijnlijk niet. Maar het aardige is:
leg je er de vertaling naast, dan wordt
274
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Hardop lezen helpt soms om zo’n zin beter te begrijpen. Je moet dan wel weten
hoe letters als å, ö en y uitgesproken dienen te worden (zie het kader hiernaast).
Nyckel spreek je uit als ‘nuukel’ en
betekent ‘sleutel’. Sjö (spreek uit: ‘sjeu’)
betekent ‘meer’ en is natuurlijk verwant
met het Duitse See. Jag (de g spreek je
uit als in het Franse garçon) betekent ‘ik’
en lijkt op het Duitse ich en ook nog een
klein beetje op ons ik. Vill spreek je uit
als ‘wil’ en dat betekent het ook: ‘wil’.


O n b e zo n n e n l i e f d e

Het Nederlands en het Zweeds stammen
af van dezelfde taal, het Oergermaans,
dat een paar duizend jaar geleden in
Scandinavië gesproken werd. Dit Oergermaans is door migratie en misschien
ook door culturele beïnvloeding in WestEuropa terechtgekomen en heeft zich
daar uiteindelijk ontwikkeld tot het
Nederlands, Duits, Fries en Engels. In

Scandinavië zelf ontstonden uit het
Oergermaans de Scandinavische talen.
In hoeverre is het Zweeds voor ons
nog te begrijpen? Kunnen we het, zonder al te veel voorbereiding, een beetje
lezen? Kan die kloof van 2500 jaar nog
overbrugd worden? Ik heb de proef
op de som genomen en mijn lievelingstoneelstuk, Fröken Julie, helemaal gelezen, met de Nederlandse vertaling ernaast. Dat bleek een goede manier te
zijn om kennis te maken met deze voor
mij tot nu toe onbekende, maar niet
geheel onleesbare taal.
In Fröken Julie draait het om “Fröken
Julie”: Juffrouw Julie. Zij is “grevens
dotter”: de dochter van de graaf. En het
draait om Jean, die “betjänt” is: de bediende. Julie en Jean zijn allebei jong.
Zij is “25 år”, hij is “30 år”. Ideale leeftijden voor een onbezonnen liefdesavontuur.


Wa lg e l i j k

Boven het stuk staat: “Handlingen i Grevens kök, midsommarnatten”: ‘Handeling in de keuken van de graaf, midzomernacht’. Tijdens een broeierige zomeravond belandt Julie in de keuken van
het landhuis, waar ze begint te flirten
met Jean, de bediende. Ze drinken bier

Foto: Sjouke Dijkstra

inte (‘niet’; zelfde letters als niet,
alleen in een andere volgorde)
som (‘die, dat, zoals, als’)
Vooral dat som, daar moest ik erg aan
wennen. Jean zegt ergens in het toneelstuk tegen de kokkin:
Vad kokar du nu som luktar så infernaliskt?
‘Wat kook je nu dat zo walgelijk ruikt?’
Som is hier dus ‘dat’. Infernalisk(t) is
‘walgelijk’ (letterlijk: ‘infernaal’). Luktar is ‘ruikt’ en deed mij denken aan
onze uitdrukking ‘Daar zit een luchtje
aan.’


Scène uit Jean, Julie et Christine, een bewerking van
Fröken Julie van August Strindberg (1849-1912), in 1997
gespeeld door toneelgroep De Paardenkathedraal.

(“öl”) en wijn (“vin”) en praten (“prata”) over van alles (“allting”) en nog
wat. Julie verzucht op een gegeven
moment:

butelj (‘fles’, vergelijk het Engelse
bottle)
öl (‘bier’, Engels: ale)
träd (‘boom’, Engels: tree)
fräckt (‘brutaal’, Duits: frech)
oförtskämt (‘onbeschoft’, Duits:
unverschämt)
trött (‘moe’, Engels: tired)

Här står jag och pratar om drömmar
med er.
‘Hier sta ik en praat over dromen met u.’
Om is ‘over’, er is ‘u’. Wat opvalt als je
naar dit soort Zweedse spreektaal kijkt,
is dat er ontzettend veel woordjes van
twee, drie of vier letters in voorbijkomen. Dat zijn vooral ook de dertig
meestvoorkomende woorden van het
Zweeds:
och, i, att, det, som, en, på, är, för, av,
med, den, till, inte, ha, de, han, om,
ett, jag, vara, men, sig, så, vi, hon,
från, man, kunna, när.

Maar soms lijken woorden helemaal
nergens op. Vän bijvoorbeeld, dat
‘vriend’ betekent. Een enkeling die bekend is met het Oudnederlands herkent
hierin wellicht het Oudnederlandse
woord voor ‘vriend’: wino.
De grammatica van het Zweeds is
voor een Nederlandstalige niet erg
moeilijk. Je moet even doorhebben dat
het werkwoord in de tegenwoordige
tijd altijd op -er of -r eindigt:

De meeste hiervan zijn gemakkelijk te
begrijpen omdat ze op Nederlandse
woorden lijken. Er zijn er maar een paar
die je niet vanzelf begrijpt. Over och
(‘en’) en jag (‘ik’) hebben we het al
gehad. Andere voorbeelden zijn:

“Jean sätter sig” (‘Jean gaat zitten’,
‘zet zich’).
“Julie fyller glaset och dricker” (‘Julie
vult het glas en drinkt’).


att (‘dat, te’)
är (‘is/zijn’, vergelijk het Engelse are)

Jul i e f y l l e r g l a s e t

Veel woorden in Fröken Julie herken je
meteen, zeker in de context: kök, midsommar, grev, dotter, dörr (‘deur’), liv
(‘lijf’) en glas (‘glas’). Förtrolig, ängslig
en oskyldig verschillen niet veel van
vertrouwelijk, angstig en onschuldig.
Ook woorden die niet direct op hun
Nederlandse vertaling lijken, zijn
vaak snel te begrijpen: folk (‘mensen’),
fästman (‘verloofde’), hemligheter
(‘geheimpjes’). In het Zweeds zeg je
niet ‘belachelijk’, maar ‘lachelijk’
(“löjligt”), en niet ‘gedurfd’ maar
‘durfd’ (“djärvt”). En geregeld lijken
de Zweedse woorden op Engelse of
Duitse woorden:

Ec h t g e k

Het enige wat echt gek is aan het
Zweeds zijn de lidwoorden:

Ge mig nu ett glas!
Als Nederlandstalige zou je denken dat
hier staat: ‘Geef me nu het glas!’ Maar
er staat: ‘Geef me nu een glas.’ Want
de woorden ett en en betekenen ‘een’.
Sommige zelfstandige naamwoorden
krijgen ett, andere krijgen en. Wat het
Nederlands doet met de en het, dat
doet het Zweeds met de uitgangen -et
en -en: “Jean värmer glaset med handen” betekent ‘Jean warmt het glas met
de hand.’ Het complete grammaticale
rijtje is dus:
ett glas (‘een glas’)
glaset (‘het glas’)
en butelj (‘een fles’)
buteljen (‘de fles’)
Terug nu naar het toneelstuk. Heb je
ooit echt van iemand gehouden?, vraagt
Julie op een gegeven moment aan Jean.
Zijn antwoord:
En gång har jag varit sjuk av att jag
icke kunde få den jag ville ha.
De woord-voor-woordvertaling van deze
zin luidt: ‘Eén keer ben ik geweest ziek
van dat ik niet kon krijgen die ik wilde
hebben.’ Het vreemdste woord in deze
zin is icke. Het Zweeds blijkt twee woorden voor ‘niet’ te hebben: het gewone
inte, dat we hiervoor al tegenkwamen,
en dit wat formelere icke.
Få is ‘krijgen’ en deed mij denken aan
vangen. De overige woorden in deze zin
zijn gemakkelijk te plaatsen. De Zweden
zeggen niet ‘ik ben geweest’ maar ‘ik
heb geweest’. Varit (‘geweest’) is verwant aan ons waren.
Jean zegt hier dus: ‘Een keer ben ik
ziek geweest, omdat ik het meisje dat ik
wilde hebben niet kon krijgen.’
“Vem var det?”, vraagt Julie. ‘Wie
was dat?’
Jean: “Det kan ni inte tvinga mig att
säga!” Letterlijk: ‘Dat kan u niet dwin
gen mij te zeggen!’

Uitspraak å, ä, ö, v en y
å = ‘o’ (båten (‘boot’) heeft de uitspraak
‘boten’)
ä = ‘è’ (hjälp (‘help’) heeft de uitspraak
‘hjèlp’)
ö = ‘eu’ (öl (‘bier’) heeft de uitspraak
‘eul’)
v = ‘w’ (vill (‘wil’) heeft de uitspraak
‘wil’)
y = ‘uu’ (kyss (‘kus’) heeft de uitspraak
‘kuus’)
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Zweedse
krantenkoppen
Een Zweeds toneelstuk als Fröken Julie
van August Strindberg, uit 1888, is met
enige inspanning vrij goed te begrijpen
voor een Nederlander die geen specifie
ke voorkennis heeft van Scandinavische
talen. Maar hoe zit dat met hedendaag
se niet-literaire teksten? Hoe makkelijk
leesbaar zijn die? Uit de krant:
Sex döde i terrorattack mot Israel
(‘Zes doden bij terreuraanval tegen
Israël’)
Recessionen är farligt nära
(‘De recessie is gevaarlijk dichtbij’)
Italienskt fack kaller till strejk
(‘Italiaanse vakbond roept op tot
staking’)
Afghanistan: “Allt vi vill är att leva i
fred”
(‘Afghanistan: “Het enige wat wij
willen is in vrede leven”’)
Cannabis kan bli godkänt läkemedel
(‘Cannabis kan goedgekeurd genees
middel worden’; bli = ‘worden’)
Svåra översvämningar i Pakistan
(‘Zware overstromingen in Pakistan’)

ingen möjlighet att komma ner (...).
(‘De hele wereld is vreemd (...). Ik
heb een droom die zo nu en dan opduikt en die ik me nu herinner. Ik zit
boven op een hoge zuil en zie geen
enkele mogelijkheid om beneden te
komen (...).’)
Jean vertelt dat hij ook weleens zoiets
droomt:
Jag brukar drömma att jag ligger under ett högt träd i en mörk skog. Jag
vill opp, opp i toppen (...).
(‘Ik droom weleens [letterlijk: pleeg
te dromen] dat ik lig onder een hoge
boom in een donker woud. Ik wil naar
boven, naar de top (...).’)
De bediende wil opklimmen, de dochter
van de graaf wil juist omlaag. Dat was in
die tijd natuurlijk vragen om problemen.
De standenmaatschappij staat tussen
Julie en Jean in. Maar ook de liefde zelf,
die de dingen vaak ingewikkelder maakt
dan je zou willen. Hoe zeg je ‘Ik hou van
je’ in het Zweeds? ‘Jag älskar dig.’ Julie
zegt op een gegeven moment, wanhopig:
Jean – Säg att du älskar mig! Kom
och omfamna mig!
(‘Jean – zeg dat je van me houdt! Kom
en omhels me!’)
Het antwoord van Jean:

Filmstjärnor mot skönhetsoperationer.
(‘Filmsterren tegen schoonheidsoperaties’)

Julie houdt aan. Ten slotte zegt Jean:
‘Dat was u!’ “Det var ni!”


Jag vill – men jag törs inte!
(‘Ik wil (wel) – maar ik durf niet!’)
Inderdaad, allting är underligt. (‘De
wereld zit raar in elkaar.’)



U it d e hand

Het loopt die midzomernacht uiteindelijk helemaal uit de hand in de keuken
van de graaf. Er vloeit veel drank, het
gesprek tussen Julie en Jean wordt
steeds vertrouwelijker en ten slotte
gaan ze met elkaar naar bed. Vervolgens breekt er paniek uit, want ze hebben in de toenmalige standenmaatschappij iets gedaan wat niet mag.
Julie had zich eerder die avond al
laten ontvallen: “Allting är underligt.”
(‘De hele wereld is vreemd’). Underligt
is letterlijk ‘wonderlijk’, want under is
‘wonder’.
Allting är underligt (...). Jag har en
dröm som återkommer då och då:
och som jag erinrar mig nu – Jag sitter oppklättrad på en pelare och ser
276
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De Zweedse schrijver August Strindberg (1849-1912).

t

Toen in ...
oktober 1966

Tsjientwol
Redactie Onze Taal

D

eze maand is het 45 jaar geleden dat de Zweedse voetballer Ove Kindvall zijn eerste doelpunt voor Feyenoord maakte.
Op 2 oktober 1966 passeerde hij in de
uitwedstrijd tegen PSV keeper Willie
Heijink met een geplaatste bal in de
rechterhoek.
Op dat doelpunt zouden er nog
vele volgen. In de vijf jaar dat Kindvall actief was voor Feyenoord, scoorde hij in 141 wedstrijden maar liefst
129 keer. Kindvall werd al snel wat
tegenwoordig een ‘clubicoon’ heet, en
dat was niet alleen vanwege al die
goals. Hij was een aardige, bescheiden man, die het erg naar zijn zin
had in Nederland, en ook razendsnel
Nederlands had geleerd – niet op een
cursus, maar door met zijn vrouw Nederlandse kranten te lezen en Nederlandse tv te kijken, en vervolgens uit
te zoeken wat de betekenis was van
de woorden die ze niet kenden.
Met die snelle taalbeheersing paste
Kindvall in wat later een vast patroon
zou blijken te zijn. Want of ze nu
Arnesen, Lerby, Heintze, Thomasson,
Pettersson of Sigþórsson heten, zo
ongeveer elke Scandinavische voetballer die naar Nederland kwam,
stond al snel de pers te woord in vlekkeloos Nederlands.
Andersom gold dat niet. Nederlandse verslaggevers hadden geen
idee hoe je die Scandinavische namen
moest uitspreken, en leken er maar
een gooi naar te doen. Kindvall werd
‘Kientval’ en Lerby ‘Lerbie’.
Er was één uitzondering: de legendarische Herman Kuiphof, de man die
de successen van het Nederlandse
voetbal in de jaren zeventig op tv van
commentaar voorzag. Kuiphof had
van een Scandinavische vriend gehoord dat je Ove Kindvall moet uitspreken als ‘Oewe Tsjientwol’, en
Søren Lerby als ‘Seuren Leerbuu’, en
sindsdien deed hij dat ook consequent.
Werd zijn goede voorbeeld gevolgd? Niet of nauwelijks. Er werd
juist wat lacherig gedaan over zijn in
sommige oren wat aanstellerige
‘Tsjientwol’. Tekenend is dat toen
Kuiphof in 2008 overleed, zelfs de
allerkortste necrologie melding
maakte van de bijnaam die hij had

gekregen: Herman Tsjuiphof.

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

De nozem
en de non

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.

I

n de drukke straat komt een man
aangelopen. Hij gaat staan, pakt zijn
gitaar en begint te vertellen. De
voorbijgangers spitsen hun oren. Eeuwenlang moet het zo zijn gegaan, met
rondtrekkende zangers. Zo’n zanger
was ook Cornelis Vreeswijk (1937-1987),
‘de troubadour van IJmuiden’. Als kind
was hij met zijn ouders naar Zweden
verhuisd. Daar was hij blijven wonen
toen zijn ouders weer terugkeerden. Hij
zong in het Zweeds, met veel succes,
maar af en toe ook nog in zijn moerstaal. In 1966 pakte hij zijn gitaar en
begon ons het verhaal te vertellen van
een nozem en een non. Toen wist iedereen nog wat een nozem was: een
“(m.n. in de jaren 50 van de twintigste
eeuw) stoer geklede, van vetkuif voorziene en door sociale onlustgevoelens
beheerste branieschopper, die zich ’s
avonds met enig machtsvertoon in gezelschap van gelijkgezinden op straat
vertoonde” (Van Dale). En iedereen
wist ook nog wat een non was: “een
vrouwelijk persoon die de kloostergeloften heeft afgelegd”. Een ontmoeting
tussen die twee was bijzonder en wekte
de nieuwsgierigheid. Verboden liefde is
altijd interessant. Vergelijk het middeleeuwse verhaal van Beatrijs, waarin een
non er met een ridder vandoor gaat.
Of De dokter en het lichte meisje, een
roman van S. Vestdijk. Of de president
en de stagiaire met de sigaar. Of de
directeur van het IMF en het kamermeisje. Hoe groter het verschil in rang
en stand, hoe pikanter.



G eh ei me c h arm e

“Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon, / het droevige verhaal van
de nozem en de non.” Zo begint Cornelis Vreeswijk, met zijn licht schorre en
neuzelige stem. Aan het slot van die
tweede regel zingt hij de laatste helft
ervan nog een keer, een beetje vertraagd, en dat zal hij bij alle zestien
coupletten blijven doen. In die wat sullige herhaling zou weleens de geheime
charme van dit lied kunnen liggen. De
voortgang stokt even, er komt wat ironie bij, en tegelijk wordt het publiek
bij de zaak betrokken. De zanger gaat
voor, en wij zingen hem vanzelf traag-

jes na. Zo worden we ook al
bijna gedwongen deze liefde
goed te keuren. Dat is duidelijk de bedoeling van de
zanger. Hij wil ons laten inzien dat er niets mis is met
oprechte liefde tussen twee
mensen. Ook niet als een
van de twee er eigenlijk
voor gekozen had God te
dienen en de ander niets
liever wilde dan zich ’s
avonds, beheerst door sociale onlustgevoelens, met enig
machtsvertoon in gezelschap van gelijkgezinden op
straat te vertonen. “Het is
wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag, / de
nozem was verloren toen hij
in haar ogen zag.” De nozem dient zich aan “met zijn zonnebril
en zijn nauwe pantalon” (dat zal wel
een spijkerbroek zijn geweest, maar
spijkerbroek rijmt niet op non). En de
non? “De non vergat haar plichten en
haar rozenkrans.”
Het speelt zich allemaal af “vroeg in
het voorjaar”, van oudsher het minneseizoen bij uitstek. En net als vroeger
kiezen de gelieven een ‘locus amoenus’,
een ‘bekoorlijke plaats’, voor hun ontmoeting. In de Beatrijs is dat “een foreest, / daer die voghele hadden feest.”
Onze nozem en onze non trekken zich
tortelend terug op een vergelijkbare
plek: het gemeenteplantsoen. “Ze liepen in het plantsoen in de prille lentezon, / en kussen bij de vleet kreeg de
nozem van de non.”


Levensles

Zo had dit liefdesliedje kunnen eindigen. Maar zo eindigt het niet. Het vervelende van een plantsoen is dat het
openbaar is. Er is “een zekere juffrouw
Jansen” die hen daar ziet lopen. Haar
verontwaardiging zorgt ervoor dat het
lied nog tien coupletten langer wordt.
Ze gaat de krant bellen. En de kapelaan. En de kapelaan, al even bezorgd
(“Dat is des duivels werk”), belt de politie. En de politie maakt er een einde
aan. De non en de nozem blijken zich
namelijk op het gras van het plantsoen

te hebben begeven – en dat mag niet.
“En de politie zei dat dat verboden
was.” (En wij laten er dan samen met
de zanger nog eens sloompjes op volgen: “dat het gras verboden was.”)
Vroeger verjoeg God Adam en Eva
uit het paradijs, nu is het de politie. De
nozem krijgt een schop, de non krijgt de
zenuwen en samen krijgen ze een bon.
Al die commotie zorgt ervoor dat er een
einde komt aan de prille liefde tussen
de nozem en de non. “Niet om het een
of ander, maar omdat het niet kon.” De
zanger is het er niet mee eens, maar
het is wel zo: het burgerlijke fatsoen
heeft deze mooie liefde onmogelijk
gemaakt.
Het lied is uit. In het laatste couplet
krijgen we nog een levensles mee.
Vreeswijk pakt het wetenschappelijk
aan. “Volgens Aristoteles weegt een
zoen niet zwaar.” Daar had die oude
Griek dan letterlijk misschien wel gelijk
in, maar figuurlijk is het “zelden waar”.
Een zoen kan zwaarwegende gevolgen
hebben. Dat weten we nu. “Vraag de
non er maar eens naar”, roept de troubadour ons in de laatste regel nog toe,
alvorens weer op te breken en verder te
trekken, op zoek naar een nieuwe straat
en een nieuw publiek dat nog helemaal
niet weet “hoe het eigenlijk begon, / het
droevige verhaal van de nozem en de

non.”
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“Taal is als wijn: hoe
ouder hoe beter”
Purisme in het IJslands en Faeröers
Taalzuiveraars zien het IJslands vaak als
lichtend voorbeeld, omdat die taal al
eeuwenlang leenwoorden weert. Maar
gebeurt dat werkelijk al zo lang? En hoe
gaat het in zijn werk? En wat is de situa
tie op de ook taalkundig gesproken
nabijgelegen Faeröer-eilanden?

Nicoline van der Sijs

E

r zijn maar weinig landen die zo
geïsoleerd liggen als IJsland. En
er zijn maar weinig landen waar
woorden van buitenlandse komaf zó
stelselmatig worden geweerd als IJsland. Is er een verband tussen die ligging en dat purisme? Dat zou suggereren dat de taal zich eeuwenlang in afzondering en zonder invloed van buiten
zou hebben ontwikkeld, en dat het purisme een soort wezenstrek van deze
taal is. Maar als we terugkijken naar de
geschiedenis blijkt het tegenovergestelde: het purisme is van recente datum.


D een s

Bijna vijfenhalve eeuw lang stonden IJsland en de Faeröer onder Deense invloed. In 1397 werden bij de Unie van
Kalmar alle Scandinavische landen onder het Deense koningshuis verenigd. In
1918 kreeg IJsland autonomie en in 1944
werd het land onafhankelijk, terwijl de
Faeröer sinds 1948 een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken
vormen. De politieke band tussen Denemarken, IJsland en de Faeröer zorgde
ervoor dat er eeuwenlang ook een sterke taalkundige eenheid bestond. Het
Deens was de officiële taal, die werd gebruikt door de overheid en in de kerk.
Voor het hoger onderwijs moesten IJslanders en Faeröerders naar Denemarken. Thuis spraken IJslanders meestal
IJslands, maar in de periode tussen
1700 en 1900 was de positie van het
Deens op alle terreinen, ook als thuis278
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taal, heel sterk. Sprekers van het IJslands en het Faeröers gebruikten veel
Deense leenwoorden.
In 1771 ging de IJslandse rector van
de Latijnse school in Skálholt, Bjarni
Jónsson, zelfs zó ver dat hij de IJslanders opriep om in navolging van de Noren en de Faeröerders over te stappen
van het IJslands op het Deens. Immers,
de andere Scandinaviërs konden de IJslanders niet verstaan en dat was nadelig
in de handel en contacten. Jónsson was
een roepende in de woestijn, want juist
in deze periode wortelde het negentiende-eeuwse nationalisme, dat hand in
hand ging met trots op de eigen taal.
Uit de uitspraak van Jónsson blijkt
inmiddels wel dat het IJslands in de
achttiende eeuw zeer afweek van de andere Scandinavische talen: het IJslands
is een archaïsche taal met een conservatieve spelling. Zo ligt de klemtoon in
IJslandse woorden net als in het Oudgermaans op de eerste lettergreep, terwijl in alle andere Germaanse talen het
woordaccent ook op andere lettergrepen
kan liggen.


Ro os k l eu r i g

Ondanks de oproep van de IJslandse
rector om over te gaan op het Deens
was de positie van het IJslands rooskleurig vergeleken met die van het Faeröers. Die taal werd tot de negentiende
eeuw nauwelijks geschreven, laat staan
gedrukt. Het IJslands daarentegen kende sinds 1584 een bijbelvertaling in de

eigen taal. In de daaropvolgende eeuwen drukte de kerk voor de propagering
van het geloof IJslandse religieuze teksten. Sinds het begin van de zeventiende eeuw meende men dat het IJslands
de moedertaal was van alle Scandinavische talen en oorspronkelijk gesproken
werd door alle Scandinaviërs. Maar de
trots op de taal leidde in die periode
niet tot een puristische beweging, zoals
de Lage Landen en Duitsland die kenden: er stond geen IJslandse Simon
Stevin of Hugo de Groot op die de wiskunde of de rechtstaal verrijkte met
allerlei nieuwvormingen.
De negentiende eeuw vormt een
omslagpunt: zowel in IJsland als op de
Faeröer ging men zich actief met de taal
bemoeien. Uit die periode dateert het
IJslandse purisme. Dat er veelal gedacht
wordt dat dit veel ouder is, zal te maken
hebben met het al genoemde archaïsche
karakter van de taal. Gedurende de hele
negentiende eeuw werd er in IJsland
gewerkt aan het opbouwen en standaardiseren van de taal en het zuiveren
daarvan van buitenlandse, met name
Deense invloed. Een belangrijk medium
vormde het invloedrijke tijdschrift
Fjölnir, dat in 1835 werd opgericht. In
het eerste nummer benadrukten de
redacteuren het belang van de IJslandse
taal voor een IJslandse natie. Ze pleitten ervoor leenwoorden uit het IJslands
te weren en wezen op het glorieuze verleden van de taal, waarin saga’s als de
Edda waren geschreven. “Taal is als

Illustratie: Matthijs Sluiter

van alle Scandinavische talen verzameld.
Ook de Faeröer kennen, sinds 1984,
een Faeröerse taalraad: ‘Føroyska málnevndin’ (zie www.fmn.fo). Maar de
situatie op deze eilanden is niet vergelijkbaar met de IJslandse: tot op heden
is Deens er naast Faeröers de officiële
taal. De taalraad ziet weliswaar toe op
de officiële woordenschat en schrijft
voor veel begrippen gereconstrueerde
Faeröerse woorden voor. In de spreektaal echter worden – anders dan in het
IJslands – nog steeds veel ingeburgerde
Deense woorden gebruikt, en ook internationale en Engelse begrippen zijn dikwijls via het Deens ontleend.


wijn: hoe ouder hoe beter”, schreven zij.
In deze eeuw slaagden de IJslandse taalzuiveraars erin de meeste Deense leenwoorden te vervangen door IJslandse.


Ta alra ad

Het Faeröers werd als taal voor het eerst
serieus bestudeerd en beschreven door
Jens Christian Svabo (1746-1824). Hij
vreesde dat de taal onder Deense druk
zou uitsterven. Die vrees was gerechtvaardigd: in de achttiende eeuw hadden
de Faeröer-eilanden slechts 5000 bewoners en de economie van de eilanden
was geheel afhankelijk van Denemarken.
Svabo schreef een Faeröers-Deens-Latijns
woordenboek en hij verzamelde volksballaden in het Faeröers. Geen van de
werken van Svabo verscheen nog tijdens
zijn leven. Toch geldt diens werk als het
begin van het geschreven Faeröers en
van de bevrijding van het Faeröers van
het Deens.
In de loop van de twintigste eeuw
werd de taalzuivering in IJsland overgenomen door de overheid. In 1964 stelde
het ministerie van onderwijs en cultuur
de IJslandse taalcommissie in, ‘Íslensk
málnefnd’ (zie www.islenskan.is), die
voorlichting geeft op het gebied van taal,
en spellinglijsten en IJslandse termen
voor nieuwe begrippen publiceert. De
Scandinavische landen hebben bovendien een eigen ‘taalunie’, onder de naam
Ekspertgruppen Nordens Sprogråd. Een
van de projecten is Nordterm-Net; daarin is een groot aantal terminologielijsten

F é sb ó k

Hoe zit het in het begin van de eenentwintigste eeuw met het purisme in het
IJslands en Faeröers? Daarnaar hebben
de dialectologen Anke en Pieter van
Reenen deze zomer veldwerk gedaan.
Ze hebben een paar bewoners van
Faeröer-eilanden en enkele IJslanders
gevraagd welke woorden ze gebruiken
voor enkele moderne begrippen. De
antwoorden hebben wij aangevuld via
internet en met de hulp van informant
Heimir Freyr Viðarsson. In het kader
op deze bladzijde is achter de woorden
aangegeven hoe ze zijn samengesteld.
Uit de voorbeelden blijkt dat zowel
het Faeröers als het IJslands ook nu nog
zeer puristisch is: het aantal leenwoorden is ver in de minderheid, en de enkele leenwoorden (zoals voor ‘Facebook’
of ‘downloaden’) zijn aangepast in spelling. Facebook werd Fésbók, waarbij

het interessant is dat fés in het IJslands
eigenlijk ‘smoel’ betekent, dus een negatieve klank heeft; in Fésbók echter is het
een neutraal woord.
De meeste woorden zijn nieuwgevormde samenstellingen, waarbij men
soms heeft voortgeborduurd op oudere
purismen. Zo is sími, in het IJslands
sinds eind negentiende eeuw het woord
voor ‘telefoon’, een betekenisuitbreiding:
het woord sími betekent oorspronkelijk
‘draad’. In laptop gebruikt men voor het
tweede deel het gewone woord voor
‘computer’, telda of tölva, dat letterlijk
‘teller’ betekent. Aardig is gemsi voor
‘gsm’; het IJslandse gemsi betekent
‘schaap van een jaar of een winter oud’,
en wordt ook gebruikt als negatieve aanduiding voor een persoon; het is een
afleiding van gamall (‘oud’). Het woord
wordt tegenwoordig voor een mobiele
telefoon gebruikt vanwege de klankgelijkenis met gsm.
Verder blijkt dat er soms verschillende
varianten naast elkaar bestaan: dan is er
kennelijk nog geen consensus over het te
gebruiken begrip. Er bestaan ook dialectverschillen, vooral op de verschillende
Faeröer-eilanden. En, zo hebben Anke en
Pieter van Reenen ervaren, onder jongeren bestaat een verschil in houding: de
meeste jonge Faeröerders geven de voorkeur aan eigen Faeröerse woorden boven
Engelse leenwoorden, terwijl de IJslandse jeugd een laconiekere houding heeft
tegenover leenwoorden. Als zij die houding ook op latere leeftijd volhouden,
zal het IJslands in de toekomst een deel
van zijn bijzondere positie en puristische

imago verliezen.

IJslandse en Faeröerse woorden voor moderne
begrippen
		
Faeröers
IJslands
apenstaartje
kurla (‘krulletje’)
att-merki (‘at-teken’)
beeldscherm skærm (‘raam, scherm’)
skjár (‘raam, scherm’)
container
bingja (‘vat’)
gámur (‘opberger’)
design
sniðgeving (‘vormgeving’)
hönnun (‘mooi gemaakt’)
downloaden
taka niður (‘neer-, binnenhalen’)
hala niður (‘neer-, binnenhalen’); 	
				 dánlód(a)
Facebook
Fjesabòkin
Fésbók, Feisbúkk
laptop
fartelda (‘gaan-teller, mobiel-teller’) fartölva (‘gaan-teller, mobiel				 teller’)
mobiel/gsm
fartelefon (‘gaan-telefoon’)
farsími (‘gaan-draad’); gemsi
sms(en)
sms(a)
smáskilaboð (‘kleine boodschap’); 	
				 sms(a)
usb-stick
geymi
minniskubbur (‘geheugen-blokje
				 (chip)’;
			
minnislykill (‘geheugen-sleutel’);
			
usb-kubbur (‘usb-blokje, usb-chip’);
			
usb-lykill (‘usb-sleutel’)
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Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

D

e IJslanders (en de Faeröerders) zijn trots op hun eigen
taal. Daarom hebben ze een
taalraad ingesteld die er onder meer op
let dat de woordenschat een zo zuiver
mogelijke afspiegeling van het oorspronkelijke IJslands dan wel Faeröers
blijft. Om dit te bereiken stelt de raad
op gezette tijden een woordenlijst samen waarop de inheemse woorden voor
uitheemse nieuwe zaken en begrippen
prijken. De bevolking van IJsland
schijnt de voorgestelde neologismen
dankbaar over te nemen. Verdient dit
taalbeleid navolging in Nederland, België en Suriname? En zou de Nederlandse Taalunie zich dus moeten inspannen
om een dergelijke lijst samen te stellen
en algemeen ingang te doen vinden?

Voorstander

Landen hebben een standaardtaal om
hun burgers makkelijker met elkaar te
laten communiceren. Alleen is een suc-

Hom of kuit

Moeten we het IJslandse
purisme volgen?
cesvolle standaardtaal niet alleen een
communicatiemiddel, maar ook een
symbool van de eenheid van dat land.
In dat licht zijn leenwoorden ongewenst, want die accentueren juist de
verschillen tussen bevolkingsgroepen –
de verschillen tussen mensen die weten
hoe je het desbetreffende woord uitspreekt in het land van herkomst
(‘zjuuudorãnzje’) en mensen die dat
niet weten (‘sudderans’). Tussen geletterden die weten met wat voor diakritische tekens het voltooid deelwoord van
uploaden getooid dient te worden en
minder geletterden die dat niet weten.
En vooral het verschil tussen managers
die telefonistes proberen te werven door
hen ‘advisor inward mobility’ te noemen
en de aspirant-telefonistes die deze verbale fopspeen niet doorzien.
Natuurlijk kost het wat inspanning
om leenwoorden te vermijden: je moet
aantrekkelijke nieuwe woorden verzinnen en deze ingang doen vinden, maar
IJsland laat zien dat die
moeite loont. Daar komt
bij dat de IJslandse woordensmeden vooral werk
maken van computertermen, met andere woorden: zaken waarvoor veel
mensen bang zijn. De neologismen maken een beetje duidelijk waar het bij
die termen om gaat, en
dat is niet alleen leerzaam
maar ook geruststellend.

Tegenstander

De middeleeuwse Edda is dankzij het IJslandse purisme voor IJslanders
betrekkelijk makkelijk te lezen.

280
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Leenwoorden zijn per definitie nuttig, anders zou
men er toch niet over
piekeren om ze uit een andere taal over te nemen?
Bovendien zijn veel leenwoorden internationalismen: woorden die ook in
andere standaardtalen
overgenomen zijn. Een
hoge dichtheid van internationalismen maakt een
taal snel leerbaar: voor
een Nederlander is het
Engelse en Franse tele-

phone makkelijker dan het Duitse Fernsprecher.
Leenwoorden zijn dus goed nieuws
voor kenniswerkers en andere immigranten die onze economie willen versterken. Die IJslanders geven met hun
neologismen precies het tegengestelde
signaal: vreemdeling, blijf weg.
En dan is er nog iets: volgt uit het
feit dat de IJslanders braaf de woorden
overnemen die hun op een lijstje worden verstrekt, dat de Nederlanders dat
ook zullen doen? Nee, natuurlijk. Daarvoor zijn de samenlevingen te verschillend. Nederlanders zullen nieuwe
woordbedenksels pas overnemen als er
een belasting op nodeloze leenwoorden
zou komen. Het zou dus een puur symbolische maatregel worden. Zonde van
de tijd, belachelijke donquichotterie.
Wat vindt u ervan?
Moeten we het IJslandse
purisme volgen?
Geef voor 24 oktober uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘We moeten het IJslandse purisme volgen’ of ‘We moeten het
IJslandse purisme niet volgen’ naar
de redactie van Onze Taal, Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende

aflevering de uitslag.

Uitslag vorige
stemming
Moet de Troonrede nog duidelijker? De
vraag van de vorige keer heeft de lezers
van Onze Taal bepaald niet uit hun slaap
gehouden. Er reageerden 67 lezers.
36 van hen (54%) vinden de Troonrede
duidelijk genoeg. Volgens de overige
31 (46%) moet het allemaal nog helder
der.
Uit de reacties op het forum blijkt
trouwens dat men het informatiegehal
te van de rede sowieso niet al te hoog
inschat.

a

Taaltest
Taaladviesdienst
Vanwege het thema van dit nummer
is ook de taaltest van een Scandinavisch
sausje voorzien. Alle woorden behoren
overigens wel tot de Nederlandse woor
denschat.

A. Test uw spellingkennis
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

fiord
fjord
fjort
knäckebröd
knækkebrød
knekkebrød
noordse stern
Noordse stern
Noorse stern
suèden schoenen
suèdeschoenen
suède schoenen
vikingschip
Vikingschip
Vikingsschip

B. Vergroot uw woordenschat
1. Dannebrog
a. Deens brood
b. Deense heerser
c. Deense vlag
2. jarl
a. zeeroverhoofdman
b. zwartebessensoort
c. Zweedse graaf
3. telemark
a. bergweide
b. skitechniek
c. telraam
4. tölt
a. figuur bij kunstrijden
b. gang van een paard
c. primitieve tent

C. Zoek de fouten
1. De Oslose eigenaresse van een drietal
Deense dogs trachte met IJslandse
Kronen te betalen voor haar bed-enbreakfastarrangement op de Faerøer.
2. Toen ze verteld werd dat alleen be
dragen in Euro óf in Deense Kroon
voldeden, sloeg ze wild om haar heen
met haar hoog gehakte Zweedse
klompen.

Van Aaf tot z

Hej

O

p 18 april 2011 kreeg ik een mail waar ik even van schrok. De
onderwerpregel luidde: “Aaf, we willen je iets vertellen.”
Als mensen je iets willen vertellen en dat zo aankondigen, is
het meestal slecht nieuws: dat er iemand dood is, dat je relatie over vijf
minuten uit zal zijn, dat die ene koffie die je al jaren koopt ineens uit het
assortiment gehaald is.
Maar toen zag ik dat het een mail van Ikea was. Toen ik hem opende,
kwam het verhaal dat Ikea me wilde vertellen. “Het verhaal achter onze
keukens …”, begon de mail, en hij vervolgde: “Hej* Aaf, wat je smaak of
budget ook is, bij IKEA slaag je altijd voor een keuken.” Midden in deze
tekst stond in een ander lettertype: “*Hej is Zweeds voor ‘Hallo’.”
Dat Ikea een vreemde invloed heeft op de Nederlandse taal, weten we
allang. Generaties middelmatige cabaretiers en columnisten zijn groot
geworden met grappen over de namen van Ikea-kasten en -banken. En
generaties Ikea-shoppers klagen over Ikea’s irritante neiging om iedereen
te tutoyeren, en dat ook nog op een neerbuigende manier (een bord in
de winkel waarop niet ‘Kassa’ staat, maar: “Hier mag je afrekenen”. Hej,
bedankt, Ikea!).
Dat weten we.
Maar Ikea heeft nog meer rare taalneigingen, waaronder dus die mails
van ze, die alle leden van de Ikea Family krijgen. Ze beginnen tegenwoordig altijd met je voornaam. “Aaf, haal jij alles uit je kast?” “Aaf, profiteer als eerste van PLUNDRA.” Dat heeft nog iets indringenders dan dat
gejij en gejou. Ik ben geen tutoyeerzeur, maar als je me ongevraagd
tutoyeert, zeg dan tenminste nog: ‘Beste Aaf’ of ‘Waarde Aaf’, maar niet:
‘Aaf’ of ‘Hej* Aaf’. Dat voelt een beetje alsof je van de overkant van de
straat naar me staat te gillen.
In dat Hej zie ik nog een andere neiging van Ikea waar ze steeds meer
aan doen: het Zweeds. Tuurlijk, al die meubels hebben allang Zweedse
namen, behalve, opmerkelijk genoeg, boekenkast Billy, hun alltime bestseller. Maar ook andere verschijnselen in de winkel worden Zweeds. De
uitverkoop heet geen uitverkoop meer bij Ikea, en geen sale zoals bij veel
hippe winkels, maar PLUNDRA. MET HOOFDLETTERS.
En de volgeplaste ballenbak, die vroeger ‘Het Kinderparadijs’ heette,
heet sinds een tijdje ‘Småland’. Wat weer jammer is voor de komende
generatie middelmatige cabaretiers en columnisten, want die kunnen
dan geen grappen meer maken over de verwarrende en daardoor komische oproep die er vroeger elke vijf minuten door elk Ikea-filiaal klonk:
‘Pietje wil graag opgehaald worden uit Het Kinderparadijs.’

Aaf Brandt Corstius

D. Extra
In het IJslands worden de tekens þ en ð
(in hoofdletters: Þ en Ð) gebruikt. Welke
klanken geven ze weer, en hoe heten
deze letters?
De antwoorden vindt u op bladzijde 283

van dit nummer.
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Arjen van Veelen

Ingepakt

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de

Pröduct van het Jaar !
®

consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

B

egrijp me niet verkeerd, ik heb
niets tegen knäckebröd, zolang
je het geen godenspijs noemt.
Knäckebröd is scheepsbeschuit: goedkoop, compact, lang houdbaar. Legervoedsel. Dat wisten de Vikingen duizend jaar geleden al.
In 1960 introduceerde Verkade
knäckebröd ook in Nederland, mede
omdat, aldus de bedrijfswebsite, “het
thema ‘gezond eten’ in die tijd populair
begon te worden”. Vandaar ook de
reclamecampagne van Verkade-Wasa
voor ‘light’ knäckebröd, in de jaren
tachtig, met de slogan “Pöndje lichter”.
Prima. Want dat is inderdaad het voornaamste wat je van knäckebröd kunt
zeggen: ’t is gezond.
En een beetje kartonnerig soms.
En een aanslag op je verhemelte. Als
je er boter op smeert, breekt het. Zoals
de naam al voorspelt: knäckebröd is
Zweeds voor ‘knakbrood’, oftewel
‘breekbrood’. Maar ach, wie lijnen wil,
moet lijden. Niet voor niets bestaat er
een Zweeds synoniem voor knäckebröd:
hårdbröd. Dat betekent: ‘hard brood’.
Eerlijke naam.



Babb el s

Ikea maakt het crackertje evenmin veel
mooier dan het is. Dat bedrijf verkoopt,
behalve hout en hardboard, ook hårdbröd. Je vindt het in de onlinecatalogus
onder het kopje ‘Zweedse delicatessen’.
Daar staat dit:
Productinformatie
KNÄCKEBRÖD FLERKORN. Knäckebröd meergranen
Verpakkingsmaat en gewicht:
Pakketten: 1
Belangrijkste voordelen:
Een meergranenknäckebröd. Serveren bij het ontbijt met beleg naar
keuze of als tussendoortje.
Afmeting gemonteerd product:
Nettogewicht: 250 g
Belangrijkste voordeel van meergranenknäckebröd? Dat het meergranenknäckebröd is. Dat is pas helder en
zonder opsmuk communiceren. Wat zou
het fijn zijn als alle crackers zo waren.
Maar nee. Het voormalige armenvoedsel heeft tegenwoordig babbels
gekregen en valt je bij het ontbijt lastig
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met persoonlijke vragen. “Heb jij een
actieve levensstijl?”, wil een doosje
Wasa van me weten. En Vitalu vraagt:
“Veel te doen en de hele dag lekker
bezig zijn?” En daarna: “Welke cracker
past er bij jou?”
Laat me met rust, waar bemoeien
jullie je mee.


Luchtige Maïsborrelnoten Guacamole &
Jalapeño en NESTLÉ PyjamaPapje®. Dat
was nog een bescheiden zelffelicitatiefestijn vergeleken met 2010, toen er 28
producten Product van het Jaar werden,
waaronder ook een doosje crackers, ditmaal van Vitalu.

Welke cracker past bij u?

Ti p to p l i e f d e s l e v e n

Het brutaalst is Bolletje. “Knäckebröd,
maar dan van bakkers van Bolletje! Is
dat nu zo bijzonder?” Neuh, nu je het
zegt, inderdaad niet zo bijzonder. Bolletje: “Wij vinden van wel!”
Op het doosje staat ook een stempel
met de tekst: “Product van het Jaar
2011® – Als lekkerste beoordeeld”.
Beoordeeld door wie? Door jou en mij.
Op de website Productenvanhetjaar.nl
staat dat duizenden consumenten is
gevraagd wat zij in 2011 het meest “vernieuwende” product vonden. Ze kozen
knäckebröd.
Wat heeft hen bezield? De enquête
bestond uit vragen als: “In welk opzicht
vormt het product een verbetering in
uw dagelijkse leven?” En: “Hoe maakt
het u het leven gemakkelijk of levert
het de meerwaarde die u nodig heeft?”
Wat zeg je op zo’n vraag? Dat je sinds
knäckebröd in je leven kwam weer dartel en vitaal rondhuppelt? Dat je liefdesleven weer tiptop is dankzij knäckebröd?
Mij hebben ze in elk geval niks gevraagd. Maar ik zou geantwoord hebben dat ik geen bezwaren heb tegen
knäckebröd, zolang je het maar geen
godenspijs noemt of zelfs ook maar
Product van het Jaar®.
Relativerende voetnoot: in 2011 werden er liefst 24 producten Product van
het Jaar 2011®. Behalve knäckebröd bijvoorbeeld ook Kauwgom Groene Thee,

(advertentie)

Geïnspireerd
geraakt om
Zweden te
bezoeken?

Het land van rust,
ruimte, natuur, culinaire
schatten, Kurt Wallander
en Astrid Lindgren.

www.visitsweden.com

Reacties
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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.
De redactie kan 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.

Bahasa
Willem Mooijman - Velp

D

e juli/augustusaflevering van Joop van
der Horsts column ‘Horstlog’ gaat over
het verdwijnen van de Nederlandstalige
uitzendingen van Radio Nederland Wereld
omroep. Daarin heeft hij het over “Engels,
Chinees, Arabisch en Bahasa”. Met de laat
ste term bedoelt hij het Indonesisch. Bahasa betekent echter enkel ‘taal’; de correcte
aanduiding voor het Indonesisch is Bahasa
Indonesia. De misvatting dat de taal van
Indonesië ‘Bahasa’ heet, is waarschijnlijk
ontstaan doordat de onafhankelijkheidsbe
weging in Nederlands-Indië de leus voerde:
“Satu bangsa, satu bahasa, satu negara:
Indonesia” (‘één volk, één taal, één land:
Indonesië’).

Naschrift Joop van der Horst
Dat bahasa oorspronkelijk ‘taal’ bete
kent, is mij bekend. Zoals oorspronkelijk
Duits ‘volkstaal’ of ‘van het volk’ bete
kende. Is Duits nu een verkeerde naam?
Helemaal niet. De etymologie schrijft
namelijk niet voor hoe een woord of een
naam tegenwoordig gebruikt wordt.
Zelfs de Indonesische collega’s spreken
over ‘Bahasa’ als ze in het Nederlands
over hun taal vertellen ...

Makreel
Joan Luijt-Verheij - Goes

R

ik Smits schrijft in het juli/augustus
nummer in zijn artikel ‘Haring of kuit’
over allerlei in Nederland voorkomende
benamingen voor de haring in zijn verschil
lende culinaire hoedanigheden. Hij gaat
daarin ook in op het verschil tussen koud
roken en warm roken van vis. Dit laatste
heet ook wel stomen.
Als aanvulling op dit artikel wat informa
tie over de makreel. Wat een ‘gerookte ma
kreel’ genoemd wordt, is meestal wat wij
vroeger in Den Haag een ‘gestoomde ma
kreel’ noemden, dus een warm gerookte
makreel. Makreel wordt ook koud gerookt.
Deze variant is bij de vishandel meestal
moeilijk te verkrijgen; als je niet oppast,

krijg je een gestoomde makreel. Waar ik ze
wél kon kopen, in bijvoorbeeld Amsterdam
en Utrecht, moest je duidelijk vragen om
een ‘zoute makreel’. In Zeeland worden ze
verkocht als ‘spekmakreel’.

anders is nog groter, dan mag je het woord
als niet gebruiken.’ Op grond van die regel
werd twee keer zo groot als door taalgebrui
kers gehypercorrigeerd tot twee keer zo
groot dan – je kon het tot voor kort dage
lijks lezen, ook in kwaliteitskranten. Maar
deze fout begon toch te jeuken, en onder
het motto ‘alles beter dan als’ werd twee
keer zo groot dan opgewekt veranderd in
twee keer groter dan. Probleem opgelost?
Nee, want twee keer groter dan is hetzelfde
als drie keer zo groot als. ‘De Griekse schuld
is twee keer groter dan de Portugese’ – ik
heb door al dat geharrewar geen idee meer
wat daarmee bedoeld wordt, en dat mid
den in de eurocrisis.
Hadden hun groter als maar goed gevon
den, dan was het nu niet zo’n bende in de

wereld.

Route-informatie
Aad van Westen - Pijnacker

A

fgelopen zomer moest ik denken aan
de ‘Horstlog’-column die Joop van der
Horst een tijdje geleden (december vorig
jaar om precies te zijn) schreef over zoge
noemde ‘portalen’ boven de snelwegen
waarop route-informatie staat. Van der
Horst ergerde zich – en volkomen terecht
volgens mij – aan mededelingen als ‘Brie
nenoord 16 minuten’. Want wat heb je daar
aan als je niet weet hoelang je normaal ge
sproken over die afstand doet? Heb je met
die 16 minuten vertraging of is er juist niks
aan de hand?
Ik weet niet of Rijkswaterstaat Onze Taal
leest, maar deze zomer viel mij op dat de
tekst op die borden veranderd is. Ik las nu
bijvoorbeeld “Knpt. Kleinpolderplein 12 min.
+ 8”. Dat was inzichtelijk, en het klopte nog
mooi ook: ik stond acht minuten in de file,
en was er precies na twintig minuten.

Groter als
Jan Peter Dopheide - Leiden

I

n het juli/augustusnummer behandelt
Berthold van Maris in zijn artikel ‘De baas
over de taal’ de vraag wie nu eigenlijk de re
gels van de Nederlandse grammatica vast
stelt. In dit stuk komt onder anderen Jaap
de Rooij, geestelijk vader van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst, aan het woord,
over onder meer de kwestie groter dan /
groter als. Ik heb mij altijd hartstochtelijk
verzet tegen het gebruik van groter als,
maar De Rooij heeft gelijk als hij zegt: “Er
zou eigenlijk niks op tegen zijn om te zeg
gen: ‘Groter als is net zo goed als groter
dan.’” Want wat is er gebeurd?
Wie ‘groter als’ zei, kreeg vroeger een
tik op zijn vingers. Hij leerde daarmee een
regel, die luidde: ‘Als iets groot is en iets

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 281)
A. Spelling

1.
2.
3.
4.
5.

b.
a.
a.
c.
b.

fjord
knäckebröd
noordse stern
suède schoenen
Vikingschip

B. Woordenschat

1. c.
		
2. a.
		
3. b.
		
4. b.
		

de Deense vlag (rood met een
wit kruis)
zeeroverhoofdman (bij Denen
en Noren)
skitechniek (genoemd naar
Noorse provincie)
gang van een paard (m.n. van
IJslandse pony’s)

C. Fouten

1. doggen, trachtte, kronen, bed-andbreakfastarrangement, Faerøer (Van
	Dale), Faeröer (Groene Boekje en Witte Boekje) of Færøer (Witte Boekje)
2. haar verteld werd, euro’s, kronen, om 	
zich heen, hooggehakte
D. Extra

De letter þ wordt ‘thorn’ genoemd, de ð
‘eth’ of ‘edh’. Deze IJslandse letters zijn
vergelijkbaar met de Engelse th: de
thorn klinkt als de stemloze th in thing,
de ð als de stemhebbende th in this. Ze
zijn als aparte letters toegevoegd aan
het IJslandse alfabet. Beide letters zitten
in het veelvoorkomende woord það, dat
‘het’ of ‘er’ betekent. In het Nederlands
kunnen ze worden weergegeven met th
(voor de þ) en dh (voor de ð). Zo wordt
de naam van Ajax-spits Sigþórsson vaak
geschreven als ‘Sigthórsson’.
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Langer taalvaardigheid op school
Op weg naar beter taalonderwijs
Het tweejaarlijkse congres van Onze
Taal staat dit jaar in het teken van
‘Taal leren’. Vooruitlopend hierop
een pleidooi vanuit het veld voor een
andere inrichting van het vak Neder
lands in het voortgezet onderwijs.

Drs. Jaap van Ree
docent Nederlands, Ede



L it e r atuur

Het onderdeel literatuur zou dan in
tweeën moeten worden gedeeld: een
verplicht deel jeugdliteratuur en een
vrijwillig deel volwassenenliteratuur.
Dat is niet in overeenstemming met
de referentieniveaus, maar ik denk dat
daar goede argumenten voor zijn.
De meeste leerlingen zitten in de onderbouw nog midden in de jeugdliteratuur en genieten daarvan. Je kunt niet
van hen verwachten dat ze in de grote
vakantie tussen onder- en bovenbouw
ineens die jeugdliteratuur ontgroeid
zijn. Daar moeten ze rustig de tijd voor
krijgen, het is een proces dat nog jaren
kan duren. Helaas leeft bij het voortgezet onderwijs het idee dat dit proces
eventueel onder een vorm van dwang
versneld moet worden, maar daardoor
zal de leerling eerder een boek sluiten
dan openen. Dat is een zeer trieste ontwikkeling, waar we snel vanaf moeten.

Laat de leerlingen nog rustig genieten
van hun jeugdliteratuur, analyseer die
teksten samen op een voor hen prettige
manier en gebruik goede fragmenten –
overigens ook bij de lessen taalvaardigheid. Daarmee houden we meer leerlingen aan het lezen dan nu het geval is.
Dan gaan ze op den duur heus vanzelf
wel naar de volwassenenliteratuur,
misschien ver na het voortgezet onderwijs.
Boekenlijsten waarop titels staan die
de leerlingen met plezier hebben gelezen, hebben een zeer positieve impact.
Boekenlijsten met verplichte, vaak totaal niet begrepen ballast daarentegen
hebben een zeer negatief effect op de
verdere leesgewoonten van de leerling.
Met een basisopleiding taalvaardigheid
van de basisschool en een aansluitende
vervolgopleiding taalvaardigheid inclusief jeugdliteratuur bij het voortgezet
onderwijs zullen we studenten krijgen
die hun taal goed beheersen en zonder
taalproblemen hun studie kunnen beginnen. Daarnaast zullen ze voor hun
ontspanning een boek, misschien wel
‘een volwassen boek’ pakken. Een forse
verandering in het taalonderwijs? Misschien, maar in tegenstelling tot veel
grote veranderingen in het voortgezet
onderwijs kost deze verandering geen

cent extra. Wel levert zij veel op.
Foto: Anda van Riet

K

inderen leren hun moedertaal
bijna vanzelf, doordat ze er
voortdurend en overal mee bezig zijn. Op de basisschool krijgen ze ook
nog eens taalonderwijs, in de vorm van
dagelijkse taallessen. Toch zijn er aan
het einde van het voortgezet onderwijs,
vooral bij de overgang naar het hoger
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, veel klachten over de
taalvaardigheid van de leerlingen.
Dat zou weleens kunnen liggen aan
het feit dat het taalonderwijs op de middelbare school, en dan vooral in de bovenbouw (vanaf de vierde klas), sterk
verschilt van dat in het basisonderwijs,
en van de natuurlijke vorm van taal
leren. De taallessen in de bovenbouw
zijn een klein onderdeel van het vak
Nederlands, en ook het aantal lesuren
daar is veel lager dan op de basisschool.
Het gaat daarin ook niet meer om dagelijks oefenen en herhalen.



van de zogeheten tweede fase. Op de
universiteit zie je die scheiding trouwens ook. Taalvaardigheid moet een
verplicht vak blijven, want dat is een
noodzakelijke basis voor alle vakken, ja
zelfs voor het hele leven. Hierin moeten
de onderdelen spelling, stijl, formuleren, interpunctie en grammatica uitvoerig worden behandeld en – dát dus
vooral ook – geoefend en herhaald.

Sc h ei d i n g

De afgelopen jaren zijn er in opdracht
van het ministerie van Onderwijs zogeheten referentieniveaus voor taal (en
rekenen) ontwikkeld. Daarmee kunnen
leraren hun leerstof opbouwen tot een
doorlopende ‘leerlijn’, van basisschool
tot en met voortgezet onderwijs. Nu is
het nog zo dat in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs het accent op de
taalvaardigheid ligt, en in de bovenbouw
literatuur centraal staat. Dat onderdeel
is interessant voor de leerlingen die Nederlands gaan studeren, maar voor veel
anderen is het verplichte ballast, die hun
leesplezier alleen maar verpest.
Ik pleit ervoor de vakken taalvaardigheid en literatuur te scheiden. Dat is al
eens eerder voorgesteld, bij de invoering
284
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Taalvaardigheid moet op de middelbare school langer een verplicht vak blijven.

Congres Onze Taal: ‘Taal leren’

D

it jaar – het jaar waarin het
Genootschap Onze Taal tachtig
jaar bestaat – staan we tijdens
het tweejaarlijks congres stil bij de oorsprong van ieder taalgebruik: het leren
van taal. Hoe leren we taal? Is er iets mis
met het vak Nederlands? Wat is de invloed van de nieuwe media op taalvaardigheid? Moeten kinderen inderdaad zo
vroeg mogelijk ook Engels leren? Kunnen
we anders naar grammatica kijken?
Op al deze onderwerpen wordt ingegaan door deskundige sprekers die hun

Foto: Michel Kievits

Zaterdag 26 november 2011, Chassé Theater, Breda
vakgebied op boeiende, bevlogen en
inzichtelijke wijze weten te presenteren.
Bovendien geven de cabaretiers Herman
Finkers en Lenette van Dongen hun heel
eigen draai aan het onderwerp.
We nodigen u van harte uit bij het
congres aanwezig te zijn.


B e r e i kba a rhe i d

Het Chassé Theater ligt op tien minuten
lopen vanaf het station van Breda. Sinds
april is Breda vanuit de Randstad (Amsterdam via Rotterdam) met de Fyra zeer

Programma
10.00 uur

Theaterfoyer geopend, koffie/thee in foyer, informatiemarkt

10.30 uur

Theaterzaal open

10.45 – 10.50 Welkom door Onze Taal-voorzitter Ernst Numann en
			
congrespresentatrice Martine Tanghe
10.50 – 11.10

Opening door een bijzondere eregast

11.10 – 11.35
			
			

LEZING “Meneer, waarom moeten we dat kennen?” – dr. Peter-Arno
Coppen (hoogleraar Vakdidactiek Radboud Universiteit Nijmegen en
redacteur van Onze Taal) over een andere kijk op grammaticaonderwijs

11.35 – 12.00
			
			

LEZING ‘Anarchisme in de schrijftaal’ – dr. Hans Bennis (hoogleraar Taal-	
variatie en directeur Meertens Instituut) over de nieuwe media en de
beheersing van het Nederlands

12.00 – 12.30
			
			

Groenman-taalprijs
12.00 – 12.10 juryrapport en prijsuitreiking aan Herman Finkers
12.10 – 12.30 reactie prijswinnaar

12.30 – 14.00
			

LUNCHPAUZE
Informatiemarkt, klassieke muziek, Onze Taal-taalquiz

14.00 – 14.25
			
			

LEZING ‘Hoe eerder hoe beter?’ – dr. Paula Fikkert (hoogleraar Eerste
Taalverwerving, Radboud Universiteit Nijmegen) over wat de wetenschap
ons leert over baby’s, de moedertaal en vroeg een vreemde taal leren

14.25 – 14.50

CABARET door Lenette van Dongen

14.50 – 15.15
			

LEZING ‘Leer! Dan ken je wat’ – Geert van Istendael (schrijver) over
taalonderricht als de weg tot volksverheffing

15.15 – 15.45
			
			
			
			

FORUMDISCUSSIE onder leiding van Mieke van der Weij over de
toekomst van het vak Nederlands in het onderwijs. Volkskrant-columniste
Aleid Truijens in discussie met Toon van der Ven (leraar Nederlands en 		
voorzitter van de vereniging Levende Talen) en Trudy Coenen (lerares
Nederlands en lerares VO van het jaar 2010).

15.45 – 16.00 Presentatie woord van het jaar 2011 en afsluiting door Ernst Numann

snel te bereiken (vanuit Amsterdam in
een uur, elk half uur). Met de auto is
het Chassé gemakkelijk te vinden, en in
de omgeving is er voldoende parkeergelegenheid.
	A a nme l d i n g

De aanmeldingskaart vindt u in het hart
van het septembernummer van Onze
Taal. (Als u geen kaart hebt, kunt u
bellen met Onze Taal: 070 - 356 12 20.)
Stuur de ingevulde kaart zo spoedig
mogelijk naar het genootschap. De
entreeprijs voor het congres bedraagt
e 25,– voor leden en e 35,– voor nietleden. De plaatsen in de zaal worden
vooraf toegewezen en gereserveerd;
wilt u samen met een ander komen en
naast elkaar zitten, gebruik dan één
aanmeldingskaart.
	Lu n c h

U kunt met de aanmeldingskaart tevens
een lunchdoos bestellen. Daarin vindt u
drie belegde broodjes, fruit en een
snoepreep. De lunchdoos kost e 10,–.


B e ta l i n g

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekening 115040 van Genootschap Onze Taal in Den Haag worden
half november de bestelde kaart(en) en
lunchbon(nen) toegestuurd. De betaling
(o.v.v. ‘taalcongres’) dient uiterlijk 25
oktober binnen te zijn. Vanuit België
kunt u betalen op postrekening 0001635566-49. Speciale wensen (rolstoelvoorzieningen, vegetarische lunch,
enz.) graag vermelden op de kaart.
De hoofdsubsidiegever voor het congres is het Nederlandse ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het congres wordt verder financieel
gesteund door de M.A.O.C. Gravin van
Bylandt Stichting en de Van den Berch

van Heemstede Stichting.
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 0
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Gaston Dorren
Onze taal is helder én subtiel, eenvoudig én rijk.

Onze taal is de beste [4]

De helderheid
van onze getallen

Ook rijmen, tellen en schelden kunnen we als de
beste. Dat we een hoge dunk hebben van het
Nederlands, is dus terecht. Of toch niet? Gaston
Dorren vergelijkt onze taal met de talen van de
rest van Europa.

W

at kunnen we in het Nederlands toch goed tellen en
rekenen. Onze telwoorden
zitten helder in elkaar en zijn makkelijk
te leren: boven de 12 hoef je alleen nog
maar de uitgang -tig en de woorden
honderd en duizend te onthouden. Als je
die woorden kent, zijn alle telwoorden
tot een miljoen vrij eenvoudig te snappen. De rangtelwoorden (zoals vijfde)
zijn helemaal simpel: tot en met 19 zet
je ‑de achter het hoofdtelwoord (twaalfde), daarboven ‑ste (dertigste). Alleen
eerste, derde en achtste zijn spelbrekers.
Helemáál perfect is het Nederlandse
telwoordensysteem natuurlijk niet. Wie
onze taal leert, verwacht drietien en
viertien, tweetig, drietig en viertig en
uiteraard achtig (of achttig). Ook is het
even wennen dat het Nederlands de
volgorde van de cijfers soms niet respecteert: in de uitspraak van 23 komt immers de drie voorop. Twintigendrie zou
logischer zijn. Maar ach, er zijn wel
meer Europese talen die dat omdraaien
(zoals Deens, Duits en Sloveens). Plus
Arabisch – en tenslotte gebruiken wij
Arabische cijfers.
De Nederlandse telwoorden hebben
dus wel wat hebbelijkheden, maar die
zijn klein vergeleken bij die van andere
talen.


So mmen

Vrij bekend zijn de vreemde kostgangers
die het Frans herbergt, zoals ‘zestigtien-acht’ (78) en ‘vier-twintigen’ (80).
In Keltische talen als Bretons en Welsh
duiken verrassingen op als ‘twee op vijftien op twintig’ (37), ‘half honderd’
(50), ‘twee-negen en vier-twintig’ (98)
en ‘vier-twintig min één’ (79). Dat zijn
geen getallen meer, dat zijn sommen.
Ook het Deens bezondigt zich daaraan. In de reeks van tientallen duikt
daar het woord tres op, dat sterk lijkt op
tre (‘drie’). Betekent tres dus ‘dertig’?
Nee: het staat voor ‘zestig’ – drie keer
twintig, vandaar die gelijkenis met het
woord voor ‘drie’. In de reeks van tientallen staat ook halvtreds. Is dát dan
‘dertig’? – het suggereert immers sterk
‘half zestig’. Maar nee, ook niet: halvtreds is ‘vijftig’ (tweeënhalf keer twin286
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Tachtig is in het Frans ‘vier twintigen’.

tig). Voor wie desondanks nog in het
Deens wil leren tellen: ‘dertig’ is tredive.
Of tredve.
Ook in het Turks is er met 30 iets
vreemds aan de hand. Dit telwoord,
otuz, lijkt namelijk totaal niet op het
woord voor 3, üç. (De letters u en ü lijken voor het oog wel op elkaar, maar
dat is toeval.) Net zo lijken de Turkse
woorden voor 20, 40 en 50 niet op die
voor 2, 4 en 5. Alsof de oude Turken
geen enkel verband zagen tussen die
getallen.


Numme r 9 4 7

In het Spaans is het niet zozeer het
hoofdtelwoord dertig dat zich vreemd
gedraagt, als wel het rangtelwoord dertigste. Sterker nog: bijna alle Spaanse
rangtelwoorden doen vreemd. Waar de
hoofdtelwoorden zich in de loop der
(Middel)eeuwen geleidelijk uit het
Latijn ontwikkelden, zoals de meeste
Spaanse woorden deden, daar werden
de meeste rangtelwoorden boven de
5 door taalgeleerden kunstmatig ontleend aan het Latijn toen dat al een
dode taal was. Met als gevolg dat er
tussen de hoofd- en rangtelwoorden
geen regelmatig verband bestaat. ‘Dertig’, om bij dat voorbeeld te blijven, is
in het Spaans treinta, maar ‘dertigste’
is trigésimo. Om het extra ingewikkeld
te maken krijgt bij langere rangtelwoorden elk onderdeel zijn eigen uitgang. Zodat ‘947ste’ in het Spaans,
letterlijk vertaald, ‘negenhonderdste

veertigste zevende’ heet (nonigentésimo
cuadragésimo séptimo). Geen wonder
dat Spaanstaligen deze woorden mijden
als de pest en meestal hun toevlucht
nemen tot de formulering ‘nummer
947’.
De Slavische talen, zoals Russisch,
Pools, en Servisch, Kroatisch en Bosnisch, hebben op het eerste gezicht
makkelijke, regelmatige telwoorden –
misschien wel makkelijker en regelmatiger dan het Nederlands. Maar deze
talen hebben dan weer eindeloze grammaticále complicaties opgelopen. Sommige getallen gedragen zich als bijvoeglijke naamwoorden, andere als zelfstandige naamwoorden, hetgeen tot heel
andere naamvalsverbuigingen leidt.
Zo kent het nederige getal 2 in het Servisch, Kroatisch en Bosnisch zes en in
het Pools zelfs zeven verbogen vormen.
Het Russisch heeft dan weer zijn eigen
gril: op getallen die eindigen op 1, 2, 3
of 4 volgt een enkelvoud. In correct
Russisch spreekt men dus wel van ‘19
dagen’, maar van ‘21 dag’.
Kortom, al zijn de Nederlandse getallen niet helemaal volmaakt, ze behoren
wel tot de absolute top van Europa. Of
niet?
Bijna, maar niet helemaal. Want het
Welsh heeft geprofiteerd van de ‘wet
van de bevorderlijke achterstand’ (de
tegenhanger van de ‘wet van de remmende voorsprong’). Juist omdat deze
taal van oudsher zo’n hersenverstuikend
moeilijk telsysteem kende, met telwoorden als ‘twee-negen’ (18) en ‘vier op
tien en drie-twintig’ (74), is er daarnaast een alternatief ontstaan. De oude
getallen zijn nog wel in zwang, bijvoorbeeld voor data. Maar als een moderne
Welshtalige rekent, noemt hij 37 ‘drie
tien zeven’ en 79 ‘zeven tien negen’.
Hetgeen dus betekent: drie tientallen
plus zeven en zeven tientallen plus
negen. Dat systeem wordt consequent
volgehouden, ook met honderdtallen en
hoger.
Minder schilderachtig dan het oude
systeem, zeker. Maar wel veel praktischer en helderder. Zó helder dat zelfs
het Nederlands er niet aan kan tippen. 

Taaladviesdienst

Vraag en antwoord

Gevangenisstraf riskeren

Faris.’ Waar komt dat eerder vandaan,
en betekent het hetzelfde als vroeger?

?

Is riskeren juist gebruikt in de zin ‘De
dader riskeert twaalf jaar gevangenisstraf’?

!

!

Ja. Riskeren heeft verschillende beteke
nissen. Veel woordenboeken noemen al
leen de betekenis ‘wagen, op het spel zet
ten’, zoals in ‘Hij riskeerde zijn leven’ of
‘Op deze manier riskeer je je relatie.’ Maar
daarnaast bestaat de betekenis ‘gevaar
lopen’, ‘het gevaar lopen van’; die wordt
vermeld in de grote Van Dale (2005) en
Het witte woordenboek (2007). Het is die
betekenis die bedoeld is in ‘De dader
riskeert twaalf jaar gevangenisstraf.’
Dit gebruik is nog niet tot alle woorden
boeken doorgedrongen, maar dat is waar
schijnlijk een kwestie van tijd.

Bureaulaadje/bureaulaatje

?
!

Is een kleine bureaulade een bureaulaadje of een bureaulaatje?

Bureaulaatje met een t is juist, ook al
schrijf je bureaulade met een d. Bij de ver
kleinvorm van woorden als lade, chocolade
en trede moet worden uitgegaan van de
verkorte vormen chocola, la, tree, enz. – en
dat levert laatje, chocolaatje en treetje op.
Bij een woord dat eindigt op een a, e, o of
u wordt die klinker namelijk verdubbeld in
de verkleinvorm; het is bijvoorbeeld ook
alineaatje, autootje en menuutje.
De verkleinvorm van bijvoorbeeld lade
zou theoretisch ook wel ladetje kunnen
zijn, maar meestal wordt de toonloze slot-e
van het grondwoord niet uitgesproken in
de verkleinvorm; en die wordt dan ook niet
geschreven. In dat geval wordt uitgegaan
van de verkorte vorm van het grondwoord,
als die tenminste bestaat. De verkleinvorm
van karbonade bijvoorbeeld is karbonaadje,
omdat er geen vorm karbona bestaat.

Opel Astra’s/Opels Astra

?

Wat is het meervoud van namen als
Opel Astra en Samsung Galaxy? Komt
de meervoudsuitgang achter het eerste
of achter het tweede deel?

!

Er is geen regel die bepaalt waar de
meervoudsuitgang moet komen bij
combinaties van een merknaam (Opel,
Samsung) en een product- of typenaam
(Astra, Galaxy). In het algemeen lijkt er een
voorkeur te zijn voor de meervoudsuit
gang aan het einde: Opel Astra’s, Samsung
Galaxy’s, Ford Escorts, Philips Senseo’s, etc.
De namencombinatie wordt dan meer als
een geheel opgevat.

Rijden hier meerdere ‘Opels Astra’ of ‘Opel
Astra’s’?

Maar het komt ook voor dat juist het
eerste deel de meervoudsuitgang krijgt,
vooral als het tweede deel een cijfer- of
lettercombinatie is: Peugeots 207, Citroëns
CX. Dat gebeurt vermoedelijk omdat de
merknaam dan meer als de kern van de
combinatie wordt gezien. Maar Peugeot
207’s en Citroën CX’en zijn ook wel mogelijk.

Dit wordt/worden appartementen

?

‘Dit worden appartementen’, hoorde
ik iemand op straat zeggen die naar
een bouwplaats wees. Is dat worden wel
juist?

!

Ja, een zin als ‘Dit worden appartemen
ten’ is correct Nederlands. Hoewel het
enkelvoudige dit hier het onderwerp is,
komt er toch een meervoudige persoons
vorm. Die wordt veroorzaakt doordat de zin
een naamwoordelijk deel van het gezegde
bevat dat in het meervoud staat, namelijk
appartementen.
Normaal past de persoonsvorm zich, wat
enkelvoud of meervoud betreft, aan het on
derwerp aan. Maar als het onderwerp het,
dat of dit is, voert het naamwoordelijk deel
van het gezegde de boventoon. Vandaar
bijvoorbeeld ook: ‘Dit zijn de minister en
haar man’, ‘Dat worden vast bijzondere
beelden’, ‘Het blijven spannende weken’,
‘Het lijken mij aardige mensen.’ In al deze
zinnen is sprake van een naamwoordelijk
gezegde (met als koppelwerkwoord achter
eenvolgens zijn, worden, blijven en lijken).
Soms luidt zowel het onderwerp als het
naamwoordelijk deel van het gezegde het,
dit of dat, terwijl de zin wel op meerdere
zaken of personen slaat. Ook dan is een
meervoudige persoonsvorm mogelijk:
‘Noeste werkers, dat zijn het.’

Vroeger en/of eerder

?

Je kunt zeggen ‘Rianne was vroeger
op het feest dan Faris’, maar ook
‘Rianne was eerder op het feest dan

Er is in zinnen als deze nauwelijks bete
kenisverschil tussen eerder en vroeger.
Hooguit zou je kunnen zeggen dat vroeger
iets meer de nadruk legt op het feit dat
Faris ook al aan de vroege kant was – dus
dat Rianne nóg vroeger was.
Eerder is ontstaan als de vergrotende
trap van eer, een oud woord voor ‘vroeg’
(verwant aan het Engelse early); eerder is
dus letterlijk ‘vroeger’. De overtreffende
trap van eer was eerst, oftewel ‘vroegst’.
Ook werd eerste het rangtelwoord bij het
getal één, waar het etymologisch gezien
overigens niets mee te maken heeft. Eer is
in deze betekenis uitgestorven, maar leeft
nog wel voort als voegwoord met de betekenis ‘voordat’, zoals in ‘Bezint eer ge
begint.’
Van vroeg bestaan dus in de praktijk
twee vergrotende en overtreffende trap
pen: vroeger - vroegst en eerder - eerst.

Aan de betere/beterende hand

?

Iemand schreef laatst dat hij na een
ziekte “aan de betere hand” was.
Moet dat niet aan de beterende hand
zijn?

!

Nee, al zullen de meeste mensen aan de
beterende hand wel duidelijker vinden.
Volgens de woordenboeken zijn aan de beterende hand en aan de betere hand allebei
mogelijk. Sommige noemen nog een der
de variant: aan de beterhand. In de praktijk
lijkt aan de beterende hand in Nederland het
meest voor te komen en aan de beterhand
in België; aan de betere hand komt in beide
landen voor.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zou aan de beterende
hand “minder nauwkeurig” zijn dan aan
de betere hand, maar juist de variant met
beterende lijkt het oudst te zijn. Vergelijk
bare constructies zijn aan de winnende
hand en aan de verliezende hand; hand heeft
hier de figuurlijke betekenis ‘kant, zijde’;
aan de beterende hand is dus, in de woor
den van het WNT, “aan dien kant waar men

betert”.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1600
taalkwesties: www.onzetaal.nl/taalad
vies. De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
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Riemer Reinsma
Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft
Abel Tasman inderdaad Tasmanië ontdekt?
Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de
vinger over de landkaart gaat. Riemer Reinsma
gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek ‘Namen
op de kaart’ op in.

T

weetalige straatnamen zijn in
Nederland niet gebruikelijk. Natuurlijk, we hebben Friesland
met zijn vertalingen – het Fries boven
aan het bordje en het Nederlands daaronder, of omgekeerd. En in bijvoorbeeld
Maastricht staat onder de Nederlandse
naam soms de dialectversie, dus Looierstraat én Lurestraot. Maar sinds enkele
jaren vallen er in de Chinese wijken van
Amsterdam en Den Haag ook straatnaambordjes te ontwaren waar de
Nederlandse naam vergezeld gaat van
Chinese karakters.
Belangrijke verschillen met het Fries
of Maastrichts zijn er wel. Het idee was
vooral dat de naambordjes de nieuwsgierigheid van de Nederlandse bezoekers zouden opwekken, zo meldde John
Lie, de secretaris van de Chinese ondernemersvereniging, toen in 2005 de Amsterdamse bordjes werden aangebracht.
Bij Friese of Limburgse namen speelt
dat motief nauwelijks een rol. Daar gaat
het er vooral om dat de sprekers van
streektalen het gevoel krijgen dat hun
taal serieus genomen wordt.



si erlijke kra bb el s

De Zeedijk in
het Chinees
damse ‘Chinatown’ waar je onder het
‘gewone’ Nederlandse naambordje ook
een bordje met (in iets kleiner formaat
dan de Nederlandse letters) een rijtje
Chinese karakters kunt ontwaren.
Heel aardig, die sierlijke Chinese
krabbels, maar wat betekenen ze nu
eigenlijk? De argeloze Nederlandse bezoeker komt dat niet te weten. Jammer,
want achter sommige Chinese vertalingen gaat veel taalvernuft schuil. De
vertaalcommissie, bestaande uit Chinezen, heeft zich er bepaald niet met een
jantje-van-leiden van afgemaakt. John
Lie vertelde vijf jaar geleden in het
blad OpNieuw, Krant voor de Nieuwmarkt hoe dat precies in zijn werk ging.
De naam van de Geldersekade werd in
het Kantonees – het meest gesproken
Chinese dialect in de Amsterdamse Chinezenwijk – vertaald als ‘Kiu tak si kai’,
en weergegeven met vier karakters, dus
met vier tekens die geen individuele
klanken aanduiden (zoals onze letters)
maar hele woorden en woorddelen.
Maar ‘Kiu tak si kai’ is niet echt een
vertaling van het woord Geldersekade,
het is eerder een klanknabootsing ervan. Als je de vier karakters letterlijk
vertaalt, krijg je – we houden de Chinese volgorde aan: ‘Chinezen die buiten
China wonen’ - ‘goede eigenschappen’ ‘mensen’ - ‘straat’. Kort samengevat:
‘de straat waar goede Chinese expats
wonen’.
Foto: Saskia Aukema

Een tweede verschil, dat hiermee samenhangt, is dat de Chinese namen
lang niet allemaal letterlijke vertalingen
zijn van de Nederlandse namen. Neem
de Geldersekade in Amsterdam. Dat is
een van de vijf straten in het Amster-

Namen op de kaart

De Zeedijk in het Chinees: ‘Sin tak kai’, oftewel ‘liefdadigheidsstraat’.
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Ook de Chinese naam voor de Zeedijk is bedoeld als een nabootsing van
de Nederlandse klanken, zonder dat er
een poging is gedaan tot een echte vertaling. In het Chinees heet hij ‘Sin tak
kai’. Van een zee of een dijk is geen
sprake, de Chinese naam betekent ‘liefdadigheidsstraat’, of ‘straat van de goede eigenschappen’.


E xoti sc he ro m a nti e k

In sommige andere Chinese straatnamen schemert de betekenis van de Nederlandse naam wél door. Daar heeft
men niet geprobeerd de Nederlandse
klanken na te bootsen. Zo is ‘Shun fung
lee’ de Chinese naam voor de Stormsteeg. Shun betekent ‘meegaand’, fung is
‘wind’. De Chinezen hebben de naam
dus wat minder ‘ruw’ gemaakt. Bijna
letterlijk vertaald is ook ‘San kwon
cheong’, de Chinese naam voor de
Nieuwmarkt. San betekent ‘nieuw’,
kwong cheong is ‘plein’.
In één geval hebben de Chinese
naamgevers geprobeerd allebei te doen:
niet alleen zo letterlijk mogelijk vertalen, maar tegelijk de Nederlandse klanken nabootsen. Probeer maar te raden
welke Nederlandse straat bedoeld wordt
met de Chinese naam ‘Bat tah ngoi kai’.
Om het ietsje makkelijker te maken: het
gaat om de straat waar vroeger heel
veel Chinese restaurants waren. Nog
steeds te moeilijk? Dan volgt hier de
betekenis: bat tah is ‘altijd het doel bereiken, ook in verre windstreken’, ngoi
is ‘binnen’, kai is ‘straat’. Inderdaad:
de Binnen Bantammerstraat. Die verre
windstreken zijn een zinspeling op de
verre scheepsreizen in de tijd van de
VOC (Bantam is de stad op Java waar
Cornelis Houtman in 1596 aankwam).
In 2005, toen de Chinese naambordjes hun intrede deden, was niet iedereen ervan gecharmeerd. Sommige nietChinese buurtbewoners reageerden geschokt, en het neonazistische internetforum Stormfront vreesde dat dit de opmaat werd voor Arabische straatnaambordjes. Maar nu, in 2011, is iedereen
er positief over: het geeft de buurt een
vleugje exotische romantiek. En de Chinezen? Die gebruiken intussen vooral

de Nederlandse namen.

Horstlog

Oproep:
Blufscrabble
toernooi

B

Yoeke Nagel

lufscrabble. Mogelijk had u er
als scrabbelaar al eens mee te
maken. Het is te herkennen aan
redeneringen als: ‘Ja hoor, radipus bestaat echt! Het is een soort inktvis. Hij
kwam in het Middellandse Zeegebied
plotseling veel voor na Hiroshima. Z’n
verschijning zal wel te maken hebben
gehad met mutaties, maar er is nooit
veel onderzoek naar gedaan en er werd
geen ruchtbaarheid aan gegeven. Na
dertien maanden verdween de radipus
vanzelf weer. Zorgelijke gedachte wel,
hè?’
Tijdens het eerste Internationale
Nederlandse Blufscrabbletoernooi op
26 november 2011 wordt radipus zeker
goed gerekend. De spelregels van Blufscrabble zijn dezelfde als voor het gewone scrabble, maar in elke beurt moet
ten minste één woord worden gelegd
dat (nog) níét in het woordenboek
staat. Bij dat woord moet je bovendien
een betekenisomschrijving geven die
door je medespelers in meerderheid
wordt goedgekeurd. De theorie moet
dus overtuigend zijn. ‘Do-re-vi-ma-sol;
uit de novemische toonladder’ kan dan
voldoende zijn om 36 punten binnen te
halen met het woord vi.
Uitgebreide talenkennis geeft een
voorsprong bij Blufscrabble, maar een
levendige fantasie kan net zo goed leiden tot een uitstekende score.
De winnaar van het toernooi ontvangt een Gouden Chimot, ontworpen
en uitgevoerd door de Groningse kunstenares Pol Wijnberg. Dat het toernooi
een groot succes wordt, staat nu al
boven snok. Blufscrabble reludeert
namelijk in hoge mate.
Inschrijven (e 10,–) voor het eerste
Internationale Nederlandse Blufscrabbletoernooi op 26 november 2011 in De
Oude Viltfabriek in Amersfoort: ga naar
www.blufscrabble.nl. Toeschouwers zijn
welkom en betalen eveneens e 10,–.
Vooraf reserveren is noodzakelijk. Meer

informatie bij yoeke@yoeke.com.

Het ontbrekende schaakstuk

I

eder jaar moet ik aan beginnende letterenstudenten uitleggen wat het
structuralisme in de taalkunde inhoudt. Dat is niet eenvoudig. Ik weet
niet hoe u het doet, maar ik begin dan met het schaakspel. Aan de
hand van het schaken laat zich namelijk volgens mij het belangrijkste idee
van het structuralisme goed verklaren.
Iedereen heeft weleens een schaakbord gezien, en iedereen kent ook
wel min of meer de schaakstukken. En bijna iedereen kent ook de spelregels. Dus wat je met een loper of een pion kunt doen, hoe je stukken
kunt slaan en wanneer je koning schaak staat. Meer is niet nodig.
Stel je nu voor dat je wilt gaan schaken. Het bord wordt klaargezet en
de stukken worden opgesteld, elk op hun voorgeschreven plaats. Dan blijkt
dat er een witte toren ontbreekt. Moeten we nu afzien van ons partijtje
schaken?
Volstrekt niet. De oplossing ligt zelfs erg voor de hand, en ook de onnozelste student kan het recept bedenken: we nemen gewoon een knoop,
een luciferdoosje of een kurk, en die moet dan maar even dienen als witte
toren. Klaar is Kees.
Dit is een leerzame situatie. Ze leert ons dat allerlei eigenschappen van
een witte toren helemaal niet belangrijk zijn. Vorm, kleur en materiaal zijn
blijkbaar totaal onbelangrijk. Anderzijds is wél van belang: de beginpositie
op het bord (in de hoek), datgene wat je ermee mag doen (verplaatsen
over rechte banen) en niet te vergeten: de mogelijkheid om dit ‘schaakstuk’
te onderscheiden van alle andere. Hadden we enkel knopen, dan zou het
bijna een damspel worden.
De conclusie moet zijn dat in het schaakspel de ‘materiële’ eigenschappen van de stukken irrelevant zijn, terwijl alles wat er wél toe doet, door
de spelregels opgelegd wordt. En dat is, zou je kunnen zeggen, het basisidee van het structuralisme in de taalkunde. Neem nu de woorden. Bijna
alle ‘eigenschappen’ van een woord zijn op zichzelf onbelangrijk, toevallig
of willekeurig, maar de spelregels van de taal bepalen wat je ermee kunt
doen. En vandaar de stelling van De Saussure (de grondlegger van het
structuralisme) dat niet de onderdelen samen het geheel vormen, maar dat
het geheel uitmaakt wat zijn onderdelen zijn.
Nou ja, genoeg daarover. Al jaren vraag ik mij af of die zo goed voorstelbare situatie van het ontbrekende schaakstuk zich ook echt soms voordoet.
Gebeurt het weleens dat men in plaats van een ontbrekend stuk een ander
dingetje gebruikt? Komt zoiets in de literatuur weleens voor?
Ja. Ik heb al twee voorbeelden. Het eerste komt uit Jenna Blum, Het
familieportret (2010, blz. 24): “Dit spel, zo heeft Max haar verteld, is nog
van zijn vader geweest, en dáárvoor van diens vader. Een van de originele
zwarte pionnen is verdwenen en vervangen door een stompje houtskool,
en Anna’s koningin mist haar kroon.”
En kort daarna kwam ik een tweede voorbeeld tegen, in Detlev van
Heest, Pleun (2010, blz. 74): “ ‘We gaan schaken.’ ‘Dat heb ik al zeker tien
jaar niet meer gedaan. Ik neem wel zwart. Dan kan ik het daaraan wijten.’
Een witte pion ontbrak. Daar nam hij een blauw vlakgommetje voor.”
Zouden er nog meer voorbeelden in de literatuur zijn? Ik kan er niks
aan doen, maar met dit soort opgaven mag ik me nu eenmaal graag onledig houden. Ik hou me dan ook graag aanbevolen voor aanvullingen.
Hoe meer details u voor mij hebt, hoe liever het mij is.

Joop van der Horst
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 0

289

Aanbiedingen voor lezers
Nu met combikorting:
Nederlandse woorden
wereldwijd plús
Calendarium, van
Nicoline van der Sijs

H

et Nederlands
heeft maar liefst
17.000 woorden aan
andere talen uitge
leend, en al deze woor
den – uit 138 talen uit
alle uithoeken van de
aarde – zijn terug te
vinden in Nederlandse
woorden wereldwijd.
Dit naslagwerk is enig in zijn soort: nooit
eerder werden alle uitleenwoorden uit één
taal in één boek verzameld. Nederlandse
woorden wereldwijd vertelt hoe en waarom
de woorden in het buitenland terecht zijn
gekomen, en wat er vervolgens met ze
gebeurde. Worden ze nog steeds gebruikt?
Is de betekenis nog hetzelfde? Aan het
woordenboekdeel gaat een uitvoerige
cultuurhistorische beschrijving vooraf.

C

alendarium van de
Nederlandse taal
geeft een chronologisch
overzicht van de histori
sche, culturele en poli
tieke gebeurtenissen die
invloed hebben gehad
op de vorming van onze taal. Wat heeft het
Nederlands overgehouden aan de Romei
nen, de Kruistochten, de komst van Joden
en zigeuners, de walvisvaart en de Franse
tijd? Hoe groot was de invloed van bijvoor
beeld politici en taalwetenschappers? Het
komt allemaal voorbij, jaartal voor jaartal,
in dit mooi verzorgde boek.

Tijdelijk samen voor e 64,90
(29% korting)
Nederlandse woorden wereldwijd (gebonden,
met stofomslag en leeslintje, 768 blz., winkel
prijs:  64,90) en Calendarium van de Nederlandse taal (gebonden, met stofomslag, 338
blz., winkelprijs:  26,95) zijn uitgaven van
Sdu Uitgevers. Combiprijs:  64,90. België:
 74,95. Bestelcode: combi Van der Sijs.

Taalagenda

Dialectatlas

W

elke woorden
gebruikt men
in Nederland zoal
om een spijkerbroek
aan te duiden? Hoe
worden de r, de g en
de h in de verschil
lende delen van ons
land uitgesproken? De Dialectatlas van het
Nederlands brengt de regionale variatie
van het Nederlands in woorden, klanken,
woordvormen, zinnen en namen in kaart.
Het boek bevat ongeveer 150 paginagrote
kaarten waarop de verspreiding van een
taalverschijnsel wordt getoond. Het boek
wordt ingeleid met een hoofdstuk over de
geschiedenis van de Nederlandse dialecten. Zie ook het septembernummer.

Introductieprijs e 39,95
Dialectatlas van het Nederlands van Nicoline
van der Sijs e.a. (Bert Bakker, gebonden,
360 blz.). Introductieprijs:  39,95. België:
 42,95. Bestelcode: dialectatlas.

Etymologie van
het Limburgs

W

aar komen
prachtige Lim
burgse woorden als
joeks, labberlot, nonnevot en zoermoes van
daan? Betekent riddekuul ‘belachelijk’?
Het antwoord vindt u
in het Limburgs etymologisch woordenboek van de bekende dia
lectetymoloog Frans Debrabandere. Een
gedegen naslagwerk over de rijke geschie
denis van de woordenschat van Neder
lands en Belgisch Limburg.

e 4,95 korting voor lezers van
Onze Taal
Limburgs etymologisch woordenboek
(Davidsfonds, gebonden, 450 blz., winkel
prijs  39,95). Prijs:  35,–. België:  38,–.
Bestelcode: Limburgs.

B estelinformatie
U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).
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D

e Taalagenda
2012, een fraaie
bureau-agenda in
ringband, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze Taal
van het Nederlands
heeft. Een heel jaar
lang kunt u genieten van boeiende en on
verwachte weetjes over woorden en uit
drukkingen, profiteren van nuttige tips en
taaladviezen en uw taalgevoel trainen met
puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt na
tuurlijk óók nog uw dagelijkse en wekelijkse
afspraken in de agenda bijhouden.

Thuisgestuurd voor e 12,90
Taalagenda 2012 (bureau-agenda in ringband)
is verschenen bij Bekking & Blitz. Prijs:
 12,90. België:  18,90. Bestelcode: agenda.

Schatkamers
van de taal

W

oordenboeken
zijn er in soor
ten en maten, van
meerdelige alomvattende taalschatkamers tot gespecialiseerde jargonlijsten. Ze gaan over
wetenschap, syno
niemen, spreekwoor
den, etymologie, dialecten en wat al niet.
Het Nederlands kent er honderden, wellicht
duizenden. In Van woordenlijst tot woordenboek gaat lexicoloog Piet van Sterkenburg
in vogelvlucht langs alle Nederlandse
woordenverzamelingen, vanaf het Oudnederlands tot nu aan toe – alle belangrijke,
opmerkelijke of anderszins noemenswaar
dige woordenboeken komen erin aan bod.
Het overzicht wordt voorafgegaan door een
beschrijving van de woordenboeken uit de
(Klassieke) Oudheid, waardoor de lezer een
compleet beeld van de historie van het
woordenboek krijgt. Het boek is rijk geïllustreerd. Piet van Sterkenburg is emeritus
hoogleraar lexicologie en was hoofdredacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

e 4,– korting voor lezers van
Onze Taal
Van woordenlijst tot woordenboek is versche
nen bij Scriptum (gebonden, 392 blz., winkel
prijs  49,95). Prijs:  45,95. België:  48,95.
Bestelcode: woordenlijst.

(advertentie)

Spreekwoorden
van Erasmus

nie

uw

I

n 1500 verscheen de
eerste uitgave van de
Adagia van Erasmus
(1466-1536), een verza
meling van 818 citaten –
spreekwoorden, gezeg
den en aforismen – die
hij had verzameld uit
klassieke werken. Hij
voorzag de citaten van uitgebreide toelich
tingen, waarin hij vaak ook zijn visie gaf op
morele en politieke onderwerpen, en op
het functioneren van kerk en staat. Het
boek bleek de eerste bestseller in de ge
schiedenis van de boekdrukkunst. Erasmus
bleef zijn hele leven aan de Adagia werken;
bij zijn dood omvatte de verzameling 4151
spreekwoorden. Een ruime selectie daaruit
is nu uitgebracht als onderdeel van de ‘Ver
zamelde werken’, die worden gepubliceerd
door Athenaeum – Polak & Van Gennep.
De adagia werden uit het Latijn vertaald en
toegelicht door Jeanine De Landtsheer.

Korting voor lezers
Onze Taal

Met deze bonnen (of een kopie daarvan)
betaalt u in de boekhandel €12,50
per kalender

✁
Kindertaalkalender 2012
De Kindertaalkalender! Met iedere
dag een interessante vraag, een
gedicht, spreekwoord, opdracht,
mop of een puzzel die met taal te
maken heeft. (8-12 jaar)

Voor meer informatie:

Leestekens

www.sdu.nl/taal

Hebt u altijd meer willen weten over
de finesses van het kommagebruik, of
de toepassing van gedachtestreepjes?
Op 10 november geeft de Taaladvies
dienst een leestekencursus in de centrale
bibliotheek van Tilburg (van 13.30 tot
16.30 uur). Leer uw teksten met flair te
verduidelijken en te verlevendigen met
leestekens!

✁
Geschiedeniskalender 2012
De achttiende editie van de
Geschiedeniskalender, met elke
dag een vraag over het verleden.
Op een speelse manier uw
kennis van het verleden testen
en verrijken.
ISBN: 978 90 12 58255 1
Prijs: € 15,95

Boekwoorden

D

e wereld van het
boek wordt be
volkt door bibliofielen,
antiquaren, boekverko
pers, typografen, druk
kers en binders, en die
hebben een eigen
woordenschat. Die
woorden staan centraal
in het Boekwoordenwoordenboek van boekhistoricus J.A. Bron
gers. Het geeft tekst en uitleg over woor
den die te maken hebben met schrift, tekst,
illustratie, uitgeven, drukken, binden, boek
handel en bibliotheken, waarbij ook ency
clopedische informatie wordt gegeven die
je niet snel in een woordenboek verwacht.
Naast de lemma’s over boekentermen zijn
ook korte biografietjes van bekende men
sen uit het boekenvak opgenomen. Herzie
ne en (nu) geïllustreerde heruitgave; eerde
re edities verschenen in 1989 en 1996.

e 4,– korting
Boekwoorden-woordenboek is een uitgave
van Bekking & Blitz (ca. 400 blz., winkelprijs:
 29,90). Onze Taal- prijs:  25,90. België:
 28,90. Bestelcode: boekwoorden.

S pe l l i n g

Actienummer 901-90360

Prijs: € 15,95

Adagia verschijnt op 28 oktober (gebonden,
500 blz.). Prijs:  34,95. België:  37,95.
Bestelcode: adagia.

De Taaladviesdienst van Onze Taal verzorgt binnenkort weer taalcursussen,
in november bijvoorbeeld in Tilburg.

Hebt u een goede basiskennis van de
spellingregels, maar wilt u ook de twijfel
gevallen met zelfvertrouwen oplossen?
Kom dan op 3 november naar de centrale
openbare bibliotheek van Tilburg voor de
spellingcursus van de Taaladviesdienst
(van 10.30 tot 16.15 uur). Spaties, streep
jes, hoofdletters, tussenletters en werk
woordsuitgangen zijn na deze cursus
geen probleem meer.

ISBN: 978 90 12 58257 5

Thuisgestuurd voor e 34,95

Cursussen
Taaladviesdienst

Actienummer 901-90377
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

Pr i j z e n

Leden van Onze Taal betalen e 129,–
(spelling) en e 99,– (leestekens). Het
cursusmateriaal, waaronder het boek
Spelling geregeld resp. Leestekens geregeld,
is bij de prijs inbegrepen.
Aanmelden kan via cursus@onzetaal.nl
of 070 - 356 12 20. Zie voor meer informa
tie www.onzetaal.nl/taaltrainingen.

✁
Taalkalender 2012
De negentiende editie van de
Onze Taal Taalkalender, met
elke dag een andere invalshoek.
Iedere dag bijzondere feiten en
wetenswaardigheden over de
Nederlandse taal.
ISBN: 978 90 12 58256 8
Prijs: € 15,95

Actienummer 901-90384
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

✁
Actieperiode van 1 oktober t/m 31 december
2011. Alleen geldig in Nederland.

Contributie Onze Taal
2012
De diverse tarieven voor 2012 zijn als
volgt vastgesteld:
• Nederland, België, Ned. Antillen,
Aruba, Suriname
e 33,50
• buitenland binnen Europa e 46,–
• buitenland binnen Europa
priority
e 48,–
• buitenland buiten Europa e 56,–
• CJP
e 28,–
• collectief abonnement
	- basisabonnement
e 55,–
- alle volgende
e 16,50
• los nummer
e 5,–
• digitaal abonnement
(zonder lidmaatschap)
e 33,50
• digitaal abonnement
voor lid-abonnees
e 15,50
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Tamtam

Taalniveau in basisonderwijs
gestegen

Nieuwe rage: scrabble
op de smartphone

H

D

et taalniveau in groep 4 en groep 8 van het basisonderwijs is gestegen.
Dat meldde het Cito op grond van zijn jaarlijkse peilingsonderzoek, uitgevoerd in 2010 (en niet te verwarren met de Cito-toets).
De resultaten van het onderzoek in groep 8 zijn gebaseerd op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De relatief grootste vooruitgang is te zien bij de woordenschat, waar ook sprake is van een trendbreuk: meisjes presteren op dit onderdeel nu even goed als jongens; in voorgaande jaren deden de meisjes in groep 8 het minder goed.
Ook in groep 4 waren de prestaties beter dan in 2009.
In 2010 was het de derde keer dat het Cito onderzoek deed naar het niveau van leerlingresultaten in het basisonderwijs; daarbij gaat het behalve
om taal ook om rekenen. Jan van Weerden, hoofd Research bij Cito: “Omdat
we elk jaar opnieuw meten, kunnen we vaststellen of de extra aandacht voor
deze vakken resultaat oplevert. We zijn blij dat we nu over de hele breedte
een positieve trend zien.”

Meerderheid wil ‘mobiele
etiquette’

M

aar liefst 63% van de Nederlanders is voorstander van gedragsregels
voor het gebruik van mobiele apparaten in het openbaar. Een kwart is
er zelfs voor om het gebruik van zulke apparaten op sommige openbare plekken helemaal te verbieden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van
chipfabrikant Intel. In zestien landen werd gekeken naar de sociale aspecten
van het gebruik van mobiele telefoons, laptops en tablets.
Wat stoort ons dan zo aan ons mobiele gedrag? De grootste irritatie is luid
telefoneren in het openbaar; daaraan ergert 79% van de Nederlanders zich.
Dat is niet heel verrassend. Wél opmerkelijk is dat slechts 3% toegeeft zich
daar zelf weleens aan te bezondigen. En zo was er meer opvallends. Ruim de
helft (54%) van de Nederlanders meent dat ze zelf goede tot uitstekende
manieren hebben bij hun omgang met de moderne communicatiemiddelen,
maar tegelijk vindt maar 4% dat anderen het net zo goed doen.
De meningen blijken overigens nauw samen te hangen met de leeftijd van
de ondervraagden. Onder 18- tot 24-jarigen is bijvoorbeeld niemand voor een
verbod op mobiel gebruik in het openbaar; bij de categorie 45-plus is dit 55%.
En hoe valt de vergelijking met het buitenland uit? Er zijn maar liefst
negen landen waar méér voorstanders zijn van mobiele etiquette, met als
uitschieters Turkije (81%) en Zuid-Afrika (77%). Maar Nederland staat bovenaan als het gaat om ergernis over mobiel bellen, op de voet gevolgd door
Turkije (75%) en Engeland en Italië (73%).

Chinees een-na-belangrijkste
zakentaal

H

et Chinees is na het Engels de belangrijkste taal van de internationale
handel. Dat leert een onlangs verschenen ‘ranking’ van het financiële
dienstverleningsbedrijf Bloomberg. Die ranglijst wordt bepaald aan de hand
van een aantal criteria, zoals het aantal sprekers, de financiële macht van het
land, en het opleidings- en alfabetiseringsniveau.
Op de tweede en derde plaats van de top-elf van niet-Engelse zakentalen
staan achtereenvolgens Frans en Arabisch, en pas dan, op de vierde plaats,
het Spaans – toch de taal van bijna een heel continent. Daarna volgen
Russisch, Portugees, Japans, Duits, Italiaans, Koreaans en Turks.
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e nieuwste
rage op
spelletjesgebied
is scrabble, maar
dan niet op een
bord en met losse steentjes,
maar op de
smartphone. En
het heet dan ook
niet scrabble,
maar Wordfeud
(letterlijk ‘woordenstrijd’). Verder gaat het net zo als bij het ouderwetse
scrabble: je hebt een aantal letters waarmee je woorden moet maken, waarmee je
tegenstander dan weer nieuwe woorden
moet maken, enz.
Wordfeud is ruim een half jaar na de
introductie inmiddels een van de meest
gedownloade apps. Twitterend Nederland
raakt er niet over uitgepraat, en ook in de
trein, op straat en op de werkvloer is Wordfeud alomtegenwoordig. En zoals het een
echte rage betaamt, zijn er inmiddels ook
al varianten opgedoken, bijvoorbeeld Word
Chat.

En verder:
Alfabetiseringsprijzen Tijdens de Week van
de Alfabetisering, begin september, zijn de
jaarlijkse Nationale Alfabetiseringsprijzen uit
gereikt. Bekroond werden het project ‘Laaggeletterdheid opsporen in de uitzendbranche’
van de stichting STOOF, de pr-campagne
‘Doe weer mee!’ en de bibliotheek van
SCHUNCK*, een multidisciplinaire culturele
instelling.
Spelling Nedersaksisch Er is een nieuwe
(onofficiële) spelling voor het Nedersaksisch:
de ‘Algemene Nedersaksiese Schriefwieze’
(ANS), ontwikkeld door medewerkers van de
‘Wikipedie’ (Nedersaksisch voor Wikipedia).
Nedersaksisch wordt gesproken in delen van
Noord- en Oost-Nederland.
Troonrede Onlangs heeft het Genootschap
Onze Taal voor de 25ste achtereenvolgende
keer de Troonrede vooraf gecorrigeerd op
spel-, grammatica- en andere fouten, en
geadviseerd over stijlkwesties. “Het is ieder
jaar weer een eervolle klus”, aldus Onze
Taal-directeur Peter Smulders in het Brabants
Dagblad.
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/tamtam.

Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

‘We gaan wielrennen’
Roby Bellemans - Amersfoort

W

ie er in de sport mee begonnen is, is
lastig te bepalen, maar tv-presenta
tor Mart Smeets gebruikt ze in ieder geval
vaak. Zinnetjes als: ‘We gaan wielrennen!’
“We” gaan? Ik zit dan gewoon op mijn stoel
en was helemaal niet van plan om te gaan
wielrennen.
Zou deze sportieve variant van het ‘ver
pleegsters-wij’ te maken hebben met dat
andere bekende taalgebruik in de sport: ‘je’
zeggen als je ‘ik’ bedoelt? In interviews
durft zowat geen sporter meer over zichzelf
te praten. Want als ‘we’ gaan wielrennen,
klinkt het wel heel aanmatigend om te zeg
gen dat ‘ik’ heb gewonnen. Dan zegt de
brave winnaar liever: ‘Nadat je er keihard
voor hebt geknokt, kom je dus als eerste
over de eindstreep.’ Wellicht dat verslaggevers zich er onbewust nog een beetje
door gevleid voelen ook.

Het nieuwe poetsen
Rowin Dreef - Apeldoorn

‘H

et nieuwe werken’ staat voor werken
waar en wanneer dat je het best uit
komt. Het concept zal zo’n jaar of twintig
geleden het levenslicht hebben gezien, in
een tijd dat die vorm van werken ook echt
iets nieuws was. Inmiddels werken steeds
meer bedrijven volgens het nieuwe werken.
HNW, zoals het concept liefkozend wordt
afgekort, is blijkbaar populair. En als iets
populair is, doe je het na!

Zo kregen we “het nieuwe rijden”, waar
bij de automobilist milieuontlastende tips
kreeg als “50 in z’n 4”. Maar er is meer.
Busmaatschappij Syntus vond “het nieuwe
reizen” uit, Oral B raadt ons aan over te
stappen op “het nieuwe poetsen” en tegen
woordig betalen we via “het nieuwe pin
nen”. Nog meer voorbeelden? Geen pro
bleem! Er is “het nieuwe wassen”, “het
nieuwe storten” en “het nieuwe bouwen”.
Googel maar eens op ‘het nieuwe’, en ‘het
nieuwe zich verbazen’ kan beginnen.
Stiekem hoop ik wel dat reclamebureaus
overgaan op
‘het nieuwe
adverteren’
en dus op
houden alles
‘nieuw’ te
noemen.
Anders zit er
niets anders
op dan te
beginnen
met het
nieuwe
ergeren ...

Nadruktekens
Bas Simons - Nijmegen

W

anneer ik een tijdschrift opensla en
met mijn ogen knijp, waan ik mij
soms op vakantie in Tsjechië. Werkelijk élk
woord lijkt nadruk te móéten krijgen. Favo
riete woorden om dit gekras op bot te vie
ren zijn: de, het, of, en, nog en nu. Vooral
columnisten hebben het teken ontdekt:
écht té drammerig!
Enkele voorbeelden uit mijn omgeving:
-	 Úw partner in zittend ziekenvervoer
(letters op een busje; alsof ik zou denken
dat het om andermans partner ging)
- Hét restaurant onder de eetcafés

(een Nijmeegs restaurant annex eetcafé;
blijkbaar zijn er vele restaurants onder
de eetcafés, maar dit is dan toch het eni
ge echte)
-	 Het thema van 2011: Van kénnen naar
kúnnen.
(de aankondiging van een congres; zon
der nadruktekens is er ook maar één uit
spraak mogelijk; hoe moet ik dit uitspre
ken zonder als een drammerige idioot
over te komen?)

Zinsklemtoon
Pieter Bol - Amsterdam

O

ngeveer twintig jaar geleden kocht ik
een set diskettes met een Nederlandse
vertaling van Dantes De goddelijke komedie.
De tekst werd voorgelezen door een dame
met een warme, wat doorrookte stem, aan
genaam voor het gehoor. Tot ik na enkele
minuten ontdekte dat ze op onverwachte
momenten de klemtoon verkeerd legde.
Dat gaf ergernis en na een tijd werd het on
dragelijk. Voor mij zou een verblijf in Dantes
hel kunnen bestaan uit het onophoudelijk
moeten luisteren naar die opnamen.
Maar op de radio en vooral de tv heeft
deze kwelling ruim baan. In toenemende
mate weten sprekers niet meer waar de
klemtoon in een woord of een zin ligt.
-	 De stakers hadden hun WERK gisteren al
neergelegd.
(je verwacht nadruk op gisteren)
- President Sarkozy heeft BESLOTEN de
grenzen te sluiten voor deze producten.
(i.p.v. deze producten)
-	 Nu wordt de verantwoordelijkheid
GELEGD bij de slachtoffers.
(i.p.v. slachtoffers)
Overigens heb ik de indruk dat sprekers
met een zuidelijke (en meer melodieuze)
tongval deze zonden veel minder begaan. 

Gesignaleerd
‘Ik ga naar werk’

‘Er staat geen maat op’

Elène Klaren - Zoetermeer

Cor Nelisse - Rotterdam

S

H

inds enige tijd valt het me op dat
vooral jonge mensen vaak spreken over
‘Ik ga naar werk’, ‘Na werk ben ik vrij’, en
dergelijke. Dus met weglating van het lid
woord of een bezittelijk voornaamwoord.
Misschien dat ze denken aan constructies
met school (‘Ik ga naar school’, ‘Na school
ben ik vrij’). Of wellicht heeft het met het
Engels te maken (‘ I go to work’, ‘I am free
after work’).

oe zeiden verslaggevers tot een paar
jaar geleden ook alweer dat een spor
ter de ene na de andere topprestatie levert?
Dat hij in superieure vorm is? Dat hij niet te
kloppen is? Dat hij niet te houden is? Ik
weet het niet meer precies. Ik weet wél wat
tegenwoordig alom te horen is: ‘Er staat
geen maat op hem.’
Bijvoorbeeld in verslagen van de Tour de
France van afgelopen zomer was het sche

ring en inslag. Daarin ‘stond geen maat op’
onder anderen Gilbert, Cavendish en
Voeckler. Maar ook verder komt deze ma
nier van zeggen heel veel voor. Kijk eens via
Google en je vindt ’m in deze betekenis dui
zenden malen, grotendeels in stukken over
sport.
Er staat dus – sorry, ik kan de neiging
even niet onderdrukken – geen maat op

deze uitdrukking.
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en

Haventaal

België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo
volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp

E

r wordt wel gezegd dat het Rotterdams als taal van een stad die veel mensen
van buiten aantrok, zó veel invloeden heeft ondergaan dat het niet de kans heeft
gekregen om echt karakteristiek te worden. En inderdaad is het van de stadsdia
lecten van de drie grote steden waarschijnlijk het moeilijkst te definiëren. Het is vooral
herkenbaar aan de wat zangerige, ‘glijdende’ melodie, en minder aan typisch Rotter
damse woorden.
Toch bestaat er wel degelijk een echt Rotterdams jargon, namelijk de taal die vroe
ger in de havens werd gesproken door de bootwerkers. De woordenschat van die
havenarbeiders is door Frits Bom (voorheen Ombuds-, Konsumenten-, Televisie- en
Vakantieman) vastgelegd in De havenman. Het zijn de woorden die hij leerde toen hij
in het havengebied opgroeide, naar de Havenvakschool ging, en in de havens werkte.
Dooie varkens (‘balen koffie’), dompen (‘tillen met een hefboom’), kistjesman (‘parlevin
ker’), grootmongool (‘baas’), stokkentrekker (‘kraanmachinist’), paddestoel (‘sulletje’),
kukirol (‘vreemde figuur’) – allemaal woorden die voor een groot deel verdwenen zijn
nu de havenarbeiders die ze gebruikten door de verregaande modernisering in de
havens ook verdwenen zijn.
De havenman is niet alleen een woordenboek, want Bom koos voor iedere letter van
het alfabet één woord waar hij wat meer over vertelt (zoals fluut, jodenslag, natte jassen,
schompus, waaro en zakophouders). In die stukjes haalt hij ook herinneringen op aan de
Rotterdamse havens van pakweg vijftig jaar geleden – de tijd dat er nog echte bootwer
kers, putgasten en veemarbeiders rondliepen.

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

De havenman. Rotterdams voor gevorderden is een uitgave van Scriptum en kost € 10,– (gelijmd,
180 blz.). ISBN 978 90 5594 842 0



Fo u t Fran s ver b e t e r d

Wie een vreemde taal
leert, zal onder invloed
van zijn moedertaal
soms voor een niet-be
staande of verkeerde
term of foute zinscon
structie kiezen. Zo zal
een Nederlander die
Frans leert spreken de
neiging hebben om over een bom te zeg
gen dat die ‘explodé’ is, terwijl het ‘explosé’
moet zijn. En de zin ‘Hij heeft noch broers
noch zussen’ zal hij willen vertalen met ‘Il
a ni frères ni sœurs’, terwijl daar nog een
ontkennend ne bij moet: ‘Il n’a ni frères ni
sœurs.’
In het boek Vous dites?! is een groot aan
tal van deze vaak door Nederlanders ge
maakte Franse misgrepen bijeengebracht,
ingedeeld in de afdelingen ‘woordenschat’
en ‘zinsbouw’. Bij ieder lemma wordt aan
gegeven wat fout is, en hoe het wél moet;
op een bijbehorende website kan de lezer
aan de slag met oefeningen.
Vous dites?! Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones van Piet Desmet
e.a. is een uitgave van Acco en kost € 24,50
(ingenaaid, 160 blz.). ISBN 978 90 334 8515 2


H o lland er i n B elg i ë

Nijmegenaar Michel Uyen verhuisde in 1990
naar België om er aan de slag te gaan als
vertaler bij de EU, en kwam terecht in een
land waar dezelfde taal werd gesproken,
294
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maar dat toch hemels
breed van Nederland
verschilde. In zijn boek
Kuifje in Vlaanderen ver
telt hij wat hem de afge
lopen twintig jaar zoal is
opgevallen als buiten
staander, waarbij de
nadruk ligt op wat er in
Vlaanderen allemaal án
ders is – een soort “culturele antropologie
van de kouwe grond”, zoals hij zijn observa
ties zelf typeert. Dertig bladzijden worden
in beslag genomen door een woordenlijst
Vlaams-Nederlands, met daarin voor Neder
landers onbekende woorden als bierkaartje
(‘bierviltje’), carrure (‘gewicht, importan
tie’) en poppemieke (‘meisje-meisje’), ofte
wel Nederlands dat Nederlanders niet ken
nen.
Kuifje in Vlaanderen. Een Nijmegenaar leert zijn
nieuwe vaderland kennen is een uitgave van Boek
handel Roelants en kost € 12,50 (ingenaaid, 142
blz.). Bestellen: Roelants.nl. ISBN 978 90 74241 18 2


ICT-wo o r d e nbo e k

Jaggies, jailbreak, offload,
query, plasmoid … als er
één branche is die zich
van een ondoordring
baar jargon bedient, dan
is het de ICT (“informa
tie, computers en tele
communicatie”). De
processen, apparaten en

programma’s waar ICT’ers over praten, zijn
voor veel gewone burgers al een vorm van
hogere algebra, en de termen waarin dat
gebeurt bevorderen het begrip ervan niet:
heel veel Engels en heel veel acroniemen. In
Wegwijs in ICT-land verklaart Hein van Stee
nis 20.000 (letter)woorden uit de compu
terwereld, van AAA en abandonware tot
Zune en Zuse. Via zijn website W3dict.nl is
een uitgebreidere elektronische versie te
koop.
Wegwijs in ICT-land. Algemeen woordenboek rond
internet, computers en telecom is een uitgave van
Hy-phen en kost € 35,– (gelijmd, 492 blz.).
Bestellen: Yindo.nl. ISBN 978 90 5940 516 5


Ta a l k a l e n d e r s

In september liggen tra
ditiegetrouw de nieuwe
scheurkalenders alweer
in de boekhandel, en
ook dit jaar zitten daar
weer twee taalkalenders
bij. De eerste is de
Kindertaalkalender, met
op elk blaadje een spelletje, een grap, een
weetje, een quizvraag of een opdracht, die
allemaal iets met taal te maken hebben. De
kalender is bedoeld voor kinderen van acht
tot twaalf jaar, en is geïllustreerd door Jan
Jutte.
De tweede kalender is de Onze Taal Taalkalender, die alweer voor de negentiende
keer verschijnt. Zoals gebruikelijk zijn er
zeven rubrieken, voor elke dag van de week

een: taalkronkels, klanknabootsingen, taal
advies, etymologie, het geheugen van
woorden, gezegden en taalkunde.
•

Foto: Mats Weimarsson

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Kindertaalkalender 2012 is een uitgave van Sdu

Uitgevers en kost € 15,95. ISBN 978 90 12 58257 5
•

Onze Taal Taalkalender 2012 is een uitgave van

Samenstelling: redactie Onze Taal

Sdu Uitgevers en kost € 15,95.
ISBN 978 90 12 58256 8

En verd er
 Oud-Gemerts woordenboek van Piet Vos.
Woordenboek van het oud-Gemerts dialect
zoals gesproken in de negentiende eeuw.
Het boek geeft ook informatie over uit
spraak en grammaticale verschijnselen.
Stichting Laurentius Torrentinus, € 45,–
(gebonden, 451 blz.). Bestellingen:
m.breeuwer1@upcmail.nl.
ISBN 978 90 73621 35 0
 Chinees in tien verdiepingen van Ans van
Broekhuijzen-de Rooij. Derde, herziene
druk van de door de Universiteit Leiden
ontwikkelde lesmethode Chinees op vwoniveau. Leiden University Press, € 39,95 (in
genaaid, 236 blz.). ISBN 978 90 8728 144 1

Ag enda
 5 oktober, Nijkerk. Middagsymposium
‘De Taalbewuste school’ van de Bond tegen
het vloeken. Over taalgebruik op scholen en
de wenselijkheid en de mogelijkheden van
sturing.
 19 oktober, Exeter (VK). Loebner Prize for
Artificial Intelligence, 2011 Competition.
Wedstrijd voor computerprogramma’s die
kunnen ‘praten’.
 30 oktober, Leiden. Het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie houdt een open
middag met demonstraties en presenta
ties. Thema: taal in beweging.

Meer informatie en meer evenementen:
Onzetaal.nl/agenda.
(advertentie)



Naam Koen de Troij.
Woonplaats Tullinge, bij Stockholm.
Geboren 1968, Leuven.
Beroep Vertaler Zweeds en Deens.
Partner, kinderen Met een Zweedse
getrouwd, één kind. We spreken thuis
de twee talen.
Opleiding Talenopleiding Nederlands,
Engels en Deens.
Hobby’s/vrije tijd Ik wandel en fiets
om in vorm te blijven. Zo nu en dan
schrijf ik Word-macro’s. Dat vind ik zó
leuk dat ik er behoorlijk bedreven in
ben geworden.
Onze Taal-lid sinds 1992.
Waarom werd u lid? Als vertaler in
het buitenland moet je je Nederlands
op peil houden en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
Onze Taal is voor mij bij uitstek een
vinger aan de pols.
Andere tijdschriften Niets noemenswaardigs.
Krant Ik lees elke dag Dagens Nyheter
uit Zweden op papier en Politiken uit
Denemarken digitaal. Als ik er tijd
voor heb, bezoek ik Nederlandse en
Belgische krantensites.
Televisie Het basisaanbod op de kabel
in Stockholm stelt weinig voor: niets
uit de Scandinavische buurlanden, op
één Fins kanaal na, en al helemaal
niets uit de grote Europese taalgebieden. Misschien is het tijd voor een
satellietontvanger.
Radio Internetradio is fantastisch. Ik
luister naar nieuwszenders uit de verschillende landen waar ik iets mee
heb. Met het oog op morgen is een vaste waarde.
Boek Ik heb een muur vol woordenboeken en ik blijf het een waar genot
vinden erin te bladeren.
Website Google. Ik zoek voortdurend
vaktermen op over de onderwerpen
waar ik mee bezig ben.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’. Wie niet?
Wat zelden? Ik sla weleens artikelen
over, maar daar zit geen vaste lijn in.
Favoriete Onze Taal-artikel Ik herinner me een artikel uit de vroege jaren
negentig waarin woordenboekedities

werden vergeleken en beoordeeld.
Dat zou om de zoveel tijd wel mogen
gebeuren.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Meertaligheid, lexicografie en idioom.
Aantrekkelijkste taaltrend De informele schrijfstijl in mailtjes tussen
vreemden, die inmiddels gemeengoed
geworden is.
Ergerlijkste taaltrend Ik kan me
soms ergeren aan onjuist gebruik
van verwijswoorden, en ik meen
zulke fouten steeds vaker waar te
nemen. Of ben ik er zelf meer op
gaan letten?
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja hoor, vaak zelfs. In een
tweetalig gezin kun je daar niet omheen. Ik word zelf ook verbeterd. We
gaan daar met de nodige humor mee
om. Over dat onderwerp zou ik lang
kunnen doorbomen.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Bij mijn vertaalwerk pas
ik mak en gedwee het onderscheid
tussen hen en hun toe, maar verder
trek ik me er weinig van aan.
Beste taalgebruiker Lucella Carasso.
Ik luister met meer aandacht naar
háár dan naar de gasten die ze interviewt.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Iedereen
weet dat taal als een huiskat is die
wel een baasje, maar geen baas tolereert.
Lelijkste woord Updaten, ik updatete,
ik heb geüpdatet. Brr. De Scandinaven
lossen het met een leenvertaling op:
opdateren.
Mooiste woord Het Deense woord
knallert dat ‘brommer’ betekent. Keerpuntje in mijn leven: ik was voor het
eerst in Kopenhagen, kende nog geen
Deens, zag het woord op een verkeersbord en dacht: die taal moet ik

leren!
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Vitesse-coach John van den Brom kan zaterdag thuis
tegen FC Utrecht beschikken over de Braziliaanse
tweeling Alex (19 jaar) en Anderson (21 jaar).
Metro

De PVV kiest voor menswaardige zorg en voor
ouderen in verpleeghuizen die minder rechten
hebben dan gevangenen. Dat is nu andersom
en dat is van de zotte.
Website PVV
GOLF Journaal

Het Nieuwendijkse echtpaar Piet
en Joke van Burgel-Pellicaan
vierde maandag hun platina
bruiloft: het stel is 70 jaar in
het echt verbonden.
Folder Aldi

Het Kontakt - Land van Heusden en Altena

Leerkrachten door raadsel onwel
Zestien leerkrachten zijn donderdagavond door nog onbekende oorzaak onwel
geworden tijdens een studieavond in Eindhoven.
Eindhovens Dagblad

Rodney Sneijder sluit
zich na dit weekend
aan bij de selectie van
FC Utrecht, dat door een
reeks blessures dringend
vers bloed nodig heeft.
NOS Teletekst

Na lang typen op een laptop
kunnen je handen verkrampt
aanvoelen. Dit komt vaak
door de kleinere toetsen op de
laptop. Acer lost dit makkelijk
op door grotere toetsen op de
laptop te plaatsen. Deze Finetip-toetsen maken het typen
comfortabeler. En door de
grotere toetsen wordt het aantal
typefouten vermindert.
Laptopshop.nl

Mededeling op camping in Echternach
Kaartje met aanwijzingen voor noodgevallen,
uitgereikt aan deelnemers van de 4-daagse.
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Hoelang heeft het lidwoord het nog?
Nieuwe serie: Iconen van de taalkunde
deel 1: Noam Chomsky
Interview met essayist Guus Middag
17de-eeuwse zeemanstaal

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Twitter: @onzetaal
Taalpost en TLPST
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)
Vaste medewerkers
René Appel, Ton den Boon, Aaf Brandt
Corstius, Frank Dam, Gaston Dorren,
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Jansen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer,
Berthold van Maris, Guus Middag,
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Matthijs Sluiter, Arjen van Veelen

Foto: Femke Hovinga

80ste jaargang
nummer 11
november 2011

Secretariaat
drs. P.H.M. Smulders, directeur
Sabine Gagesteijn
Elly Molier
Liane Pagie
Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Lydeke Roos
Wouter van Wingerden
Vaste adviseurs
Lexicografie en woordgeschiedenis:
Ton den Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van der Horst; etymologie: Marlies Philippa, Nicoline van der
Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma
Het genootschap werkt samen met
de universiteiten van Amsterdam,
Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden,
Nijmegen, Oldenburg (Duitsland),
Tilburg en Utrecht, de Fryske Akademy,
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Meertens Instituut.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. E.J. (Ernst) Numann, voorzitter
drs. L. (Leo) Voogt, vicevoorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
G.F. (Geert) Raateland, penningmeester
mr. drs. L. (Bert) Jongsma, drs. J.H.J. (Jan)
Luif, drs. M.A. (Margot) Scheltema,
H.S.W. (Henny) Stoel, lic. M. (Martine)
Tanghe, drs. M.I. (Mieke) van der Weij,
drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  5,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname, Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten  31,– per jaar;
buitenland binnen Europa  43,50 (per
luchtpost  45,50); buitenland buiten
Europa  53,50 per jaar.
Digitale Onze Taal  31,–; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  14,–.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  26,– per jaar;
opgave voor CJP’ers uitsluitend aan
Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ
Amsterdam of via www.cjpdeals.nl.
Voor mensen met een leeshandicap is
Onze Taal ook in elektronische vorm
beschikbaar. Inlichtingen bij Dedicon:
0486 - 486 486. Onze Taal wordt in
elektronische vorm voor brailleschrift
beschikbaar gesteld door de CBB.
Inlichtingen: 0341 - 56 54 77.
Vormgeving: Manifesta, Rotterdam
(Karin Nas-Verheijen)
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
ISSN 0165-7828

“

Als ik Frans aan het praten ben,
ben ik een arrogante fransoos
met een stokbrood. Als ik Spaans
praat, word ik een echte señor.
In het Nederlands ben ik een
echte kaas liefhebbende, eerlijke
vent.

Polyglot Benny Lewis (blz. 304)

”
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300 Gaston Dorren

Ontsnappen aan de tongval
Is accentloos vreemde talen spreken mogelijk?
303 Femke Hovinga

“Niet analyseren, gewoon doen!”
Benny, de Ierse polyglot, leert “veel goed” Nederlands

En:
306 Struikelblokken in het Nederlands [6]: de lastige uitspraak
307 Iktionaire: oud Babylon

312 Marc van Oostendorp

Nieuwe serie: Iconen van de taalkunde
Deel 1: de universele grammatica van Noam Chomsky
314 Arjen van Veelen

De lachende lexicograaf
Interview met essayist Guus Middag
320 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs

Het allereerste Nederlandse
zeemanswoordenboek
Seeman van Wigardus à Winschooten opnieuw uitgebracht

En verder
308 Erik van Muiswinkel over
TatataTaal!
318 Hoelang heeft het lidwoord het
nog?
324 Word ook Vriend van Onze Taal
326 Zelf een dictee houden

Rubrieken en series

Omslagillustratie:
Frank Dam

307 Toen in … november 1951:
Kneppelfreed
309 Gaten in de taal: terug naar je
jeugdfoto; tandarts met een
slecht gebit

Zong: ‘Niemand heeft je ooit
gezien’
311 Reacties: verengelsing; nuan
ces in Kamerverslagen; taal
van de automobilist; zzp’ers en
eenmanszaken; good gaan/
good goan
317 Vraag en antwoord: haat( )
zaaien; en + en, of + of; W/waddeneilanden; onder(ge)tekende;
dan (n)ooit tevoren
319 Van Aaf tot z: lfs
322 Aanbiedingen voor lezers
324 Ingepakt: passie & liefde
325 Taaltest
310

325 Horstlog: een talenstudie is voor
losers
326 Spelen met taal: spiegelvertalingen
327 Hom of kuit: moeten televisie
presentatoren langzamer spre
ken?
328 Tamtam: taalnieuws
329 Taalergernissen
329 Gesignaleerd
330 InZicht: Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen,
en andere nieuwe taalboeken
331 Lezer
332 Ruggespraak

Illustratie: Frank Dam

Niet de grammatica of de woorden
schat, maar het accent ‘ontmaskert’
meestal de gevorderde spreker van een
tweede taal. Maar waar de vreemde
tongval er bij velen vanaf druipt, is die
bij sommigen vrijwel onhoorbaar. Hoe
doen die sommigen dat? En is het voor
iedereen weggelegd?

Gaston Dorren

Ontsnappen aan de tongval
Is accentloos vreemde talen spreken mogelijk?

D

e ene Nederlander spreekt zijn
vreemde talen beter dan de
andere, maar altijd hoor je
toch een Nederlands accent. Hoe komt
dat? Doordat dat Nederlands er bij ons
nu eenmaal in gebakken zit? Misschien
zelfs wel door de stand van onze mond,
die gewend is Nederlandse klanken
voort te brengen? Het blijkt anders te
zitten. Het heeft te maken met de manier waarop we lúísteren. Want als we
vreemde talen horen spreken, blijken
we die te horen met een Nederlands
accent – ook als de persoon die ons toespreekt dat helemaal niet heeft.
Het hangt allemaal samen met de
manier waarop we spraak verwerken in
ons hoofd. Dat gaat heel anders dan bij
betekenisloze geluiden. Wie daaraan
twijfelt, moet maar eens proberen een
gesprek in het Nederlands te beluisteren
en níét mee te krijgen waar het over
gaat. Onmogelijk. Elke poging om te
negeren wat er meegedeeld wordt, faalt
jammerlijk. We zijn domweg niet in
staat om spraak als een hersenloze microfoon aan te horen, zoals we dat met
muziek, ritselende bladeren of murmelende beekjes wél kunnen. Het is geen
toeval dat bij verkiezingen van het
‘mooiste woord’ de winnaars vrijwel
altijd een tikje ouderwets of verheven
(struweel, desalniettemin), emotioneel
geladen (liefde, pappa) of sterk regionaal getint zijn (het West-Vlaamse wrikkelgat, het Groningse snoetjeknovveln).
Niet de welluidende klanken, maar de
prettige associaties doen het ’m. De
300
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‘mooiste’ woorden zijn feitelijk de fijnste
woorden.


So e p va n spr a a kg e lu i d e n

Talen waar we helemaal niets van verstaan, kunnen we nog wel min of meer
als betekenisloze geluiden beluisteren,
al zullen we er wel degelijk informatie
aan ontlenen, bijvoorbeeld over de
emoties en de onderlinge relatie van de
sprekers. Maar zodra we een vreemde
taal beginnen te leren, is het afgelopen
met het objectieve waarnemen. Dan
stellen we ons spraakfilter in werking
en horen we alleen nog wat we willen
horen: zo vertrouwd mogelijke klanken
en een begrijpelijke betekenis.
Dat we ‘horen wat we willen horen’
komt doordat we er erg goed in zijn om
orde te scheppen in geluidschaos. Objectief waargenomen is spraak namelijk
een rommeltje. Geen twee mensen praten hetzelfde, geen mens spreekt een
woord twee keer exact hetzelfde uit.
En als we het nog een beetje fundamenteler bekijken: wat zijn in die soep van
spraakgeluiden eigenlijk de ingrediënten die ter zake doen?
Met dat laatste probleem hebben we
ooit allemaal geworsteld, en allemaal
hebben we het ruim voor onze eerste
schooldag opgelost. We hebben het
gebabbel van de volwassenen om ons
heen een tijdlang onbevangen aangehoord. Vervolgens hebben we weloverwogen bepaald welke klankverschillen
van belang zijn en welke louter variaties
op een thema zijn. Het verschil tussen

de l en de r is van belang, hebben we
bijvoorbeeld geconcludeerd, want de
woorden meel en meer betekenen systematisch twee verschillende dingen. Weliswaar lijken de klinkers in beide woorden ook nogal te verschillen (meel
klinkt bijna als ‘mee-ul’), maar na gedegen analyse – we hebben daar in box en
buggy tenslotte alle tijd voor – hebben
we besloten dat dit variaties op een
thema zijn: er is één ee-klank, geen
twee verschillende.


T ru c

Op zeker moment hadden we wel zo’n
beetje in de smiezen welke klanken er
in het Nederlands voorkomen. En sindsdien brengen we alle spraakklanken die
onze taalgenoten uitstoten, in dat systeem onder. Dat de aa-klank bij de ene
gesprekspartner een beetje ao-achtig en
bij de andere wat ae-achtig klinkt, valt
ons nauwelijks meer op: we horen een
aa. De zuidelijke zachte g en de noordelijke harde g zijn behoorlijk verschillend, maar wij rangschikken beide onder dezelfde g. De tongpunt-r, de huigr, de Gooise r: allemaal r’en. En zelfs
als een Nederlands sprekende Brit de r
bijna tot een w vermaalt (‘Gwoot-Bwittannië’), grinniken we misschien, maar
we scharen die klank moeiteloos onder
de r.
Het is een ietwat paradoxale truc die
we onszelf aangeleerd hebben: beter
verstaan door slechter te luisteren.
Helaas is het ook onze enige truc om
spraak te verstaan, ongeacht de taal die

wordt gesproken. En dát is niet handig,
want andere talen bezitten elk hun eigen, afwijkende verzameling spraakklanken. Vandaar de bewering waarmee dit
stuk begon: we ‘luisteren met een accent’, met het accent van onze moedertaal. Met als gevolg dat we ook spreken
met een accent, want klanken die je
gehoororgaan niet herkent, kun je met
je spraakorgaan niet vormen – althans
niet bewust.
Voorbeelden zijn er te over. Als Nederlandstaligen vinden we het moeilijk
om de Engelse woorden head en hat te
onderscheiden. We horen twee keer ‘het’.
De twee verschillende e-klanken van het
Engels, de d en andere ‘zachte’ (stemhebbende) medeklinkers waarop woorden in die taal kunnen eindigen – aan
onze oren zijn ze allemaal niet besteed.
Omgekeerd vinden Engelstaligen het lastig onze ui en au goed te onderscheiden.
(Echt waar?! Ja, echt waar. En zij vinden
het even vreemd dat in onze oren head
en hat op elkaar lijken.)


U it wi sselba ar



Ov e r d r e v e n k l a n k e n

Tot hiertoe klinkt het misschien alsof
een accent onvermijdelijk is. Alsof we er
onvoorwaardelijk toe veroordeeld zijn
om Engels te spreken als al die Nederlandse en Vlaamse politici die good laten rijmen op foot, en eigenlijk ook op
goed en voet. Maar nee, het kan wel degelijk beter. Het wordt bewezen door de
Nederlandse oud-staatssecretaris Frans

Foto: Jussi Puikkonen

Hoe meer twee talen van elkaar verschillen in de klankverzamelingen die ze eropna houden, des te lastiger zijn ze voor
tweedetaalleerders. Zo kent het Spaans
maar vijf klinkers, ongeveer uitgesproken als ‘a’, ‘e’, ‘ie’, ‘o’ en ‘oe’. Nederland-

se woordparen als bakken en baken zijn
voor Spaanstaligen dan ook een crime,
en ook lol en lul zijn een berucht koppel. Maar vreemd genoeg is het ook
voor ons niet per se gemakkelijk om dat
handjevol Spaanse klinkers goed onder
de knie te krijgen. We menen dat in
vaca (‘koe’) de beklemtoonde eerste a
anders klinkt dan de tweede, die geen
klemtoon krijgt: opener, misschien wat
langer. En we menen dat de a van grano
(‘korrel’) langer is dan die van grande
(‘groot’). En dus spreken we die klanken
ook zo uit. Maar de moedertaalsprekers
kijken ons verbaasd aan als we ze dat
vertellen: hoe kóm je erbij? Al die a’s
zijn voor hen volstrekt uitwisselbaar.
Daarentegen maken ze wél onderscheid
tussen de korte en de lange r. Een choro
(‘mossel, dief’) is iets anders dan een
chorro (‘straal’). Dat verschil horen kost
ons juist weer veel moeite.

De Peruaanse taalkundige Paola Escudero ontwikkelde een manier om tweedetaalleerders aan een goede
uitspraak te helpen.

Moeilijke talen?
Zijn sommige talen niet hoe dan ook
moeilijker om uit te spreken dan andere?
Is Nederlands niet sowieso lastiger dan
Spaans, en Chinees weer moeilijker dan
Nederlands?
Nee, toch niet. Of in ieder geval: nau
welijks.
Als dat zo was, dan zouden die talen
ook al voor kinderen moeilijker moeten
zijn. En dat is maar een klein beetje het
geval. Zo lijken peuters inderdaad wat
meer moeite te hebben met de Deense
uitspraak dan met de Zweedse (zie ook
Onze Taal van vorige maand). En het
duurt vrij lang voor Tsjechische kinderen
de nogal bijzondere ř -klank in de vingers
hebben, of beter gezegd: in de tong.
Daarnaast zijn er talen, bijvoorbeeld in
Zuidelijk Afrika, met een erg grote verza
meling verschillende klanken. Ongetwij
feld moeten peuters daar net even wat
langer op kauwen voordat hun mond
spieren ze allemaal feilloos aankunnen.
Maar een veel belangrijkere oorzaak
waardoor we sommige talen moeilijker
vinden om uit te spreken dan andere, is
dat ze meer afwijken van wat we gewend
zijn. Ze maken strikter onderscheid dan
wij doen tussen korte en lange klinkers,
of zelfs tussen korte en lange medeklin
kers – het Fins doet beide. Ze maken on
derscheid tussen de tónen van klinkers,
zoals het Chinees en het Kroatisch. Ze
hebben afwijkende klanken, zoals de ll
van het Welsh, de y van het Noors, de ’ain
van het Arabisch of de beruchte klikklan
ken van veel Zuidelijk-Afrikaanse talen.
En net zo is Nederlands relatief mak
kelijk voor Duitsers, Noren of Fransen,
maar lastig voor sprekers van Japans of
Hawaiiaans. Zij struikelen niet alleen over
onze grote verzameling van verschillen
de klinkers. Ook onze medeklinkerreek
sen (in woorden als angstschreeuw en
herfstchrysant) stellen hen voor grote
problemen: in het Japans en in Polynesi
sche talen zoals het Hawaiiaans volgt op
een medeklinker vrijwel altijd een klinker.
Zelfs flex is vanuit dat perspectief al een
moeilijk woord om uit te spreken.

Timmermans, de Belgische senaatsvoorziter Danny Pieters – en door Paola
Escudero. Deze Peruaanse taalkundige,
die van huis uit Spaans spreekt, heeft
tijdens haar jaren in Amsterdam een uitstekende Nederlandse uitspraak verworven. En dat niet alleen: ze heeft bovendien onderzocht hoe elke tweedetaalleerder aan een goede uitspraak kan
werken. Ze heeft een training ontwik- 
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Michiel Romeyn: “No buedo vover na voga sieno”

Foto: Thomas Schlijper

Een slecht accent hebben als je een vreemde taal spreekt, dat is niets bijzonders. Maar
een goed accent hebben terwijl je een vreemde taal níét spreekt, dat is knap. Beeldend
kunstenaar, acteur en televisiemaker Michiel Romeyn kan het.
“Dan vertel ik een verhaal over iemand die ik in Spanje heb gezien, en om hem te type
ren laat ik hem dan iets zeggen als: ‘Olbagadero vero juebos.’ Het komt voort uit de drang
om zo’n personage vorm te geven, om te illustreren wat ik vertel. Soms, als ik wat op heb,
praat ik ook wel zo tegen Spanjaarden zelf. Dan zeg ik iets als ‘no buedo vover na voga
sieno’, ik gooi er wat krachttermen als puta en coño doorheen en dan zie ik ze denken: uit
welke stréék komt die man?! En maar beleefd blijven.”
Romeyns ‘talenkennis’ beperkt zich niet tot Spaans. Hij kent ook Russisch: “Boboezje
oboere obebe zjwezjeze memoesj ebebe.” Het klinkt veel lager en monotoner dan het
Spaans – “een soort grote hommel”, zegt hij zelf, maar hij voegt eraan toe: “bzi bzjo
bziesj”.
Jaren geleden, bij een Jiskefet-optreden als Oboema, ‘de witte neger uit AmsterdamOost’, zong Romeyn een kort lied in een Afrikaanse taal. “O ja”, herinnert hij zich. “Dat
ging zo van ‘na jóko póro módo mbayí podó’. Je kunt zo veel leuke dingen doen met een
stem! Háko bóko, séyo wóko wóko mehín.”
Komt dit imitatietalent voort uit een talenknobbel? Nee: “Ik ben juist heel slecht in
taal. Het heeft er denk ik meer mee te maken dat ik muzikaal ben. Ik kan vrij goed zingen.
Ik onthou mijn teksten ook meer op ritme dan op woorden. Bij popmuziek luister ik zelfs
nooit naar de tekst, het zijn puur de klanken die ik lekker vind.”
Als Romeyn Engels spreekt – echt Engels, welteverstaan – heeft hij geen opvallend
goed accent, zegt hij. “Dat vind ik dan weer zo uitsloverig. Maar ik heb weleens met de
regisseur Peter Greenaway gewerkt, die zo heel keurig praat.” En hij begint hem te imite
ren op een manier die niet in letters weer te geven is. De t’s en p’s krijgen veel extra lucht,
sommige lettergrepen worden flink gerekt en vooral de melodie is opvallend: de zinnen
hebben meer en vooral hogere toppen dan in het Nederlands. Het is overduidelijk welke
taal dit moet zijn, en toch is er geen woord te herkennen.
Dát lijkt Romeyns geheim te zijn. Hij gebruikt enkele (zeker niet alle) kenmerkende
klanken van een taal, maar vooral weet hij de melodie uitstekend te treffen. Ik besluit de
proef op de som te nemen en vraag hem of hij, als Amsterdammer, ook Limburgs kan
nabootsen. En jawel: het rolt er vlot uit. Geen enkel woord klopt en toch klinkt het alsof ik
luister naar iemand uit de streek van mijn jeugd. Precies de juiste zangerigheid.

Kunstenaar en acteur Michiel Romeyn spreekt vreemde talen met een perfect accent, zelfs talen
die hij helemaal niet kent.
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keld die de verschillen tussen klanken
in de te leren taal uitvergroot – “net zoals moeders doen wanneer ze met hun
baby’s praten”, zegt ze. De aa van taak
klinkt dan dus nog iets langer en gespannener dan normaal, de a van tak
nog iets korter en slapper dan gewoonlijk. Wie deze overdreven klanken een
aantal keren gehoord heeft, begint ze
ook in de normale uitspraak beter te
herkennen. Hij weet onbewust waar hij
op moet letten. Het is een beetje als met
handgeschreven teksten: die lijken noch
op drukwerk noch op het handschrift
dat we ooit op de basisschool leerden,
maar doordat we weten hoe drukletters
en schoolhandschrift eruitzien, kunnen
we de meeste handschriften wel ontcijferen.
Zo’n training in de juiste klanken zou
Escudero alle leerlingen gunnen. “Het
onderwijs in vreemde talen zou daar in
het begin veel aandacht aan moeten
besteden”, vindt ze. “Leerlingen moeten
ermee vertrouwd raken hoe die talen
klinken.” Dat is de enige manier om niet
langer met een accent te luisteren – wat
weer de eerste stap is om de taal accentloos, of in ieder geval met een redelijke uitspraak, zelf te kunnen produceren.


Avo nt u u r l i j k

Ook na zo’n training zal uiteindelijk niet
iedere leerling erin slagen alle moedertaalinvloeden helemaal uit zijn Engels,
Spaans of – voor ons nog lastiger –
Chinees te bannen. En dat brengt ons
terug bij de beginvraag: waarom de een
wel en de ander niet, zelfs niet na veel
oefening?
“Motivatie”, zegt Escudero. “Dat is
beslist een belangrijke factor, zoals bij
alle dingen die je leert. Volgens sommige onderzoeken speelt ook je muzikale
aanleg een rol. Maar volgens andere
onderzoeken weer niet, dus dat staat
nog niet vast. Persoonlijk denk ik dat
de belangrijkste eigenschap om je een
goede uitspraak eigen te maken, is dat
je speels en avontuurlijk in het leven
staat, net als kinderen wanneer die hun
moedertaal leren. Volwassenen zijn
meestal te ongeduldig en te bang om
fouten te maken.”
Als je de speelsheid en het geduld
hebt, kun je ook eindeloos naar de Teletubbies kijken in de taal die je wilt leren. Op die manier lukte het Escudero
zelf namelijk om de Nederlandse klanken onder de knie te krijgen. Studeren
is immers repeteren, en juist in repeteren zijn de Teletubbies meesters. “Nog

een keer!”

“Niet analyseren, gewoon doen!”
Foto: Femke Hovinga

Benny, de Ierse polyglot, leert “veel goed” Nederlands
Benny de polyglot is als voltijds talen
leerder een fenomeen op internet.
Duizenden mensen volgen hem daar
om te zien welke taal hij zich nu weer in
drie maanden aan het eigen maken is.
Deze zomer was hij een tijdje in
Amsterdam om even het Nederlands
onder de knie te krijgen. Hoe is het
hem vergaan?

Femke Hovinga

“G

oedemiddag”, klinkt het
als Benny Lewis de kamer binnenloopt. Wie
even niet oplet, zou bij deze begroeting
nog denken dat deze twintiger een Nederlander is. Maar niets is minder waar:
Lewis is een Ier, kwam pas vijf weken
geleden aan in Nederland en begon
toen met het leren van onze taal. Het
is al de achtste taal die deze polyglot
zich eigen maakt, na onder meer Esperanto, Italiaans en Portugees. Dit alles
doet Lewis als zijn voltijdbaan: hij
noemt zichzelf een ‘taalhacker’, en
beweert iedere taal binnen drie maanden te kunnen beheersen. Hierover
houdt hij een drukbezocht weblog bij:
www.fluentin3months.com. Door op
deze website boeken voor ‘taalhackers’
te verkopen verdient hij genoeg om
geen andere baan te hoeven zoeken.
Het interview vindt plaats in het
‘Dunglish’, een combinatie van Nederlands en Engels. Antwoorden van enkele zinnen geeft Lewis in zijn Oost-Europees klinkende Nederlands, langere antwoorden in het Engels. Voor het gemak
is het interview in het Nederlands opgeschreven.
Je studeerde voor technisch ingenieur, nogal iets anders dan voltijds
‘taalhacker’.
“Inderdaad. Mijn passie voor talen begon in 2003. Ik woonde al een half jaar
in Spanje voor mijn studie, maar sprak
amper Spaans. Ik stelde mezelf voor de
uitdaging: een maand lang geen woord
Engels spreken. Ik kende op dat mo-

ment misschien tien Spaanse woorden,
dus de discussies waren in het begin
eenzijdig.”
“Voor ik aan de uitdaging begon,
dacht ik dat ik geen enkel talent had
voor taal, op school was ik er nooit
goed in. Maar ik ging ervoor en na zes
maanden sprak ik goed Spaans. Ik had
de smaak te pakken: ik ging vervolgens
naar Italië en daarna naar Frankrijk.”


H a k k e l e n e n k lo o i e n

Sindsdien beweer je iedere taal in
drie maanden te kunnen leren. Is dat
niet wat kort?

“Het is geen magische formule, het is
gewoon wat voor mij werkt. Drie maanden is genoeg tijd om te wennen aan
een land, wat vrienden te maken, de
taal te leren. En het moet natuurlijk wel
een uitdaging blijven; het is moeilijk,
maar het geeft voldoening als het lukt.”
“Mijn truc is: vooral niet overanalyseren. Als je gaat nadenken, ga je twijfelen, ga je hakkelen en klooien. Ik loop
het liefst gewoon op onbekenden af om
te oefenen. Dan probeer ik niet na te
denken over wat ik niet kan en hoe
stom ik klink, maar gewoon over het

gesprek dat ik ga voeren.”
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Illustratie: Hein de Kort

Het Nederlands leer je nu zelfs in
twee maanden – een maand minder
dan je normaal gesproken neemt
voor een nieuwe taal. Is het Nederlands zo makkelijk?
“Makkelijk niet, nee. Maar het komt met
name doordat ik mezelf het doel heb
gesteld binnen negen maanden vier
talen te leren en het Nederlands paste
daar mooi in. Ook spreek ik al Duits,
wat een goede basis is voor het Nederlands.”
“Ik heb een hekel aan mensen die
strooien met feiten als ‘Nederlands is de
vijfde moeilijkste taal ter wereld’. Dat
helpt niet, en het is subjectief. Het gaat
allemaal over de context. Taalkundigen
kunnen vast objectief vaststellen waarom de ene taal vlotter geleerd kan worden dan de andere, maar het gaat uiteindelijk om de passie die je voor een
taal hebt. Vergelijk het met geliefden
die de taal van hun wederhelft leren, of
mangaliefhebbers die hun strips in het
Japans willen begrijpen.”
Waar komt jouw passie vandaan?
“Ik wil graag met mensen communiceren. Dat doe ik door te acteren: ik beeld
me een personage in wanneer ik spreek.
Als ik Frans aan het praten ben, ben ik
een arrogante fransoos met een stokbrood. Als ik Spaans praat, word ik een
echte señor.”
En wat word je als je Nederlands
spreekt?
“In het Nederlands ben ik een echte
kaas liefhebbende, eerlijke vent, haha.
Ik probeer me altijd in te leven in de
cultuur. Om Nederlands te leren probeer ik zo creatief mogelijk te zijn. In
Amsterdam was er een speeddatesessie,
een ideale manier om met veel mensen
te praten. Ik ben wel single, maar was
niet specifiek op zoek. Ik zag het als een
goedkope manier om vijftien keer vijf
minuten te praten met mensen. Dertig
euro en een hele middag plezier. Het
mooiste was nog wel dat sommige meisjes zó onder de indruk waren dat ze nog
op date wilden ook!”
En wilde je ook mee?
“Ja, maar in de Nederlandse cultuur zit
ieders agenda altijd vol, dus ook bij die
meisjes. De mentaliteit van Nederlanders vind ik soms wel lastig; het lijkt
soms of ze niets willen, ze zijn altijd
druk met van alles behalve met mij. Zo
was ik op een feest in Amsterdam, waar
een internationale groep en een Neder-

landse groep was. Je zag precies wie bij
welke groep hoorde: de kamer was verdeeld in twee helften. Ik vond het heel
typisch Nederlands, in veel andere landen zou het beter mengen. De Nederlanders waren vooral druk met elkaar
aan het praten over plannen en bestaande vrienden, de andere groep
stond er juist voor open om kennis te
maken met nieuwe mensen.”


O pe n m i n d e d

Hoe reageren Nederlanders op je
pogingen de taal te leren?
“Mijn taalbeheersing is op dit moment
verre van perfect, maar ik doe mijn
best. Nederlanders waarderen dat. Iedereen is hier ook altijd aardig tegen
me, maar ik zie ook dat mensen onder
die oppervlakte wel erg stug en georganiseerd zijn. De meeste Nederlanders
vinden me wel eventjes interessant,
maar lopen zo weer weg als het gesprek
langer dan vijf minuten duurt.”
“Nederlanders zijn enorm openminded. Een consequentie hiervan is dat ze
iedereen zó vrij laten om z’n eigen ding

“In het Nederlands gebruik ik een Franse
en Spaanse r, maar nooit mijn Engelse r.”
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te doen dat ze naar niemand meer omkijken. Dit geldt zeker voor de groepen
buitenlanders in Amsterdam; die hebben vaak amper contact met de bevolking. Zonde, vind ik.”
Geven de Nederlanders je wel de
kans om te oefenen, zonder Engels te
spreken?
“Ik verbied mezelf Engels te spreken.
Doordat ik in het Nederlands durf te
spreken, spreekt ook niemand me aan
in het Engels. En dat terwijl ik daar
door iedereen voor was gewaarschuwd.
Misschien komt dat ook doordat ik geen
Engels accent heb en mensen dan niet
weten waar ik vandaan kom. Mijn accent klinkt eerder als een Oost-Europese
tongval. Ik probeer na te denken over
hoe woorden in het Nederlands klinken,
en welke klank daar het best bij in de
buurt komt. Zo gebruik ik in het Nederlands een Franse en Spaanse r, maar
laat ik mijn Engelse r altijd achterwege.”
Hoe ziet een dag ‘Benny leert Nederlands’ eruit?
“Toen ik naar Nederland kwam, heb ik
in het vliegtuig een boekje gelezen met
de basiszinnetjes en -woorden. Daarbij
focuste ik me op de uitspraak. Grammatica hoort voor mij bij het perfectioneren van een taal, niet bij de basis. Het is
pas leuk als je begrijpt waarom bepaal-

de zinsconstructies of vervoegingen
worden gebruikt – dan leer je ze ook te
herkennen in een andere context. Die
grammaticale basiskennis is als het
ware de versiering van het gebouw
‘taal’. De eerste weken leer ik een ‘lightversie’ van het Nederlands, daarna ga ik
het verder uitbouwen. Ik leer door met
mensen te praten, te luisteren en mijn
ogen open te houden.”
“Mijn techniek is ‘spaced repetition’;
ik leer vocabulaire en gebruik het daarna zo veel mogelijk. Ik ontwijk grammatica niet, maar het is niet mijn basis.”


Boter hamme t je

Wat vind je het meest bijzondere aan
de Nederlandse taal?
“Ik vind het bizar hoe het Nederlands
op het Engels lijkt, maar toch ook op
het Duits.”
“Voorbeelden van hoe het overeenkomt met het Engels zijn hoe sommige
chique accenten een Engelse r gebruiken en hoe het woord de hetzelfde wordt
uitgesproken als the. Ook woorden als
open en consistent zijn hetzelfde, al
worden deze anders uitgesproken.”
“Met een beetje inbeeldingsvermogen
maak je van een Nederlands woord ook
snel een Engels woord: verwissel v’s en
f’en, verwijder dubbele klinkers en zet
hier en daar een e op het eind. Dan
wordt maak in het Engels make.”
Krijg je veel commentaar?
“Ik heb altijd discussies met taalkundigen. Zij zeggen dat ik mensen irriteer
omdat mijn methode onoverzichtelijk is
– niet geschikt voor iedereen. Ik ben het
niet met ze eens: als je een taal wilt leren spreken, is het laatste wat je moet
doen een boek lezen. Waarschijnlijk zullen strenge schoolmeesters het met me
oneens zijn, maar het belangrijkste is
dat je de taal gewoon gaat spreken.”
“Je zult mij geen ‘dode’ taal zoals
Latijn of Oudgrieks zien leren. Ieder z’n

ding, maar iets wat alleen academisch
nut heeft, is niet interessant voor mij.
Mijn motief is anders dan dat van wetenschappers: ik zie iets niet als een
taal, maar als een middel om iets te
bereiken, in dit geval een communicatiemiddel om contact te leggen met
locals.”
Wat zijn de struikelblokken die je
tegenkomt?
“Soms zijn dialecten wel lastig te begrijpen, net zoals lange woorden als meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, haha.
Soms is ook het gebruik van de, het en
een lastig. En de obsessie die Nederlanders hebben met verkleinwoordjes is
echt frappant. Alles wordt kleiner gemaakt: rok wordt rokje, en je eet een
‘boterhammetje’. Ten slotte is de woord-

ik met anderen wilde praten, moest ik
wel uit mijn schulp komen.”
“Het geheim is: denk er niet bij na.
Een belangrijk deel van mijn capaciteiten heeft te maken met het feit dat ik
nooit twijfel. Ik zeg nooit ‘eh’, ik aarzel
nooit en val nooit stil. Als ik iets niet
weet, praat ik er gewoon omheen. Of ik
gebruik het werkwoord doen: ik ga nog
even ‘iets’ op de computer ‘doen’. Zo
komt het net over alsof ik alles weet en
vloeiend spreek. Het tegendeel is waar –
ik kijk naar de context en gebruik mijn
acteertalenten om anderen te overtuigen.”
“Iedereen kan doen wat ik doe. Het is
een kwestie van stappen zetten, niet
van een bepaald zeldzaam gen GNO23
of iets dergelijks – dat heb ik ook niet.”

“Mijn techniek is ‘spaced repetition’; ik leer
vocabulaire en gebruik het daarna zo veel
mogelijk. Grammatica is niet mijn basis.”
volgorde anders dan in veel andere talen, dus is het nog weleens stoeien met
de opbouw.”
“Wat verder moeilijk kan zijn, is het
Nederlandse zitten, liggen en staan. Mijn
sleutels ‘zitten’ in mijn zak, maar ze ‘liggen’ op tafel.”


H a a nt j e sco m pe titi e

Kan iedereen doen wat jij doet, zo
snel een taal leren?
“Ik krijg veel mails van mensen. Sommigen schrijven dan dingen als ‘Ik ben gewoon niet zo spontaan als jij’ of ‘Ik wil
graag eerst een basis hebben.’ Maar het
is maar wat je er zelf van maakt: je
moet die angst durven te overwinnen.
Ik was erg verlegen op school, en tot ik
ging reizen had ik amper vrienden. Toen

“Ik weet, elke dag iets in taal doen”
Hieronder een fragment uit het Nederlands dat Benny sprak na vijf weken in ons land.
Zoals hij zelf al zegt, is zijn taalbeheersing op het moment van het interview “verre van
perfect”, maar hij relativeert ook: “Als je alleen een opname zou horen van hoe ik Neder
lands spreek, is dat verschrikkelijk. Als je het beeld en de lichaamstaal erbij ziet, wordt het
opeens stukken beter.”
“Er is ook een probleem dat de taal, hoe zal ik zeggen, als je samenvoegen, is moeilijk
om combineren. Toen ik Italiaans begonnen heb, na twee maanden kon ik niet meer
Spaans spreken. Toen heb ik in hostel gewerkt. Heb zo veel met Spanjaarden gespro
ken. Nu ik weet, elke dag iets in taal doen. Niet hoef te spreken, maar ik schrijf met de
chat of ik lees in de talen. Ik heb echt met mensen gesproken over vele dingen. Ze zeg
gen: ‘Wow je Nederlands is veel goed.’ Heel aardig, maar dan na vijf minuten ze gaan.”

Ben je nooit bang om ‘domme’ fouten
te maken?
“Als ik leer, wil ik graag gecorrigeerd
worden. Maar niet bij iedere zin. Laatst
raakte ik in gesprek met een leraar Nederlands, die me maar bleef verbeteren,
bij elke letter. Dat was te veel.”
“Veel mensen zien taal leren als iets
zwart-wits. Je doet het of goed, of fout.
Maar dat is niet zo: je kunt rustig oefenen, het is vooral belangrijk zo veel mogelijk fouten te maken. Perfecte mensen
zijn saai. Op YouTube staat een hele
reeks polyglotten, die braaf opdreunen
wat ze doen – en dat dan in vijftien verschillende talen. Het is een haantjescompetitie, ‘zie mij eens goed bezig
zijn’.”
Er zijn zes- tot zevenduizend talen in
de wereld. Je bent dus nog wel even
bezig.
“Die ga ik zeker niet allemaal leren! Ik
wil alleen naar landen waarvan ik de
cultuur ook interessant vind. Mijn volgende missie is Turks, en Amerikaanse
Gebarentaal, misschien word ik daar opeens wel helemaal verliefd op. En waar
ik me uiteindelijk ga settelen? Geen
idee. Ik denk dat ik de komende drie
jaar nog rondreis en daarna ergens ga
wonen. Misschien wel weer in Spanje;
dat was een erg mooi land. Wel zou ik
dan zes maanden per jaar op reis willen, zodat ik niet helemaal vastzit aan
een bepaalde plek. Een soort basis om

vanuit te leven.”
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Struikelblokken in het Nederlands [6]

De lastige uitspraak
Het geniepige woordje er, de warrige
woordvolgorde: volwassen buitenlanders die onze taal leren, worstelen
met typische eigenaardigheden van
het Nederlands. In deze serie belicht
Jan Erik Grezel telkens zo’n struikelblok.

zijds heeft hij geen probleem met de g,
want die komt, naast een handvol andere keelklanken, ook in het Arabisch
voor.
Sommige eigenaardigheden in de Nederlandse uitspraak zijn voor bijna alle
buitenlanders lastig. In de top-tien van
tongbrekers staat onder andere het verschil tussen korte en lange klinkers, zoals in ram en raam. Berucht zijn verder
de tweeklanken au/ou, ij/ei en bovenal
de ui. Weinig allochtonen laten de typisch Nederlandse ui volmaakt uit de
mond vloeien zonder verkrampt gezicht. De harde g bezorgt menigeen
keelpijn. Het woord verschrikkelijk is
vreselijk voor buitenlanders. De stomme
e of ‘sjwa’, zoals in het lidwoord een,
gaat vaak fout. Een tophit is ook de uu,
die steevast als oe wordt uitgesproken,
wat in lessituaties tot flauwe grappen
leidt over ‘de huur die nog betaald moet
worden’. Volgens spraakdeskundigen
zijn ‘klinkerfouten’ hardnekkiger dan
fouten in de medeklinkeruitspraak. En
de variatie aan klinkers is in onze taal
juist groter dan in veel andere talen.
Nu is de articulatie, het correct voortbrengen van de individuele klanken,
niet het enige probleem bij de uitspraak. In woord- en zinsverband is een
juiste klemtoon en intonatie – de prosodie – minstens zo belangrijk. Uit tal van
studies blijkt dat fouten in die prosodie
de verstaanbaarheid meer verstoren dan
articulatiefouten. De kernvraag is hoe je

Jan Erik Grezel
oensdagmiddag, even na half
zes: ik hoor de stem van prinses
Máxima die op Radio 1 vertelt over het
bankroet van Argentinië, tien jaar geleden. En hoe dat land er weer bovenop
kwam. Onwillekeurig let ik op haar uitspraak, waar een vleugje Spaans doorheen klinkt: de uu die lichtjes naar een
oe kleurt, de iets te lang aangehouden
korte klinkers, de hijgende h zodat hek
van de dam bijna ‘gek van de dam’
wordt. Maar wacht even. Dit soort foutjes maakt Máxima toch niet meer?
Klopt. Aan het woord is niet onze prinses, maar een buitenlandse studente
van de Universiteit van Amsterdam, vijf
jaar woonachtig in Nederland, en jawel:
Argentijnse.
Je hoeft geen spraakdeskundige te
zijn om buitenlandse accenten te herkennen en te traceren. ‘Vershjchil’ in
plaats van ‘verschil’? Misschien een
Marokkaan, want die heeft moeite met
de scherpe s voor de ch en gebruikt
dan liever de ruisende shj als in sjaal.
Net als een Duitser. ‘Geel’ in plaats van
‘heel’? Misschien een Spaanstalige of
iemand met een Slavische moedertaal.
En wie spreekt daar de k en t niet uit
aan het eind van een woord? Vast
iemand uit Zuidoost-Azië.



Foto: Arie Kievit

W

Huu r

Argentijnen, Arabieren, Duitsers, Indonesiërs – ze hebben allemaal zo hun eigen problemen met het uitspreken van
het Nederlands. In de verklanking van
Nederlandse woorden en zinnen spreekt
de eigen taal een behoorlijk woordje
mee. Het Arabisch kent bijvoorbeeld
niet het onderscheid tussen de b en de p
(zoals in bas en pas), noch het verschil
tussen de korte o en oe. Het woord probleem klinkt daardoor uit de mond van
een Egyptenaar als ‘broebleem’. Ander306

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 1

Buitenlanders die Nederlands leren, hebben moeite
met onder meer korte en lange klinkers.

de juiste uitspraak het best aanleert en
welke hulp gewenst is.


G eh o o r

Kinderen leren hun moedertaal via hun
gehoor. Ze experimenteren als baby en
peuter continu met klanken: ze horen
en imiteren, jarenlang. Zo bouwen ze
een klanksysteem op waarmee ze hun
moedertaal verstaan. Tegelijkertijd ontwikkelen ze de motoriek om de klanken
van de moedertaal uit te spreken. Als ze
eenmaal volwassen zijn en een tweede
taal leren, moeten ze hun klanksysteem
uitbreiden en aanpassen, bijvoorbeeld
om het verschil tussen b en p te horen.
Een klassieke aanpak is het werken
met paren die op detailniveau in uitspraak van elkaar verschillen en daardoor iets heel anders gaan betekenen:
bak - pak, bier - pier. Het bezwaar tegen
zulke pure articulatieoefeningen is dat
ze losstaan van context en betekenis.
Veel zinvoller lijkt het om met teksten
te werken die de cursist eerst uitvoerig
beluistert en probeert na te zeggen. Dat
is niet altijd afdoende: sommige uitspraakproblemen ontstaan doordat cursisten cruciale klanken of klankverschillen gewoon niet waarnemen. En wat je
niet hoort, kun je niet reproduceren.
Nauwkeurig leren luisteren en goed uitspreken gaan hand in hand. Een ervaren
docent kent de problemen en kan cursisten wijzen op kleine maar belangrijke
klankverschillen.
Aandacht voor zinsmelodie is ook
zeker zinvol en stimulerend. Spreek een
zinnetje als ‘Maar dat is toch fantástisch!’ enthousiast uit, klap bij tás in de
handen en laat ze dat nadoen: succes
verzekerd. Cursisten kunnen ook met
computerprogramma’s werken waarbij
zij inspreken en ‘naluisteren’: ze horen
hun eigen zin én de ‘voorbeelduitspraak’. Op die manier raken de oren
en spraakorganen langzamerhand beter
ingesteld op de nieuwe taal.
Wie een tweede taal goed wil leren
uitspreken, moet heel veel luisteren en
eindeloos nazeggen, eventueel gecorrigeerd door een docent of een computerprogramma. Het komt, net als bij kinderen, toch vooral aan op imitatie. Dan
hangt het ten slotte van je doel af hoe
hoog je de lat legt. Voor onze kroonprinses was dat ongetwijfeld héél

hoog.

Iktionaire

t

Toen in ...
november 1951:

Kneppelfreed
redactie onze taal

Oud Babylon

H

adden we al eerder een premier die zijn Engels zo goed beheerste?
De steenkolencentrale zet zich nog schrap op z’n weg naar het museum, maar voor het steenkolen-Engels is het einde onherroepelijk
nabij. Als binnenkort de laatste voetbaltrainer zonder middelbare school met
pensioen is, zal het gedaan zijn. Nederlanders die Engels spreken, het wordt
een Elfstedentocht zonder klunen. Jammer, ergens. Nooit meer dat geploeter,
die exotisch vervormde klanken, die schitterende, uit nood geboren improvisaties om van A naar B te komen.
Het gaat over een zaak en een spoor, maar je hoort ‘Kees’ en ‘Trees’.
Ze hebben het over een ‘kei’ voor in ‘bed’, denk je eerst, maar het gaat over
de slechterik in de film.
Je hoort ‘peper’ en ‘reet’ en vreest het ergste, maar ze zijn op zoek naar een
krant voor de wisselkoers.
De zeurvis, denk je, nog nooit van gehoord, maar men heeft klachten over
de dienstverlening. ‘Bed zeurvis.’
‘Uh ken of dokvoet plies. En bijdewee: wie luf jor kuntrie!’
Iemand roept ‘kut’ en pas als je de camera ziet staan, snap je het.
Geschiedenis. Materiaal voor het Meertens Instituut.
Nooit meer geld wisselen, nooit meer prijzen omrekenen, nooit meer naar
woorden zoeken. Allemaal in Diesel en H&M. Iedereen altijd overal thuis. En
nergens.
Ik ben nog opgegroeid met het fascinerende beeld van klederdracht A in
regio B en andersom. De Zeeuwse boerin in vol ornaat naast een Londense
bobby. Een Beierse lederhosendrager op de kaasmarkt in Alkmaar. Fabeldieren, ver buiten hun natuurlijke biotoop. De dikke Amerikaan in hawaïshirt
met een kodak op z’n buik zie je ook al niet meer.
‘De wereld wordt steeds kleiner’, zegt iedereen altijd. Alsof dat iets moois
is. De reusachtige omvang van planeet aarde wordt blijkbaar als een minpunt
gezien. We ontvluchten het platteland en tegelijk maken we van de wereld
een dorp. Toch weer op elkaars lip.
Die goedaardige opstootjes in toeristensteden, mini-Babylons, polyfone
flashmobs, wanhopige handen-en-voeten-communicatie.
‘No no, not bus! Tram!’
‘Ah train.’
‘No train! Tram!’
‘Ah streetcar.’
‘No no no! No car. Trrrammm! Brrrrrrrr, ting-ting!’
De dankbare vreugde als het toch gelukt is, als het vreemde muntje toch
valt. Hoe is ’t mogelijk, wij begríjpen elkaar! Laten we adressen uitwisselen!
Of nee, kom mee naar ons huis en blijf zolang je wilt! Kijk, dit is de urn met
de as van mijn oma. ‘Ohmah! Bigmother! Yes, and this is my cleandaughter.’
We gaan het nog missen. Laat alsjeblieft niet iedereen Engels leren. Of: leer
het ze in elk land een beetje anders, zodat er toch af en toe geïmproviseerd
moet worden.
Af en toe een taalbarrière beklimmen. Zie het als een vorm van fitness.

Jan Kuitenbrouwer

H

et is misschien moeilijk voor te
stellen, maar zestig jaar geleden woedde er in Nederland
een taalstrijd die bijna niet onderdeed
voor die bij de zuiderburen. Dat conflict
speelde zich af in Friesland, en het
hoogtepunt ervan is terug te voeren op
één enkele datum: vrijdag 16 november
1951, de dag die de geschiedenis in zou
gaan onder de veelzeggende naam
Kneppelfreed (‘knuppelvrijdag’).
De strijd vond zijn directe oorsprong
in twee omstreden beslissingen van
een Nederlandstalige kantonrechter in
Heerenveen. Eerst had die een melkboer veroordeeld vanwege diens Friestalige melkbusteksten “molke” (‘melk’)
en “sûpe” (‘karnemelk’). Vervolgens
weigerde dezelfde rechter de Friestalige
verdediging aan te horen van een veearts die een verkeersovertreding had
begaan. De hoofdredacteur van de
Heerenveense Koerier, Fedde Schurer,
schreef daarop een pittig redactioneel
commentaar. “Kinderachtig, beledigend
en treiterend”, noemde hij deze gang
van zaken. Het kwam hem op een dagvaarding te staan wegens belediging
van de rechterlijke macht, en dus moest
hij zelf voor de rechter verschijnen. Dat
gebeurde op de bewuste vrijdag in 1951.
Op het plein voor de rechtbank, waar
ook de wekelijkse markt plaatsvond,
ontstond al snel een grimmige sfeer. De
politie besloot de protesten hardhandig
de kop in te drukken, met waterkanonnen, én de wapenstok waarnaar de dag
genoemd is. Doden vielen er niet, maar
er vielen rake klappen, ook onder het
winkelend publiek, marktkooplui en
journalisten van de landelijke pers. En
zo won de Friese beweging in één dag
enorm aan sympathie.
Een “belangrijke doorbraak in de
strijd om gelijke rechten voor het Fries”,
dat is hoe de Kanon fan de Fryske skiednis Kneppelfreed omschrijft. De gebeurtenis heeft zich in die canon als een van
de 41 onderdelen een eigen plekje verworven, tussen Abe Lenstra en de Elfstedentocht. En inderdaad, vanaf toen
ging het snel: nog in de jaren vijftig
werd het Fries toegestaan in de rechtszaal, als die zich tenminste bevond in
de provincie Friesland – of nee: Fryslân.
En wat je tegenwoordig op je melkbussen zou schrijven? It kin nimmen wat

skele.
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Deze maand begint er een nieuw taal
programma op tv. Het is opgenomen
in het theater en wordt gedragen door
bekende en minder bekende cabare
tiers en schrijvers. De presentatie
is in handen van Erik van Muiswinkel.
“Eigenlijk hadden we maar één doel
met dit programma: keet schoppen.”

Saskia Aukema

“Nederlands in de hoofdrol”
Presentator Erik van Muiswinkel over TatataTaal!

D

e vijfde van Beethoven zet in.
Het publiek zingt mee, op verzoek van de floormanager:
“TatataTááááááál!” Zo’n 150 mensen zijn
op deze druilerige zaterdag naar het
Philharmonie Theater in Haarlem getogen om er een tv-opname bij te wonen
van TatataTaal!, het nieuwe taalprogramma van de NTR.
Op het podium: een kek decor en
vier mensen die wel vaker in het theater
te vinden zijn. De cabaretiers Roué Verveer, Marcel Verreck en Mylou Frencken
zijn de drie kandidaten van vanavond;
de presentator is Erik van Muiswinkel.
De sfeer is losjes, de grappen vliegen
over en weer, en hoewel de prestaties
van de kandidaten verre van objectief
met elkaar te vergelijken zijn, zit er op
het balkon toch een heuse “gedelegeerd
Taalraadscommissaris van het Overkoepelend Orgaan”, die met een uitgestre-

TatataTaal!: baby én
mitrailleur
De naam TatataTaal! kwam voort uit
een oproepje dat de NTR deed in Taalpost, de e-mailnieuwsbrief van Onze
Taal. Uit de 600 binnengekomen sug
gesties koos de NTR-redactie voor
TatataTaal!, een inzending van Lowie
Gilissen uit Hengelo. Erik van Muiswinkel:
“Een beetje lastig uit te spreken is het
wel, maar het allitereert lekker en trekt
de aandacht. Het is baby en mitrailleur
tegelijk, er zit iets in van theater en het
knalt er dankzij het uitroepteken lekker
uit op het logo.”
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ken gezicht de score bijhoudt op een
schaal van A tot Z. De winnaar krijgt
een Tatatabobobokaal, een onooglijk
klein bekertje dat zo uit de speelgoedwinkel lijkt te komen.


T ross e n los

De serene rust van het Groot Dictee der
Nederlandse Taal is hier duidelijk ver te
zoeken, net als de eveneens wat schoolse opzet van dat andere bekende taalprogramma, Tien voor taal. En precies
dát was de opzet, benadrukt presentator
Erik van Muiswinkel aan het einde van
de opnamereeks: “Wij wilden er iets
sprankelends van maken, zonder een al
te serieus competitie-element. Het heeft
weliswaar het jasje van een quiz, maar
in feite is het een theatervoorstelling.
Daarom hebben we ook gekozen voor
een echt theater met publiek, en niet
voor een tv-studio. Eigenlijk hadden we
maar één doel met dit programma: keet
schoppen.”
Pardon? Keet schoppen? En dat bij
een serieuze omroep als de NTR? Van
Muiswinkel: “Het gaat weliswaar om
amusement, maar het is verre van plat.
Het is een programma geworden waarin
niet per se de bekendheid maar vooral
de taalvaardigheid van de kandidaten
centraal staat. Cabaretiers, stand-up
comedians, schrijvers … het zijn stuk
voor stuk mensen voor wie taal het
belangrijkste voertuig is van hun werk,
en die ook nog eens bereid zijn de ‘trossen los te gooien’.”


i m prov i sati e

Die spontaniteit is nodig vanwege alle
improvisatie die van de kandidaten ver-

wacht wordt. Dat zit ’m niet alleen in
opdrachten als ‘voer een gesprek met
een medewerker van een dierenasiel in
louter zinnen van twee woorden’ (“Mijn
hond”, “Groot zeg”, “Wel lief”). Maar
ook kan er flink op los gefantaseerd
worden bij de meer gerichte vragen, zoals: Waarover hebben de peuters in dit
filmpje het? Waar komt het woord saai
vandaan? Hoeveel benamingen voor
een ‘gabbermeisje’ ken je? Het wilde
gokwerk dat door dergelijke open vragen uitgelokt wordt, is aan dit goedgebekte gezelschap duidelijk wel besteed.
Van Muiswinkel: “We hebben veel
gevraagd van de kandidaten. Naast alle
improvisaties kregen ze van ons ook
nog eens voorbereidend huiswerk mee.
Zo moesten ze van ons een klassiek
gedicht afmaken op hedendaagse wijze,
zoals ‘Het waren twee koningskinderen,
zij hadden …’ Verder dragen alle deelnemers aan het slot van de uitzending
een tekst voor die zij speciaal voor het
programma hebben geschreven. Schrijver-cabaretier Arjen Lubach bijvoorbeeld wist in dat onderdeel de hele taalgeschiedenis van 1400 tot nu in één
enkele zin te stouwen.”


J eu g d va n T eg e n wo o r d i g

De kandidatenlijst kwam voor een aanzienlijk deel uit het adresboekje van
Van Muiswinkel. Hij was al in een vroeg
stadium betrokken bij het programma:
“Het was bijzonder om niet alleen maar
de presentator zijn, maar ook te kunnen
meedenken over de opzet van het programma.”
Dat Erik van Muiswinkel ‘iets heeft’
met taal, is geen geheim voor iedereen

Foto: Wim Kluvers

Redactie Onze Taal
die hem weleens op tv of in het theater
heeft gezien, of iedereen die Onze Taal
leest. In 2008 stond daarin zijn ode
‘Trots op Nederlands!’, die hij een paar
maanden daarvoor had uitgesproken op
het congres van Onze Taal.
Hoe is het enthousiasme dat TatataTaal! duidelijk bij het grote publiek wil
aanwakkeren bij hemzelf ontstaan? Zijn
eigen liefde voor taal noemt hij “genetisch bepaald”; zo kon hij al op zijn vijfde lezen. Wel werd het vuurtje warm
gehouden door enkele personen: “Eerst
was er mijn oma van vaderskant die mij
voorlas. En na de puberteit, een periode
waarin taal even niet mijn voornaamste
interesse had, was er opeens Drs. P. En
natuurlijk Battus met zijn Opperlandse
taal- en letterkunde. Maar ook nu ontdek ik nog nieuwe sterren aan het
firmament. De woeste zinnen van de
Marokkaans-Nederlandse schrijver
Hafid Bouazza doen me met de ogen
knipperen, en ronduit spectaculair vind
ik het mengsel van jargons, talen en
vocabulaires van De Jeugd van Tegenwoordig, ondanks het misschien wat
eenzijdige thema van ‘borsten, billen,
doekoe’ – of wacht even, juist vanwege
dat thema borsten, billen en doekoe.”
Tot slot, met een TatataTaal!-achtige
beperking van zes woorden: waarom
moeten we de komende dinsdagavonden kiezen voor taaltheater op tv? Wat
maakt TatataTaal! uniek? Van Muiswinkel heeft er niet lang voor nodig: “Het
Nederlands eindelijk in de hoofdrol!” 
TatataTaal! wordt door de NTR uitgezonden op
de dinsdagavond, van 8 november tot en met
27 december, om 20.25 uur op Nederland 2.

Man over woord:
Vlaamse taal-tv
Bij de zuiderburen gaat er ook een tvprogramma over taal in première – toe
valligerwijs in dezelfde week als TatataTaal! Het programma heet Man over
woord en draait – nog zo’n overeenkomst
met de Nederlandse reeks – niet om
schoolse regeltjes, maar om de schoon
heid van taal en het plezier erin. Man over
woord wil vragen beantwoorden als:
Hoeveel woorden kent een mens? Praten
we in deze hectische tijden ook sneller
dan vroeger? En er staat de Canvas-kijker
zelfs een “wereldprimeur” te wachten,
want “voor het eerst zal hij horen hoe
onze taal klonk in het jaar 1000”.
Vanaf 11 november zes weken lang op vrij
dagavond te zien op Canvas, 20.40 uur.

Gaten in de taal

Hoe noem je je broers en zussen in één
woord? Is er een woord voor het geluid van
schaatsen op natuurijs? Denk mee en vul
de gaten in de taal.

Terug naar je jeugdfoto

A

lweer een tijdje geleden, in het
meinummer, vroegen we u een
naam te bedenken voor jeugdfoto’s die jaren later zo precies mogelijk
worden nagemaakt, met dezelfde persoon (of personen), maar ook met
dezelfde belichting, achtergrond, attributen, enzovoort.
Op sites als Facebook vormden deze
nagemaakte jeugdfoto’s een tijdje een
rage, en ook bij u sprak het fenomeen
tot de verbeelding, zo bleek uit de respons. In totaal ontvingen we 73 reacties,
met daarin 155 suggesties, waarvan 132
verschillende.
Iedere lezer zag duidelijk wat anders
in de foto’s. Doordat de achtergrond en
kleurtoon van de foto’s gelijk waren,
viel het oog van sommigen op precies
datgene wat op de twee foto’s steeds
verschilde: de veroudering van de geportretteerden. Die lezers kwamen met
woorden als jaarringfoto, levensverloper,
rijpingsfoto en het wat ironische
nuooknogzoleuk?-foto (“inderdaad, met
vraagteken”). Anderen constateerden
met inzendingen als geenspatveranderdfoto en eeuwigjongfoto kennelijk dat de
karaktertrekken van het jonge en oude
model juist nog altijd opvallende overeenkomsten vertoonden. Deze totaal
verschillende zienswijzen maakten één
ding duidelijk: zulke oordelen over de
foto’s moesten maar niet ingebakken
zitten in het woord ervoor.



Pa stfoto

Natuurlijk waren er ook dit keer weer
een flink aantal woordspelige namen.
Eervolle vermeldingen in deze categorie: pastfoto, verhedenfoto, kindherfoto,
herbeelding en vooral – dikwijls ingestuurd – terugkiekje. Dergelijke woordspelingen bezorgden de jury beslist een
goede dag, maar als passend alternatief
voor een eigentijds fenomeen zochten
we toch een neutralere benaming.
Neem nu retrofoto(grafie) – een term
die er wel een beetje aan zat te komen,
nadat in de vorige aflevering retroliefde
als beste term was geselecteerd voor
het gevoel dat je kunt koesteren voor je
eerste grote liefde. En inderdaad: deze
term werd vaak ingestuurd. Maar … op

internet duikt het woord al her en der
op voor de vorm van (sepia)fotografie
waarbij mensen een kapsel en kostuum
krijgen aangemeten van minimaal tachtig jaar geleden. Ook zou de term heel
goed gebruikt kunnen worden voor die
andere fotografiehype: Hipstamatic en
Instagram. Dat zijn de namen van programmaatjes op de mobiele telefoon
waarmee je foto’s van nu eruit laat zien
als jarenzeventigkiekjes.
Retrofoto(grafie) lijkt dus vooral een
prima verzamelterm voor nostalgische
vormen van fotografie, maar voor de
nagemaakte jeugdfoto’s kan het nog iets
preciezer. Bijvoorbeeld met een woord
dat uitdrukt dat het om gefotografeerde
mensen gaat (portretten dus), én om
iets wat opnieuw gedaan wordt (herdaan wordt). Drie mensen kwamen op
die manier op herportret. Een geslaagd
woord met een goed ritme en zelfs een
beetje rijm. Het lot wees Mark Omvlee
aan als winnaar van de boekenbon van
€ 25,–. Alle inzenders danken we hartelijk voor hun bijdrage.

Oproep:
tandarts met een
slecht gebit

I

edereen kent wel zo iemand: een
tandarts met een slecht gebit, een
taalbeheerser die zelf niet kan schrijven, een pedagoog met onhandelbare
kinderen, een automonteur die zelf in
een wrak rijdt. Hoe kundig zo iemand
ook is, de eigen praktijk ziet er soms
anders uit – niet zelden een handje
geholpen door het noodlot.
Wat zou een passende benaming
zijn voor zo iemand, die in zijn eigen
leven niet in staat lijkt om de adviezen na te leven die hij beroepshalve
geeft? Stuur ons uw suggestie, liefst
voorzien van een motivering, per email (gaten@onzetaal.nl) of per kaart
of brief naar het redactieadres (Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag). In het
voorjaar van 2012 zullen we erop

terugkomen.
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Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Niemand heeft je
ooit gezien

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle
“proef die woofer”? En hoe komt het dat dit zo
bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus
Middag stil bij de taal en de poëzie die te horen is
in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.

S

oms betrap ik mezelf er nog weleens op dat ik het stilletjes voor
me uit zing, als er niemand in de
buurt is: “Niemand heeft je ooit gezien,
maar toch ben je van mij.” De regels
vallen me in als ik hoog in het huis
ben, in de buurt van fris gestreken wasgoed en linnenkast, altijd ’s ochtends,
altijd in het voorjaar, dicht bij het open
raam, als er een bries van verwachting
en geheimzinnigheid in de lucht hangt.
En dan zing ik nog even zachtjes door,
met een kleine variatie in de tekst:
“Niemand heeft je ooit gezien, maar
toch ben je bij mij.”
Ik weet er niet heel veel meer van
dan dat het ooit, langgeleden, in mijn
hoofd is beland, en er daarna nooit
meer uit is verdwenen. Het werd gezongen door een zangeres die Helga heette.
Het is een simpel wijsje dat lichtjes
komt aanzweven, als een pluisje op de
wind, maar het is met geheimzinnigheid
omgeven. Het lied begint als een raadsel en houdt dat ook een tijdje vol: “Ik
wist het allereerst van jouw bestaan. /
Je bent vlakbij, maar ver nog hier vandaan.” Zou het over een geheime vakantieliefde gaan die ver weg is, maar
die Helga dichtbij weet, in haar hart?
Dat zou kunnen. In het tweede couplet
geeft Helga nog een hint om het raadsel
op te lossen: “Hier onder mijn hart begint jouw leven.” Let op het voorzetsel
onder. Dan weet de goede verstaander
wel genoeg, zeker als hij de zoete melodie nog wat meer op zich laat inwerken:
Helga is in blijde verwachting.


G eh ei m

Zo te horen weet ze dat nog niet zo
lang, en zo te horen wil of durft ze haar
prille geheim ook nog niet goed met
anderen te delen. Dat is het bijzondere
van dit liedje: het is eigenlijk niet voor
ons bestemd. De aanstaande moeder
richt zich alleen nog maar tot haar ongeboren kind, en tot niemand anders.
“Niemand heeft je ooit gezien, / nog
niemand die je kent. / Niemand weet of
jij een jongen of een meisje bent.” Het
aardige van deze regel is dat de zangeres hier ook niet wil laten doorschemeren of zij zelf al wel weet of het een jongen of een meisje zal worden. En de
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aanstaande vader? Ook hij weet op dit
moment nog van niks: “Al is je vader
ook een knappe man, / hier weet hij
toch het fijne nog niet van.” Hij mag
dan slim zijn, en hij mag dan voortplantingstechnisch heel goed geweten hebben wat er van hem verwacht werd,
maar daar blijft het voorlopig bij. Hij
weet nog niet of een en ander gelukt is
en ook nog niet welk geslacht daarbij
ontstaan is.
Veel ingewikkelder dan dit wordt het
daarna niet meer. Het lied vlindert verder over toekomstig geluk. De aanstaande moeder hoeft nu alleen nog maar af
te wachten, en zij doet dat met veel geduld en steeds met een blijde lach. Op
de regel “Maar ik tel de dagen met een
lach” rijmt de regel “Ja, ik zal wachten,
met een lach.” De moeder leeft op een
wolk van mierzoete clichés, kreupel rijm
en kromme redeneringen die we haar in
haar positie natuurlijk meteen vergeven. “Je brengt me onrust en je brengt
me vree. / Maar wat je brengt daar heb
ik vrede mee.”


S l a a pl i e dj e

Het onderwerp is van alle tijden. We
zien hier het bijbelse motief van de
annunciatie: de aankondiging door de
aartsengel Gabriël van de aanstaande
geboorte van Jezus aan de nog van

niets wetende maagd Maria. Het tafereel is vaak afgebeeld door schilders en
door dichters bezongen: de sfeer van
stille afzondering, de maagd met haar
stille geheim bij weefgetouw en naaigerei, kasten en doeken, dicht bij het
open raam. Ook Maria heeft misschien
weleens stilletjes tot haar aanstaande
kind gezongen: “Ik wist het allereerst
van jouw bestaan, / je bent vlakbij,
maar ver nog hier vandaan.”
Hoe nu zo’n gelukzalig aankondigingsliedje te eindigen? Dat wist Helga
vermoedelijk ook nog niet toen ze eraan
begon. Maar ze wacht geduldig af, zoals
ze het hele lied al doet, en dan zal er
zich wel iets aandienen. Het lied kabbelt rustig voort, en dan zegt Helga opeens: “Nu zing ik nog eenmaal en dan
moet je slapen gaan.” Het is een mooie
vondst. In één keer wordt zij van net
benoemde aanstaande moeder tot een
echte moeder. Zij weet wat haar straks
te doen staat. Mond dicht. Slapen nu.
Omdat ik dat zeg. En het annunciatieliedje wordt nu een slaapliedje. “Lailalalai lalalalai”, klinkt het nog een tijdje, in
allerlei variaties, steeds zachter, tot het
einde. De kleine naamloze is weer tot
rust gekomen. En het is duidelijk dat
wij ons in het belang van moeder en
kind nu maar beter uit de voeten kun
nen maken, snel en stil.

Reacties
per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl, of anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg 1a,

Taal van de automobilist [2]:
Noorwegen

2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:

Jaap van der Ham - Vlaardingen

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie indien mogelijk

• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.
De redactie kan 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.

Verengelsing
Theo Vaalburg - Arnhem

I

n de septemberaflevering van zijn column
‘Horstlog’ staat Joop van der Horst stil bij
het aftreden van Arno Schrauwers als voor
zitter van de stichting Nederlands, omdat
het doel van de stichting, het tegengaan
van de oprukkende verengelsing van het
Nederlands, niet is bereikt. Dat dit doel niet
is bereikt, komt volgens mij door de onver
schilligheid van de Nederlanders. Als gevolg
hiervan sijpelt een in het Nederlands ver
taald Engels idioom ongehinderd en op
grote schaal onze taal binnen. Voorbeelden
te over: ‘beslissingen maken’ in plaats van
‘beslissingen nemen’, ‘ik leef in Amster
dam’ in plaats van ‘ik woon in Amsterdam’.
Ik wind me daarover op, en dat heeft niets
te maken met “de exclusieve liefde voor
één taal” die Van der Horst Schrauwers en
zijn stichting Nederlands verwijt. Ik heb wel
degelijk ook liefde voor het Engels, alleen
niet in het Nederlands. Wat mij betreft:
jammer dat Schrauwers is afgetreden.

Nuances in Kamerverslagen
Eelco Visser - Groningen

J

aap de Jong en Maarten van Leeuwen be
schrijven in ‘Pianostemmers in estafette
dienst’ (Onze Taal september) de werk
zaamheden van de medewerkers van de
Dienst Verslag en Redactie. Deze dienst is
verantwoordelijk voor het schrijven van de
stenografische verslagen van de debatten
in de Eerste en Tweede Kamer. Onder het
kopje ‘Klip-en-klaar’ geven de auteurs aan
dat herhalingen en ‘lege aanloopjes’ in tek
sten worden weggelaten of ingekort. Het
voorbeeld dat ze hier geven, laat echter te
wensen over. De auteurs schrijven dat een
zin als ‘Waar het gaat om de criminaliteit
zien wij een duidelijke toename’ gewijzigd
wordt in ‘De criminaliteit neemt duidelijk
toe.’ De eerste zin beschrijft een mening of
waarneming van de spreker, de zogenaamd
verbeterde versie geeft een feit weer. Door
de zinnen zo te vervormen, kan het beeld
ontstaan dat politici ongenuanceerde uit

spraken doen dan wel zwart-witdenkers
zijn. Ik hoop dat de Dienst Verslag en Re
dactie de nuances niet uit het oog verliest
en de debatten feitelijk juist blijft weerge
ven, anders draagt hij mogelijk bij aan een
verkeerde beeldvorming over de politiek.
Naschrift Dienst Verslag en
Redactie
De briefschrijver zou zich terecht zorgen
maken als de stenografen in alle gevallen
de aangehaalde richtlijn uit de interne
Taalgids strikt zouden toepassen. Of een
aanpassing noodzakelijk is, bekijken zij
van geval tot geval. Een aanpassing van
het soort dat in het artikel wordt ge
noemd, brengen zij alleen aan als deze
de politieke boodschap van de politicus
niet aantast, maar wel de leesbaarheid
verbetert.

Taal van de automobilist [1]:
Griekenland en Frankrijk
Philippe henri van der laan - fretin (frankrijk)

M

arieke Kolkman behandelt in haar arti
kel ‘Fileflirten en snelwegschelden’
(Onze Taal juni) de ‘taal’ van de automobi
list, dat wil zeggen de signalen en gebaren
die automobilisten gebruiken om met el
kaar te communiceren. Kees Lutkie uit Den
Haag beschrijft vervolgens in de septemberaflevering van de rubriek ‘Reacties’ zijn
ervaring met Mexicaanse vrachtwagen
chauffeurs die met een linkerknipperlichtsignaal behulpzaam aangeven dat je veilig
kunt passeren. Het probleem met dit signaal is alleen dat het dubbelzinnig is: gaat
de vrachtauto niet zelf inhalen? De Grieken
doen dat veel pragmatischer: zodra ze zien
dat iemand wil inhalen, wijken ze gedeelte
lijk uit naar de vluchtstrook. En in Frankrijk
hadden vrachtauto’s in de jaren zestig een
speciaal lampje aan de linkerachterzijde
waarmee de chauffeur kon aangeven dat
passeren veilig was. Deze voorziening
werd later afgeschaft omdat bij een inhaal
manoeuvre die verkeerd afliep de vrachtwagenchauffeur medeverantwoordelijk
werd gesteld.

K

ees Lutkie uit Den Haag schrijft in zijn
reactie (in het septembernummer) op
het stuk van Marieke Kolkman over de ‘taal’
van de automobilist (juninummer) over zijn
ervaring met Mexicaanse vrachtwagen
chauffeurs die met een linkerknipperlichtsignaal aangeven dat je veilig kunt passe
ren. Ik wil daar het volgende aan toevoegen.
In Noorwegen heb ik vaak meegemaakt
dat op smalle (berg)weggetjes een voor je
rijdende vrachtwagen met zijn linkerknip
perlicht een signaal gaf als je er niet langs
kon en met het rechterknipperlicht als dat
wel kon. Best handig. Overigens is lang
zaam rijdend verkeer daar verplicht om bij
de eerste gelegenheid aan de kant te gaan
om achterliggers te laten passeren.

Zzp’ers en eenmanszaken
Wouter Varkevisser - eigenaar eenmanszaak
met personeel, amsterdam

B

ij lezing van het septembernummer van
Onze Taal viel mij in het boeiende stuk
over naamgeving van tekstbureaus (‘Miss
Maakt is perfect’ van Erwin Wijman) een
passage op over eenmanszaken, waarin
deze gelijkgesteld worden met zzp’ers
(“zelfstandigen zonder personeel, oftewel
eenmanszaken”). Maar veel eenmanszaken
hebben gewoon personeel. In de Wikipedia
is een goede uitleg te vinden: “Een een
manszaak is een bedrijfsvorm waarbij één
persoon in alle opzichten verantwoordelijk
is voor de onderneming, en wel rechtstreeks (…).”

Good gaan/good goan
Jan A. Verbeek - Lochem

H

et artikel ‘Dialecten in kaart gebracht’
in het septembernummer vind ik een
groot compliment waard. Hoewel auteur
Nicoline van der Sijs duidelijk maakt dat er
niet één algemeen geldende uitspraak van
een woord bestaat, waag ik het er als oudTwentenaar op toch een vraagteken te zet
ten bij de uitspraak “good gaan”, te vinden
op het omslag van het septembernummer.
In Oost-Nederland wordt gesproken van
‘good goan’ als een soort van afkorting van
‘loat ’t oe (ow) good goan’.
Naschrift Nicoline van der Sijs
De spelling van de dialectwoorden is in
de atlas waar mijn stuk over gaat, gestandaardiseerd, en er is afgezien van gedetailleerde klankverschillen, behalve in
het hoofdstuk over die klankverschillen. 
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 1
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De universele grammatica
van Noam Chomsky
Ook de taalkunde heeft zo zijn mijlpalen: baanbrekende onderzoeken en nieuwe
inzichten die tot buiten het vakgebied bekendheid kregen. Op gezette tijden zal
Marc van Oostendorp met invloedrijke taalkundigen spreken over het werk waar
mee ze hun naam vestigden. In de eerste aflevering van deze nieuwe serie: Noam
Chomsky en zijn Syntactic Structures (1957).

Marc van Oostendorp

“M

ijn eerste boek”, zegt
Noam Chomsky (1928),
“was eigenlijk een verzameling college-aantekeningen. Een
redacteur van Mouton, een kleine Nederlandse uitgever, kwam langs in Boston, waar ik werkte. Hij zag wat papieren op mijn bureau liggen en vroeg wat
dat was. Ik zei dat het notities waren
voor een inleidende cursus. Hij vroeg
me of ik zin had om die uit te werken.
Dat werd Syntactic Structures (‘Syntactische structuren’).”

Het boek verscheen in 1957 en zou
Chomsky op slag beroemd maken. Er
volgde vrijwel meteen een juichende
recensie in het vakblad Language, waarin werd gezegd dat de taalkunde nu
pas echt een volwaardige wetenschap
was. Binnen enkele jaren zou hij uitgroeien tot de meest besproken en
controversieelste levende taalkundige
ter wereld.
Chomsky had helemaal geen geleerde willen worden. Vanuit zijn linkse
idealen wilde hij vooral bijdragen aan

Noam Chomsky: vaakst geciteerd
Noam Chomsky werd in 1928 geboren in Philadelphia, als zoon van een uit de Oekraïne
afkomstige leraar Hebreeuws, William Chomsky, en de New Yorkse Elsie Simonowsky.
Carol Chomsky (1930-2008) was 59 jaar, tot aan haar dood, getrouwd met Noam
Chomsky. Zij was eveneens taalkundige.
Chomsky schreef honderden artikelen en meer dan honderdvijftig boeken. Daarbij za
ten enkele zeer invloedrijke studies op het gebied van de taalwetenschap, zoals Syntactic
Structures (1957), Aspects of the Theory of Syntax (1965), The Sound Pattern of English (1968,
samen met Morris Halle), Lectures on Government and Binding (1981) en The Minimalist Program (1995). Zo mogelijk nog bekender werd hij echter als politiek denker en activist met
een linkse signatuur. Hij profileerde zich als criticus van – vooral – de Amerikaanse buiten
landse politiek tijdens de Vietnam-oorlog en geldt sindsdien als een van de belangrijkste
Amerikaanse ‘dissidenten’. Enkele titels van invloedrijke politieke boeken: The Responsibility of Intellectuals (1967), Manufacturing Consent. The Political Economy and the Mass Media
(1988, met Edward S. Herman) en Hopes and Prospects (2010).
Chomsky kreeg eredoctoraten van tientallen universiteiten over de hele wereld en tal
van andere prijzen en eerbewijzen, zowel voor zijn taalkundige werk als voor zijn politieke
analyses. Van alle nog levende auteurs is hij degene wiens werk het vaakst geciteerd
wordt in publicaties van anderen.
Dit alles betekent niet dat Chomsky’s werk boven alle kritiek verheven is. Er zijn voor
aanstaande taalkundigen die menen dat Chomsky hun vakgebied volkomen de verkeerde
kant op heeft geleid, zoals er ook mensen zijn die zich ergeren aan het feit dat Chomsky in
hun ogen eenzijdig kritiek heeft op de politiek van het Westen en onvoldoende ziet wat er
mis is in andere culturen.
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een betere wereld, en dat ging niet vanuit de ivoren toren van de wetenschap.
Hij heeft daarom eerst een tijdje in
onder andere een kibboets in Israël
gewerkt. Zijn vader, die zelf leraar
Hebreeuws was, heeft hem uiteindelijk
toch overgehaald om te gaan studeren,
bij taalkundige Zellig Harris, die ook al
een grote passie had voor politiek. Niet
lang daarna kreeg Noam Chomsky een
baantje op het Massachusetts Institute
of Technology (MIT), een instelling
waaraan hij tot op de dag van vandaag
verbonden is.


co m pu t e r

Dat Syntactic Structures eigenlijk een
verzameling college-aantekeningen is,
valt er ook wel aan af te lezen. Het proza lijkt meer op dat van een natuurkundeboek dan op dat van een alfa-wetenschapper. Dat is ook wat Chomsky wilde
bereiken; hij wilde een natuurwetenschappelijke theorie opstellen die precies zou kunnen beschrijven welke zinnen in een bepaalde taal grammaticaal
waren en welke ongrammaticaal. Een
Chomskyaanse grammatica bestond uit
een verzameling heel precies geformuleerde regels; wanneer je die regels
exact zou volgen, zou je op die manier
alle zinnen van een taal kunnen voortbrengen, kunnen genereren. Daarom
noemde Chomsky zijn systeem een
‘generatieve grammatica’.
Volgens Chomsky kwam het meeste
materiaal uit zijn een jaar eerder voltooide, vuistdikke en pas in 1975 uitgegeven proefschrift The Logical Structure
of Linguistic Theory (‘De logische structuur van de taaltheorie’): “Ik had het
alleen wat aangepast voor toekomstige
ingenieurs, want dat waren mijn studenten.” Met zijn boek beïnvloedde
Chomsky overigens tussendoor ook de
ontwikkeling van programmeertalen
voor de computer.


A a n g e bo r e n

Chomsky interesseert zich vooral voor
de leer van de zinsbouw, de syntaxis.
Dat vakgebied was lange tijd onderbelicht gebleven in de taalwetenschap.
Wie grammaticale beschrijvingen uit de

Illustratie: Matthijs Sluiter. Foto: Bertus Gerssen

Iconen van de taalkunde [1]



negentiende eeuw en de eerste helft
van de twintigste eeuw leest, ziet dat er
daarin vooral veel aandacht is voor de
manier waarop woorden worden gevormd, en veel minder voor de manier
waarop woorden tot zinnen worden
aaneengeregen.
Rond het midden van de twintigste
eeuw kwam de belangstelling daarvoor
op – en Syntactic Structures was de
kroon op die ontwikkeling. Dat kwam
ook doordat Chomsky liet zien hoe je
met een betrekkelijk eenvoudig systeem
al oneindig veel Engelse zinnen kunt
maken: van de zin ‘Arie zegt dat het
koud is’ kun je de zin ‘Bas zegt dat Arie
zegt dat het koud is’ maken, en zo kun
je – in ieder geval in theorie – eindeloos
doorgaan.
“Syntactic Structures brak op twee
manieren radicaal met de heersende
taalkundige opvattingen”, zegt Chomsky
nu. “In de eerste plaats vestigde het de
aandacht inderdaad op het feit dat je in
taal een oneindige verzameling zinnen
kunt maken, met elk een eigen klankvorm en een eigen betekenis. En ten
tweede stelde het dat taal een biologisch onderdeel is van de mens, net als
bijvoorbeeld het gezichtsvermogen, het
immuunsysteem, de spijsvertering, enzovoort.” De laatste bewering wordt wel
aangeduid als de hypothese van het
aangeboren taalvermogen: elk kind
heeft een ‘taalorgaan’, een speciaal vermogen om moeiteloos taal op te pikken
uit de omgeving. Chomsky stelde de
vraag hoe kinderen zo snel taal leren
hiermee centraal.


Natuurwe tten

De beroemdste zin uit Syntactic Structures is waarschijnlijk “Colorless green

ideas sleep furiously” (‘Kleurloze groene
ideeën slapen woedend’). Chomsky
gebruikte die om te illustreren dat de
vraag of een zin wel of niet aan de
grammaticale regels voldoet, niet per
se iets met de betekenis van die zin te
maken heeft. De zin betekent volgens
Chomsky even weinig als pakweg ‘Furiously sleep ideas green colorless.’ Toch
beschouwt een spreker van het Engels
de eerste zin wel als grammaticaal,
maar de tweede niet.
Zijn er dingen die de auteur nu anders ziet dan toen hij Syntactic Structures schreef? Chomsky: “Heel veel.
Mijn theorieën waren complex en gedetailleerd, en al die regels die wij
opschreven moesten aangeboren zijn.
De belangrijkste opdracht van de theoretische taalkunde is sindsdien geweest
om te laten zien dat het allemaal veel
eenvoudiger kan als we beter begrijpen
hoe taal in elkaar zit. Talen blijken
vaak voor de simpelst mogelijke oplossing te kiezen. Dit heeft in de loop der
tijd voor radicale veranderingen gezorgd.”
Een voorbeeld van zo’n verandering:
in de zin ‘Jan zegt dat Marie verliefd is
op zichzelf’ kan zichzelf wel terugslaan
op Marie, maar niet op Jan. In de begindagen van Chomsky’s grammatica
schreven taalkundigen voor iedere taal
gedetailleerde regels over hoe die verwijzing werkt. Inmiddels weten we dat
die regels in iedere taal hetzelfde werken. Zichzelf verwijst naar Marie omdat
Marie op een bepaalde manier dichterbij staat dan Jan. Een taal waarin je
naar het dichtstbijzijnde element verwijst, is eenvoudiger dan een taal waarin je verwijst naar woorden die verder
weg staan.

K r iti e k

Sinds de jaren vijftig hebben taalkundigen artikelen gepubliceerd waarin voor
een aantal concrete punten in Syntactic
Structures is aangetoond dat ze op redeneerfouten berusten. Toch wordt het
boek nog allerwegen beschouwd als een
van de belangrijkste taalkundige publicaties van de twintigste eeuw, al is het
maar doordat het van de taalkunde een
bijna exact vak heeft gemaakt. “Het was
misschien nuttig geweest”, schreef de
Britse taalkundige Geoffrey Pullum eerder dit jaar in een overzicht van problemen met Syntactic Structures, “als er
rond 1960 al een gedetailleerde kritische recensie van dit boek verschenen
was; maar dit had niet gekund omdat
absoluut geen enkele taalkundige die
had kunnen schrijven. Alleen dankzij
ontwikkelingen in de taalwetenschap
die door Syntactic Structures in gang
zijn gezet, kon ik mijn kritiek formu
leren.”

Uit Syntactic Structures
“Van nu af beschouw ik als een taal een
(eindige of oneindige) verzameling zin
nen, ieder eindig in lengte en bestaand
uit een eindige verzameling woorden.
Alle natuurlijke talen zijn in hun gespro
ken of geschreven vorm in deze zin ‘ta
len’, aangezien iedere taal een eindige
verzameling fonemen (of letters in het
alfabet) heeft en aangezien iedere zin
kan worden weergegeven als een eindi
ge opeenvolging van deze fonemen (of
letters), ook al zijn er oneindig veel zin
nen. Op dezelfde manier kan de verza
meling ‘zinnen’ van enig geformali
seerd wiskundig systeem beschouwd
worden als een taal. Het fundamentele
doel van de taalkundige analyse van
een taal T is om onderscheid te maken
tussen de grammaticale sequenties, die
zinnen van T zijn, en de ongrammaticale
sequenties, die geen zinnen van T zijn,
en om de structuur van de grammati
cale sequenties te bestuderen. De
grammatica van T is zodoende een
middel om alle grammaticale sequen
ties van T te genereren en geen enkele
ongrammaticale. Een manier om de
adequaatheid van een voorgestelde
grammatica voor T te toetsen is te be
palen of de sequenties die hij genereert
al dan niet grammaticaal zijn, dat wil
zeggen aanvaardbaar voor een moe
dertaalspreker enz.”
(Vertaling: Marc van Oostendorp)
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De lachende lexicograaf
Interview met essayist Guus Middag
Jarenlang stond essayist en poëziecriticus Guus Middag in Onze Taal stil bij opmer
kelijke woorden die hij aantrof in gedichten. Dat ‘Woordenboek van de poëzie’
vormt de basis van zijn Rarewoordenboek, dat deze maand verschijnt. Een gesprek
over taal en het plezier dat je daaraan kunt beleven.

Arjen van Veelen

L

exicon. Zo heet een computerbestandje op de smartphone van
Guus Middag. Dat ‘Lexicon’ is
feitelijk een kladblokje. Als Middag onderweg is, en hij op de radio of op een
reclamebord een frappant woord tegenkomt, noteert hij dat, om er later misschien iets mee te doen. Er is elke dag
wel een woord om op te schrijven.
Essayist Middag (1959) studeerde
Nederlands en schrijft in NRC Handelsblad behalve over poëzie ook over
sport, radio en Nederlandse liedteksten. Hij publiceerde onder meer de
essaybundels Vrolijk als een vergelijking
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dwerelen, over linteldoek of koolpikravenzwart, over roosvingerig, veluwhart of
wispeltuur. De vijftig beste mini-essays
zijn nu in aangepaste vorm gebundeld
tot Rarewoordenboek. Van bereshit tot
zeeajuin.


(2002) en Het wezen van de wolk (2007).
Dat noteren van woorden doet Middag eigenlijk al sinds hij schrijven kan.
Maar tussen 1995 en 2008 deed hij het
op een speciale manier. Hij legde zichzelf toen een beperking op: hij koos
alleen rare woorden uit Nederlandstalige
gedichten. Die woorden liet hij ontbotten tot kleine essays. In Onze Taal verschenen ze onder de noemer ‘Woordenboek van de poëzie’. In Guus Middag
vonden veel dichters hun beste lezer.
Misschien hebt u ze toen gelezen: de
lemmata over bijvoorbeeld behaspelen,
of boetelingensneeuw, over cimbel of

A a n dacht

Wat bij stukjesschrijvers soms gebeurt, is
dat hun gebundelde stukjes slechts een
stukjesbundel vormen, maar bij het
Rarewoordenboek is er iets anders aan
de hand: tezamen zijn de vijftig woordbeschouwingen een credo over hoe een
mens naar taal kan kijken, over hoe
woorden je aandacht kunnen opeisen en
wat er gebeurt als je ze die aandacht ook
geeft.
Een woordenboek is het zowel niet als
wel. Elk essay eindigt weliswaar met een
woordenboekbetekenis met de klassieke
opmaak en vormvastheid van een echt
lexicon. Maar u wordt als lezer voortdurend het bos in gestuurd. Dat lijkt zelfs
wel de opzet. Of wat dacht u van de volgende omschrijving:

Foto: Iris Vetter

zoon des wegs, vreemde (inzonderheid behoeftige, naar onderdak en
dartele veulenvormige haardvlam
verlangende toevallig voorbijkomende reiziger); zie ook weggeling
Al meteen de titel van dit boek zet u op
het verkeerde been. Dit is geen boek
met rare woorden, maar een heel raar
woordenboek.
Hoe ontstond het idee voor dit boek?
“De inval kwam op een ochtend, onder
de douche, in een seconde. Ik dacht:
stukken over wóórden schrijven, dat
moet mogelijk zijn. Ik was al gewend
om te schrijven over gedichten of dichters, maar dit keer wilde ik de blik nog
microscopischer richten, niet op een
gedicht, maar op één woord. En de
volgende seconde dacht ik: dat kan ook.
En toen stelde ik aan Onze Taal voor om
deze rubriek te beginnen. Mijn invalshoek werd dat het een woord van een
dichter moest zijn: een atoom van een
gedicht.”
Wat stond u voor ogen met deze stukken?
“Ik wil niet zozeer kennis overdragen,
als wel een sensatie delen. Het zal wel
iets kinderlijks zijn. Ik herinner me van
vroeger de geweldige ontdekking dat
alles een naam heeft. Dat benoemingsmechanisme, dat je via woorden de
wereld kunt leren kennen. Die sensatie
voel ik nog steeds.”
Waar komt dat vandaan?
“Er zijn weleens momenten dat je je afvraagt: wat kan ik nu eigenlijk? Ik ben
een twijfelaar. Maar ik heb blijkbaar een
antenne voor taal. Dat deel van mijn
hersenen zit goed in elkaar. Ik kom helemaal niet uit een intellectueel milieu,
integendeel, en ben nooit aangemoedigd om te lezen. Maar ik ben dat toch
gaan doen. Ik denk dat het een aangeboren gerichtheid is.”
Uit wat voor milieu komt u dan?

“Ik herinner me van vroeger de geweldige
ontdekking dat alles een naam heeft. Die
sensatie voel ik nog steeds.”
“Een Twents arbeidersmilieu. Mijn vader was timmerman en werkte in een
fabriek. Boeken waren er niet. Mijn
eerste boek was De wonderlijke avonturen van Hokus en Pokus van Jos Vandeloo. Het was ook mijn enige boek. Had
ik dat uit, dan begon ik weer opnieuw.
Ik heb het meer dan dertig keer gelezen. Er kwam – dat was eigenlijk een
wonder – elke dag een krant binnen,
de Twentsche Courant. Die las ik van
begin tot eind, liggend op de grond. Ik
begon linksboven en eindigde rechtsonder: advertenties, sportuitslagen,
buurtberichten, wereldnieuws.”


Hokjes

En de liefde voor woorden en woordenboeken?
“Ook als jongen hield ik al van gelemmatiseerde kennis. Van het geld dat ik
verdiende met een krantenwijkje kocht
ik een dikke jeugdencyclopedie. Dat is
denk ik een tik van me: lemma’s, hokjes, namen. Het zal mijn manier zijn
om de wereld te leren kennen en om er
grip op te krijgen, maar dat is een psychologische verklaring.”
Het Rarewoordenboek geeft eerder
het omgekeerde van grip.
“Een lemma in een naslagwerk heeft
natuurlijk de naam gortdroog te zijn.
Ik had er lol in om daar een parodie op
te maken. Er moet wat te lachen zijn.
Deze stukken over losse woorden zijn
wel diepgravend, maar ik zou ze zelf
niet zo snel essays noemen. In een
essay moet over de wereld worden
nagedacht, met een filosofische inslag,

Guus Middag
Guus Middag (Haaksbergen, 1959) studeerde Nederlands in Groningen en Amsterdam.
Hij schrijft voor NRC Handelsblad poëzierecensies, maar ook column-achtige stukken over
sport, radio, liedteksten en vergeten boeken. Zijn bijdragen aan de kinderpagina bundel
de hij in Ik maak nooit iets mee en andere avonturen, dat in 1996 werd bekroond met de
Gouden Griffel. Hij was medebezorger van de Nagelaten gedichten van S. Vestdijk en
bezorger van de Verzamelde gedichten van Chr. J. van Geel. Vertaalde met Gerrie Bruil
gedichten en verhalen van de jeugdige Nieuw-Zeelandse schrijfster Laura Ranger.
Essaybundels onder meer: Ik ben een napraatpapegaai (1990), Alles valt in stukken uiteen (1993), De eerste keer (1999), Vrolijk als een vergelijking (2002) en Het wezen van de wolk
(2007). In Onze Taal schrijft Middag maandelijks over Nederlandse liedteksten, in de
rubriek ‘Zong’. Eerder verzorgde hij de reeks ‘Woordenboek van de poëzie’, die de basis
vormt voor zijn deze maand verschijnende Rarewoordenboek.

lijkt mij. Dat doe ik hier niet. Dit gaat
over taal en vooral over het plezier dat
je daaraan kunt beleven.”
Wanneer wist u dat u beet had, dat er
in een woord een mooie speurtocht
zat verstopt? Hoe ging dat bijvoorbeeld bij zeeajuin?
“Bij zeeajuin was om te beginnen het
woord zelf al raar. Kijk maar eens naar
het woordbeeld, met die rare overgang
zonder streepje of trema tussen zee en
a. En is het eigenlijk wel een Nederlands woord? Het ziet er ook wel Frans
uit. Tegelijk wist ik ook dat dit het
woord was dat de schrijver S. Vestdijk
op jonge leeftijd tot dichten had aangezet. Dat was natuurlijk een mooi gegeven voor een reeks waarin het moest
gaan over hoe dichters woorden gebruiken. Eén woord is het begin van een
heel dichterschap.”
“En zo had ik wel duizenden rare
woorden. Neem meticuleus. Dat is op
zich niet een heel bijzonder woord,
maar in de manier waarop Willem Jan
Otten het in zijn gedicht ‘Dutch Open
Golf Championship’ gebruikt, wordt het
een samenvatting van de nette, correcte
en wat nuffige cultuur van het golfen.”


Andere wereld

U had het net over de sensatie die
woorden bij u kunnen oproepen. Wat
is dat voor een sensatie?
“Ik word er vrolijk van. Ken je het woordenboekspel? Je verzint betekenissen
voor bestaande woorden in de hoop dat
de tegenstander denkt dat jouw verzinsel de echte betekenis is. Dat spel heb ik
vroeger veel gespeeld. Langgeleden,
met een vriend, een psycholoog, die nu
helaas in Nieuw-Zeeland woont. Hij was
er geweldig goed in en ik, mag ik wel
zeggen, ook. Wij speelden het inclusief
voorbeeldzinnen. Het waren scherpzinnige gevechten. Ik geloof dat ik zelden
harder gelachen heb dan op zo’n avond.
Verschrikkelijk was het als ik toch weer
in zijn omschrijving was getrapt. Wat ik
me van die sessies herinner? Ik herinner
me nu alleen nog pipa. Dat is volgens
Van Dale een ‘Surinaamse pad, bekend
om haar curieuze broedverzorging’. Zoiets verzin je niet.”
Dat woordenboekspel klinkt terug in
het Rarewoordenboek.
“Ja, want het gaat om het spel. Om een 
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Illustratie: Alpkan Kirayoglu

soort nepwereld die je schept met nepwoorden. Het ziet er serieus uit, maar
het scheert er steeds langs. Ik heb me
vaak afgevraagd waarom ik al zo jong
zo geïnteresseerd was in poëzie. Ik wil
geloof ik graag dat er nog een andere
wereld is. Ik ben geïntrigeerd door de
gedachte dat deze wereld niet de echte
is. Dat zou je religie kunnen noemen. Of
ontsnapping, of vlucht. En die neiging
zie je ook vaak bij dichters. Bij de dichter J.H. Leopold bijvoorbeeld. Hij is
steeds op zoek naar een zinvol verband,
naar een andere werkelijkheid – en bij
die andere werkelijkheid horen andere,
nieuwe woorden.”
Hebt u eigenlijk een religieuze achtergrond?
“Ja. Thuis waren we katholiek, althans
van de buitenkant. Ik ging ook naar katholieke scholen. Maar het was voor mij
ingewikkeld, want mijn vader was van
huis uit gereformeerd. Ik heb dus altijd
twee versies van het christendom meegekregen. Zelf ben ik zo rond mijn
twaalfde met het geloof gestopt.”
Veluwhart: illustratie bij het stuk over dat woord in het Rarewoordenboek.


G ei nt je s

U schrijft geestig en lyrisch als een
humorist en een dichter, maar tegelijk lijkt er toch wel degelijk ook een
lexicograaf in u te schuilen.
“Soms denk ik inderdaad weleens: ik
had lexicograaf kunnen zijn. Dat ben ik
niet geworden, maar wel iets wat erop
lijkt. Ik ben editeur geweest van de nagelaten gedichten van Vestdijk. Ik ben
er na een jaar mee gestopt. Ik durfde
me er niet volledig aan over te geven.
Het benauwde me, terwijl ik toch best
een kluizenaarachtig type ben. Ik heb
later ook nog een uitgave gemaakt van
de verzamelde gedichten van Chris van
Geel. Daarbij moest ik een wetenschappelijke verantwoording schrijven. Daar
begon ik allemaal geintjes in te stoppen.
Ik had de neiging om serieus te zijn, om
elke komma te verantwoorden, maar
tegelijk wilde ik dat serieuze genre parodiëren. De professor die mij begeleidde werd daar narrig van, en terecht. Ik
deed daar eigenlijk iets wat ik in dit
boek ook doe. Ernst benauwt mij, geloof
ik.”
Vandaar dat u wetenschappelijk uitzoekwerk combineert met het verzinnen van woorden als “schurftwerende
schapenaftershave”.
“De dichters dagen me uit om dat te
doen. Iemand met wie ik mij verwant
voel is Dick van Halsema, de biograaf
van Leopold. Een bloedserieuze hoogleraar, met een geweldige belezenheid,
die moeilijke zinnen schrijft, maar daar
altijd een paar woorden in verstopt van
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eigen vinding, ontsnappingen die de
tekst enorm opfrissen, die ervoor zorgen dat je blijft lezen en dat je weet: dit
is geschreven door iemand die leeft.”
Hebt u meer voorbeelden?
“Battus. Daar kan ik mij volledig in verliezen. Ook hij parodieert in feite encyclopedieën en woordenboeken. Mijn
vrouw wordt daar kregel van, voor haar
is het flauwe spielerei. Of neem Monty
Python. Het is niet mijn levensdoel om
absurdistisch te zijn, maar Monty
Python is geweldig.”


Stukken

Het valt op dat uw werk vrijwel geheel bestaat uit stukken. Waarom niet
iets van langere adem?
“Ik had wel iemand willen zijn die een
groot boek schreef. Dat ik dat niet gedaan heb, vind ik een tekortkoming.
Ik heb wel lange stukken geschreven,
maar daar werd ik ongelukkig van. Dat
past niet goed bij mij. Ik moet de horizon niet te ver weg leggen. Ik wil het
liefst elke dag weer opnieuw kunnen
beginnen, als een onbeschreven blad.”
Maar de woordensensor gaat nooit
uit?
“Nee. Net hoorde ik er weer een op de
radio, tijdens een verslag van een judowedstrijd: afgroeten. Dat is blijkbaar de
term voor wat judoka’s doen na een
wedstrijd. Ze noemen het om een of andere reden niet ‘groeten’, maar ‘afgroeten’. En laatst vertelde mijn neef dat hij
niet kon komen, omdat hij naar ‘kano-

polo’ moest. Kanopolo leek mij de naam
voor een mooi kokoseiland in de Stille
Zuidzee. Maar kanopolo is een sport:
polo in een kano. Vorige week zag ik in
de krant het werkwoord vetoën staan.
Ziet er heel raar uit. En in het tijdschrift
Tirade kwam ik het mooie nieuwe
woord duimzuren tegen, gemunt door
Dick van Halsema, voor de stofjes afkomstig uit een duim, die ervoor zorgen
dat de randen van foto’s smoezelig worden. Zo’n woord bezorgt mij een hele
dag plezier.”
“Dit voorjaar hoorde ik rond 4 mei op
de radio in een discussieprogramma het
nieuwe woord leedroof. Dat is, begreep
ik, het verschijnsel dat steeds meer
groeperingen zich de Dodenherdenking
willen toe-eigenen. Daar maken Joodse
organisaties bezwaar tegen. Die spreken
van ‘leedroof’. Een curieus woord. Net
zoiets als ziektewinst. Je zou denken dat
het mooi is om van je leed beroofd te
worden, maar dat wordt in dit geval
anders beleefd. Zo’n woord roept bij mij
allerlei vragen op. Er zit een heel psychologisch complex achter, en een hele
geschiedenis. Hoe verandert leed in de
loop der tijden? Wanneer is al het oorlogsleed geleden? Van wie is leed eigenlijk? Kun je er recht op hebben? Over
sommige woorden zou je een heel boek

kunnen schrijven.”
Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin van
Guus Middag verschijnt deze maand bij Van
Oorschot. Zie ook de aanbieding op blz. 323.

Taaladviesdienst
Het Witte Boekje herzien
Deze maand verschijnt een herziene editie

Vraag en antwoord
roken. (werkwoordelijk gebruik)
-	 Palingroken gebeurt niet meer op de
oude manier. (zelfstandig gebruik)

van het Witte Boekje, waarvan de eerste
druk in 2006 is uitgekomen. Er zijn een paar
duizend woorden toegevoegd, en de regels
zijn uitgebreid en waar nodig duidelijker
geformuleerd. Inhoudelijk zijn de spellingregels niet gewijzigd; wel worden verschillende detailkwesties verder uitgediept. Ook

Er zijn veel combinaties met werkwoorden
die als één woord in de woordenboeken
staan, omdat ze in die vorm vaak zelfstan
dig worden gebruikt. Voorbeelden uit de
grote Van Dale (2005) zijn bellenblazen,
zakkenrollen, vakkenvullen en pijproken.

de opzet van het boekje is gelijk gebleven.
Wat is er zoal toegevoegd? Dat zijn met
name woorden en namen die de afgelopen

En + en, of + of

vijf jaar in gebruik zijn geraakt (met bijbe-

Een populaire manier om te zeggen
dat je niet tussen twee dingen wilt
kiezen, maar ze juist wilt combineren, is:
‘Het is voor mij geen kwestie van of/of,
maar van en/en.’ Is die schuine streep
hier goed gebruikt?

horende samenstellingen en afleidingen):
van EHEC-bacterie, facebooken en gedoogakkoord tot HSL-Zuid, iPad-app en Kunduzmissie. Verder geeft de woordenlijst de juiste
schrijfwijze van honderden combinaties van
er/hier/daar/waar met een voorzetsel en een
werkwoord, zoals er + boven + uit + steken en
er + op + uit + zijn, en van bijvoeglijke naamwoorden die van werkwoorden zijn afgeleid,
zoals in het geretweete bericht.
Hieronder staan drie spellingkwesties die
in het nieuwe Witte Boekje uitgebreider
worden behandeld dan eerst. De rest van
‘Vraag en antwoord’ gaat over andere taalvragen.

Haatzaaien/haat zaaien

?
!

Is het ‘Haatzaaien is strafbaar’ of
‘Haat zaaien is strafbaar’?

Er is voor allebei wel wat te zeggen. Hoe
wel haatzaaien tot nu toe in geen enkele
woordenlijst of spellinggids als één woord
is opgenomen, wordt het in de praktijk
vaak aaneengeschreven – met name wan
neer het niet echt als werkwoord gebruikt
wordt maar een zelfstandige betekenis
heeft. Dat is in de zin hierboven het geval:
haat is niet zozeer het lijdend voorwerp van
zaaien; het geheel is bijna een zelfstandig
naamwoord, vergelijkbaar met haatzaaiing.
In de herziene editie van het Witte Boek
je staat daarover het volgende: “Combina
ties [met werkwoorden] die niet als één
woord in de woordenlijst staan, zoals haat
zaaien en paling roken, kunnen wel aaneen
worden geschreven als ze zelfstandig ge
bruikt zijn. Het gaat dan om ‘het verschijn
sel’: het verschijnsel ‘haat zaaien’, het feno
meen ‘paling roken’, enz.” Dit wordt geïllustreerd met de volgende zinnen:
-	 Mensen die haat zaaien, zullen gehaat
worden. (werkwoordelijk gebruik)
-	 Haatzaaien is nooit goed. (zelfstandig
gebruik)
-	 Ik wil wel weer eens ouderwets paling

?
!

Nee, hier is een verbindingsstreepje juist:
‘Het is voor mij geen kwestie van of-of,
maar van en-en.’ Dat streepje drukt een
zekere gelijkwaardigheid uit (vergelijk ook
zwart-wit en Frans-Duitse samenwerking), en
dat is hier bedoeld: of-of betekent ‘ofwel
het een, ofwel het ander’; en-en betekent
‘zowel het een als het ander’. Beide con
structies staan met zo’n streepje in het
Witte Boekje.
De schuine streep heeft vaak de beteke
nis ‘of’, bijvoorbeeld in de constructie en/of:
‘Kinderen met een hoogbegaafde vader
en/of moeder zijn zelf vaak ook hoogbe
gaafd.’ Hiermee wordt uitgedrukt dat ofwel
het een óf het ander van toepassing is (een
hoogbegaafde moeder óf een hoogbegaaf
de vader) ofwel het een én het ander (een
hoogbegaafde moeder én een hoogbegaaf
de vader).

Waddeneilanden/waddeneilanden

?
!

Schrijf je waddeneilanden of Waddeneilanden?

Als het om de eilanden in de Waddenzee
gaat, is Waddeneilanden juist. Dat advies
gaven we al langer, maar het wordt in het
Witte Boekje nu ook expliciet uitgelegd:
“[Er is] verschil tussen wad als algemene
aanduiding voor bij eb droogvallende ge
bieden aan de kusten van de Noordzee (de
Duitse wadden; we gaan lopen op een wad)
en Wadden als naam van het gebied in Ne
derland dat uit wadden bestaat. Daarom is
een waddeneiland een eiland dat omringd
wordt door wadden, en zijn de (Friese)
Waddeneilanden de Nederlandse eilanden
Vlieland, Terschelling, enz.”
De meeste andere samenstellingen met
wad(den) krijgen een kleine letter: waddenkust, wadvisserij, wadvogel, enzovoort.

Ondergetekende/ondertekende

?

Soms wordt in ambtelijke stukken
om “een ondergetekende verklaring”
verzocht. Is ondergetekende juist, of zou
het ondertekende moeten zijn?

!

Een ondergetekende verklaring is geen cor
rect Nederlands: het moet ondertekende
zijn. Het voltooid deelwoord van ondertekenen, dat hier gebruikt moet worden, is ondertekend zonder -ge-, net zoals het voltooid
deelwoord van ondervragen en ondersteunen respectievelijk ondervraagd en ondersteund is.
Het woord ondergetekende bestaat overi
gens wel, maar dan als zelfstandig naam
woord in de betekenis ‘degene die ondertekent’ (‘Ondergetekende verklaart hierbij
...’) – of, grappig bedoeld, ‘ik’ (‘Dat zal on
dergetekende wel even regelen’). Verwar
rend genoeg komt dit woord niet van ondertekenen; volgens het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) betekende het
‘aan de onderkant getekend’ en sloeg het
eigenlijk op de handtekening of naam on
der aan een document, maar ging de bete
kenis later over op degene die bij die naam
hoort.
Van sommige werkwoorden die met onder- beginnen, wordt het voltooid deel
woord wél met -ge- gevormd; dat gebeurt
als de klemtoon op onder- ligt: onderdompelen - ondergedompeld, ondersneeuwen - ondergesneeuwd. Ligt de klemtoon niet op
onder-, dan komt er geen -ge-; vandaar
ondersteund, ondervraagd en ondertekend.

Dan ooit/nooit tevoren

?

‘Mobiel internetten is nu goedkoper
dan nooit tevoren.’ Is dat een goede
zin?

!

Nee, het moet zijn: ‘Mobiel internetten is
nu goedkoper dan ooit tevoren.’ Daar
mee wordt bedoeld dat je er minder voor
hoeft te betalen dan in het verleden ooit
het geval is geweest. De woordgroep nooit
tevoren kan wel gebruikt worden, maar
dan meestal in combinatie met als: ‘Onze
vlinderstruik bloeit als nooit tevoren’, of
in de betekenis ‘nog nooit eerder’: ‘Nooit
tevoren zag ik zo’n indrukwekkend schouw

spel.’ 		
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‘De paard kijkt naar ons’
Hoelang heeft het lidwoord het nog?
Illustratie: Matthijs Sluiter

die Nederlands als tweede taal leren.
Hun proefpersonen maakten net als de
jonge Nederlandse kinderen veel fouten
met de lidwoorden en gebruikten veel
te vaak de. Dat het voor niet-moedertaalsprekers een van de verraderlijkste
elementen van de Nederlandse taal is,
komt doordat de taal nauwelijks aangrijpingspunten geeft om te weten of
een woord de of het krijgt. Je leert het
alleen door het erin te stampen.


Volgens deskundigen zou het heel goed kunnen dat het lidwoord het de komende
eeuw uitsterft. Dat maakt vast niemand van ons mee, maar wie goed oplet, kan
de voortekenen herkennen. Marieke Kolkman legde haar oor te luisteren. Zal het
echt verdwijnen? Hoe kon het zover komen? En hoe erg is het?

Marieke Kolkman

“P

aat!” “Ja, een paard hè.”
“Paat! Paat!” “Hé kijk, de
paard kijkt naar ons.”
Een blonde jonge vrouw wijst het
weiland in. Ze kijkt naar haar zoontje,
dat in het kinderstoeltje voor op de fiets
zit. Tussen hen in zoemt heel zacht het
onzichtbare elektrische veld dat de wei
omheint. Het is het jaar 2137.
Wacht eens even, zei de móéder nou
‘de paard’? Een volwassen vrouw die
haar kind uitdrukkelijk leert dat paard
een de-woord is? Zou het binnen afzienbare tijd werkelijk zover kunnen
komen? We kunnen in ieder geval wel
stellen dat het lidwoord het in zwaar
weer verkeert.


Verg i ssen

Het begint al bij de peuters. Kinderen
die Nederlands leren, hebben een voorkeur voor de als lidwoord. Ze beginnen
met praten zonder lidwoorden, en als
ze die op een gegeven moment wél
gaan gebruiken, zeggen ze veel te vaak
318

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 1

de. ‘De poesje’, ‘de boek’, ‘de paard’: op
driejarige leeftijd gebruiken kinderen
nog bijna geen het. Tegen de tijd dat ze
vijf zijn, is het overmatig gebruik van de
flink afgenomen, al vergissen ze zich
nog bij een derde van alle het-woorden
en komt er toch een de. Zelfs van zevenjarige kinderen, die toch bijna perfect
Nederlands spreken, kun je nog niet
zeggen dat ze het als lidwoord volledig
onder de knie hebben. De Amerikaanse
sociaal psycholoog Roger Brown formuleerde in de jaren zeventig de voorwaarde dat woorden pas echt verworven zijn
als ze worden gebruikt in ten minste
negentig procent van de taalsituaties
waarin dat moet. Dat halen veel zevenjarigen nog niet. Het is dus blijkbaar
moeilijk te leren.
Drie Nederlandse taalwetenschappers die dat onderzochten, Elma Blom,
Daniela Polišenská en Fred Weerman
van de Universiteit van Amsterdam,
bogen zich over de verwerving van lidwoorden bij volwassenen en kinderen

D o e m sc e n a r i o

Maar het gebrek aan houvast is niet de
enige mogelijke reden dat het zo moeilijk te leren is. Het Nederlandse het fungeert behalve als lidwoord ook als onbepaald en persoonlijk voornaamwoord
(bijvoorbeeld in ‘Het is vies weer’). Dat
kan voor verwarring zorgen, omdat het
dus op verschillende manieren voorkomt in de taal die taalverwervers horen. Recent onderzoek van de Amsterdamse taalwetenschappers Aafke Hulk
en Leonie Cornips suggereert dat kinderen het als onbepaald voornaamwoord
al correct gebruiken als ze vier zijn. Dat
is veel vroeger dan bij het als lidwoord.
De onderzoekers denken dat dat komt
doordat er in de taal die kinderen horen
veel minder voorbeelden voorbijkomen
van woorden die het als lidwoord krijgen dan van het als voornaamwoord.
Bovendien zijn er cijfers die bevestigen dat het-woorden schaarser zijn dan
de-woorden. Vijftien jaar geleden onderwierp Jos van Berkum (nu hoogleraar
discourse, cognitie en communicatie
aan de Universiteit Utrecht) een enorm
tekstbestand aan een analyse. Het ging
daarbij om een database met meer dan
130.000 Nederlandse woorden, gebaseerd op een zogeheten corpus van 42
miljoen woorden uit allerlei teksten.
Toen bleek dat slechts ongeveer een
kwart van alle zelfstandige naamwoorden onzijdig is.
En als klap op de vuurpijl komt de als
lidwoord niet alleen veel vaker voor, het
wint zelfs terrein. De nieuwe woorden
die het Nederlands tegenwoordig vooral
uit het Engels overneemt, krijgen in
principe allemaal de als lidwoord: de database, de feedback, de talkshow – al zijn
er wel uitzonderingen, zoals het assignment en het copyright. Dat betekent dat

het aandeel het-woorden in het Nederlands langzaam aan het dalen is – wat
wordt ondersteund door recentere cijfers
uit het Corpus Gesproken Nederlands.
Dat is een verzameling, aangelegd in de
periode van 1998 tot en met 2004, die
bestaat uit zes miljoen woorden uit het
dagelijkse, mondelinge taalgebruik; het
komt daarin nog maar in één op de vijf
gevallen als lidwoord voor. Het gevolg is
dat kinderen het nog minder vaak horen
en nog meer problemen krijgen met de
verwerving. En dan kom je uit op een
doemscenario: ze leren het helemaal niet
meer en langzamerhand zal het lidwoord het verdwijnen.


o nzi nn i g

Zou dat erg zijn, als zo’n lidwoord komt
te vervallen? “Van mij mag het verdwijnen”, reageert Hans Bennis, directeur
van het Meertens Instituut en hoogleraar
taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam, koel aan de telefoon. “Een paar
honderd jaar geleden had het Nederlands een systeem dat compleet was, net
als het Duits, met naamvallen en bijvoeglijke naamwoorden die werden verbogen volgens het geslacht van het zelfstandig naamwoord. Dat systeem is nu
nagenoeg verdwenen. Je moet voor ieder woord apart leren of het onzijdig is
of niet. Het huis wel, de woning niet. Het
onderscheid tussen onzijdige en niet-onzijdige woorden is tegenwoordig totaal
onzinnig.”
Volgens Bennis zitten alle Germaanse
talen in een proces waardoor het geslachtsonderscheid langzaam verdwijnt.
In het Duits is die ontwikkeling nog nauwelijks begonnen, het Nederlands maakt
al geen onderscheid meer tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden – althans: het Nederlands dat
in Nederland wordt gesproken; in Vlaanderen ligt het anders. En het Afrikaans
en het Engels hebben helemaal geen
onzijdig lidwoord meer.
De vraag waarom talen veranderen,
vindt Bennis hetzelfde als vragen waarom de bananen krom zijn, maar hij wil
er wel over speculeren. Het lijkt erop dat
er een relatie is tussen hoeveel mensen
een taal als tweede taal leren en de afname van bepaalde taalelementen zoals
geslachtskenmerken. Met andere woorden: misschien speelt het feit dat nietmoedertaalsprekers hun lidwoorden niet
goed leren ook nog mee in het verdwijnen van het lidwoord het.
Bij de wei stapt de jonge vrouw weer
op haar fiets, zich van geen kwaad bewust. Ze weet niet beter. Iedereen zegt
in 2137 ‘de paard’ alsof het de normaal
ste zaak van de wereld is.

a

Van Aaf tot z

Lfs

S

tel, je hebt een collega. Een verre collega die op een ander kantoor werkt, maar met wie je op de tweejaarlijkse gezamenlijke
borrel toch altijd een heel diepzinnig gesprek krijgt over de dingen die er echt toe doen, doorspekt met het soort grapjes waarvan je
dacht dat alleen jij en je beste vrienden ze maakten en begrepen. En met
die collega houd je, door het jaar heen, af en toe dat grappige en toch
best diepe contact, per e-mail.
Hoe onderteken je die mails dan? Ik zou achter deze vraag bijna ‘in
godsnaam???’ willen schrijven, want het ligt zó ingewikkeld.
Bij de mensen met wie ik zelf dit soort contact had – een leuke vrouw
die ik bij een cursus had leren kennen, een opdrachtgeefster met wie ik
ook over onze baby’s mailde, kortom, mensen met wie ik niet direct bevriend was maar wel privédingen besprak – kwam in het e-mailverkeer
een jaar of twee geleden de afsluiting hartelijks in zwang. Jan Kuitenbrouwer had het in dit blad een paar nummers geleden ook over hartelijks. Hij had niet veel met hartelijks.
Ik kon me dat voorstellen, want hartelijks is intens tuttig. Maar toch
had het iets handigs. Voor hartelijke groet is het contact soms gewoon te
gezellig, en voor xxx niet gezellig genoeg. En groetjes, daar zijn we allemaal een beetje te oud voor.
Dus tja, dan maar hartelijks.
Volgens mij komt hartelijks trouwens uit de wereld van de uitgevers,
want vooral redacteuren met wie ik contact had, hartelijksten er wild op
los. Logisch: redacteuren moeten beroepsgewijs een innig contact met
hun auteurs cultiveren, maar tegelijkertijd kennen ze die auteurs niet
goed genoeg om ze aan het eind van een mail te x’en.
Hartelijks is dan een fijne oplossing.
Dus ik ging terughartelijksen. Totdat lfs erin kwam, niet zo lang geleden. Lfs is, volgens mij, het nieuwe hartelijks. Lfs is meer dan groetjes en,
net als hartelijks, lang niet zo intiem als xxx. En het is ook niet zo lief als
het echte liefs, want daarin zit het woord lief helemaal uitgeschreven.
Lfs heeft het lieve, zonder dat het te lief wordt. En daarom is het een
handige afsluiter, voor, bijvoorbeeld, twee vrouwen die samen op een
hardloopclubje zitten en mailen over een mogelijke jogafspraak in het
park. Je zaait geen verwarring (‘Huh? Ik wist niet dat je verliefd op me
was!’) en toch breng je warmte over. Dat lijkt me een mooi doel in het
leven.

Aaf Brandt Corstius
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In 1681 verscheen er voor het eerst
een Nederlands woordenboek over
louter zeemanstaal. Dit opmerkelijke
woordenboek, Seeman geheten,
wordt deze maand na 330 jaar opnieuw
gepubliceerd, in een hertaalde en voor
de hedendaagse lezer toegankelijke
vorm.

Hans Beelen en
Nicoline van der Sijs

Illustratie bij het woord roer in de heruitgave van het maritieme woordenboek Seeman (1681).

Het allereerste Nederlandse
zeemanswoordenboek
Seeman van Wigardus à Winschooten opnieuw uitgebracht

N

ederland speelde in de zeventiende eeuw een vooraanstaande rol op het gebied van
de scheepsbouw, een kunst waarin de
Republiek uitblonk. Er verschenen dan
ook verschillende boeken over dit onderwerp, maar dat waren vrijwel allemaal praktische handboeken. Een uitzondering was het in 1671 verschenen
werk Aeloude en hedendaagsche scheepsbouw en bestier van Nicolaas Witsen.
Deze geleerde Amsterdamse burgemeesterszoon had een brede wetenschappelijke belangstelling, en had als taalkundige
bijdrage een lijst met allerlei scheepstermen in zijn boek opgenomen. Dat
inspireerde de Leidse rector Wigardus
à Winschooten in 1681 tot het publiceren van de Seeman, het allereerste maritieme lexicon in de Nederlandse taal.
De Seeman is tot op de dag van vandaag
een van de boeiendste en amusantste
woordenboeken van het Nederlands
gebleven. Deze maand verschijnt het
opnieuw, in een door ons verzorgde hertaling.
320
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N e d e r l a n ds e o m sc hr i j v i n g e n

Winschooten is gefascineerd door de
maritieme wortels van het Nederlands.
Hij is de eerste die een groot aantal
woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden afleidt van de vaktaal van zeelui,
zoals bekaaid, krikkemik en loop naar de
pomp. Maar bovenal is hij de eerste
woordenboekmaker die trefwoorden in
het Nederlands omschrijft; zijn voorgangers gebruikten een andere taal, meestal het Latijn, om de Nederlandse woorden te verklaren. De Seeman is daarmee
het eerste eentalige woordenboek van
het Nederlands.
Behalve dat hij allerlei informatie
geeft over de behandelde woorden
(waarbij hij eveneens kijkt naar de herkomst van die woorden), geeft Winschooten ons ook een inkijkje in de
zeventiende-eeuwse maatschappij. Dít
schrijft hij bijvoorbeeld over de vogelnaam schijtvalk:
schijtvalk naar de getuigenis van
zeelieden die naar het Noorden va-

ren: soort roofvogel, lijkt op een
steenvalk. Deze valk heeft zijn naam
gekregen omdat hij niet als andere
valken op het vlees van vogels aast,
maar (met verlof) op de drek van
kokmeeuwen. Daarom roepen zeelieden bij het zien van een meeuw die
door de zogenoemde schijtvalk gegrepen is: schijt meeuw! schijt! Zo raak je
de valk kwijt! Hieruit is eenvoudig af
te leiden waarom sommige Amsterdamse saletjonkers overdrachtelijk
schijtvalken worden genoemd worden, namelijk omdat zij eruit zien als
rijke lieden, maar in werkelijkheid
nauwelijks een cent op zak hebben.
Bij ieder trefwoord worden afleidingen
en samenstellingen vermeld. Een aantal
van deze woorden heeft Winschooten
als eerste opgetekend, bijvoorbeeld afgieren, bomen (‘punteren’), koeskoes, lording, stampvoeten, twaalfponder en valblok. Ook vermeldt hij schilderachtige
uitdrukkingen en spreekwoorden. Soms
sluit wat hij daarover schrijft aan bij een

nog altijd actuele discussie. Zo stellen
tegenwoordig velen op internet de
vraag of het moet zijn door de bank of
door de band genomen. Winschooten
geeft hierop al een antwoord:
band ruim genomen: al hetgeen
waarmee iets wordt gebonden en in
toom wordt gehouden. Met name
een breukband wordt daarom een
band genoemd, omdat hij de breuk
of hernia in bedwang houdt en niet
uit laat puilen. Maar meer letterlijk
wordt een kip [stokvishoepel] band
genoemd, omdat daarmee veel stokvissen in een hoepel of band bijeen
worden gebonden: het was kip ik heb
je. Vandaar ook: door de band (let
wel, niet bank, zoals de mensen zeggen): zij zijn door de band zo betekent: de een is even goed als de
ander.
Tegenwoordig geldt de variant door de
band genomen als Zuid-Nederlands, terwijl in het Algemeen Nederlands bank
wordt gebruikt. In de zeventiende eeuw
was bank kennelijk nog niet de geaccepteerde vorm.


D ialec t  en  s preek ta a l

Winschooten heeft veel interessants te
melden over dialectwoorden. Zo merkt
hij onder huik (‘mantel’) op dat dit “een
goed Hollands woord” is, dat in het Brabants falie luidt. En hij vermeldt ruwe
en onbeschaafde taal. Zo vertelt hij dat
bek door “ruw volk” gebruikt wordt
voor ‘mond’, zoals blijkt uit: houd uw
bek dicht. ‘Hij heeft een bord voor zijn
kop’ noemt hij “grove taal”.
Een aangename verrassing is dat Winschooten meer dan eens stilstaat bij de
taal van de vrouw – hij spreekt zelf van
het “vrouwvolk”, wat toen trouwens
geen denigrerende aanduiding was. Hij
merkt op dat vrouwen uitdrukkingen
bezigen als een vloer schrobben, de haard
schrobben, en dat zij het woord slijting
gebruiken voor een bepaald soort linnen
voor alledaags gebruik, niet geschikt om
mee te pronken. Onder wassen leren we
dat vrouwen verschil maken tussen
wassen (‘met warm water en zeep iets
schoonmaken’) en spoelen (‘in koud
water schoonmaken’).
Soms maakt Winschooten ook ondeugende grapjes. Onder trek beweert
hij: “In figuurlijke zin zeggen vrouwen
van een stoof: het zijn echte trekpleisters,
als ze daardoor langer blijven zitten dan
de bedoeling was. Maar dat vrouwen zelf
trekpleisters zijn, ik geloof niet dat een
rechtschapen manspersoon daaraan twijfelt.”

Als ervaren schoolmeester wist Winschooten
hoe hij zijn gehoor bij de les kon houden.
Een kijkje in de zeventiende-eeuwse
volkstaal wordt ons gegund bij roeien.
Winschooten, zelf in Amsterdam geboren, vermeldt dat van vrouwen die een
kind baren wordt gezegd: “zij zijn uit
roeien, zij gaan uit roeien, zij zijn uit
roeien geweest, te weten op zijn Amsterdams: naar de Volewijk, een veld aan de
overkant van het IJ, gelegen voor het
dorp Buiksloot.” Volewijk was vroeger
de naam van een buitendijks stuk land
aan de overkant van het IJ. De Volewijk
gold als de plaats waar de kinderen
vandaan kwamen; deze betekenis werd
versterkt doordat roeien de betekenis
‘assisteren bij een bevalling’ had, volgens de oude voorstelling dat kinderen
op een schuit ter wereld zouden komen.
Wanneer er in Amsterdam een kind
werd geboren, heette het dat men naar
de Volewijk was geroeid. De suggestieve
verwijzing naar het nabijgelegen Buiksloot spreekt voor zich.


Eroti sc he wo o r d e n

Opmerkelijk aan de Seeman is dat er erotische woorden en uitdrukkingen in zijn
opgenomen. Een kennelijk taboewoord
was de samenstelling kontwagter, gespeld als: ko..wagter. Een kontwachter in
maritieme zin is een rond schijfje waar
een eindje touw doorheen gaat. Maar in
de tijd van Winschooten had kont betrekking op met name het vrouwelijk
geslachtsdeel. Prudente puntjes plaatst
hij ook bij het trefwoord otter, waar hij
opmerkt “omdat de mannetjes zeer tot
geilheid neigen, zegt men: hij kan ... als
een otter” – taalkundigen van nu zouden
graag willen weten welk werkwoord
Winschooten hier heeft weggelaten.
Elders is hij openhartiger met synoniemen waarover andere woordenboeken
uit die tijd preuts zwijgen, bijvoorbeeld
bomen, boren, deuviken, kalven, naaien
en beslapen. Daarbij plaatst hij Latijnse
labels als “in re venerea” (‘in vleselijke
zin’), of hij verklaart ze met het Latijnse
equivalent coire.
Ook overigens schuwt Winschooten
het Latijn niet. Hij lardeert zijn tekst met
citaten van beroemde Latijnse schrijvers
als Horatius, Juvenalis, Ovidius en Vergilius. De Latijnse citaten (die in de heruitgave vertaald zijn) dienen vooral om
te amuseren, bijvoorbeeld als hij naar
aanleiding van hij liet-er een vliegen
(‘liet windjes’) een toespeling maakt op
de kunstgreep, oftewel de ‘ars’, die vol-

gens de dichter Ovidius verborgen dient
te blijven. Bij het woord tochtig schrijft
hij over een koe dat deze “genegen is
om, zoals Horatius zegt, tauri ruentis in
venerem tolerare pondus” (‘het gewicht
uit te houden van de stier die zich op de
liefde stort’). Ongetwijfeld heeft Winschooten met de toevoeging van dergelijke grapjes ook een didactische bedoeling:
als rector van de Latijnse School te Leiden was hij een ervaren schoolmeester,
die wist hoe hij zijn gehoor bij de les kon
houden.


G rot e pl a n n e n

Ook Nederlandse auteurs worden door
Winschooten veelvuldig aangehaald,
met name de zogeheten emblematabundels (bundels met plaatjes voorzien van
een motto en een bijschrift) van tijdgenoten Cats, Roemer Visscher, Heinsius
en De Brune. Zijn lievelingsschrijver
blijkt P.C. Hooft te zijn, over wiens werk
hij retorisch vraagt: “Wat is’er suiverder,
en doorvrogter werk, als dat van den
Drost van Muiden?” De veelgeprezen
Vondel daarentegen noemt hij slechts
eenmaal.
Winschooten was van plan nog twee
andere woordenboeken te schrijven,
over het stadsleven en het boerenleven,
die samen met de Seeman een compleet
beeld van het Nederlands zouden geven. Door zijn vroege dood in 1685 werden deze grote taalkundige plannen niet
verwezenlijkt. Winschooten is wél de
grondlegger geworden van de maritiemlexicografische traditie van het Nederlands. Veelzeggend in dit verband is dat
twee eeuwen later, in 1856, de beroemde
schrijver Jacob van Lennep een vermeerderde en herziene uitgave van Seeman
het licht deed zien onder de titel Zeemans-woordeboek, op de rug aangeduid
als “de vermeerderde Winschoten”. De
bewerking van Van Lennep is degelijk en
wetenschappelijk, maar alles wat de Seeman van Winschooten zo smeuïg maakt,
is geschrapt: de dialectwoorden, de
volkstaal, de opmerkingen over vrouwentaal en de ondeugende Latijnse citaten.

Andere tijden, andere zeden.
Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à
Winschooten, hertaald en ingeleid door Hans
Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs,
verschijnt bij Walburg Pers in Zutphen. Meer infor
matie op www.seeman.nl. Zie ook de aanbieding
op blz. 323.
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Aanbiedingen voor lezers
Taalagenda

Rijmelarij

D

e Taalagenda
2012, een fraaie
bureau-agenda in
ringband, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze Taal
van het Nederlands
heeft. Een heel jaar
lang kunt u genieten van boeiende en on
verwachte weetjes over woorden en uit
drukkingen, profiteren van nuttige tips en
taaladviezen en uw taalgevoel trainen met
puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt na
tuurlijk óók nog uw dagelijkse en wekelijkse
afspraken in de agenda bijhouden.

Thuisgestuurd voor e 12,90
Taalagenda 2012 (bureau-agenda in ringband)
is verschenen bij Bekking & Blitz. Prijs:
 12,90. België:  18,90. Bestelcode: agenda.

Spellingcursus op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op laptop
of pc, dat kan met de
digitale spellingcursus
van communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en Onze
Taal. In korte modules worden de belangrijk
ste onderwerpen van onze spelling uitgelegd:
c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en tussen-s,
hoofdletters, aaneenschrijfregels, enz. Boven
dien wordt er ingegaan op interpunctie en
taalkwesties als hen/hun en dat/wat. Alle les
stof kan geoefend worden. De gehele cursus
is in twee à drie uur te doorlopen en hij wordt
afgerond met een eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor ei
gen data), en is geschikt voor alle besturings
systemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:
 18,50. Bestelcode: spellingstick.

R

ijmelarij is een
eenvoudig te
spelen gezelschaps
spel, waarbij het
aankomt op rijm
vaardigheid, woord
kennis en een goed
geheugen. Het spel
bestaat uit 51 kaart
jes met daarop een rijmklank – bijvoor
beeld aus, oen en oos – en het is de bedoe
ling om om beurten een woord te noe
men dat daarop rijmt, tot er iemand met
zijn mond vol tanden staat of een ver
keerd woord noemt. De winnaar krijgt het
kaartje; wie het eerst tien kaartjes heeft,
wint het spel. Per beurt komen steeds
twee spelers in actie, maar het spel kan
ook in grote groepen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes.
Prijs:  10,95. België:  11,95. Bestelcode:
rijmelarij.

I

edereen kent ze:
moeilijk uit
spreekbare zinnen
als ‘De kat krabt de
krullen van de
trap’, ‘Moeder
sneed zeven sche
ve sneden brood’
en ‘De knecht
snijdt recht en de
meid snijdt scheef’. Het spelletje Tongbrekers bestaat uit 48 kaartjes met dit soort
struikel- en stuiterzinnen. Wie de soepel
ste tong heeft, wint de meeste kaartjes en
mag zich winnaar noemen. Voor spelers
van alle leeftijden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Tongbrekers is een uitgave van Dubbel Zes.
Onze Taal-prijs  10,95. België  11,95.
Bestelcode: tongbrekers.

U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).
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n 1500 verscheen de
eerste uitgave van de
Adagia van Erasmus
(1466-1536), een verza
meling van 818 citaten –
spreekwoorden, gezeg
den en aforismen – die
hij had verzameld uit
klassieke werken. Hij
voorzag de citaten van uitgebreide toelich
tingen, waarin hij vaak ook zijn visie gaf op
morele en politieke onderwerpen, en op
het functioneren van kerk en staat. Het
boek bleek de eerste bestseller in de ge
schiedenis van de boekdrukkunst. Erasmus
bleef zijn hele leven aan de Adagia werken;
bij zijn dood omvatte de verzameling 4151
spreekwoorden. Een ruime selectie daaruit
is nu uitgebracht als onderdeel van de ‘Ver
zamelde werken’, die worden gepubliceerd
door Athenaeum – Polak & Van Gennep.
De adagia werden uit het Latijn vertaald en
toegelicht door Jeanine De Landtsheer.

Thuisgestuurd voor e 34,95

Tongbrekers

B estelinformatie
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Spreekwoorden
van Erasmus

Adagia verscheen bij Athenaeum – Polak &
Van Gennep (gebonden, 500 blz.). Prijs:
 34,95. België:  37,95. Bestelcode: adagia.

Boekwoorden

D

e wereld van het
boek wordt be
volkt door bibliofielen,
antiquaren, boekverko
pers, typografen, druk
kers en binders, en die
hebben een eigen
woordenschat. Die
woorden staan centraal
in het Boekwoordenwoordenboek van boekhistoricus J.A. Bron
gers. Het geeft tekst en uitleg over woor
den die te maken hebben met schrift, tekst,
illustratie, uitgeven, drukken, binden, boek
handel en bibliotheken, waarbij ook ency
clopedische informatie wordt gegeven die
je niet snel in een woordenboek verwacht.
Naast de lemma’s over boekentermen zijn
ook korte biografietjes van bekende men
sen uit het boekenvak opgenomen. Herzie
ne en (nu) geïllustreerde heruitgave; eerde
re edities verschenen in 1989 en 1996.

e 4,– korting voor leden
Boekwoorden-woordenboek is een uitgave
van Bekking & Blitz (ca. 400 blz., winkelprijs:
 29,90). Onze Taal- prijs:  25,90. België:
 28,90. Bestelcode: boekwoorden.

Etymologisch
standaardwerk

nie

uw

T

wee jaar geleden
verscheen het vier
de en laatste deel van
het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), een veel
geprezen standaard
werk waarin de oor
sprong en ontwikke
ling van bijna vijftienduizend Nederlandse
woorden besproken wordt. Niet alleen de
oudste dateringen worden daarbij vermeld,
maar ook de betekenisveranderingen die
de woorden hebben doorgemaakt, en de
historische en taalkundige ontwikkelingen
die daarop van invloed zijn geweest.
Lezers van Onze Taal kunnen het volledi
ge EWN nu met korting bestellen.

Prijs verlaagd naar e 180,–
Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is een uitgave van Amsterdam Universi
ty Press (gebonden, vier delen, totaal 2766
blz.). Prijs:  180,–. België:  195,–. Bestelcode: EWN.

‘Ruggespraak’
gebundeld

nie

uw

“R

eptielen spot
ten met Staats
bosbeheer”, “Training
ouderenmishande
ling”, “Gevreesd weg
dek”. Al meer dan
twintig jaar ontvangt
de redactie van het
tijdschrift Onze Taal
maandelijks een dik
pak knipsels met allerlei taalkronkels uit
de media. Alleen de grappigste worden
geselecteerd voor de befaamde rubriek
‘Ruggespraak’, achter op het tijdschrift.
En de allergrappigste daaruit vindt u terug
in het nieuwe boekje Man schiet niet in knie.
Om duidelijk te maken wat er nu precies
misgaat in al die taalkronkels, wordt de
taalkundige achtergrond van veelvoorkomende misgrepen toegelicht in korte,
luchtige kaderteksten. Met speciaal voor
dit boek gemaakte illustraties van Hein de
Kort.

Thuisgestuurd voor e 9,95
Man schiet niet in knie verschijnt 21 november
bij Bekking & Blitz (gelijmd, 96 blz.). Prijs:
 9,95. België:  11,50. Bestelcode: niet in
knie.

Opvallende namen

nie

uw

G

riezel, Billekens,
Geringewaarde,
Ghyllebert, Hangjas,
Kaasschieter … Genea
loog Jan Spendel kwam
door de jaren heen bij
zijn naspeuringen in
archieven heel wat
vreemde achternamen
tegen. In zijn boek Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen heeft hij er
enige honderden verzameld en toegelicht.
Ook voornaam-achternaam-combinaties
als Sietse Vliegen, Con Domen, Constant de
Klos en Aart Beving komen in zijn boek aan
bod. Zie ook ‘InZicht’ op blz. 330.

Thuisgestuurd voor e 20,–
Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen is een uitgave van Gopher (gelijmd,
216 blz.). Winkelprijs:  16,50. Thuisgestuurd
voor  20,–. België:  24,–. Bestelcode:
namen.

Witte Boekje herzien

nie

uw

D

eze maand ver
schijnt er een her
ziene editie van het
Witte Boekje, waarvan
de eerste druk in 2006
is uitgekomen. Er zijn
een paar duizend woor
den toegevoegd, en de
regels zijn uitgebreider
en duidelijker geformu
leerd. Inhoudelijk zijn de spellingregels niet
gewijzigd; wel worden verschillende detail
kwesties verder uitgediept. Ook de opzet
van het boekje is gelijk gebleven. Zie voor
meer informatie de rubriek ‘Vraag en ant
woord’ op blz. 317.

Thuisgestuurd voor e 22,50
Het Witte Boekje is een uitgave van
Unieboek | Het Spectrum (gebonden, 772
blz.). Prijs:  22,50. België:  25,50. Bestelcode: witte boekje.

Zeemanstaal

W

nie

uw

igardus à Winschooten, de schrijver
van het bijzondere woordenboek Seeman, was een ervaren schoolmeester, die
wist hoe hij zijn gehoor bij de les kon hou
den. Daardoor vormt de Seeman niet alleen
een waardevolle verzameling zeemanstaal
uit een tijd dat ons land op dat gebied een

wereldmacht was. Als
lezer word je door
Winschooten bijna de
zeventiende eeuw in
gesleurd door de vele
anekdotes, de talrijke
voorbeelden van gro
ve en volkstaal en zijn
ondeugende grapjes.
Zelfs erotiek en taboe
woorden gaat hij niet uit de weg.
De Seeman is het oudste eentalige woor
denboek van het Nederlands, maar verou
derd doet het bepaald niet aan, ook dankzij
de deskundige hertaling. Zie ook het artikel
op blz. 320.

Van e 39,50 voor e 34,50
Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus
à Winschooten is een uitgave van Walburg
Pers (gebonden, 328 blz.). Prijs:  34,50.
België:  40,50. Bestelcode: Seeman.
nie

Rare woorden

B

uw

ehaspelen, onk,
vek: jarenlang
stond NRC Handelsblad-essayist en
-columnist Guus
Middag in Onze Taal
stil bij dergelijke
fascinerende, uit
gedichten afkomstige woorden. Hij ging
op zoek naar de verhalen achter al die
woorden, en beschreef zijn bevindingen
op een typerende manier: puntig, precies
en geestig.
De vijftig beste afleveringen uit dit fa
meuze ‘Woordenboek van de poëzie’, zoals
de serie in Onze Taal heette, zijn nu bijeen
gebracht in een boek: het Rarewoordenboek, dat deze maand verschijnt. Het is een
must voor iedereen die niet alleen over taal
wil lezen, maar tegelijk ook van taal wil ge
nieten.
Door de schitterende typografische
kleurenillustraties die speciaal bij elk raar
woord zijn gemaakt, is het ook heel aan
trekkelijk als cadeauboek. En wie op 26
november naar het Onze Taal-congres
komt, kan het Rarewoordenboek daar door
Guus Middag laten signeren. Zie ook het
interview op blz. 314.

Thuisgestuurd voor e 19,90
Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin
van Guus Middag verschijnt deze maand
bij Van Oorschot (gelijmd, 240 blz.) Prijs:
 19,90. België:  23,90. Bestelcode: rare
woorden.
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Arjen van Veelen
De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ingepakt

Passie & liefde

Waarde lezer,
Met liefde en passie heb ik dit
stukje voor u geschreven, waarna echte eindredacteuren het
passievol hebben gecontroleerd
en drukkerijen het op liefdevolle
wijze hebben afgedrukt, waarna echte postbeambten het eindresultaat bij u in de bus wierpen,
passievol, zodat u dit stukje
kunt lezen – naar ik hoop met
liefde, passie en respect.
Overdreven? Even overdreven als het
brood dat u eet. Althans, als u dat aanschaft bij Albert Heijn. Daar is het brood
“met liefde, passie en respect voor traditie” bereid. “Echte bakkers hebben het
deeg afwisselend gekneed, laten rusten
en opnieuw gekneed.” Het is brood
“met liefde & passie als enige toevoeging”.


Neps i g nat uur

Ik schrijf u dit trouwens in mijn eigen,
authentieke handschrift. Dat heb ik ook
geleerd van die Albert Heijn-broodzakken, waarvan de kalligrafische opschriften ogen alsof ze stuk voor stuk voor u

en u alleen geschreven zijn door die
echte bakker zelf.
Een sierschrift dat natuurlijk even
echt is als de met raffinement vervalste
handtekeningen die je soms aantreft op
zendingen van loterijen of goede doelen, zo’n ballpointblauwe nepsignatuur
van een directeur, onder aan een automatisch gegenereerde bedelbrief.
Maar vreest niet, ik zal u niet vragen
om geld, noch tracht ik u loten te verkopen of brood. Ik vraag u slechts om wat
liefde en passie en aandacht voor het
volgende.
Een van de opvallendste kenmerken
van de afgelopen decennia is misschien
wel de opkomst van de passie – niet alleen bij de maker van de producten, ook
bij de koper ervan. Of scherper gezegd:
het verplicht stellen van het in bezit zijn
van een passie. Het volstaat niet meer
om er slechts een hobby of baan op na
te houden.
Nu is passie iets prachtigs zolang die
zich spontaan en vrijwillig voltrekt.
Maar daar zit ’m de kneep: die vrijwilligheid is verdwenen. Gij zult alles vol
passie verrichten, zelfs het tandenpoetsen, zelfs prozaïsche handelingen als
brood bakken of brood eten.
Hoe dwingend dit bevel in onze tijd

Word ook Vriend van Onze Taal
Secretariaat Onze Taal

O

nze Taal zou nog veel meer voor de
taal willen doen dan het nu al doet,
vooral met speciale projecten. Om
dit mogelijk te maken is de stichting Vrien
den van Onze Taal opgericht. Deze stichting
werft donateurs die extra geld overhebben
voor onze taal en Onze Taal. Het eerste pro
ject is al begonnen: de op jongeren gerichte
elektronische taalnieuwsbrief TLPST. Dankzij
geld van de Vriendenstichting ontvangen
sinds september duizenden vmbo- en havoscholieren van 12 tot 16 jaar elke maand deze
uitgave.
Maar er zijn veel meer plannen: een
interactieve spellingsite voor directe taal
hulp, een project om scholieren meer
kennis van spreekwoorden en uitdrukkingen bij te brengen, taaltips via de nieuwe
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media, een Onze Taal-onderzoeksprijs, en
nog meer.
Voelt u zich meer dan alleen gewoon lid van
Onze Taal? Word dan ook Vriend. 900 leden
gingen u al voor. Zij werden Vriend na een
mailing aan donateurs van het genootschap.
U kunt de stichting structureel steunen door
elke maand bijvoorbeeld € 2,– te laten af
schrijven van uw rekening of elk jaar een be
drag. Ook eenmalige donaties zijn natuurlijk
welkom, op rekening 435.42.23. Voor meer
informatie: zie www.onzetaal.nl/vrienden,
ook voor een machtigingsformulier, of bel
het secretariaat op 070 - 356 12 20.
Via deze weg danken we alle Vrienden alvast

hartelijk voor hun steun en vertrouwen.

klinkt, is duidelijk zichtbaar op de etiketten van een ander product in de
schappen van Albert Heijn, namelijk de
flessen wijn van het merk Stormhoek.
Deze wijn smaakt “intense”, getuige het
opschrift, maar is tegelijkertijd “unpretentious” – een wat curieuze combinatie, waar we niet te lang bij stilstaan,
want er zijn nog vreemdere zaken aan
de hand.


Zu i pe n

Prominent op het etiket leest u namelijk
liefst zes gebiedende wijzen in grote kapitalen. Achtereenvolgens zijn het: “BE
PASSIONATE. LOVE. DREAM BIG. BE
SPONTANEOUS. CELEBRATE. CHANGE
THE WORLD OR GO HOME.” Oftewel:
‘Wees passievol! Heb lief! Droom groots!
Wees spontaan! Vier! Verander de wereld of verdwijn!’
Dit nu zijn de zes geboden van onze
tijd. Dit is ons ‘Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en bewonder’. Wij geloven
misschien niet meer in een laatste
avondmaal waar wijn in bloed verandert en brood een lichaam wordt, zodat
de wereld beter wordt, maar we spelen
nog steeds een vreemd passiespel, geïnspireerd door broodzak en slobberwijn.
Het is een wreed spel. Want hoe kun
je op bevel spontaan zijn? Hoe kun je
liefhebben met een pistool op de borst?
Hoe kun je in je eentje zonder goddelijke bijstand de wereld veranderen? En
vooral: hoe helpt rode wijn je daarbij?
Deze zes geboden zijn zó onmogelijk
dat je het spontaan op een zuipen wilt
zetten. Misschien is precies dát de be
doeling.

Taaltest

Horstlog

Foto: Onze Taal

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a. carousel
b. carrousel
c. carroussel
2. a. huis aan huis-blad
b. huis-aan-huis blad
c. huis-aan-huisblad
3. a. gesoedokoed
b. gesudokuud
c. gesudokued
4. a. iegrek
b. i-grec
c. y-grec
5. a. life optreden
b. lifeoptreden
c. liveoptreden
B. Vergroot uw woordenschat
1. alf
a. acteur van rijpere leeftijd die sek-	
sueel aantrekkelijk is voor jonge
vrouwen
b. boze geest
c. eerste letter van het Griekse
		 alfabet
2. cineast
a. filmacteur
b. filmproducent
c. filmregisseur
3. denunciëren
a. aankondigen
b. afstand doen van
c. verraden
4. palliatief
a. vergoelijkend
b. ongeneeslijk
c. pijnstillend
C. Zoek de fouten
1. De verfilming van het eeuwen oude
Perzische sprookje was direct een
doorslaand succes door de luisterijke
decors en de verrukkelijke oogopslag
van de actrice die de prinses in spe
vertolkte.
2. De sultan die zij honderde verhalen
opdiste terwijl ze haar ogen bevallig
ten hemel hefte, overtuigde bijvoor
baat door zijn majestieuze uiterlijk.
D. Extra
Frank in frank en vrij betekent ook ‘vrij’.
Hoe noem je zo’n stijlfiguur die bestaat
uit twee of meer woorden van dezelfde
woordsoort die hetzelfde betekenen?
De antwoorden vindt u op bladzijde 327

van dit nummer.

Een talenstudie
is voor losers

E

r is een tijd geweest dat taal belangrijk was. Vreemde talen leren,
vooral Latijn en Grieks en Frans, maar liefst ook nog een paar andere, was een voorwaarde voor maatschappelijk succes. Zonder
Latijnse school, later gymnasium, geen toegang tot de universiteit, en
zonder universitaire opleiding geen hoog aanzien. Verplichte onderdelen
van zo’n klassieke hogere opleiding waren vertalen, kennis van literatuur,
filosofie en geschiedenis, en een redelijke schrijfvaardigheid. Plus een
flinke scheut mythologie en bijbelkennis. Lezen, en dan vooral het lezen
van serieuze boeken, werd algemeen beschouwd als heel belangrijk, namelijk de toegangspoort tot de wereld van verstandige en beschaafde lieden.
Iedere leraar, iedere dokter, iedere notaris, iedere burgemeester, iedere
bankdirecteur, iedere parlementariër had een flinke brok van deze vorming
achter de kiezen. De goedgevulde boekenkast was een visitekaartje.
Interessant detail: in dat curriculum werd hoegenaamd geen aandacht
besteed aan de Nederlandse standaardtaal.
Intussen leven wij in een andere wereld. Er is veel veranderd. Latijn en
Grieks zijn al lang niet meer een must voor een universitaire studie, eerder
iets voor freaks. Frans wordt weinig meer geleerd; kennis van literatuur,
filosofie en geschiedenis is leuk maar niet echt relevant; Griekse mythologie en bijbelkennis vind je enkel nog bij specialisten, en het lezen van
boeken schijnt drastisch af te nemen, alle e-readers ten spijt. Of misschien
toch niet, maar het maatschappelijk aureool ervan is in ieder geval danig
verbleekt. Ondertussen is er verbazend veel te doen over het schoolvak
Nederlands, en het onderwijs in de standaardtaal schijnt nergens zonder
problemen.
Er zijn trouwens ook andere dingen veranderd. Een middelbareschoolopleiding is niet langer iets voor een elite, maar voor iedereen. Het hbo
en de universiteit zijn toegankelijk geworden voor brede bevolkingslagen.
Radio en televisie staan nu open voor iedereen, en het internet was dat al
meteen bij de start. Voor een succesvolle carrière is kennis van het Latijn
zeker geen voorwaarde meer, eerder een belemmering, en rijk worden doe
je niet met een talenstudie.
Taal wordt nu minder belangrijk gevonden. Ik bedoel: taal in de ruimste
zin. Dat is inclusief begrijpelijk schrijven, verstaanbaar spreken, tolken en
vertalen, en de scholing die daarvoor noodzakelijk is. Nuttig, maar bijkomstig. Liefst iets wat we met digitale techniek oplossen. En zeker niet iets
waar veel geld en tijd aan besteed moet worden.
Dat is een rare situatie. Nog nooit is taal zó belangrijk geweest voor de
samenleving, maar tegelijk geldt: ook nog nooit heeft men er zo weinig
voor overgehad. De hedendaagse schoolklas kent meer moedertalen dan
ooit, door de mondialisering hebben mensen voortdurend te maken met
andere talen en de media vereisen een almaar hogere beheersing van spreken en schrijven. Hoe is het mogelijk dat tegelijkertijd een talenstudie nu
iets voor losers is? Je zou zeggen dat taal hoog op de agenda moet staan,
en dat taalonderwijs een zaak van nationaal belang geacht wordt. Van
internationaal belang zelfs.
Maar daar is wel iets meer voor nodig dan een Europese Dag van de
Talen.

Joop van der Horst
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Rutger Kiezebrink
Wat is er zo opmerkelijk aan het woord stresssituatie? Wat is het langste palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? Om dat soort
vragen draait het in deze rubriek.

I

n september kwamen in deze rubriek ‘spiegelvertalingen’ ter sprake:
woorden die in de ene taal het ‘spiegelbeeld’ zijn van de vertaling ervan in
een andere taal. Een mooi voorbeeld is
het Nederlandse nier, dat in het Frans
rein is. Het Engelse woord pod kan ook
vertaald worden met zijn spiegelbeeld:
dop (bijvoorbeeld van een peulvrucht).
Soms komen spiegelvertalingen voor in
verwante talen, zoals het Noorse ikke
(‘niet’), dat als IJslandse tegenhanger
ekki heeft.
Er zijn vrij veel Nederlandse en Engelse afkortingen die in het Frans, en
ook wel in andere Romaanse talen, precies andersom worden genoteerd. Bob
Deys noemde DNA - AND en MRI - IRM
(bekend van de MRI-scan), Rein van
Gisteren droeg EU - UE (‘Europese
Unie’) en EP - PE (‘Europees Parlement’)

Spelen met taal

Spiegelvertalingen
aan, René Dings stuurde LPG - GPL in,
en Jovan Bilbija voegde daar nog de
radioterm FM - MF aan toe.
Maar Bilbija vond ook spiegelvertalingen waarbij het niet om een afkorting
gaat: ons woord op is in enkele Slavische talen soms te vertalen met po, in is
in het Japans soms ni, de Vietnamese
vertaling van man is nam, en een opa
kan in het Filipijns worden aangeduid
met apo. Het Franse lidwoord le, ten
slotte, is in het Spaans vaak el.
‘Anagramvertalingen’ (waarin in de
vertaling dezelfde letters gebruikt worden, maar in een andere volgorde) zijn
wat makkelijker te vinden. Bé Slatius
stuurde er achttien in, waaronder accessoires - accessories, drie - drei, de DuitsEngelse paren fein - fine en Wein - wine,
en het Engels-Franse blue - bleu. Tilly
van Doorn noemde katoen, dat in het

Zelf een dictee houden

W

Eetdictee: van verantwoorde tussendoor
tjes tot schranzen bij de Mac. Niveau: toe
gankelijk.
Woondictee: over de woningmarkt, ver
koopstrategieën en interieurstyling. Niveau:
toegankelijk.
Werkdictee: over het nomadische bestaan
van de 21ste-eeuwse werknemer. Niveau:
uitdagend.
Erotisch dictee: over de diepte- en hoogte
punten van onze seksuele cultuur. Niveau:
pittig (± Groot Dictee).
Culinair dictee: een ware smaakexplosie tijdens een copieus diner. Niveau: zeer pittig.
Multicultureel dictee: over advocaten en
hun cliënten van velerlei komaf. Niveau:
zeer pittig.
De basisprijs van elk dictee is e 195,–.
Tegen een meerprijs komt een taaladviseur
het dictee voorlezen en toelichten. Meer

informatie: www.onzetaal.nl/dictee.
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Met dit onderwerp wordt de rubriek
‘Spelen met taal’ na drie jaar afgesloten.
In 2012 zal er maandelijks een taalpuzzel in Onze Taal verschijnen, zodat er
genoeg te ‘spelen’ blijft voor de liefhebbers. Verder is er @SpelenMetTaalOT
op Twitter, waar anagrammen, isogrammen, palindromen, woordspelingen,
korte gedichtjes en andere taalspeelsigheden de wereld in worden geslingerd.
Ik wil iedereen die aan deze rubriek
heeft bijgedragen met suggesties en in
zendingen, van harte bedanken.

(advertentie)

Korting voor lezers Onze Taal

Taaladviesdienst

ilt u met collega’s, vrienden of fa
milie een dictee organiseren en
bent u op zoek naar een vermakelijke en uit
dagende tekst? De Taaladviesdienst biedt
dictees als kant-en-klaarpakket aan – inclu
sief uitleg en voorleesinstructies.

Hebreeuws wordt uitgesproken als
‘koetna’. En Feico Nater liet zien dat ook
namen van landen soms als anagram
vertaald kunnen worden, zoals Zwitserland - Switzerland en – erg mooi gevonden – het drietal Ierland - Ireland Irlande.

✁

Met deze bonnen (of een kopie daarvan) betaalt u in de boekhandel €12,50 per kalender

Kindertaalkalender 2012
De Kindertaalkalender! Met iedere
dag een interessante vraag, een
gedicht, spreekwoord, opdracht,
mop of een puzzel die met taal te
maken heeft. (8-12 jaar)

ISBN: 978 90 12 58257 5
Prijs: € 15,95

Geschiedeniskalender 2012
De achttiende editie van de
Geschiedeniskalender, met elke
dag een vraag over het verleden.
Op een speelse manier uw
kennis van het verleden testen
en verrijken.

ISBN: 978 90 12 58255 1
Prijs: € 15,95

Taalkalender 2012
De negentiende editie van de
Onze Taal Taalkalender, met
elke dag een andere invalshoek.
Iedere dag bijzondere feiten en
wetenswaardigheden over de
Nederlandse taal.

ISBN: 978 90 12 58256 8
Prijs: € 15,95

✁

✁

✁
Actieperiode van 1 oktober t/m 31 december 2011.
Alleen geldig in Nederland.

Actienummer 901-90360
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

Actienummer 901-90377
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

Actienummer 901-90384
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

E

Hom of kuit

Moeten televisiepresentatoren langzamer spreken?
Foto: Daniel J. Ashes

r zijn televisiepresentatoren die
erg snel spreken. Het duidelijkste
voorbeeld is wel Matthijs van
Nieuwkerk van De wereld draait door,
maar ook iemand als Paul de Leeuw
kan er wat van. Er zijn mensen die
moeite hebben hen te volgen. Is het
daarom een goed idee als het publiek
deze presentatoren aanspoort om hun
tempo te verlagen?

Voorstander

Natuurlijk heb ik heimelijk bewondering voor Van Nieuwkerk en zijn collega’s, niet zozeer om hun hoge spreektempo, maar om het feit dat ze er zo
weinig lettergrepen bij hoeven in te slikken. Toch zou een rustigere presentatie
beter zijn. Het betoog is dan beter te
volgen, ook voor kijkers die al bij een
gewoon tempo alle zeilen moeten bijzetten. Denk aan slechthorenden, mensen met weinig kennis van het onderwerp of met niet zo’n snel begrip. Wat
hebben die misdaan dat ze door de pu-

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 325)

A. Spelling
1. b. carrousel
2. c. huis-aan-huisblad
3. b. gesudokuud (Van Dale: gesu		 dokud)
4. b. i-grec
5. c. liveoptreden
B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
b. boze geest
c. filmregisseur
c. verraden
c. pijnstillend

C. Zoek de fouten
1. eeuwenoude, luisterrijke
2. honderden, hief, bij voorbaat,
majestueuze
D. Extra
Frank en vrij is een tautologie, net als wis
en waarachtig, pracht en praal en enkel
en alleen. Deze stijlfiguur wordt vaak
verward met het pleonasme, maar dát
bevat verschillende woordsoorten,
waarvan er een overbodig is of lijkt,
bijvoorbeeld houten boomstam.

Matthijs van Nieuwkerk: schoolvoorbeeld van een
snel sprekende presentator.

blieke omroep zo effectief buitengesloten worden?
Maar ook kijkers die alles snappen,
hebben baat bij een lagere snelheid. Een
bedachtzame spreker komt betrokkener
en geïnteresseerder over. De sfeer wordt
ontspannener. En ten slotte lopen we bij
een gematigder tempo niet langer het
risico dat de gasten in het programma
het mitrailleurstempo als norm beschouwen en het proberen te imiteren –
waarbij dikwijls blijkt dat hun taalvermogen tekortschiet.
Waarom zoeken presentatoren toch
hun toevlucht tot snelheid? Wie denkt
dat optimale communicatie neerkomt
op het uiten van zo veel mogelijk woorden per seconde, lijdt aan hetzelfde
waanidee als de schrijver die geen kantlijn gebruikt en een piepklein lettertje
kiest. Beiden zien communiceren vanuit
het gezichtspunt van de zender, en
zenden als sproeien. Maar het gaat
natuurlijk om de ontvanger; die moet
precies zo veel krijgen als hij aankan.
Wie dat inziet, snapt ook dat af en toe
een aarzeling en een stilte zinnig kunnen zijn.

Tegenstander

Laat Van Nieuwkerk en De Leeuw toch.
Hun spreektempo hoort bij hen, net als
alle andere eigenschappen die hen maken tot wie ze zijn. Misschien zijn ze
juist door dat recordtempo wel komen

bovendrijven. Het is voorstelbaar dat
een Van Nieuwkerk-op-halve-kracht zijn
kijkers wegjaagt. Bovendien: niet alle
tv-presentatoren hoeven toch zijn record
in woorden per seconde te evenaren?
Laten andere omroepen voor hun show
een langzamere gastheer nemen, dan
heeft het publiek wat te kiezen. Maar
ook met trage concurrenten zie ik Van
Nieuwkerk nog niet zo gauw verdwijnen. Zijn tempo sluit namelijk perfect
aan bij het jongere publiek, dat zelf ook
steeds sneller praat.
Toch is er een nóg belangrijkere reden om Van Nieuwkerk en De Leeuw
lekker door te laten raffelen. We luisteren helemaal niet naar ze om hen te begrijpen. Daar zijn hun programma’s niet
voor. Die zijn er om een gevoel van
gezelligheid over te brengen en het
publiek te vermaken. Het hoge spreektempo geeft dat publiek het idee dat er
elke seconde iets spannends kan gaan
gebeuren.
Wat vindt u ervan? Moeten
televisiepresentatoren langzamer spreken?
Geef voor 22 november uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘Televisiepresentatoren moeten
langzamer spreken’ of ‘Televisiepresentatoren hoeven niet langzamer te
spreken’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag. 

Uitslag vorige stemming
De vraag in het vorige nummer luidde:
moeten we het IJslandse purisme vol
gen? Dat lijkt 65% van de 148 stemmers
wel een goed idee. De meeste voor
stemmers op het internetforum bleken
op zichzelf niets tegen Engels te heb
ben, maar wel tegen “de oeverloze
aanvoer van nietszeggende kreten die
worden geconsumeerd zonder dat dat
wordt beseft”, zoals iemand het formu
leert. De overige 35% vermoedt dat
purisme weinig kans van slagen heeft.
Rosalind Hengeveld: “Verzet tegen
leenwoorden getuigt van liefde voor
taal – maar ook van onbegrip van taal.”
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Tamtam

Spellen jongeren steeds slechter?
Nee en ja

H

olt de spelvaardigheid van jongeren inderdaad achteruit, zoals vaak wordt
beweerd? Dat ligt er een beetje aan waarnaar je kijkt, zo blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de Nederlandse Taalunie. Op de basisschool valt
het allemaal erg mee, maar het voortgezet onderwijs biedt een minder rooskleurig beeld.
Het Taalunie-rapport, ‘Ze kunnen niet meer spellen’ geheten, meldt dat er
eigenlijk niet zo veel wetenschappelijk verantwoorde cijfers over spelvaardigheid te vinden zijn. Maar de cijfers díé er zijn, zijn niet erg onrustbarend als
het gaat om basisschoolleerlingen. Al in 1988 is er onderzoek gedaan naar de
werkwoordspelling van leerlingen aan het einde van de basisschool, en die
bleek veel beter dan verwacht. Dat hoge niveau was in 2010 nog altijd hetzelfde, zo leert het Taalunie-rapport. Ook Cito-onderzoek uit 1999 is hoopgevend.
Maar tegelijk bevestigt een vorig jaar in Vlaanderen gehouden onderzoek de
indruk dat het ná de basisschool snel bergafwaarts gaat met de werkwoordspelling. Projectleider Rik Schutz van de Taalunie: “Op hun achttiende beheersen leerlingen de werkwoordspelling slechter dan op hun twaalfde.” Hoe dat
komt, weet Schutz niet zeker; hij wijst erop dat middelbare scholieren weliswaar nog altijd de spellingregels moeten kennen, maar dat er geen “drill and
practice” meer is.
Ook andere factoren spelen bij dit alles misschien een rol. Door de digitale
media schrijven jongeren veel meer dan vroeger. Schutz: “Daardoor lijkt het
alsof er meer fouten geschreven worden. We zien er gewoon meer.” Tegelijk
constateert het rapport dat mensen het niet zo nauw nemen met de spelling als
ze mailen, chatten of sms’en. En die houding is volgens Schutz dan misschien
weer van invloed op het correct spellen in het algemeen.

Waalse scholieren: liever Engels
dan Nederlands

B

rugklasleerlingen in Wallonië kiezen steeds vaker Engels als tweede taal
in plaats van Nederlands. Dat valt op te maken uit onlangs gepubliceerde
cijfers van Etnic, het bureau voor de statistiek van de Franse gemeenschap in
België.
In het schooljaar 2009-2010, het jaar waarop de recentste cijfers betrekking
hebben, koos 51% van de Waalse leerlingen voor Engels als tweede taal, en
nog maar 46% voor Nederlands; Duits neemt een paar procent voor zijn rekening. Twee jaar eerder, in 2007-2008, hielden het Engels en het Nederlands
elkaar nog in evenwicht. Ze trokken toen respectievelijk 49 en 48,7% van de
leerlingen aan. Het vermoeden bestaat dat de kloof tussen Engels en Nederlands sinds 2010 nog wat groter geworden is.
Intussen pleitte de Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet ervoor om in
Vlaanderen het Frans als tweede taal te vervangen door het Engels. Smet vindt
zelfs dat het Engels in de hele Europese Unie op plaats twee moet komen.

En verder:
Juryvoorzitter Dictee Advocaat
Inez Weski volgt Kamerlid Ronald
Plasterk op als juryvoorzitter van
het Groot Dictee der Nederlandse
Taal.
Schiphol-glossy Schiphol Magazine,
een Engelstalige glossy voor reizigers, zal vanaf november deels in
het Nederlands verschijnen.
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Lezers corrigeren krant De Leeuwarder Courant schakelt sinds 9 oktober
een groepje van zo’n vijftien lezers in
om de krant op fouten te controleren,
vooralsnog alleen op vrijdag. De redactie is op het idee gekomen door
de Noorse krant VG.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam

‘Snelle’ talen
brengen niet méér
informatie over

T

alen met een hoog spreektempo, zoals
het Spaans, brengen informatie niet
sneller over dan ‘langzame’ talen, zoals het
Chinees. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Franse
taalinstituut Dynamique Du Langage, op
basis van een vertaling van teksten in het
Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Italiaans en Spaans.
De informatiedichtheid per lettergreep is
in het Chinees beduidend groter dan in het
Spaans, zodat met minder lettergrepen in
dezelfde tijd toch veel gezegd kan worden.
Grosso modo blijkt de hoeveelheid overgedragen informatie per tijdseenheid voor
alle talen hetzelfde te zijn.

Taalprijzen

H

et najaar is traditiegetrouw de tijd
van de taalprijzen. Om te beginnen
werd premier Rutte bekroond; volgens
het Nederlands Debat Instituut was hij de
beste debater van de Algemene Politieke
Beschouwingen 2011. De jury prijst hem
om zijn heldere taal, zijn enthousiaste en
bevlogen toon, zijn scherpte en zijn improvisatietalent.
De jaarlijkse Klare Taal-prijs is door de
Jargonbrigade van de Nationale Jeugdraad
toegekend aan Alexander Pechtold (D66),
vanwege “de juiste inzet van humor, een
goed te volgen tempo en taalgebruik dat
jongeren aanspreekt”. De tegenhanger van
de Klare Taal-prijs, de Zwetsprijs, ging naar
Sybrand van Haersma Buma (CDA).
En dan was er – in een heel ander genre
– de Tzum-prijs, de jaarlijkse onderscheiding voor de mooiste literaire zin van het
afgelopen jaar. De winnende zin van dit
jaar komt uit Bonita Avenue van Peter
Buwalda: “Hij was verpieterd op de kamer
die hij huurde bij
zijn oudtante in
Overvecht, een
buitenwijk met asbestflats, ‘dreven’
in plaats van ‘straten’, en een eigen
station met twee
sporen om op te
gaan liggen.” De
Tzum-prijs is een
initiatief van het
literaire tijdschrift
Schrijver Peter Buwalda
Tzum.

Foto: Keke Keukelaar

Redactie Onze Taal

Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Bakery Institute
Anne Wiegman - Zaandam

I

edere week weer sloof ik me in het buurtcentrum als vrijwilliger uit om migranten
het Nederlands bij te brengen. Maar waarom,
vraag ik me weleens af.
	Als mijn leerlingen eenmaal buiten zijn,
en in de Zaanstreek over straat lopen, zien ze
daar winkels als GooodyFooods (voor natuurvoeding), telefooncellen met het opschrift
phone, plastic mannetjes met daarop het
woord slow (om automobilisten aan te moedigen langzaam te rijden) en Nederlandstalige romans met een plakker midprice.

	Verder is sinds kort in de voormalige
Verkade-koekfabriek een nieuwe bakkersopleiding geopend met de naam Bakery
Institute, en onlangs las ik in de krant dat
de eerbiedwaardige uitgeverij Waanders
uit Zwolle verder gaat onder de naam
W-books.
	Zo zou ik nog uren door kunnen gaan.
Ik denk dat ik niet de enige ben die zich
hieraan ergert.

Verlies maken
Herman Vogt - Haren

D

e laatste tijd lees ik tot mijn ergernis
steeds vaker dat bedrijven ‘verlies maken’ dan wel ‘verliesgevend’ zijn. Het Nederlands heeft termen die de tegenstelling
tussen winst en verlies goed weergeven:
winst maken, winstgevend zijn, verlies lijden
en verlieslatend zijn. Ik weet dat Van Dale
verlieslatend als Belgisch-Nederlands ken-

merkt, en verliesgevend als kennelijk ingeburgerd beschouwt; ik kan er niet aan wennen.

2todrive
Patrick Stuyver - Kortenhoef

I

n toenemende mate erger ik mij aan de onnodige verengelsing van onze taal. Zonder
dat ik de illusie heb deze ontwikkeling te kunnen stoppen, moet mij toch van het hart dat
ik de aanduiding 2todrive weer een prachtig
voorbeeld vind van zo’n onzinterm. 2todrive
staat voor een experiment waarbij jongeren
al vanaf 16½-jarige leeftijd kunnen beginnen
met hun rijlessen, en met hun rijbewijs op
zak tot hun 18de verjaardag de weg op kunnen onder begeleiding van een coach.
Ik zou willen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich bewust zou zijn van
zijn voorbeeldfunctie. Wanneer houdt men
nu eens op met dit soort gebrek aan creati
viteit?

Gesignaleerd
‘We klikken en gaan goed’
Arie Snoek - Rotterdam

S

tel, je kunt het goed vinden met iemand. Hoe zeg je dat dan? ‘Het klikt
goed tussen ons’ ligt voor de hand. Althans:
dat lág voor de hand, want hoe langer hoe
meer hoor je in plaats daarvan: ‘We klikken
goed’, of kortweg: ‘We klikken.’ Een van de
vele voorbeelden die via Google te vinden
zijn, afkomstig van het internetforum van
Viva: “Ik vind hem lief, leuk, we hebben het
reuze gezellig en we klikken goed in bed.
En waarom zouden we daar niet van genieten?”
	Ook bij het werkwoord gaan lijkt die hetconstructie (in de taalkunde ‘onpersoonlijke constructie’ geheten) op zijn retour te
zijn. In plaats van ‘Het gaat goed met de
kinderen’ klinkt steeds vaker: ‘De kinderen
gaan goed.’
Wat zou hierachter zitten? Het effect ervan is in elk geval dat de nadruk meer op de
personen in kwestie komt te liggen – de
formulering wordt inderdaad minder onpersoonlijk. In ‘Het gaat goed met ons’ zit
nog een zweem van ‘iets’ buiten onszelf dat
ervoor zorgt dat ‘het’ goed gaat met ons.
Maar in ‘We gaan goed’ schemert al duidelijk door dat dit ook beslist onze eigen verdienste is. Typerend is de kop in Metro van 7
juli jl. boven een stuk over Angelina Jolie en
Sarah Jessica Parker als best verdienende
Hollywood-actrices: “Jolie en Jessica Parker
gaan goed”.

	Aan die kop valt trouwens nóg iets op.
Hij is een stuk korter dan ‘Het gaat goed
met Jolie en Jessica Parker’ – en daarin ligt
misschien óók een reden voor de terugloop
van de onpersoonlijke constructie: het
alternatief is meestal bondiger.

-	De straatrover doorzocht de zakken van
het slachtoffer en ontvreemdde zijn portemonnee. (BN/De Stem)

Diens

Vertrouwd

Peter Bosman - Utrecht

Henk Dikker Hupkes - Utrecht

I

I

n een tv-nieuwsrubriek van de publieke
omroep op 28 juli 2011 werd een aantal
voorbeelden van asielzoekers met een psychiatrische stoornis getoond, onder wie de
man die eerst zijn vriendin doodsloeg en
“daarna een agent doodde met zijn eigen
wapen”. Een vreselijk verhaal, waarbij ik me
toch onwillekeurig ook afvroeg: Met wiens
wapen? Met dat van de asielzoeker of dat
van de agent? Uit de reportage bleek dat
het om het wapen van de
agent ging. Het woord zijn
maakt de zin dubbelzinnig.
Daar had beter diens kunnen
worden gebruikt, dat zou
zonder twijfel hebben verwezen naar de agent.
	Als je erop let, zie je het
vaker:

Ik vrees dat er steeds minder mensen zijn
die dat woordje diens kennen.

n het kader van ‘de Week van TV Lab’
presenteerde de VPRO op donderdag 1
september jl. Weg van Nederland, een quiz
met uitgeprocedeerde asielzoekers. De
kandidaten konden met hun kennis van
Nederland en het Nederlands laten zien
hoe goed ze ingeburgerd waren. Jammer
dat de programmamakers zelf de spellingregels niet zo goed bleken te beheersen,

zoals blijkt uit de foto hieronder.

-	Deze werkte de tiener
tegen de grond en ging
er met zijn mobieltje vandoor. (112apeldoorn.nl)
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Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

Rare namen

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

H

alf oktober werd Louwe Pruim in BNN’s radioprogramma De Coen & Sander show
uitgeroepen tot de ‘Schaamnaam van 2011’. Deze naam won het van Bennie
Dood en Annebelle Blaas. Winnaars van drie eerdere verkiezingen waren Con
Domen, Stanley Messie en Fokje Modder. En het Vlaamse taaltijdschrift Over taal riep
twee jaar geleden Beau ter Ham uit tot de grappigste naam van het Nederlandse taalgebied.
Namen als de bovenstaande, waarbij de combinatie van voor- en achternaam een
komisch effect veroorzaakt, komen niet zo vaak voor – de meeste ouders die Vliegen
heten, noemen hun zoon immers geen Sietse – maar als je erop let, zie je in Nederland
en Vlaanderen ook achternamen die op zichzelf al raar of opvallend zijn. Denk aan Poep
jes, Geyl en Naaktgeboren. Amateur-genealoog Jan Spendel heeft door de jaren heen
bij zijn onderzoek in archieven en andere bronnen consequent alle vreemde, scabreuze
en anderszins opvallende achternamen verzameld. Hij heeft ze nu samengebracht in
zijn boek Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen. Uit het boek blijkt dat
de herkomst van de namen vaak prozaïscher is dan de naam doet vermoeden. Of zoals
Spendel het zegt: “woorden en betekenissen uit het verleden hadden een betekenis of
gevoelswaarde waar men zich nu vaak onvoldoende van bewust is”. Zo betekende de
naam Tepel ‘(kind) van Tepe’, gaat de naam Liefhebber terug op een bijnaam die calvi
nisten gaven aan mensen die wel kerkten maar niet tot de kerk toetraden, en iemand
die Hondendorst heet, had een voorvader die woonde bij een plaats met veel doorn
struiken (dorst) van één hond (honderd vierkante roeden) groot.
Niet alle in het boek opgenomen namen zijn overigens zo ‘vreemd’ als de bovengenoemde, want ook wat gewonere namen als Spier, Spit, Spoor en Spruit staan erin.
Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door de naamverklaringen; in de eer
ste dertig bladzijden gaat Spendel kort in op bepaalde categorieën van namen, zoals
Surinaamse en Indische namen, vondelingennamen, namen die teruggaan op geveltekens en uithangborden, en ‘zinwoordnamen’ als Stavast, Keereweer, Vliegop, Sladoot
en Treurniet. Dit boek is ook te koop bij Onze Taal; zie de aanbieding op blz. 323.

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.

Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen is een uitgave van Gopher en kost € 16,50
(gelijmd, 216 blz.). ISBN 978 90 51797 69 5



Woo rd enbo eken

Piet van Sterkenburg is
emeritus hoogleraar
lexicologie en voorma
lig hoofdredacteur van
het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. In
1984 publiceerde hij
Van woordenlijst tot
woordenboek, en hier
van is nu een herziene, flink uitgebreide
en rijk geïllustreerde editie verschenen.
Het boek beschrijft de geschiedenis van
de Nederlandse woordenboeken, vanaf
de allereerste tweetalige woordenlijsten
uit de Oudnederlandse periode tot aan
het hedendaagse woordenboek, in al hun
verscheidenheid – van wetenschappelijke
woordenboeken tot dialect- en jargonwoor
denboekjes, alles bij elkaar een enorme
hoeveelheid. De inleiding behandelt de
alleroudste ‘woordenboeken’ van o.a. de
Soemeriërs en de Grieken en Romeinen.
Lezers van Onze Taal kunnen dit boek met
korting bestellen; zie Onzetaal.nl/boeken.



Ta a l st r i j d

Waarheen met België? Van taalstrijd tot commu-

“Je bent dagelijks bezig anderen te overtui
gen”, aldus de flaptekst van De argumentatiecoach van Karin Pijper en Henri Raven.
Het boek geeft aanwijzingen en tips om
de eigen overtuigingskracht in werksitua

Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiede-

nautaire conflicten. Een selectie uit 35 jaar wetenschappelijk onderzoek is een uitgave van ASP en

uitgave van Scriptum en kost € 49,95 (gebon

kost € 25,– (gelijmd, 368 blz.).

den, 392 blz.). ISBN 978 90 5594 837 6

ISBN 978 90 5487 875 9
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Z a k e l i j k e t e k st e n

Schrijven voor lezers is
een handleiding voor
het schrijven van zakelijke teksten zoals rap
porten, artikelen, scrip
ties, brieven en webtek
sten. Auteur Erik van der
Spek richt zich niet op
punten en komma’s,
maar op de grote lijnen: hoe zet je een tekst
op (invalshoek, structuur), en hoe zet je
hem neer (niveau en stijl)? Deze vragen
worden beantwoord in het eerste, algemene gedeelte; in de tweede helft wordt
ingegaan op de specifieke eisen en eigen
schappen van de bovengenoemde tekst
soorten.

nis van woordenboeken in het Nederlands is een
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De Belgische taalstrijd is
halverwege de negen
tiende eeuw begonnen
als een politiek-maat
schappelijk streven naar
beschermende wetgeving voor het Neder
lands (destijds de taal
met een lagere status
dan het Frans, de andere
landstaal), maar is gaandeweg uitgegroeid
tot een vooral politiek conflict tussen de ge
westen Wallonië en Vlaanderen, met Brussel
daartussenin. In zijn boek Waarheen met België? bundelt de Belgische geschiedkundige
en taalstrijd-specialist Harry Van Velthoven
35 artikelen die samen een goed beeld ge
ven van dit zich al bijna tweehonderd jaar
voortslepende conflict. De nadruk ligt daar
bij op vier onderwerpen: de Vlaamse bewe
ging, taalpolitiek en taalwetgeving, de rol
van de socialistische beweging, en de Belgische natievorming.

Schrijven voor lezers. Doelgericht schrijven van 
zakelijke teksten is verschenen bij Sdu Uitgevers
en kost € 24,95 (ingenaaid, 160 blz.).
ISBN 978 90 12 58291 9


Ov e rt u i g e n d pr e s e nt e ren

ties te verbeteren. De
lezer leert standpunten
en argumenten beoordelen en verwoorden,
en krijgt inzicht in de
psycholo-gische kanten
van argumentatie. De
theorie wordt verduide
lijkt met praktijkvoorbeelden.

Foto: Heske van Veen

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.
Samenstelling: redactie Onze Taal

De argumentatiecoach. Je coach voor een overtuigende carrière is verschenen bij Sdu Uitgevers en
kost € 24,95 (ingenaaid, 132 blz.).
ISBN 978 90 12 58277 3

En verd er

Handboek taalbeleid secundair onderwijs
van Nora Bogaert en Kris Van den Branden.
Hoe ga je in het middelbaar onderwijs om
met zaken als meertaligheid, taal in andere
dan taallessen, en het stimuleren van de
taalontwikkeling van leerlingen? En hoe leg
je je ideeën hierover vast in een taalbeleids
plan? Acco, € 30,– (ingenaaid, 278 blz.).
ISBN 978 90 3348 075 1
 Woorden te kort. Werkboek voor afasie- en
andere taalgroepen van Renée van MeenenClaassen en Fleur van Heijningen. Honderd
kant-en-klare werkplannen met taaloefe
ningen voor groepsbehandeling van afasie
patiënten; de oefeningen zijn ook geschikt
voor NT2-onderwijs. Garant, € 43,40
(gelijmd, 192 blz.).
ISBN 978 90 441 2746 1


Ag enda

19 november, Udine (Italië). Liet Interna
tional. Songfestival voor artiesten die in een
minderheidstaal zingen.
 25 november, Amsterdam. Dag van de
Nederlandse zinsbouw. Onderzoekers aan
het woord over de stand van zaken m.b.t.
een bepaald grammaticaal thema. Iedereen
welkom, toegang gratis.
 25 november, Amersfoort. Nationaal
vertaalcongres. Thema: het maatschappelijk belang van vertalers en tolken. Met
lezingen, workshops en een borrel, plus
uitreiking prijzen voor ‘beste tolk’, ‘beste
vertaler’ en ‘beste vertaalbureau/vertaalafdeling’.
 25-26 november, Den Haag. Conferentie
‘Het schoolvak Nederlands’. Presentaties,
lezingen en informatiemarkt, voor Neder
landse en Vlaamse docenten (van basis
school tot universiteit).
 26 november, Breda. Publiekscongres
Onze Taal. Thema: ‘Taal leren’. Zie voor het
programma het oktobernummer.
 29 november, Rotterdam. Taal in Bedrijf,
“hét Vlaams-Nederlandse evenement op
het gebied van taal- en spraaktechnologie”,
met lezingen en een bedrijvenmarkt.


Naam David van Rossem.
Woonplaats Haarlem.
Geboren 29 mei 1961.
Beroep Directeur E-books bij Reed
Elsevier.
Partner, kinderen Getrouwd, twee
dochters, van 12 en 10 jaar.
Opleiding Rechten in Leiden.
Hobby’s/vrije tijd Lezen, pianospelen, fietsen, reizen.
Onze Taal-lid sinds ‘Meelezer’ (op
het abonnement van mijn ouders)
sinds mijn tienerjaren; na mijn studietijd zelf abonnee geworden.
Waarom werd u lid? Ik vind Onze
Taal een erg leuk blad, en ik houd er
mijn kennis van onze taal mee op peil.
Andere tijdschriften De Groene
Amsterdammer, Scientific American,
New Scientist.
Krant NRC Handelsblad.
Televisie Bijna alleen maar na middernacht, meestal Discovery Channel.
Radio Radio 6 en BBC World Service
(helaas niet meer te ontvangen sinds
deze zomer).
Boek David Sedaris en – onlangs herlezen na 35 jaar – Willem Elsschots
Lijmen / Het Been.
Website Google het vaakst; Amazon
het leukst.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ natuurlijk, en daardoor
lees ik het blad altijd achterstevoren.
Wat zelden? Ik lees het hele blad van
kaft tot kaft.
Favoriete Onze Taal-artikel De stukjes over grammaticale regels. Onze

Taal is mijn favoriete leraar Nederlands.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Taalontwikkelingen, veranderingen in de taal.
Aantrekkelijkste taaltrend De trend
om ingewikkelde zaken helder en kort
te brengen.
Ergerlijkste taaltrend ‘Poldernederlands’, laailijk!
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Alleen mijn kinderen weleens; bij andere mensen let ik er niet
op.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Het onderscheid tussen
hun en hen blijft lastig, hoe vaak Onze
Taal hier ook op terugkomt.
Beste taalgebruiker Kees van Kooten,
Felix Rottenberg en het hele Monty
Python-team.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Investeren in beter taalonderwijs.
Lelijkste woord Computerwoorden
zijn meestal lelijk: geüpdatet, downloaden, deleten. Ben benieuwd wat dat
met de tijd gaat worden.
Mooiste woord Bij echt mooie woorden denk ik aan Couperus. Bijvoor
beeld slingerslenterende kinderen.

(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kunt u doorstuderen voor een Master of Education voor de vakken
aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, Nederlands, natuurkunde en wiskunde.
Kom naar een van de open dagen of kijk op www.ca.hu.nl > masters voor meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Meer informatie en meer evenementen:
www.onzetaal.nl/agenda.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Man bijt hond op het Pieterpad
Het tv-programma Man bijt hond wandelde het Pieterpad.
Wandelnet.nl

‘App zorgt dat lezer later
een leesbril nodig heeft’
Een nieuwe app voor smartphones zou ervoor kunnen zorgen dat mensen die de app
gebruiken, later een leesbril nodig hebben
dan wanneer ze dat niet zouden doen.
Volkskrant.nl

De onderzoekers en
bergers van de Amerikaanse firma Odyssey
Marine Exploration
Incorporated hebben in
opdracht van de Britse
regering een schat op
de zeebodem gevonden.
Nu.nl
Nu.nl

Hondentrapveldje
Als het aan Wil Rausch ligt, komt er een
hondenspeelweide in de Dichterswijk.
AD

Plastic vissen voor
schonere grachten
Noordwijkerhouts Weekblad

De grootste partij was al enige decennia
de katholieke KVP die een flinke vinger
in de pap had te brokkelen.

Op donderdag 22 september organiseerde GroenLinks
Leiden voor de tweede maal een schoonmaakactie op
de Leidse grachten. (…) Met vier elektrische bootjes
én de schoonmaakboot van de gemeente en voorzien
van schepnetten en prikstokken gingen de raadsleden
en vrijwilligers op pad om plastic en andere troep uit
het water te vissen.
Leids Nieuwsblad

Kringnieuws

Speciale oorkonde
gehakt voor Keurslager Piet Mutsaers

Sinds het Lissabonakkoord van 2000
staat het simuleren
van een leven lang
leren in de belangstelling.

Het rundergehakt en halfomhalf gehakt van Keurslager Piet
Mutsaers uit Rijen is gewaar
deerd met een officiële
oorkonde.
Weekblad Gilze en Rijen

Uitzicht vanaf het terras van Buitengoed Slavante over de
Maas en een del van Maastricht Oost.

PrimaOnderwijs.nl

Weekend Gezet

Regelmatig dagelijks traplopen reduceert de kans op overlijden met 15%.
Website Traploopweek
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#Vondel is terugh

Nederlandse taaltoets
in het buitenland
William Labov:
baanbrekend dialectonderzoeker
Het taaljaar 2011

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

Raamweg 1a
2596 HL Den Haag
telefoon: 070 - 356 12 20
fax: 070 - 392 49 08
e-mail: info@onzetaal.nl
Voor adreswijzigingen,
aanmeldingen en dergelijke:
administratie@onzetaal.nl
Taaladviesdienst: 0900 - 345 45 85,
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00
tot 15.30 uur ( 0,80 per minuut);
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl
Onze Taal op internet:
www.onzetaal.nl
(webredacteur: Raymond Noë)
Twitter: @onzetaal
Facebook: www.facebook.nl/onzetaal
Taalpost en TLPST
Zie www.taalpost.nl; redactie:
Erik Dams en Marc van Oostendorp
Woordpost
Zie www.woordpost.nl; redactie:
Taaladviesdienst
Het Genootschap Onze Taal (opgericht
in 1931) stelt zich ten doel het verant
woorde gebruik van de Nederlandse taal
te bevorderen en aan hen die haar ge
bruiken meer begrip en kennis daarvan
bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
(oplage 33.000) wil op prettig leesbare
en taalkundig verantwoorde wijze in
zicht geven in alle zaken die het taalge
bruik betreffen. De bijdragen in het tijd
schrift weerspiegelen niet noodzakelijk
de mening van de redactie.
Voor het overnemen van artikelen is
toestemming van de redactie nodig.
De redactie betracht altijd de grootst
mogelijke zorgvuldigheid bij het regelen
van overnamerechten van illustraties e.d.
Wie toch meent zekere aanspraken te
kunnen maken, verzoeken wij contact
op te nemen met de redactie.
Redactie
Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Peter Smulders
Kees van der Zwan
Bureauredactie
Saskia Aukema
Laurien Boekhoff-Talsma
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)
Vaste medewerkers
René Appel, Ton den Boon, Aaf Brandt
Corstius, Frank Dam, Gaston Dorren,
Jan Erik Grezel, Joop van der Horst, Frank
Jansen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer,
Berthold van Maris, Guus Middag,
Marc van Oostendorp, Riemer Reinsma,
Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs,
Matthijs Sluiter, Arjen van Veelen

Foto: Rijksoverheid.nl
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Secretariaat
drs. P.H.M. Smulders, directeur
Sabine Gagesteijn
Elly Molier
Liane Pagie
Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Lydeke Roos
Wouter van Wingerden
Vaste adviseurs
Lexicografie en woordgeschiedenis:
Ton den Boon, Ewoud Sanders; taalverandering: Joop van der Horst; etymologie: Marlies Philippa, Nicoline van der
Sijs; woordenboeken en idioom: Riemer
Reinsma
Het genootschap werkt samen met
de universiteiten van Amsterdam,
Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden,
Nijmegen, Oldenburg (Duitsland),
Tilburg en Utrecht, de Fryske Akademy,
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Meertens Instituut.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. E.J. (Ernst) Numann, voorzitter
drs. L. (Leo) Voogt, vicevoorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
G.F. (Geert) Raateland, penningmeester
mr. drs. L. (Bert) Jongsma, drs. J.H.J. (Jan)
Luif, drs. M.A. (Margot) Scheltema,
H.S.W. (Henny) Stoel, lic. M. (Martine)
Tanghe, drs. M.I. (Mieke) van der Weij,
drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  5,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname, Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten  33,50 per
jaar; buitenland binnen Europa  46,–
(priority  48,–); buitenland buiten
Europa  56,– per jaar.
Digitale Onze Taal  33,50; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  15,50.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  28,– per jaar;
opgave voor CJP’ers uitsluitend aan
Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ
Amsterdam of via www.cjpdeals.nl.

“

De commotie over het taalgebruik in de Tweede Kamer
laat zien dat taal mensen raakt.

Voor mensen met een leeshandicap is
Onze Taal ook in elektronische vorm
beschikbaar. Inlichtingen bij Dedicon:
0486 - 486 486. Onze Taal wordt in
elektronische vorm voor brailleschrift
beschikbaar gesteld door de CBB.
Inlichtingen: 0341 - 56 54 77.
Vormgeving: Manifesta, Rotterdam
(Karin Nas-Verheijen)
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
ISSN 0165-7828
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“Zo Vondel mogelijk”
Toneelvertaler Laurens Spoor over de terugkeer van de Gijsbrecht van Aemstel

344 Jan Erik Grezel

De lat steeds hoger
Inburgering [1]: eerst examen, dan pas emigreren

348 Redactie Onze Taal

Het taaljaar 2011
Wordfeud en doe ’s normaal man
Plus: meningen van bekende taalgebruikers

354 Marc van Oostendorp

Het warenhuis van William Labov
Iconen van de taalkunde [2]

En verder

Rubrieken en series

339 Vondel voor beginners; prijs
vraag
342 Het Wurdboek van het Fries is
af
357 Oproep: eetspreuken
367 Trefwoordenregister 2011

340 Reacties: geslachtsnaam;
klemtoonergernis; purisme;
Bahasa; dialectatlas; 70, 80 en
90 in het Frans; uitspraak van
het Deens; kapoeri
341 Iktionaire: geen vernieuwing,
geen verzet
343 Vraag en antwoord: borst		 (be)sparend; hooge boomen;
professioneel(-)kritisch; op/in
alfabetische volgorde (van); op
de valreep van
347 Van Aaf tot z: verontrustend
347 Toen in … december 1989:
minister Ritzen
352 Onze taal is de beste [slot]:
de ondubbelzinnigheid van
onze ontkenningen

Omslag: Manifesta
Omslagfoto: Gijsbrecht van Aemstel in 1960,
met Ellen Vogel en Ramses Shaffy.
Foto: Lemaire en Wennink/MAI. Collectie:
Theater Instituut Nederland

353 Taaltest
353 Horstlog: My Dictionary
356 Namen op de kaart: waden
door een ondiepe rivier
357 Tamtam: taalnieuws
358 Aanbiedingen voor lezers
360 Ingepakt: minder servetjes,
meer planeet
361 Hom of kuit: noem geestes
zieke ‘cliënten’ weer ‘patiënt’
363 InZicht: Spreekwoorden, en
andere nieuwe taalboeken
365 Lezer
366 Taalergernissen
366 Gesignaleerd
368 Ruggespraak

Foto: Iris Vetter

“Zo Vondel mogelijk”
Toneelvertaler Laurens Spoor over de terugkeer van de
Gijsbrecht van Aemstel

Op 1 januari herleeft een traditie:
Vondels drama Gijsbrecht van Aemstel
wordt na jaren weer opgevoerd in de
Amsterdamse Stadsschouwburg, door
Het Toneel Speelt. Wat staat het pu
bliek te wachten? Is de taal van toen
nog wel begrijpelijk? En aantrekkelijk?
Toneelvertaler Laurens Spoor stak
Vondels oude tekst in een nieuw jasje.
“De Gijsbrecht kan nog net zo spranke
len als vroeger.”

Olga van Marion en
Ton van der Wouden
336
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ondel is terug. Dat wil zeggen:
Vondels toneelstuk Gijsbrecht
van Aemstel is terug, terug waar
het tot 1968 jarenlang op Nieuwjaarsdag te zien was: in de Amsterdamse
Stadsschouwburg. Het is ook al voor
2013 geprogrammeerd, dus je kunt zeggen dat hiermee een oude traditie in ere
wordt hersteld. Natuurlijk is Vondels
beroemde stuk na 1968 her en der ook
nog weleens opgevoerd, in diverse min
of meer vrije bewerkingen. Maar de
Gijsbrecht zoals die van 1 tot en met 8
januari 2012 in Amsterdam te zien zal
zijn (met daarna een landelijke tournee), volgt tamelijk getrouw de oorspronkelijke versie.
Hoe goed zal het publiek de tekst in
januari nog kunnen volgen? De eerste
regels van de Gijsbrecht zijn voor de
meesten van ons wel bekend: “Het

hemelsche gerecht heeft zich ten lange
lesten / Erbarremt over my, en mijn
benaeuwde vesten / En arme burgery.”
Maar wat staat hier eigenlijk? Geen
mens zegt tegenwoordig toch meer
‘gerecht’ als hij ‘bestuur’ bedoelt? En
wat doen die ‘vesten’ daar? Een vertaler
kan de woorden wel veranderen, maar
hoever mag je daarmee gaan?


S ta ds wa l l e n

Laurens Spoor heeft de tekst uit 1637
samen met Ronald Klamer bewerkt voor
de hedendaagse toneelliefhebber. Hoe
heeft hij dat aangepakt? “Mijn belangrijkste doel was om zo dicht mogelijk bij
de taal van Vondel te blijven, maar wel
zó dat het publiek het kan verteren. Als
de betekenis van een woord door de zin
duidelijk wordt, dan heb ik het zo veel
mogelijk zo gelaten. Bij het hemelsche

Foto: Iris Vetter

“Bij het hemelsche gerecht denkt niemand
aan een fijne maaltijd of een lekkere appeltaart. Dat kon dus gewoon blijven staan.”
gerecht denkt niemand aan een fijne
maaltijd of een lekkere appeltaart. Die
uitdrukking kon in dit geval dus gewoon blijven staan. En ook van vesten is
wel duidelijk wat ermee bedoeld moet
zijn, namelijk iets als ‘stadswallen’ of
‘stad’, omdat Gijsbrecht ze in één adem
noemt met de andere belangrijkste dingen die gered zijn: hijzelf en de burgerij.”
Ook de klank van Vondels taal komt
vaak vreemd op ons over. Als Vondel
veer gebruikt, gaat het niet om een
stukje vogel maar om ver, het omgekeerde van dichtbij. Maakt u van
die rare klinkers hedendaags Nederlands?
“Nee, net als bij de woorden heb ik de
klanken alleen aangepast wanneer dat
nodig was. Vaak begrijp je vanzelf wel
dat veer ‘ver’ moet betekenen, en dan
mag het blijven, maar soms geeft het
verwarring, en dan paste ik het aan.
Van het woord vier heb ik voor de duidelijkheid wel steeds gewoon vuur gemaakt, behalve toen het moest rijmen
op offerdier. Gelukkig is dat daar geen
probleem, want het is duidelijk dat je
voor het ritueel offeren van een dier
vuur nodig hebt.”


G een d reun

Wat doet u met al die prachtige maar
ouderwetse uitdrukkingen die we nu
niet meer begrijpen? Als Gijsbrecht
zich “in het uiterst” blijft “quijten” en
zich niets aantrekt van het bevel uit
de hemel om zijn verwoeste stad te
verlaten, is hij iemand die “tegens ’t
noodlot aen noch reuckeloos wou
wrijten”.
“Een vertaling moet wel een mooi resultaat opleveren en ook passen in het ritme van Vondels versregels, zijn alexan-

Laurens Spoor
Laurens Spoor (1953) studeerde enige
tijd Frans, maar brak die studie af om
naar de toneelschool te gaan. Sindsdien
speelde, regisseerde, vertaalde en
schreef hij. Van Vondel bewerkte hij,
naast de Gijsbrecht, onder andere Joseph
in Dothan en Joseph in Egypten.

drijnen [regels die bestaan uit zes jamben; een jambe is eerst een onbeklemtoonde lettergreep, dan een beklemtoonde – OvM en TvdW]. Dat metrum
wil ik behouden omdat het voor mij een
wezenlijk onderdeel is van de toneeltaal
van de zeventiende eeuw, de manier
waarop de dichter zich tot zijn publiek
richt. Maar het is wel een opgave om
die alexandrijnen mooi te laten lopen
en vooral niet te laten dreunen. Dat is
natuurlijk ook een kwestie van goed
voordragen en behendig acteren. Voor
Gijsbrecht die zich in zijn stad blijft
‘quijten’ en ‘noch reuckeloos wou wrijten’ hoewel dat zijn bestemming niet is,
heb ik een oplossing gevonden die gelukkig goed in het rijm en het metrum
past. Hij is nu iemand ‘Die zich vermetel
tegen ’t noodlot wilde keren’ om zich
‘tot het uiterste [te] verweren’.”
Hoe moet dat midden in een versregel, als u helemaal klem zit in het
metrum, bijvoorbeeld met “burgery
en landzaet”. Maakt u daarvan burgers en boeren?
“Dat was een lastig geval. Burgers en
boeren kan niet. Dat past niet in het
metrum van Vondels alexandrijnen.
Maar burgerij behouden en combineren
met boeren is gewoon niet mooi. Boeren
is te plat, te ordinair, naast een ‘deftig’
woord als burgerij. In dit geval heb ik
een nieuw woord verzonnen: boervolk.
Dat vind je denk ik wel in Zuid-Afrika,
maar bij ons is het boerenvolk. Dat nieuwe woord bestaat niet in het Nederlands, maar het klinkt voor mij wel alsof
het van Vondel had kunnen zijn.”


ik gekoesterd en zo veel mogelijk bewaard. Als Gijsbrechts broer Arend buiten de stad een vreemde snuiter oppakt,
blijkt dat een spion te zijn. De slimme
man doet alsof hij doorslaat en vertelt
van het schip dat de vijand heeft achtergelaten: ‘Vraeghtge na bewijs? / Ghy
ziet, hoe daer een schip, het Zeepaerd,
leit, vol rijs.’ Dat dat schip juist Zeepaerd heet, is cruciaal in het stuk. Het
verwijst namelijk naar beroemde listen
waarmee belegerde steden zijn ingeno- 

Gijsbrecht van
Aemstel
De Gijsbrecht van Aemstel (1637) van
Joost van den Vondel (1587-1679) is een
treurspel over de ondergang van het
middeleeuwse Amsterdam, over macht
en wraak. Het speelt tijdens Kerstavond
in het jaar 1304, als de stad wordt aan
gevallen en verwoest; het eindigt met
de belofte van de aartsengel Rafaël dat
de stad zal herrijzen en in de zeventien
de eeuw de belangrijkste en rijkste van
de wereld zal zijn. Vondel heeft zich
gebaseerd op de Aeneis van Vergilius,
een epos over de ondergang van Troje,
de reis van prins Aeneas en de stichting
van Rome. De titelheld Gijsbrecht is
Aeneas; Amsterdam is Troje en Rome
tegelijk.
Vondel schreef het stuk speciaal
voor de opening van de schouwburg
aan de Amsterdamse Keizersgracht in
1638. Het ontwikkelde zich tot het be
roemdste Nederlandse toneelstuk, dat
eeuwenlang bijna ieder jaar rond de
jaarwisseling op het programma stond.
Die traditie hield stand tot 1968; daarna
heeft de Gijsbrecht incidenteel regis
seurs en bewerkers als Hans Croiset,
Rieks Swarte en nu Laurens Spoor geïn
spireerd.
Beroemde regels uit de Gijsbrecht:

Wo o r ds pe l

U wilt dicht bij de taal van Vondel
blijven, maar is zijn manier van spreken niet veel te ingewikkeld? Als Gijsbrecht komt vertellen dat de belegering van zijn stad precies een jaar
geduurd heeft, zegt hij: “Ja op ’t verjaeren zelf van ’t jaerige belegh.” Dat
is onbegrijpelijk voor eenentwintigste-eeuwers.
“Voor het prachtige woordspel van Vondel heb ik per geval naar een andere oplossing gezocht. Die verjaardag van het
beleg dat een jaar geduurd heeft, heb ik
kort weergegeven met ‘Na, op de dag,
één jaar’, en de regel heb ik verder aangevuld. Andere vondsten van hem heb

-	 O Kersnacht, schooner dan de
daegen,
Hoe kan Herodes ’t licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En word geviert en aengebeden?
-	 Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weereld oit gevonden?
-	 De liefde tot zijn land is yeder
aengeboren.
-	 Vaer wel, mijn Aemsterland:
verwacht een’ andren heer.
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“Vondel is een groot dichter, maar niet
zo’n heel groot toneelmaker; daar kun je
als vertaler winst boeken.”
vergelijkingen heb ik meestal geschrapt
of sterk ingekort. Vondel is een groot
dichter, maar niet zo’n heel groot toneelmaker; eigenlijk is hij een beetje onhandig en zit er weinig vaart in zijn verhaal; daar kun je als vertaler winst boeken. Van de hele passage over de vijanden, de wolven, de tijgers en de leeuw
heb ik één regel gemaakt: ‘Zo ook verjaagt de leeuw een kudde wrede wolven.’ Het idee van Vondel is op deze
manier behouden en toch is de vaart
niet uit de tekst gehaald.”


V ro u w e n

Dus Vondels tekst is niet heilig?
“Ik zou mijn uitgangspunt willen samenvatten als ‘Zo Vondel mogelijk’. In
de eerste plaats wil ik de dichter recht
doen en in zijn waarde laten. Maar ik
moet ook rekening houden met het hier
en nu. Als bewerker moet ik inschatten
wat het publiek aankan: in het begin is
het zeker nog niet toe aan reuckeloos
(‘roekeloos’), maar als het eenmaal gewend is aan veur en deur, dan kan zo’n
afwijkende woordvorm misschien wél.
En in bekende fragmenten kun je makkelijker rare varianten laten staan dan
in onbekendere stukken. Maar wit in de
betekenis ‘doel’ (vergelijk doelwit) heb
ik altijd geschrapt.”
Wie spreekt volgens u de mooiste taal
in de Gijsbrecht?
“Daar kan ik gemakkelijk antwoord op
geven: de vrouwen. Die zijn heel goed

gebekt, hebben prachtige teksten en weten precies wat ze zeggen. Badeloch,
bijvoorbeeld, laat zich niet overschreeuwen of ondersneeuwen. Als zij weigert
om Gijsbrecht in de steek te laten, krijgt
ze te horen dat vrouwen alleen maar
tot last zijn, omdat ze toch niks kunnen
uitrichten. Als een echte heldin antwoordt ze: ‘Bestelme slechs een zwaerd,
ick ben bereid te vechten, / Te sterven
aen de zy van mijnen vromen man.’
In die zin hoefde ik alleen bestelme als
bezorg mij te vertalen, en vromen weer
te geven met dapp’re, de rest is klare
taal.”
Is de vrouwentaal bij Vondel anders
dan de mannentaal?
“Ik vind van wel. De vrouwen van
Vondel zijn praktischer dan de mannen.
Mannen hebben het over staatsbelang,
idealen en eer, en dat is prachtig, maar
vrouwen praten over de praktijk, over
de verantwoordelijkheid voor hun gezin. Als Gijsbrecht uitroept dat hij zich
in het krijgsgewoel gaat storten, zegt
Badeloch nuchter: ‘Waer wiltge heen? U
zelf verdrincken in de gracht?’ Prachtig
toch? En zo op-en-top Amsterdams. Dat
snapt iedereen, daar hoef je niets aan te

veranderen.”
Gijsbrecht van Amstel wordt van 1 tot en met 8
januari 2012 door Het Toneel Speelt opgevoerd
in de Amsterdamse Stadsschouwburg, in een
regie van Jaap Spijkers. Daarna trekt de voorstelling door het land. Zie Hettoneelspeelt.nl.

Foto’s: Joost van den Broek en Bonnita Postma

men: het paard van Troje en het turfschip van Breda. Maar hoe kon ik die
belangrijke zin behouden en tegelijk het
oude woord rijs (‘rijshout’) vertalen dat
aan het eind staat, en dus moet rijmen?
Dit probleem heb ik opgelost door de
woordvolgorde te veranderen: ‘Vraagt
ge zekerheid? / Gij ziet, hoe ’n schip,
het Zeepaard, daar vol takken leit.’ Het
is leuk als zoiets lukt.”
Gijsbrecht, zijn vrouw Badeloch en de
andere personages staan vaak uitgebreid te vertellen over wat er in het
verleden allemaal is gebeurd of hoe
het centrum van Amsterdam wordt
verwoest door de vijanden. Zijn die
eindeloze monologen niet te saai
voor onze snel verveelde generatie?
“Ja, de monologen in de Gijsbrecht zijn
voor ons gevoel te lang. Het bewerken
van dit toneelstuk betekende om te beginnen flink inkorten. Het publiek van
vandaag trekt zo’n urenlang stuk anders
niet. Theatraal heb ik geprobeerd de
tekst ook wat boeiender te maken door
geregeld monologen om te schrijven tot
dialogen. In het origineel zegt Badeloch
ergens midden in haar verhaal waarin
ze verslag doet van haar onheilspellende droom: ‘Ik hoor onraed.’ Voor ons
tegenwoordig is het leuker als iemand
op het toneel haar onderbreekt en alarm
slaat door ‘Ik hoor onraed’ te roepen. Zo
kun je met een tekst spelen zonder dat
je de schrijver onrecht aandoet.”
“Vondel kan erg mooi situaties met
elkaar vergelijken. Als de vijanden van
Amsterdam wegvluchten over de Haarlemmerdijk, is het voor hem net alsof
een kudde wrede wolven en tijgers op
de loop gaat voor het gebrul van een
leeuw die die dag geen prooi gevonden
heeft en hongerlijdt. Vondel weidt daar
verzen lang over uit. Zulke homerische

De Gijsbrecht in de Stadsschouwburg wordt gespeeld door onder anderen Daan Schuurmans, Fockeline Ouwerkerk, Mark Rietman en Carine Crutzen.
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Vondel voor beginners
Hoe zag het zeventiende-eeuwse
Nederlands eruit? Een overzicht in de
vorm van tien tips voor een wel héél
origineel gelegenheidsgedicht.

Ton van der Wouden en
Olga van Marion

W

e moeten allemaal weleens
een sinterklaasgedicht
schrijven, of iets rijmends
voor een bruiloft of een jubileum. De
resultaten lijken vaak nogal op elkaar.
Misschien kunt u eens iets heel anders
proberen. Laat u zich voor de variatie
eens inspireren door de grote meester
van het zeventiende-eeuwse Nederlands. Hieronder tien tips voor uw eigen
Vondel-vers.
1. Gebruik ghy en u
Gebruik geen jij en jou, maar ghy en u,
ook als u intiem met iemand bent. Als
Gijsbrecht ziet dat zijn vrouw Badeloch
verdrietig is, vraagt hij: “Wat is het dat
u smart?” En zij op haar beurt roept
opgelucht: “Nu ghy behouden zijt is al
mijn leet vergeten.”
2. Let op klemtoon en metrum
Houd u strikt aan het metrum van afwisselende lettergrepen zónder en
mét klemtoon: “Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten / Erbarremt over my, en mijn benaeuwde
vesten.”
Als het voor dat metrum nodig is om
lettergrepen toe te voegen of weg te laten, doe dat dan gerust. Vondel verlengde het woord erbarmt rustig tot erbarremt, zoals we het nu nog steeds kunnen horen zeggen. Andersom kon hij
vrede verkorten tot vree en bede tot bee
(zie ook tip 4).
Komt u metrisch nog steeds niet goed
uit, gebruik dan bijvoorbeeld een dubbele ontkenning met en: “De stercke en
groote God, Die nimmermeer en slaept.”
Zeg geruststellend als het geen goed
moment is om straf uit te delen: “ ’t en
is geen straffens tijd”. Ook andere soorten dubbele ontkenning zijn toegestaan,
bijvoorbeeld voor een stoere man: “Hy
vreesde Herkles knods noch Samsons
vuisten niet.”

3. Spel vrijmoedig
Spel de woorden zoals het uitkomt: er is
niks mis met de d in knods, of met de h
in terugh, en volks kunt u ook schrijven
als volx. Waarom benauwd als u er ook
benaeuwd van kunt maken, en my met y
kan heel goed naast mijn met ij staan.
Soms zit het verschil in een klein hoekje: voor gracht schrijf je graft, roekeloos
is reuckeloos en het Sparen verwijst naar
het Spaarne, of zelfs de stad waar die
doorheen loopt: Haarlem. Lange a’s
worden gespeld als ae (“Ghy ziet, hoe
daer een schip, het Zeepaerd, leit vol
rijs”) en de ch en de k meestal als gh en
ck: “Ick vlughte langs den dijck, gelijck
een hollend ros.”

Joost van den Vondel (1587-1679) zoals in 1665
geportretteerd door Philips Koninck.

4. Let op het rijm
Het rijm is net zo heilig als het metrum,
en daar mogen zinsbouw en woordvorm
best af en toe aan geofferd worden: “Wy
zijn by ’t klooster weer, daer Willebrord
in vree / Met al de broeders woont, en
stort zijn avondbee” in plaats van ‘We
zijn weer bij het klooster, waar Willebrord met alle broeders in vrede woont
en zijn avondgebeden houdt.’
5. Gebruik naamvallen
Gebruik naamvallen als het zo uitkomt:
“mijn volx gebed” betekent niet ‘mijn
vulgaire bede’ maar ‘de bede van mijn
volk’. Iets vergelijkbaars vinden we in
“van aller dieren vorst” voor ‘vorst van
alle dieren’. Badeloch roept “Wat hoor
ick hier al leeds!” als ze ‘wat een ellende allemaal’ bedoelt.
6. Pas op met ende/en en van/door
Gebruik geen ende als u en bedoelt: in
de eerste toneelstukken van Vondel kan
dat nog wel, maar in de tijd van de Gijsbrecht (1637) geldt dat inmiddels als
ouderwets. Van in de betekenis ‘door’
kan nog wél: wanneer Badeloch over
haar droom vertelt waarin haar nicht
Machtelt is verschenen, zegt ze dat ze
“van het spoock bedrogen” is.
7. Allitereer
Hoe meer alliteratie, hoe mooier. Spreek
zonder zorgen over “blancke borsten”,
een “zuivre ziel”, “zoete zorgh”, “benauwt en bang” en “mishandel en misbruicke”; zeg dat iemand “zuchte zwaer”
en roep: “de vyand heeft de vesten!”
Probeer uw zinnen net zo mooi te maken als deze: “De liefde tot zijn land is
yeder aengeboren.”

8. Weid uit
Schrijf beeldend en weid uit: zo zijn de
schutters van Amsterdam “een deel der
burgery met hellebaerd en sabelen en
spiets [dat] de poort en muur bewaert”.
Als Badeloch schrikt, roept ze: “Mijn
haeren staen te bergh, mijn harte klopt
van schrick!”
9. Herhaal
Herhaal uw woorden zo vaak mogelijk
en met behulp van een beetje variatie:
zeg niet simpelweg ‘ijzer’, maar “yzer
en stael”, niet ‘de wapens’ maar “de
dissels en de bijlen”, niet ‘gekerm’,
maar “gekarm en jammerlijck misbaer”,
en niet ‘zwijgen’ maar “reppen noch
roeren”.
10. Maak nieuwe woorden
Verzin gerust een nieuw woord als u er
eentje nodig hebt; Vondel was niet tevreden met theater en bedacht voor ons
schouwburg, en soms gebruikte hij vrouwentimmer voor ‘harem’ of ‘vrouwenvertrek’ (ook al omdat het zo lekker rijmt

op immer en nimmer).

Prijsvraag
Wilt u na deze tips zelf aan de slag? En
bent u tevreden over uw eigen zeven
tiende-eeuwse gedicht? Stuur het ons
toe en ding mee naar een exemplaar
van het onlangs verschenen zeventien
de-eeuwse zeemanswoordenboek Seeman. Inzenden: voor 20 december naar
vondel@onzetaal.nl, of Redactie Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Reacties
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 1a,
2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• 	Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• 	Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.
• 	Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie.
De redactie kan inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij

de Wieringermeerpolder en de provincie
Flevoland. Ik vroeg mij af waarom.
Ook in de Wieringermeerpolder, de
Noordoostpolder en Flevoland hebben ze
toch een woord voor ‘spijkerbroek’? Als ik
dialectoloog was, zou ik toch willen weten
hoe ze daar een spijkerbroek noemen. Of
spreken ze daar geen dialect?

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.

Geslachtsnaam
Tineke Titulaer - Zoetermeer

“M

eisjesnaam wordt geboortenaam”,
zo kopte de nieuwsrubriek ‘Tam
tam’ vorig jaar december. Het artikel ging
over de beslissing van het ministerie van
Buitenlandse Zaken om op het aanvraagfor
mulier voor Nederlandse reisdocumenten
de “onjuiste en verouderde” term meisjesnaam te vervangen door geboortenaam. In
het februari/maartnummer van dit jaar
poneerde Fieke van der Lecq dat deze keuze
niet wenselijk is voor kinderen van geschei
den ouders, bij wie soms de achternaam
een andere is dan de geboortenaam. Van
der Lecq geeft de voorkeur aan geslachtsnaam. Maar ik denk dat geslachtsnaam geen
goede keuze is: mijn jarenlange ervaring
met het verwerken van ingevulde formulie
ren doet me vermoeden dat vooral veel
jonge mensen bij ‘geslachtsnaam’ man of
vrouw zullen invullen.

Klemtoonergernis
Frans Dijkstra - Ommen

P

ieter Bol uit Amsterdam heeft gelijk met
zijn ergernis over radio- en tv-presenta
toren die de klemtoon op een verkeerde
plaats leggen (Onze Taal oktober, rubriek
‘Taalergernissen’). Mijzelf is het opgevallen
dat ook voorzetsels vaak met klemtoon
worden uitgesproken wanneer dat niet
moet. ‘De arrestatie ván de daders ván
de mislukte bomaanslag ín Londen.’ Bijna
iedere presentator bezondigt zich hieraan.
Zulke klemtonen op voorzetsels zijn meest
al fout, tenzij de voorzetsels een tegenstel
ling aangeven: ‘Het mes lag niet óp, maar
ónder de tafel.’

Onze Taal. Het bracht me het artikel ‘Hoe
zuiver is ‘zuiver’?’ (Onze Taal januari 2009)
in herinnering, een artikel over het nut van
bastaardwoorden, van de hand van Ruud
van der Helm. Zijns inziens leidt purisme
tot taalarmoede. Als dat zo is, dan zouden
het IJslands en het Faeröers daar ernstig
onder te lijden moeten hebben. Is dat zo,
of juist niet? Welke deskundige neemt de
proef op de som en publiceert in Onze Taal
zijn bevindingen?

Bahasa
Jan van Leeuwen - Kota Kinabalu, Sabah,
Maleisië

W

illem Mooijman wijst in de rubriek
‘Reacties’ in het oktobernummer
Joop van der Horst terecht omdat deze in
zijn column ‘Horstlog’ in het juli/augustus
nummer het Indonesisch met de term
Bahasa aanduidt. Mooijman stelt dat dit
Bahasa Indonesia (‘Indonesische taal’) moet
zijn, maar Van der Horst verweert zich ver
volgens in een naschrift: “Zelfs de Indonesische collega’s spreken over ‘Bahasa’ als
ze in het Nederlands over hun taal vertel
len.” Dat neemt uiteraard niet weg dat
de toevoeging Indonesia noodzakelijk is
om verwarring met Bahasa Malaysia te ver
mijden. 		
Als aanvulling hierop kan ik meedelen
dat ik de indruk heb dat de term Bahasa in
Maleisië vaker in het Engels gebruikt wordt
dan in het Maleis. Ik hoor regelmatig ‘Do
you speak Bahasa?’, en veel minder ‘Kamu
cakap Bahasa?’ In het Maleis zegt men
doorgaans ‘Kamu cakap Melayu?’

Dialectatlas
Niels Blomberg - Almere

I

Purisme
F. Bakker - Nijmegen

Z

eer interessant, het artikel ‘Taal is als
wijn: hoe ouder hoe beter’ van Nicoline
van der Sijs, over het IJslandse en Faeröerse
taalpurisme, in het oktobernummer van
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n het septembernummer van Onze Taal
gaat Nicoline van der Sijs in op de nieuwe
dialectatlas van het Nederlands (‘Dialecten in kaart gebracht’). Zoals oude wereld
kaarten witte plekken vertonen bij onont
dekte binnenlanden, zo kent de dialectatlas
grijze vlekken voor de Zuiderzeewerken,

Naschrift Nicoline van der Sijs
Inderdaad is er in de IJsselmeerpolders
en de Wieringermeerpolder geen sprake
van een bepaald dialect. In de Dialectatlas, waar mijn stuk over ging, wordt
dat ook uitgelegd. Naar het taalgebruik
in de IJsselmeerpolders is promotieon
derzoek verricht door dialectoloog Harrie
Scholtmeijer, waaruit blijkt dat het Ne
derlands in de jonge polders zeer dicht
tegen het Algemene Nederlands aan ligt.

70, 80 en 90 in het Frans
Guus van der Pal - Westmaas

G

raag wil ik reageren op het aardige arti
kel ‘De helderheid van onze getallen’
(Onze Taal oktober). Daarin bespreekt Gas
ton Dorren de manier waarop in een aantal
Europese talen getallen worden gevormd.
Ik heb een kleine aanvulling betreffende de
Franse telwoorden soixante-dix (70), quatrevingts (80) en quatre-vingt-dix (90). In Frans
sprekend België (en volgens het woorden
boek ook in Zwitserland) hebben ze die
gemoderniseerd tot septante, octante en
nonante.
Naschrift Gaston Dorren
Het is beslist waar dat de ‘logische’ ge
tallen septante, huitante of octante en
nonante buiten Frankrijk (en gewestelijk
in Frankrijk zelf) voorkomen. Maar van
‘modernisering’ is geen sprake: ze stam
men juist uit het Latijn.

Uitspraak van het Deens
Frits David Zeiler - Bergen

M

et veel plezier las ik het themanum
mer over de talen van Noord-Europa.
Daarin schreef Gaston Dorren in zijn artikel
‘Drie verwante talen gaan hun eigen weg’
over de drie grote Scandinavische talen. Bij
het Deens gaat het vooral over de onver
staanbaarheid, oftewel de ‘vermoddering’,
die ontstaat doordat Denen hele lettergre
pen inslikken. Een andere reden voor die
onverstaanbaarheid wordt niet genoemd,
namelijk het feit dat de Denen binnen enke
le decennia veel sneller zijn gaan spreken.
Een fragment van de Deense radio uit circa
1970 straalt vooral rust uit, en klinkt zelfs
wat lijzig. Men denkt na, neemt de tijd om

Iktionaire
zijn gedachten te formuleren en stelt om de
andere zin een ‘spørgsmål’ (vraag). Maar
beluister nu eens een actueel interview uit
2011: dat gaat razendsnel. De Denen lijken
een soort fonetische Lucky Lukes gewor
den. Die snelheid gecombineerd met de
inconsequente uitspraak en het beruchte
inslikken van hele lettergrepen maakt het
luisteren naar de Deense radio tegenwoor
dig een hele opgave.

Kapoeri [1]: Den Haag
J.A. de Mooij - Den Haag

A

af Brandt Corstius schrijft in de septem
beraflevering van haar column Van Aaf
tot z over de door het Arabisch en het Suri
naams beïnvloede straattaal van haar ach
terneefje. Dat stukje bracht me het straat
taalgebruik uit mijn eigen jeugd in herinne
ring. Haar achterneefje gebruikt het woord
kapoeri voor ‘kapot’ in de zin van ‘heel erg’.
Wij, kinderen uit de Haagse Vruchtenbuurt,
kenden in de jaren vijftig het woord kapoerewiet voor ‘kapot’ in de betekenis ‘stuk’:
‘Mijn rolschaats is kapoerewiet.’

Kapoeri [2]: Rijswijk
Jan Derk Gerritsen - Zuiderwoude

A

af Brandt Corstius veronderstelt in haar
column ‘Kapoeri’ (Onze Taal septem
ber) dat haar achterneefje zelf het woord
kapoeri voor ‘kapot’ heeft verzonnen. Maar
op mijn lagere school in Rijswijk was het
destijds (ik ben nu bijna tachtig) heel ge
bruikelijk om iets wat kapotging ‘kapoeri’
te verklaren. Wellicht heeft het achterneef
je ook zo’n oude opa als ik, die zich het al
sprekend met zijn kleinkind heeft laten

ontvallen.
(advertentie)

Geen vernieuwing,
geen verzet

N

ovember 2011: Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert wordt
in een miljoenvoudige oplage over het land verspreid en maandblad
Onze Taal voorspelt de verdwijning van het lidwoord het.
Dat in elk relatiehandboek te lezen valt dat je elkaar vooral niet te veel
moet proberen te veranderen, bewijst wel hoe nauw liefde en herscheppingsdrift met elkaar verbonden zijn. Je wordt zestien, mag eindelijk een brommer,
en de tweestrijd begint: je wilt erop rijden, maar er ook aan sleutelen. Is dat
liefde, het verlangen naar iets om te veranderen? Nee, liefde kan ook bestaan
uit conserveringsdrang.
Het leven is vurrukkulluk verscheen in 1961. Een zalige, zinderende zomerdag. Er wordt nijslollie gelikt en Tsjoe-win-k’um gekauwd, er wordt gerokkenrold en er is veel seksjuweel verkeer. Campert doet met taal wat jongens met
brommers doen: hij voert hem op. Niet legaal, wel opwindend.
Alle Vijftigers deden het: spotten met conventies. Het establishment. De
autoriteiten. Gezagsdragers, geleerden, beheerders van norm en traditie. ‘Lollig hoor, wat de heer Campert hier doet, maar het is en blijft natuurlijk incorrect Nederlands.’ Zo waren de rollen verdeeld: het gezag stelt de regels, de
kunst stelt ze ter discussie. We zijn vijftig jaar verder – en de rollen zijn omgedraaid.
Het aantal het-woorden in ons vocabulaire neemt af, importwoorden worden de, kinderen leren het onderscheid moeizaam, veel non-natives leren het
nooit, dus de kans is groot dat we op termijn ‘de paard’ en ‘de huis’ gaan zeggen, voorspelde Marieke Kolkman in het vorige nummer van Onze Taal. De
directeur van het Meertens Instituut kan er niet mee zitten. “Van mij mag het
verdwijnen.”
En wat zeiden de kunstenaars? Ik zag het commentaar van diverse schrijvers en dichters, en allemaal zeiden ze: ‘Neeeeeee! Niet doen! ‘De kantoor’,
dat kán gewoon niet.’ Peter Buwalda las op televisie een stukje Reve voor,
waarin alle het’s door de’s waren vervangen. De horreur!
Het is november 2011: wetenschappers hebben geen ambities meer als
gezagdrager en kunstenaars passen voor de rol van rebel. De een wil geen
regent zijn, de ander geen hervormer. Denk aan je imago. Geen vernieuwing,
geen verzet. Wat rest is de onvermijdelijkheid der dingen. ’t Is een mooie
boel.

Jan Kuitenbrouwer
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Het Wurdboek van het Fries is af
Ook het Fries heeft nu zijn eigen monumentale weten
schappelijke woordenboek. Vorige maand verscheen
het laatste deel van het Wurdboek fan de Fryske taal.

Jan Erik Grezel

“H

et Fries is een taal van
een kleine minderheid,
er zijn nog geen half miljoen mensen die Fries spreken. Maar het
is een taal met een rijke woordenschat”,
zegt Piter Boersma, eindredacteur van
het Wurdboek fan de Fryske taal (‘Woordenboek van de Friese taal’, WFT), met
zijn tienduizend pagina’s een kolossaal
monument. Het werk eraan begon al in
1938. In 1984 verscheen het eerste deel,
en op 11 november jl. overhandigde
Boersma het vijfentwintigste en laatste
deel aan Jaap van der Bij, voorzitter van
de Friese Beweging, tijdens een symposium in de Fryske Akademy in Leeuwarden. Boersma is een groot deel van zijn
werkzame leven bij het project betrokken geweest. Bijna 120.000 trefwoorden
trokken aan zijn kritisch oog voorbij.
Wat is het nut van zo’n omvangrijk
woordenboek voor zo’n kleine taal? En
wat is het verschil met een ‘gewoon’
handwoordenboek van het Fries waarin
iemand even snel de betekenis van een
woord opzoekt? Boersma: “Het WFT is
een wetenschappelijk woordenboek. Dat
wil zeggen dat alles wat we hebben opgenomen, wordt bewezen met citaten.
Verder streven we volledigheid na. In
het WFT vind je in principe alle woorden van het Fries die tussen 1800 en
1975 in gebruik waren, de periode van
het Nieuwfries. We moesten ergens een
eindstreep trekken, anders kwam het
nooit af; dat is 1975 geworden. Het
woord kompjûter staat er nog net in.”



Ame r ij

Het WFT vermeldt bij elk lemma of trefwoord niet alleen de betekenis maar
ook de uitspraak, dialectische varianten
binnen het Fries, vervoegingen van
werkwoorden, zegswijzen én etymologie. “Neem het woord amerij, dat veel
Friezen als het mooiste woord uit hun
taal beschouwen. Het betekent ‘ogenblikje’. Maar vrijwel niemand weet dat
het een verbastering is van ave Maria –
een weesgegroetje als metafoor voor
een ogenblik. Dat vind je in het WFT.
Echt een ontdekking was dat het woord
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Piter Boersma, eind
redacteur van het
Wurdboek fan de
Fryske taal (WFT).

ook in het Nederlands voorkomt, maar
min of meer vergeten is.”
Wat is Boersma’s mooiste woord?
“Een woord dat bijna niemand kent:
reafallich. Rea betekent ‘rood’, fallich
heeft met ‘vallen’ te maken. Reafallich
is eigenlijk ‘roodwangig’. Je kunt denken aan een gezicht dat ‘rood uitvalt’.”
Boersma heeft nóg een favoriet: het
werkwoord pesjonkele. “Dat woord
kreeg ik aangereikt van iemand die
een museumpje opzette met katholieke
snuisterijen. Het betekent: ‘de kerk in
en uit lopen om telkens een nieuwe aflaat te verdienen’. Ik kende het woord
niet, hoewel ik van katholieken huize
ben. Het blijkt afgeleid van het Latijnse
woord portiuncula, ‘aflaat’.”


M e tata a l

“Het WFT geeft ook een beeld van de
tijd. Dat zie je bijvoorbeeld aan kledingstukken. Een ‘himdrok’ bestaat niet
meer, maar in de periode die het woordenboek bestrijkt, was het een kledingstuk voor mannen dat tussen hemd en
bovenkleding werd gedragen.”
Dat het project zo lang moest duren,
heeft alles te maken met de omslachtige
manier van werken die het maken van
een woordenboek vroeger was: de tijd
van fiches en kaartenbakken. Hoe kwamen de makers aan hun materiaal? “Er
werden drie soorten bronnen gebruikt:
de oude woordenboeken, officiële teksten, waaronder literaire, én de mondelinge opgave – zoals in het geval van
pesjonkele. Die mondelinge opgave is
erg belangrijk, omdat het Fries niet zo’n
sterke schrijftraditie heeft en veel woorden alleen in de spreektaal voorkomen.

Als woordenboekmaker vraag je dan een
smid wat de typische Friese vaktaalwoorden zijn die hij gebruikt. Tsjildobbe
blijkt er dan zo een te zijn; het betekent
‘wielput’: de plas (dobbe) waarin de pas
om het wiel (tsjil) gelegde hoepel wordt
afgekoeld. Aanvankelijk waren de makers vooral geïnteresseerd in de bijzondere woorden. Gewone functiewoorden
als in (‘een’) ontbraken. Die moeten natuurlijk wel in een wetenschappelijk
woordenboek.”
De pijnlijkste episode in de lange wordingsgeschiedenis van het WFT was de
controverse over de ‘metataal’. In welke
taal moesten de trefwoorden worden uitgelegd? Het gebruik van het Nederlands
stuitte op bezwaren van de voorvechters
van het Fries. Maar als het WFT de uitleg in het Fries zou doen, zou de reikwijdte van het woordenboek niet verder
gaan dan de provinciegrens. Na meer
dan twintig jaar gesteggel besloot toenmalig minister Deetman dat de voertaal
van het WFT Nederlands moest zijn, tot
tevredenheid van Boersma.
Zoals het WFT door het opnemen van
inmiddels afgedankte woorden een spiegel van de tijd is, zo geeft het ook een
beeld van de Friese volksaard door de
typische Friese zegswijzen. De grootste
leverancier voor zulke uitdrukkingen en
spreekwoorden is de boerenwereld geweest. Boersma schudt zo een paar voorbeelden uit de mouw: “ ‘It is de boer allike folle oft de kou skyt of de bolle’: ‘het
is de boer om het even of de koe schijt
of de stier’ – oftewel: het doet er niet toe

waar het voordeel vandaan komt.”
Het WFT is gratis te raadplegen via gtb.inl.nl.

Taaladviesdienst

?
!

Wat is juist: een borstsparende operatie of een borstbesparende operatie?

Een borstsparende operatie is het best te
verdedigen. Het woord borstsparend is
onder meer opgenomen in de grote Van
Dale (2005). Borstbesparend ontbreekt in de
woordenboeken, maar komt wel vaak voor;
het zou te streng zijn om dat af te keuren.
Bij de bedoelde operatie wordt een tu
mor verwijderd en wordt uit voorzorg ook
omliggend gezond borstweefsel wegge
haald. De rest van de borst wordt dus ‘ge
spaard’, oftewel ‘behouden, ontzien’; daar
om is een borstsparende operatie de meest
logische aanduiding. Een vergelijkbaar
woord is milieusparend: daarmee wordt uit
gedrukt dat het milieu wordt gespaard,
ontzien. Hetzelfde sparen wordt gebruikt in
bijvoorbeeld iemands leven sparen.
Dat borstbesparend toch ook geregeld
voorkomt, kan komen door de gedachte
aan ‘een deel van de borst behoudend’.
Geld besparen betekent immers ook dat je
minder geld gebruikt en dus een deel van je
geld ‘behoudt’. Ook is invloed denkbaar
van een woord als energiebesparend. Ten
slotte kan meespelen dat borstbesparend
wat makkelijker uit te spreken is dan borstsparend.

Hooge boomen

?

Waarom schrijven we eigenlijk hoge
bomen en niet hooge boomen, net als
vroeger? Dat zou toch veel logischer
zijn?

!

Dat is voornamelijk omdat het niet nodig
is voor de juiste uitspraak. Vrijwel ieder
een weet dat lettergrepen in het Neder
lands normaal gesproken niet op een korte
klinker eindigen; daarom zal bijna niemand
bomen als ‘bò-men’ lezen.
In 1947 zijn spellingen als hooge en boomen officieel afgeschaft. Maar lang niet alle
woorden met een oo-klank werden voor
heen met dubbel o gespeld: oven, bogen en
toren bijvoorbeeld hadden maar één o. In
die spelling, die in de negentiende eeuw
was vastgelegd, was het verschil tussen oo
en o (en ook tussen ee en e) gebaseerd op
de klank en, vooral, de herkomst van woor
den. Men had per woord onderzocht op
welke oude Germaanse woordvorm het
terugging: een oo- of ee-klank die uit een
tweeklank was ontstaan (meestal een ai of
een au) werd met dubbel o of e gespeld; lag
er een enkelvoudige klank aan ten grond
slag, dan schreef je één o of e.
Dat systeem, hoe doordacht ook, werkte
niet voor de gemiddelde taalgebruiker, die
de geschiedenis van woorden immers niet

kende: hij moest vaak per geval opzoeken
of een dubbele of een enkele klinker juist
was. En dan nog moest hij alert zijn: bij
roken/rooken bijvoorbeeld werd onderscheid
gemaakt tussen rooken als werkwoord (dat
bij rook hoort) en roken als verleden tijd van
ruiken; en weezen was juist als het meer
voud van wees bedoeld was, maar in andere
betekenissen was het wezen.
Daarom werd dit systeem gewijzigd: net
als bij de aa-klank en de uu-klank (denk aan
jagen en sturen) werden dubbele oo’s en
ee’s aan het eind van lettergrepen afge
schaft. Met één uitzonderingscategorie: de
ee aan het eind van een woord, omdat de
enkele e daar vaak een toonloze klinker
weergeeft; denk aan zee en ze, en toffee en
toffe.

Professioneel(-)kritisch

?

Is het een professioneel-kritische instelling of een professioneel kritische
instelling?

!

De schrijfwijze met een koppelteken ligt
het meest voor de hand: professioneel-kritisch. Dat komt doordat deze twee woorden
nauw met elkaar verbonden zijn; het bete
kent iets als ‘kritisch op basis van je beroep
of deskundigheid’. Professioneel kritisch sug
gereert bijna dat het iemands beroep is om
kritisch te zijn. Overigens is ook een professionele, kritische instelling juist als de samen
hang tussen professioneel en kritisch niet van
belang is.
Het verschil is subtiel en soms moeilijk
aan te voelen. Wel kunnen combinaties met
een streepje meestal ook omgekeerd ge
bruikt worden: een kritisch-professionele instelling klinkt niet gek. Zo’n omkering is ook
mogelijk bij bijvoorbeeld links-extremistisch
en extremistisch-links, en bij juridisch-technisch en technisch-juridisch.

volgorde geen variant met op heeft. Waar
om op alfabetische volgorde van achternaam
het meest voorkomt, is niet goed te verkla
ren; mogelijk heeft de constructie ordenen/
rangschikken op achternaam hierbij een rol
gespeeld.

Op de valreep van

?

Kun je zeggen: ‘Op de valreep van de
kerstvakantie kreeg ons bedrijf nog
een grote opdracht binnen’?

!

Dat kan wel, maar zo’n zin is niet zonder
meer duidelijk: het kan zowel ‘net voor
dat de kerstvakantie begon’ betekenen als
‘net voordat de kerstvakantie was afgelo
pen’. Meestal zal de context duidelijkheid
geven: vanuit het perspectief van iemand
die zich al verheugt op de vakantie, is alleen
de eerste interpretatie logisch. Maar in
een zin als ‘U kunt op de valreep van het
jaar nog gebruikmaken van de regeling’
gaat het er juist om dat het jaar bijna afge
lopen is.
Op de valreep wordt meestal als opzich
zelfstaande uitdrukking gebruikt: ‘Ze heeft
het op de valreep gered’ houdt in dat ze het
op het laatste moment of op het nippertje
heeft gered. Dit is ontstaan uit op de valreep
staan: ‘op het punt staan te vertrekken’; dat
sloeg op mensen die met een schip weggin
gen. Met de valreep werd namelijk een
touwladder of loopplank van een schip be
doeld (reep is een oud woord voor ‘touw’),
waarlangs je aan of van boord kon klim
men. (Zie ook www.onzetaal.nl/valreep.) 
Msc.navy.mil

Borstsparend/borstbesparend

Vraag en antwoord

Op/in alfabetische volgorde (van)

?

‘De deelnemers werden op alfabetische volgorde van achternaam afgeroepen’: is dat een goede zin? Je zegt
toch ‘ín alfabetische volgorde’?

!

Zowel op alfabetische volgorde van achternaam als in alfabetische volgorde van achternaam is juist, maar de versie met op is
veel gebruikelijker en verdient daarom wat
ons betreft de voorkeur.
Het gebruik van voorzetsels is vaak lastig
te beredeneren: er zijn geen vaste regels
voor, en de naslagwerken gaan op veel spe
cifieke gevallen niet in. Wel melden ze dat
in volgorde van ... en op volgorde van ... beide
juist zijn, terwijl bijvoorbeeld in de juiste

Valreep: loopplank of touwladder van een schip;
reep is een oud woord voor ‘touw’.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1600 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/advies.
De Taaladviesdienst is bereikbaar op
0900 - 345 45 85 (zie ook het colofon).
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Sinds 2007 zijn buitenlanders die zich in Nederland vestigen,
verplicht om in te burgeren. Het leren van de Nederlandse
taal is daarbij een belangrijk onderdeel. In twee artikelen
gaat Jan Erik Grezel in op wat die inburgering tegenwoordig
allemaal inhoudt. Komend voorjaar bespreekt hij de inbur
gering van buitenlanders bínnen Nederland. Nu eerst wat
daaraan voorafgaat: het examen in het land van herkomst.

Illustratie: Frank Dam

Jan Erik Grezel

De lat
steeds hoger
Inburgering [1]:
eerst examen, dan pas emigreren

“I

s een auto om in te rijden of
te koken?”, klinkt het goed gearticuleerd uit de koptelefoon
van de computer. Ik moet snel antwoorden, maar blijf haken aan de vraag. De
constructie rammelt en de keus is wat
wonderlijk. Wat je allemaal niet in of
met een auto kunt doen, schiet er door
mijn hoofd. Geen tijd voor fantasieën,
ik moet verder. “Om in te rijden”, antwoord ik braaf in de microfoon. De volgende vraag mag er ook wezen: “Fiets
je op een rivier of op een pad?” De waterfiets buiten beschouwing latend kies
ik voor het laatste. Voort maar weer:
“Wat is langer: een arm of een been?”
Bij een chimpansee weet ik het nog zo
net niet, maar laat ik bij mezelf blijven:
“Een been”, zeg ik. Nog ééntje: “Als je
een groot gezin hebt, heb je dan veel of
weinig kinderen?” Hm, hier kan geen
misverstand over bestaan.


Via d e telefoo n

De vragen die ik zojuist heb beantwoord, komen uit een oefenexamen
voor de Toets Gesproken Nederlands
(TGN). De oefentoets – die meer omvat
344
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dan vragen beantwoorden – geeft een
redelijke afspiegeling van het echte examen. Die Toets Gesproken Nederlands is
een van de drie onderdelen van het ‘Basisexamen inburgering’ (zie het kader
op de bladzijde hiernaast).
Het is een examen dat in allerlei landen wordt afgenomen, behalve in Nederland. Want inburgeren in Nederland
begint tegenwoordig in het buitenland:
buitenlanders die in Nederland willen
gaan wonen, moeten vóór emigratie
dit basisexamen afleggen op de Nederlandse ambassade of een Nederlands
consulaat in hun eigen land. Het is een
mondeling examen dat per telefoon
wordt afgenomen. Aan de andere kant
van de lijn houdt een spraakherkenner
de score bij.
Bij het tweede onderdeel, Kennis van
de Nederlandse Samenleving (KNS),
krijgt de kandidaat foto’s van bijvoorbeeld de koningin met de vraag: “Waar
woont de koningin?” Het goede antwoord, dat examinandi zelf moeten
formuleren, is niet ‘in een paleis’ maar
‘in Den Haag’. Tot slot wordt de leesvaardigheid getest, in het onderdeel

Geletterdheid en Begrijpend Lezen
(GBL). Daarbij moet de kandidaat
woorden en zinnen voorlezen, zinnen
aanvullen en vragen over gelezen verhaaltjes beantwoorden. Ook dat gaat
via de telefoon.


V e r k e e r s bo e t e

In 2010 deden bijna negenduizend mensen het examen. De laatste jaren is er
een lichte stijging van het aantal mensen dat zich ervoor aanmeldt. Die groep
bestaat vooral uit niet-westerse allochtonen. Zij móéten het examen halen
voordat zij een verblijfsvergunning voor
Nederland kunnen krijgen – in ambtenarentaal: een ‘machtiging tot voorlopig
verblijf’ of kortweg ‘mvv’. Door internationale verdragen geldt de eis niet voor
de meeste Europeanen en ook bijvoorbeeld niet voor mensen uit Turkije, de
VS of Japan. In de praktijk zijn de kandidaten voor het merendeel huwelijksmigranten: vrouwen wier mannen vaak
al jaren in Nederland wonen. Dat zijn
niet alleen vrouwen uit Noord-Afrika of
het Midden-Oosten. Ook een Argentijnse, Thaise of Filipijnse die zich bij haar

grote liefde in Nederland wil voegen,
moet eraan geloven.
Inburgeraars in spe kunnen bij het
examen laten zien dat ze het Nederlands passief al enigszins onder de knie
hebben. Maar ze moeten, als gezegd,
ook van alles over Nederland weten:
dat Máxima de echtgenote is van onze
kroonprins, dat Nederland eigenlijk ‘laag
land’ betekent en dat je een verkeersboete niet rechtstreeks betaalt aan de
agent die jou aanhoudt, maar via een
acceptgiro.
Op 1 april 2011 zijn de exameneisen
verhoogd. Die maatregel is in 2009
voorgesteld door de toenmalige minister Van der Laan en destijds breed omarmd door de Tweede Kamer. Politiek is
het een heikel punt. De PVV ziet de verzwaring van het examen graag als een
extra barrière voor migranten. Voor het
oude examen slaagde 90 procent in één
keer. Maar volgens de verantwoordelijke bewindslieden (toen Van der Laan,
nu Donner) is de aanscherping van de
eisen bedoeld “om betere aansluiting te
krijgen op de inburgering in Nederland”. Zo is er de component leesvaardigheid toegevoegd (het al genoemde
Geletterdheid en Begrijpend Lezen).
Analfabeten zullen dus eerst het Latijnse schrift moeten leren voor zij naar Nederland kunnen verhuizen. Brug of barrière, uitzonderlijk zijn de eisen niet. In
landen als Australië, Canada en NieuwZeeland maakt een pittige taaltoets voor
migranten al veel langer deel uit van de
immigratieprocedure. Frankrijk stelt per
1 januari strengere voorwaarden aan
vreemdelingen die zich willen laten
naturaliseren; dat zijn er zo’n honderdduizend per jaar.


Bij de Toets Gesproken Nederlands is het
‘nazeggen’ is het moeilijkste onderdeel.
uur, hoeveel kwartier is dat?”, “Hoe
noem je het gebouw waar kinderen les
hebben?”
“Zulke vragen zijn niet moeilijk”,
zegt Maria Cecelia (28) uit de Filipijnen, die zich in haar vaderland door
zelfstudie goed had voorbereid op de
toets. Ook het onderdeel Kennis van
de Nederlandse Samenleving ging haar
makkelijk af. “Je ziet bijvoorbeeld een
foto met de Nederlandse vlag en hoort
de vraag: ‘Welke kleuren heeft de Nederlandse vlag?’ Rood, wit, blauw toch?”
Jiturai (31) uit Thailand had ook weinig moeite met de foto’s. “Rechts zie je
de zee, in het midden een weg over een
hoger stuk land, links land dat veel lager ligt. Vraag: ‘Wat is dit?’ Een dijk
natuurlijk.” Ze kan het goed vertellen,
maar haar uitspraak (gewend aan de
toontaal die het Thais is) laat nog wat
te wensen over.


Co u l a nt

Iedereen die het examen heeft gedaan,
is het erover eens dat het ‘nazeggen’
bij de Toets Gesproken Nederlands het
moeilijkste onderdeel is. Het gaat zo
snel, vinden veel kandidaten. Bij dat onderdeel horen kandidaten bijvoorbeeld:
“Dat is een mooi verhaal”, “Het moet in
januari klaar zijn” en “De volgende keer
betaal ik.” In die laatste zin kan een verschil in klemtoon (op volgende of op ik)

een groot betekenisverschil geven. Maar
de computer is coulant. De spraakherkenner houdt in de beoordeling rekening
met uitspraakverschillen en met het nog
vrij basale taalniveau van de kandidaat.
Hoewel deskundigen vijf jaar geleden,
rond de invoering van de telefonische
test, vraagtekens zetten bij het beoordelingsvermogen van zo’n computer (ook
in Onze Taal verscheen destijds een kritisch artikel), functioneert het systeem
volgens het ministerie naar behoren.
Voor moedertaalsprekers lijkt het nazeggen allemaal kinderspel. Ben je het
Nederlands nog niet machtig, dan is het
hard werken voor je ‘gehoorgeheugen’
om langere zinnen te reproduceren. Bij
“Het is niet helemaal gegaan zoals we
verwacht hadden” gaat menigeen de
mist in. De uitslag van de TGN is voor
driekwart gebaseerd op dat nazeggen –
een beslissend onderdeel dus. En terecht,
laat taalwetenschappelijk onderzoek
zien. Het al dan niet correct reproduceren van een beluisterde zin geeft een
betrouwbare indicatie van het niveau
van je taalvaardigheid.
De goedgebekte Maria Cecelia haalde
in één keer het examen op de Nederlandse ambassade in Manilla. Jiturai
vond de telefoontoets lastig, maar slaagde ook bij de eerste poging. Ouarda (27)
uit Marokko struikelde drie keer over het
onderdeel nazeggen: “Eerste en laatste 

Het basisexamen inburgering

Roo d, wit, b lauw

Wat houdt ‘de telefoontoets’ – zoals de
onlinetest kortheidshalve heet – nu precies in en hoe bereiden migranten zich
hierop voor? De kern van het examen is
de genoemde Toets Gesproken Nederlands. Die bestaat uit de onderdelen
‘vragen beantwoorden’, ‘nazeggen’ en
‘tegenstellingen geven’. In alle gevallen
moet de kandidaat luid en duidelijk
spreken. De computer in Nederland beoordeelt niet alleen of de antwoorden
juist zijn, maar ook de verstaanbaarheid
van de kandidaat. De vragen die gesteld
worden, zijn soms onwerkelijk, op het
hilarische af. “Is januari een dag of een
maand?”, “Kun je melk eten of drinken?” Sommige zijn, ook door het ontbreken van een keuzemogelijkheid, niet
sluitend te beantwoorden: “Wie woont
er op een boerderij?” Andere zijn glashelder en cultuuronafhankelijk: “Een

De meeste mensen van buiten Europa die in Nederland willen gaan wonen (dat zijn vooral
huwelijksmigranten), moeten een Nederlands basisexamen inburgering afleggen in hun
eigen land. De toets wordt per telefoon afgenomen en bestaat uit drie delen, die alle vol
doende moeten zijn:
1. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
2. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
3. Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL)
Op 1 april zijn de exameneisen verzwaard, doordat punt 3, Geletterdheid en Begrijpend
Lezen, eraan is toegevoegd. Het eerste onderdeel, de TGN, zorgt doorgaans voor de
grootste problemen, zeggen deelnemers. Dat spreekt ook uit de cijfers van de analyse
van de examens van vóór april 2011 (waar de GBL dus nog niet in zat). De TGN bestaat uit
‘nazeggen’, ‘vragen beantwoorden’, ‘tegenstellingen geven’ en ‘een verhaaltje navertel
len’. Vooral het nazeggen blijkt een struikelblok. De examenkandidaat hoort zinnen als
“Door de harde regen zijn veel planten beschadigd”, en uitdrukkingen als “Dat kun je op
je vingers natellen.” Het onderdeel ‘tegenstellingen’ vinden kandidaten over het alge
meen niet moeilijk. Als instructie wordt de kandidaat meegegeven: “U hoort niet, dan
zegt u ‘wel’.” Daarop volgen losse woorden: ochtend, laatste en oorlog. Of arm, waarbij ik
me afvraag of been echt fout is. En gister: zou vandaag ook mogen in plaats van morgen?
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Foto: Jan Erik Grezel

woord zeggen – gaat wel. Maar andere
ik vergeet.” En ze had nog zó haar best
gedaan op de lessen Nederlands in haar
vaderland. Het Nederlands van Ouarda
is nog wat gammel. “We zijn zestien
cursisten, allemaal examen. Twee keer
per week les, twee uurtjes, maar buiten
iedereen praat Berbers of Arabisch. Leren niet snel. Hier Nederlands praten, in
klas en buiten. Is veel beter.”


And ere weg

Ouarda volgde met zo’n vijftien lotgenoten lessen in Oujda, een stad in het
noordoosten van Marokko, een streek
waar veel migranten vandaan komen.
Haar docent was een Marokkaan die
vanaf zijn twaalfde in Nederland had
gewoond, maar op zijn vierentwintigste
weer was teruggegaan naar Marokko. In
de lessen gebruikten ze Naar Nederland
(zie ook het kader hieronder). Dat lesmateriaal heeft de Nederlandse overheid laten ontwikkelen om inburgeraars
zich optimaal te kunnen laten voorbereiden op de toets. Inmiddels is er een
nieuwe versie van Naar Nederland verkrijgbaar, die gebruikers naar een hoger
en breder niveau moet tillen in verband
met het nieuwe, aangescherpte examen.
Ook Jiturai volgde in Bangkok een Nederlandse cursus met Naar Nederland,
maar haar docent was een moedertaalspreker van het Nederlands. “Wij waren
met zeven studenten, uit heel Bangkok
en omgeving.”
De Egyptische Amany (31) bewandelde een andere weg. Zij was al enige tijd
bij haar man in Nederland, maar had
geen verblijfsvergunning. Hier schafte
ze Naar Nederland aan om zich op de
toets voor te bereiden en werkte het lesmateriaal door met hulp van haar man.
Daarna vloog ze naar Caïro om het ba-

V.l.n.r. Jiturai uit Thailand, Maria Cecelia (Filipijnen), Ouarda (Marokko) en Amany (Egypte): alle vier geslaagd
voor de taaltoets in hun land van herkomst.

sisexamen inburgering op de Nederlandse ambassade af te leggen. Met succes.


“ N og m e e r s t u d e r e n !”

De vier vrouwen volgen momenteel een
cursus bij het particuliere opleidingsinstituut ttif.company in Apeldoorn. Die
moet hen klaarstomen voor het verplichte inburgeringsexamen in Nederland. Dat vereist een hoger niveau en is
veel uitgebreider dan het basisexamen
in het buitenland (deze kwestie komt
binnenkort aan de orde in het tweede
artikel over inburgering). In de les van
docent Gea van Dijken praten ze prima
mee met andere migranten, die soms al
jaren in Nederland zijn en geen basisexamen hoefden af te leggen. Alle vier
vinden ze dat het buitenlandexamen
een goede opstap is voor het leren van
het Nederlands. Het heeft hun in elk
geval een behoorlijke basis gegeven
voor het verblijf in ons land, beaamt
ook Van Dijken.

De lesmethode Naar Nederland
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder integratie en in
burgering vallen, heeft materiaal laten ontwikkelen waarmee mensen zich in het buiten
land gedegen kunnen voorbereiden op het nieuwe examen: Naar Nederland (verschenen
bij uitgeverij Boom). Het is een omvangrijk pakket met onder andere een werkboek, een
film over Nederland, een fotoboek, cd’s, een dvd met het e-learningprogramma en toe
gang tot de onlineversie.
Alles is gericht op het leren verstaan, uitspreken en (voor)lezen van het Nederlands, én
op het leren kennen van Nederland. Er is rekening gehouden met mensen die het Latijnse
schrift niet kunnen lezen: het materiaal bestaat voor eenderde uit een soort alfabetise
ringscursus die kandidaten zelfstandig moeten kunnen doorwerken. In het andere deel
worden in teksten twaalfhonderd van de frequentste woorden uit het Nederlands in ver
schillende contexten aangeboden.
Via de teksten krijgen de gebruikers ook allerlei nuttige informatie over Nederland.
Wie over een computer beschikt, kan al het materiaal via de e-learning doorwerken. Elk
woord is aanklikbaar: zo kun je de juiste uitspraak horen maar ook de vertaling in je eigen
taal lezen. En zelfs in je eigen taal beluisteren.

Wat vinden zij van de hogere eisen
die gelden voor toekomstige inburgeraars? Maria Cecelia heeft een vriendin
in de Filipijnen die het nieuwe examen
heeft afgelegd. “Ik heb haar gebeld. Zij
is in één keer geslaagd! Het nieuwe examen is wat langer. En na ieder onderdeel zie je je score.” Ouarda, die een
klein vermogen uitgaf aan lesgeld én
vier keer examen doen à 350 euro per
keer, denkt er het hare van. Ze beweegt
met haar wenkbrauwen: “Nog meer studeren!”


Eva luati e

En welke gevolgen verwacht men in
Den Haag van het verzwaarde examen?
Het verantwoordelijke ministerie vindt
het te vroeg om daar een harde uitspraak over te doen. In 2013 zal de evaluatie laten zien of er een effect is. Maar
“de verwachting is dat net als bij eerdere niveauaanscherpingen het aantal
deelnemers eerst zal afnemen om vervolgens weer op niveau te komen.”
Hoe dan ook, als we ervan uitgaan
dat de doelgroep tussentijds niet drastisch verandert, zijn er grofweg twee
mogelijkheden. Mocht over anderhalf
jaar blijken dat het percentage geslaagden is gedaald, dan selecteert de nieuwe toets strenger. Maar het is heel goed
mogelijk dat het slagingspercentage
hoog blijft. Dan bereidt men zich kennelijk (nog) beter voor op de toekomst in
Nederland. Dat zou weer eens een bevestiging zijn van een simpele waarheid: hoe hoger de lat, hoe sterker de

afsprong.
Met dank aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ter beschik
king stellen van de monitor met alle gegevens
over de resultaten van het basisexamen inburge
ring in 2010.
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Van Aaf tot z

t

Toen in ...
december 1989

Minister Ritzen
redactie onze taal

Verontrustend

O

nlangs mocht ik bij de uitreiking van de AKO Literatuurprijs
een praatje houden over vijfentwintig jaar schrijven, want de
prijs zelf bestond vijfentwintig jaar.
Natuurlijk weet ik niet precies wat er in de schrijverswereld veranderd
is in vijfentwintig jaar, want ik was elf toen deze periode begon, en maar
amper schrijver, maar een paar dingen wist ik zeker. Vijfentwintig jaar
geleden twitterden schrijvers niet uit naam van hun hoofdpersonages,
vijfentwintig jaar geleden waren boekpresentaties aangelegenheden met
witte wijn en stoffige mensen en niet feesten in nachtclubs, en volgens
mij stond er vijfentwintig jaar geleden nog niet als wervend citaat op zo
ongeveer elk boek dat het ‘verontrustend’ was.
Verontrustend is een woord dat uitgevers graag en vaak op romans zetten, en ook op non-fictieboeken, want blijkbaar koopt de consument het
liefst boeken waar hij een ongerust gevoel van krijgt. Verontrustend is
ook een woord dat urgentie oproept: is een roman verontrustend, dan
zegt zo’n roman vast veel over deze tijd. En wat er allemaal aan de hand
is. En verkeerd gaat. Het woord roept een hoop op. Hoopt zo’n uitgever,
denk ik.
Een korte inventarisatie leverde veel titels van zeer uiteenlopende
boeken op, allemaal even verontrustend. De mythe van Mellifera, bijvoorbeeld, een “spannend en verontrustend boek over de toekomst van de
honingbij”.
Ook thrillers zijn vaak verontrustend, zo niet op maatschappelijk niveau, dan toch op psychologisch niveau. Zoals Zoenoffer, “een verontrustend boek over het kwade in de mens”, van Karin Slaughter. Het lijkt mij
dat bijna alle thrillers daarover gaan, maar goed.
In de categorie mens en maatschappij wordt Dieren eten van Jonathan
Safran Foer beschreven als verontrustend, en in de categorie biografie
krijgt Leon Verdonschots boek over het leven van Keith Bakker dat predicaat. Zelfs kinderboeken kunnen verontrustend zijn; ik vond er een op
internet dat zo werd aangeprezen. Mocht u uw kind graag een verontrustend boek voor zijn verjaardag willen geven: koop Een andere Elliot van
Graham Gardner. Het gaat over pesten.
Alleen bij de afdeling heilige boeken is verontrustend geen aanbeveling. Vooral de Koran wordt als zodanig door velen omschreven.
Soms wordt verontrustend gecombineerd met andere spannende cliché-woorden en -frasen, en dan ontstaan er zinnetjes als “Duivelse metamorfose is een briljante, verontrustende roman over de wetenschappelijke obsessie van een man.” Of: “Oorlogshond is een harde, verontrustende
roman over iemand die alleen staat in een angstaanjagend lege wereld.”
Dat is zo verontrustend dat het grappig wordt.

N

og geen maand was Jo Ritzen
minister van Onderwijs of hij
had zijn eerste relletje al achter de rug. In de allerlaatste maand van
de jaren tachtig, nu 22 jaar geleden
dus, suggereerde de kersverse minister
in het tv-programma Concept dat hij het
Engels als instructietaal zou willen invoeren in het hoger onderwijs.
Direct na de uitzending barstte er
een stormpje van protest los. De Kamer
riep hem op het matje, en ook in Onze
Taal kreeg hij ervanlangs. Van Arno
Schrauwers bijvoorbeeld, de strijder tegen Engelse invloeden die later de stichting Nederlands zou oprichten: “Het
lijkt erop dat Ritzen niet langer dan vijf
minuten over zijn plannetje heeft nagedacht. Als hij dat wel heeft gedaan, dan
is hij óf boosaardig óf dom.”
Maar zo hier en daar klonken er ook
gematigde, zelfs instemmende, geluiden
– in de redactionele commentaren van
de Volkskrant en NRC Handelsblad bijvoorbeeld. Bovendien stonden veel universiteiten opvallend genoeg niet al te
afwijzend tegenover het idee. Meer Engels betekende voor hen tenslotte meer
internationale studenten. Nadat Ritzen
zijn balletje had opgegooid, werden dan
ook gaandeweg meer en meer colleges
in het Engels gegeven. En zelfs in het
voortgezet en het basisonderwijs is
Engels buiten de Engelse les inmiddels
allang geen taboe meer.
Ritzen verklaarde al vrij snel na de
bewuste tv-uitzending dat het – zoals
Schrauwers al hoopte – een misschien
wat al te impulsieve actie van hem was
geweest, en dat hij het allemaal niet zo
ongenuanceerd bedoeld had. Het Nederlands mocht gerust óók de voertaal
blijven. Maar na zijn uiteindelijk toch
nog jarenlange carrière als minister
bleef hij trouw aan zijn ideeën van toen.
Van 2003 tot dit jaar was hij bestuursvoorzitter van Maastricht University.

Inderdaad: 100% Engelstalig.

Aaf Brandt Corstius

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 2

347

Wordfeud en doe ’s normaal man
Het taalnieuws van 2011
Wat was het opvallendste taalnieuws dit jaar? Dat scrabble
dankzij de moderne media een succesvol tweede leven is
begonnen? Dat de positie van het Fries wettelijk wordt veran
kerd? Of toch weer de onparlementaire parlementaire taal?
Het taaljaar 2011 in vogelvlucht.

Redactie Onze Taal
Ta al s pe l l e t j e s o p
Illustratie: Hein de Kort

app e n t v

“W

ordfeud in ’t echie met mams
#scrabble”, zo vat ene Tess
op Twitter haar zondagavond samen. Oftewel: het aloude scrabble als analoge
variant van Wordfeud. Welkom in 2011.
Inderdaad, het jaar waarin honderdduizenden Nederlanders en Vlamingen
scrabble herontdekten via de Wordfeudapp op hun smartphone of tablet. Na
jaren vol boze vogeltjes, speelkaarten
en dergelijke als elektronisch tijdverdrijf
stonden nu opeens weer letters en woorden centraal. En ook gezelligheid, want
als een van de weinige telefoonspelletjes
speel je Wordfeud samen met andere
mensen, waardoor het spel tot de zogeheten ‘social games’ gerekend wordt.
Willem Nout van de Wordfeud-fansite
Wordfeud PRO: “Sociaal contact is een
belangrijke succesfactor van het spel,
ook omdat spelers subtiel kunnen bepalen hoe intensief dat contact is. Als het
spel snel verloopt, ben je er voortdurend
mee bezig, maar in principe heb je per
beurt 72 uur de tijd, dus het kan ook
juist erg ongedwongen zijn.”
En zo werd scrabble zelf opeens
ook weer een rage, want een bordspel
met houten blokjes, op een tafel terwijl
het buiten schemert, dat is natuurlijk
pas écht gezellig. Bij Bol.com, de webwinkel waar veel mensen hun cadeaus
voor de feestdagen inslaan, was het
bordspel het op twee na best verkochte
sinterklaascadeau uit het assortiment.
De taalspelletjes beperkten zich niet
tot telefoon, tablet of bord. Op tv was er
een nieuwe taalquiz: TatataTaal! – ook
al met zo’n hoog gezelligheidsgehalte.
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Iedere week improviseren drie schrijvers
en cabaretiers zich daarin een slag in de
rondte onder leiding van Erik van Muiswinkel. “Ik krijg er een ouderwets zaterdagavondgevoel van”, schreef twitteraar
Jan Willem, en daarmee vat hij kort en
bondig de overwegend positieve reacties op het humoristische en gevatte
NTR-programma samen.
Sowieso waren er dit jaar opvallend
veel televisieprogramma’s over taal. De
Vlaamse zender Canvas begon met Man
over woord, waarin prangende vragen
over taal worden beantwoord, zoals:
waarom lal je als je dronken bent en
waarom krijgt een West-Vlaming in een
Limburgse frituur nooit waar hij om
vraagt? En dat allemaal “zonder venijnige tik der liniaal op onze knokkels”,
volgens de programmamakers. Ook
bij de VRT mocht het allemaal niet te
schools worden.
Daarnaast was er, iets verder van
huis, op de BBC, Fry’s Planet Word, dat
gepresenteerd werd door Stephen Fry.
Die is in Nederland vooral bekend als
komiek, maar wat hij op de BBC liet
zien, was een documentairereeks van
het serieuzere soort – al bleef volgens
een Britse recensent ook Fry verre van
de frikkerigheid en clichés die de schrijver in kwestie kennelijk gewend was als
het over taal ging.
2011 was kortom misschien wel het
jaar waarin ons even niet meer verteld

werd hoe het móét met de taal, maar
eerder hoe het kán: interessant, plezierig en zelfs ouderwets gezellig.

Doe ’ s norm aal m an

H

et lijkt haast een traditie te worden: dat het taalnieuws van het
voorbije jaar gedomineerd wordt door
de verruwing in de politiek. Ook dit jaar
was het weer zover. Op het moment dat
de euro en Europa serieus in gevaar
waren, stonden de berichten over de
Algemene Politieke Beschouwingen in
Nederland in het teken van de woordkeus van de politici.
De scène waar het vooral om ging,
zal niet snel vergeten worden. Nadat
PVV-voorman Geert Wilders de oppositie meermalen in een kwaad daglicht
had gesteld – hij maakte zijn PvdA-collega Job Cohen een paar keer uit voor
‘bedrijfspoedel’ – reageerde hij als door
een wesp gestoken op een opmerking
van minister-president Mark Rutte.
Die had zijn ongenoegen laten merken
over een eerdere uitspraak van PVV’er
Raymond van Roon, die volgens Rutte
de Turkse premier “een islamitische
aap” had genoemd. Maar Wilders vond
dat Rutte het citaat uit z’n verband had
gerukt. Van Roon zou hebben gezegd:
“De islamitische aap komt uit de mouw,
en hij heet Erdogan.” “Dat was beeld-

Foto: Kees van der Zwan

spraak”, aldus Wilders. Rutte zag dat
kennelijk anders, en zei: “Ach.”
En toen gebeurde het. Wilders beet
Rutte toe: “Wat ‘ach’? Doe ’s normaal
man. Wat ‘ach’?” Voor wie Wilders en
de PVV een beetje volgt, was dat nog
niet eens zo’n verrassende formulering.
Echt opmerkelijk was de repliek van
Rutte, die aanhaakte met: “Doe ’s normaal man? Doe lekker zelf normaal.
Tsjongejonge”, en direct daarna, iets
meer in de plooi, met: “Ik zou zeggen:
doet u zelf eens normaal, meneer
Wilders”, terwijl Wilders op de achtergrond als een mantra bleef herhalen:
“Doe ’s normaal man” en “Doe ’s normaal en rustig man.”
Dit klonk als het schoolplein, niet als
de Tweede Kamer. De reacties bleven
dan ook niet uit. CDA-fractievoorzitter
Van Haersma Buma liet al tijdens het
debat weten het allemaal met “plaatsvervangende schaamte” aangehoord te
hebben, maar ook buiten de politiek
was er afkeurend commentaar – tot in
het populaire voetbalpraatprogramma
Voetbal International aan toe. En hoewel
er in de Kamer geen vloek te horen was
geweest, stuurde de Bond tegen het
vloeken half november een persbericht
uit waarin “de huidige taalverruwing”
in de politiek aan de kaak wordt gesteld. “Een zin als ‘doe eens normaal,
man’ zou gepast zijn wanneer iemand
tegen je opbotst in de kroeg, maar niet
om te gebruiken in het debat.”
Intussen zorgde dit alles voor een
ware opleving van de uitdrukking doe ’s
normaal man. Zelden zal die zo vaak te
horen zijn geweest als dit najaar, ook
buiten de kroeg en buiten de Kamer. 

“Doe effe normaal man!!!”: de uitdrukking is sinds

Dit jaar verder in het nieuws
januari
7 De media berichten massaal over het
nieuwe ezelsbruggetje voor eurolanden.
Het oude, ‘ding flof bips’, voldeed niet
meer, omdat inmiddels meer landen de
euro hebben ingevoerd. Onze Taal
schreef een online verkiezing uit, en met
26% van de stemmen werd ‘sms ff bondi
ge clips’ als winnaar gekozen.
februari
12 Minister Donner kondigt een taalwet
aan die de positie van het Fries moet
waarborgen.
21 De Rijksuniversiteit Groningen gaat na
tien jaar weer Latijnse bullen uitreiken, in
plaats van Nederlandse en Engelse.
maart
2 Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap Marja van Bijsterveldt beslist
dat de proefvertalingen Latijn en Grieks
gehandhaafd blijven als onderdeel van
het centraal examen op gymnasia.
april
1 De Vereniging voor Wetenschappelike
Spelling besluit te stoppen met haar acti
viteiten. De vereniging werd in 1963 op
gericht en pleitte jarenlang voor de in
voering van een spelling waarbij je woor
den ongeveer schrijft zoals je ze hoort.
14 Beheersing van de Nederlandse taal
wordt een extra eis voor het krijgen van
een bijstandsuitkering. Deze maatregel
presenteerde minister Kamp van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid als reactie op
het toegenomen aantal arbeidsmigran
ten uit Midden- en Oost-Europa.
26 Op 79-jarige leeftijd overlijdt voorma
lig VRT-taaladviseur Eugène Berode. Bijna
25 jaar lang voorzag hij de omroepmede
werkers van taaladvies.
juni
7 Er wordt bekendgemaakt dat de
Wereldomroep stopt met Nederlandstalige programma’s voor onder anderen
vakantiegangers en vrachtwagenchauf
feurs. In de Nederlandse taal blijft de
omroep alleen actief als calamiteitenzender en als informatieleverancier aan
expats.
29 Om taalachterstanden aan te pakken
presenteert de gemeente Rotterdam het
project ‘Taal op recept’, waarbij huisart
sen en medisch specialisten laaggeletter
den een Nederlandse taalcursus kunnen
voorschrijven op recept.

juli
7 Tegen binnenvaartschippers die op de
Westerschelde varen maar geen Neder
lands of Engels spreken, zal vanaf 1 januari
2012 strenger worden opgetreden. Ze
krijgen een proces-verbaal en hun schip
kan worden stilgelegd.
10 Arno Schrauwers treedt af als voorzit
ter van de stichting Nederlands, de ver
eniging die zich verzet tegen de verengel
sing van het Nederlands.
augustus
1 In het Duitse grensgebied is de belang
stelling voor het vak Nederlands op lage
re en middelbare scholen zó groot dat er
niet voldoende gekwalificeerde leraren
zijn.
15 De Universiteit Leiden begint met de
eerste lerarenopleiding Chinees in Neder
land. Elf studenten schreven zich in voor
de masteropleiding.
september
8 Het taalniveau in groep 4 en groep 8
van het basisonderwijs is gestegen, zo
blijkt uit het jaarlijkse peilingsonderzoek
van het Cito, uitgevoerd in 2010.
10 De medewerkers van ‘Wikipedie’ (Ne
dersaksisch voor Wikipedia) komen met
een nieuwe (onofficiële) spelling voor het
Nedersaksisch.
oktober
11 Op de basisschool is het tamelijk goed
gesteld met de spelvaardigheid van leer
lingen, maar het beeld op middelbare
scholen is minder rooskleurig, zo meldt
het rapport ‘Ze kunnen niet meer spellen’
van de Nederlandse Taalunie.
november
4 Het lidwoord het heeft het moeilijk, zo
blijkt uit onderzoek van Amsterdamse
taalwetenschappers waarover wordt be
richt in Onze Taal. Het zou zelfs heel goed
kunnen dat het de komende eeuw uit
sterft.
10 Er verschijnt een hervertelling van het
bijbelboek Matteüs in straattaal: De torrie
van Mattie.
december
14 In Nederland en Vlaanderen wordt de
tweeëntwintigste editie van het Groot
Dictee der Nederlandse Taal uitgezonden.
Het dictee is dit jaar geschreven door
Arnon Grunberg.

september zó populair dat hij ook wordt gebruikt
voor vrouwen. Poster in het centrum van Rotterdam.
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Het taaljaar 2011
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Meningen van bekende taalgebruikers
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1. Wat is de belangrijkste gebeurtenis
of trend van het afgelopen taaljaar?

2. Wat is het beste boek (of artikel of
website) over taal dat u dit jaar las
of gebruikte?

Ad Backus
hoogleraar linguïstiek
en sociolinguïstiek

1. Dat de nadruk in de controverse tussen
Wilders en Rutte lag op het doe ’s normaal man in plaats van op ‘de islamiti
sche aap’ die er de aanleiding voor
vormde.

2. De satirische sportrubriek ‘Het Nieuwste
Schavot’ in de Volkskrant op zaterdag.
Die steekt geestig de draak met het taal
gebruik om ons heen, met name in de
media.

Tijs van den Brink
radio- en tv-presenta
tor, journalist

1. Dat een zin als “Doe ’s normaal man”,
die in de ene context volstrekt normaal
is, in een andere setting totaal mis
plaatst kan zijn.

2. In mijn geval is dat toch het Groene
Boekje op internet.

Bart Chabot
dichter

1. De media-aandacht voor het onparle
mentaire parlementaire taalgebruik
(“Doe ’s normaal man”).

2. De massaal verspreide heruitgave van
Remco Camperts Het leven is vurrukkulluk. Mooie nieuwe taal blijkt vijftig jaar
lang fris te kunnen blijven.

Guus Middag
essayist en columnist

1. Ik lig in bed en lees een Engelse krant op
mijn telefoon. Ik zie een woord dat ik
niet ken en zoek, op dezelfde telefoon,
de betekenis. Als ik niet weet hoe ik het
uit moet spreken, druk ik op een toets
en hoor ik het, zo vaak ik maar wil.

2. Ik heb, ook tot mijn eigen verrassing,
veel plezier beleefd aan The Word Exchange, een bloemlezing uit de Angel
saksische poëzie, uit de periode 5501066 n.Chr. Ik kwam daar in het Oudengels onder meer een ‘regnwyrm’
tegen.

Erik van Muiswinkel
cabaretier, tv-presen
tator

1. Het virusgewijs om zich heen grijpen van
een oer-ouderwets spel als scrabble, in
zijn nieuwe Wordfeud-gedaante.

2. Het Handboek der Jeugd, de verzamelde
teksten van De Jeugd van Tegenwoordig,
taalbeeldenstormers van grote vernieu
wende klasse, en hetzelfde geldt voor
Roos Rebergen en Spinvis.

Rik Smits
journalist

1. De razendsnel langer wordende tenen
van opsporings- en handhavingsambte
naren, die tegenwoordig zelfs op grond
van een onschuldig ‘sukkel’ mensen zon
der vorm van proces de cel in gooien.
En dat vinden we normaal.

2. Het beste, dat is altijd lastig. Maar de
mensen van Signalering Onjuist Spatie
gebruik (www.spatiegebruik.nl) verdie
nen in elk geval een pluim voor hun nietaflatende vechtlust.

Aleid Truijens
schrijver en journalist

1. De taalcreativiteit op internet, waar
dagelijks woorden geboren worden als
handschudweigeraar, subsidiemocro,
hysteriocratie, haatdemocraat, wegpesthomo, stapelonderzoek/ontstapelen en
– schitterend – acceptgyros. Ook opval
lend: Mauro als zelfstandig naamwoord:
‘weer een mauro’, ‘talloze mauro’s’, enz.

2. Ik las dit jaar eigenlijk geen boek over
taal, wel tal van stukjes in kranten en op
internet. Inspirerend in taalkundig op
zicht, als kraambed voor nieuwe woor
den en uitdrukkingen, vind ik de websites Geenstijl.nl, Fok.nl en straattaal
woordenboeken op internet.

Halbe Zijlstra
staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

1. De commotie over het taalgebruik in de
batten in de Tweede Kamer. Dat laat zien
dat taal mensen raakt.

2. De website van Onze Taal, met adviezen
van de Taaladviesdienst. Bij twijfel altijd
even raadplegen.
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De belangrijkste gebeurtenis, het beste boek, het mooiste en
het ergste woord – de redactie vroeg een aantal spraakmakende
taalgebruikers wat hun het afgelopen jaar zoal opviel.

Redactie Onze Taal

3. Wat is het ergste woord van 2011?

4. Wat is het mooiste woord van 2011?

5. Wie was dit jaar de beste
taalgebruiker?

3. Gedoogkabinet. Dat blijkt niet een rede
lijk kabinet te zijn, geaccepteerd door de
oppositie, maar één met een partij erin
die geen verantwoordelijkheid draagt.

4. Het. Volgens sommigen verdwijnt dit lid
woord, maar dan kunnen we in het Lim
burgs niet meer naar een vrouw verwij
zen (mijn Limburgs heeft namelijk het
voor het Nederlandse zij).

5. Bert Wagendorp. Vanwege zijn columns,
maar ook zijn bijdragen aan ‘Het Nieuw
ste Schavot’ (zie vraag 2).

3. Polderslacht, een niet-bestaande, door
de politiek bedachte vorm van ritueel
slachten. Doel: faken dat je rekening
houdt met religieuze bezwaren tegen
het verbod op ritueel slachten.

4. Dictator-domino: hoewel we nog moeten
afwachten wat ervoor terugkomt, is het
toch mooi dat flink wat dictators in 2011
hun macht moesten afstaan.

5. De beste taalgebruiker is hij niet, maar ik
vermoed dat we René van der Gijp niet
moeten onderschatten in het scheppen
van nieuwe begrippen, zoals ‘Het was
weer niet om aan te gluren.’

3. EHEC -bacterie – hoe komkommertijd
letterlijk komkommertijd werd.

4. Bedrijfspoedel.

5. Johan Derksen – afgezien dan van zijn
reclamewerk.

3. Erge woorden bestaan niet. Erge onge
lukken wel. De automobilist achteraan in
de door de politie veroorzaakte file, op
wie een door dezelfde politie opgejaag
de auto met volle snelheid inreed, werd
het slachtoffer van een niet voor hem
bedoelde ‘filefuik’.

4. Britt Dekker, in het radioprogramma
Echte Jannen, in gesprek met Jan Roos,
die zich wat zorgen begint te maken
over zijn dunnende haar: “Heb jij kaal
haar?” (met het van haar bekende Pur
merendse accent).

5. Ik schuif altijd naar het puntje van mijn
stoel als ik hoor, en nog liever: zie, dat
strafpleiter Bram Moszkowicz het woord
gaat nemen. Scherp, precies, doelge
richt, met een mooie ironische zweem
erin, en een prachtige zachte g.

3. Van elkaar genieten. In duizenden life
style-bladzijden, glossy’s en vooral
miljarden uren radio en televisie kan
iedereen alleen maar ‘van elkaar genie
ten’. Bah.

4. Warempel. Je hoort het niet veel meer,
maar het mooiste Nederlandse woord
leeft nog!

5. Wim Helsen, al enige jaren. Nu weer in
het onbegrijpelijkerwijs geflopte televi
siedramaatje Geen probleem.

3. Veiligheid, in de zin van het meest mis
bruikte woord. Maar okkupaajbeweging
verdient ook geen schoonheidsprijs, net
zomin als zierotolleruns en al dat andere
boerenklompen-Engels.

4. Mosselzaadinvanginstallatie, in 32-punts
letters over zes kolommen van de krant.
Wat zal de koppenmaker genoten heb
ben!

5. Theo Nijland, sinds jaar en dag verreweg
de beste liedtekstenschrijver van Neder
land.

3. Kanjer. Iemand zo noemen die gepest
wordt, gehandicapt is of een ernstige
ziekte heeft – het is ongetwijfeld goed
bedoeld, maar in mijn oren klinkt het
cynisch. Nog even en het betekent ge
woon ‘kneus’.

4. Het meest houd ik van woorden die een
proces of handeling in beeld brengen.
Woorden als zelfkazer en ziektewinst.
Woord van het jaar in die categorie is
voor mij, in al zijn simpelheid: plaszak.

5. A.F.Th. van der Heijden. Die liet in zijn
roman Tonio, over zijn verongelukte
zoon, zien wat woorden vermogen. In
oude, veelgebruikte, woedende, bijten
de, schurende, schaamtevolle, ongege
neerde en tedere woorden kwam Tonio
nog eenmaal springlevend tot ons.

3. Langstudeerdersboete. Het is geen boete,
want je overtreedt geen wet. Als je er
voor kiest om langer te studeren, dan
mag dat, maar wel tegen een hoger
tarief.

4. Vrijheid. Een cliché, maar daarom niet
minder mooi. Wat ieder mens nodig
heeft om zich volledig te kunnen ont
plooien, om gelukkig te worden.

5. Harrie Wiertz, mijn speechschrijver, die
altijd wel weer een leuke anekdote weet
te vinden bij een toespraak, wat het on
derwerp ook is.
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Gaston Dorren
Onze taal is helder én subtiel, eenvoudig én rijk.

De ondubbelzinnigheid
van onze ontkenningen

Ook rijmen, tellen en schelden kunnen we als de
beste. Dat we een hoge dunk hebben van het
Nederlands, is dus terecht. Of toch niet? Gaston
Dorren vergelijkt onze taal met de talen van de
rest van Europa.

W

at is het Nederlands toch
een doordachte taal. Als we
een ontkennende uitspraak
willen doen, gebruiken we daarvoor
één enkel nee-achtig woordje, zoals
niet, niemand, niets of geen. Maar geen
twee, want twee ontkenningen heffen
elkaar op: ‘Hij doet nooit niets’ betekent
dat hij altijd bezig is. Toegegeven, slordige sprekers nemen daar weleens een
loopje mee. Maar de regel is kristalhelder en volmaakt logisch: één ontkenning is genoeg, twee is te veel.
Het Nederlands deelt deze voortreffelijkheid met de andere Germaanse
talen. ‘I don’t do anything’ of ‘I do
nothing’ is allebei goed Engels, maar
‘I don’t do nothing’ is fout. Of nou ja,
‘fout’ is wat ouderwets uitgedrukt.
Dialect, substandaard, informeel, plat,
noem het hoe u wilt. Het soort formulering in ieder geval dat je vermijdt in
gezelschap van de koningin of een sollicitatiecommissie (tenzij je de baan niet
wilt).
Idem in het Zweeds, nog zo’n Germaanse taal. ‘Gör aldrig ingenting’, letterlijk ‘Doe nooit niets’, is daar een
spreekwoord en betekent: ‘Wees altijd
bezig.’ Toch voelen ook Zweden soms
de verleiding om dingen te zeggen als
‘Det bör aldrig inte tolereras’, ‘Dat mag
nooit niet getolereerd worden’, als ze
bedoelen dat het nooit getolereerd mag
worden.
Slechts in twee Germaanse talen is
de dubbele ontkenning geaccepteerd,
wat heet: in veel gevallen verplicht,
namelijk het Jiddisch en het Afrikaans.
Een Afrikaanse zin als ‘Niemand wou
dit doen nie’ is geheel en al grammaticaal; zonder nie zou hij onvolledig zijn.


Onze taal is de beste [slot]

niet’). Daarin is ne het oeroude ontkenningswoordje, afgeleid van het Latijnse
non, en pas de later toegevoegde versterking, die inmiddels alweer een paar
eeuwen verplicht is. Weliswaar zégt
men tegenwoordig ‘Je veux pas’, maar
in het Frans geldt nu juist die enkelvoudige ontkenning als informeel. Wat niet
wegneemt dat over een eeuw waarschijnlijk iedereen ‘Je sais pas’ zal zeggen.
Ook de andere Romaanse talen ontkennen graag dubbel. ‘Nunca lo digas
a nadie’, letterlijk ‘Nooit het vertel aan
niemand’, is correct Spaans voor ‘Vertel
dit nooit iemand.’ Opmerkelijk genoeg
hadden dubbele ontkenningen in het
Latijn, de ‘moedertaal’ van de Romeinse
talen, de omgekeerde betekenis: non
nemo betekende ‘niet niemand’ en dus
‘iemand’, nemo non was ‘niemand niet’
en dus ‘iedereen’. Subtiel!


Er i n  g e s lo pe n

De Slavische talen ontkennen nóg uitbundiger. Hetzelfde zinnetje van zojuist
wordt daarin: ‘Nooit het aan niemand
niet-vertel’, met een extra niet dus. In
het Tsjechisch bijvoorbeeld: ‘Nikdy to
nikomu neříkej.’ En opnieuw opmerkelijk: de oudste geschreven Slavische
taal, het Oudkerkslavisch, dat de moderne Slavische talen flink beïnvloed
heeft, ontkende niet dubbel. Ook in die
familie is het dubbele ontkennen er dus
pas later in geslopen.

N i emand n i e t

Het merkwaardige is dat in Europa de
Germaanse talen min of meer alleen
staan in hun correctheid. Bijna alle
leden van de grote Indo-Europese taalfamilie – en bijna alle Europese talen
behóren tot die grote familie – ontkennen onbekommerd dubbel en zelfs driedubbel en vierdubbel.
Dat het Frans, een Romaanse taal,
dit doet, zullen veel mensen nog van
school weten: ‘Je ne veux pas’ (‘Ik wil
352
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De Deense taalkundige Otto Jespersen (1860-1943),
bekend van de Jespersen-cyclus.

Nog andere families? Ja, Grieks: dubbele ontkenningen. Baltisch: dubbele
ontkenningen. Albanees: idem. Keltisch:
dubbele ontkenningen in het Welsh en
Bretons (maar niet in het Gaelisch –
noch in het Oudkeltisch).
Hebben die Romanen, Slaven, Kelten, Grieken, Balten en Albanezen het
dan allemaal fout? Zijn de sprekers van
keurig Algemeen Beschaafd Germaans
(Nederlands, Engels, Zweeds, enzovoort) gewoon de enigen die nog snappen hoe het hoort, zoals ook de oude
Romeinen, de oude Slaven en de oude
Kelten dat nog snapten? Of is het omgekeerd, en is het juist terecht dat de
sprekers van dialect, substandaard, informeel, plat – noem het hoe u wilt –
dubbele ontkenningen gebruiken?


C yc lus

Dat laatste is niet uit te sluiten. Want
ook de Germaanse talen, ja zelfs die,
hebben vroeger wél dubbel ontkend.
Ooit zeiden onze voorouders: ‘Ik en
weet het’, waarin en de ontkenning
vormde. Omdat en kort en klankarm is,
werd ter benadrukking steeds vaker het
woordje niet toegevoegd (dat toentertijd ‘niets’ betekende). Deze formulering
‘Ik en weet het niet’ sleet uiteindelijk
af tot ‘Ik weet het niet.’ In de meeste
andere Germaanse talen is hetzelfde
gebeurd.
Kortom, de Indo-Europese talen met
een enkelvoudige ontkenning (Latijn,
Oudslavisch, Oudnederlands) vertonen
de neiging die te verdubbelen (zie
Spaans, Tsjechisch, Middelnederlands);
die met een dubbele ontkenning (Middelnederlands, Oudscandinavisch,
Frans) hebben juist de neiging om die
te verenkelvoudigen (zie Nieuwnederlands, Nieuwzweeds, Toekomstig
Frans). Er is zelfs een woord voor deze
kringloop: de Jespersen-cyclus, naar de
Deense taalkundige die hem als eerste
opmerkte.
Mocht iemand u dus een keer bestraffend toespreken omdat u iets hebt
gezegd in de trant van ‘Dat mag nooit
niet getolereerd worden’, antwoord dan
gerust: ‘Ah, interessant. Dat was de

Jespersen-cyclus in actie.’

Taaltest

Horstlog

Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1. a. ballotagecommissie
b. balotagecommissie
c. balottagecommissie
2. a. boetiek
b. boutiek
c. boutique
3. a. Eerste Kamerlid
b. Eerste-Kamerlid
c. Eerstekamerlid
4. a. malariaepidemie
b. malaria-epidemie
c. malariaëpidemie
5. a. ij-as
b. Y-as
c. y-as
B. Vergroot uw woordenschat
1. afrodiet
a. persoon van onbepaald geslacht
b. Japanse speksteen
c. seksueel geremd persoon
2. hypochonder
a. heerszuchtige, gevaarlijke man
b. iemand die aan allerlei ziekten
		 denkt te lijden
c. schijnheilige
3. oreren
a. druk praten
b. masturberen
c. voorspellen
4. schrepel
a. inhoudsmaat
b. mager
c. slim
C. Zoek de fouten
1. De horecavereniging van de Kerklaan
bevond zich in een lastig pakket toen
de 65’plusser, die voor Kerstman zou
spelen, zijn Kerstmannenkostuum
was kwijt geraakt.
2. Hij behoorde rond Voorburg en om
streken al tot in lengte van dagen tot
een van de beste Kerstmannen: wie
fronsde zo mooi zijn wenkbrauwen
en streek zo geroutineerd door zijn
ravelige baard als hij?
D. Extra
Welke woorden gaan uiteindelijk niet
op het Grieks terug: crisis, drama, economie, Europa, hypotheek, kapitaal,
krediet, probleem, tragedie?
De antwoorden vindt u op bladzijde 361

van dit nummer.

My Dictionary

I

k heb me laten vertellen dat er nu een woordenboek voor Afrikaans en
Nederlands is, waarin de Afrikaanse en de Nederlandse woorden allemaal bij elkaar en door elkaar op hun alfabetische plaats staan. Dus
niet een aparte afdeling Nederlands-Afrikaans en een andere voor Afrikaans-Nederlands, maar één samengevoegd geheel. Als het waar is, lijkt
me dat een belangrijke vernieuwing.
Maar het woordenboek van de toekomst zal een paar stappen verder
gaan, denk ik. Dat zal echt gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden.
Wat we op dit moment hebben, zijn eigenlijk gewoon papieren woordenboeken maar dan op internet gezet. Handig om iets in op te zoeken,
maar qua opzet niet verschillend van het traditionele woordenboek. Een
kleine stap voorwaarts is het wel als dergelijke woordenboeken gekoppeld
worden, en je van het ene meteen in het andere binnenstapt.
Wat ik verwacht is nu dat de gebruiker weldra met koppelingen en persoonlijke wijzigingen zijn eigen (digitale) woordenboek zal maken. Inderdaad ‘My Dictionary’.
Het principe is bekend van de spellingchecker. Je begint met een beperkte basiswoordenlijst, en al doende voeg je daar woorden aan toe. De
computer vraagt, op grond van je eigen schrijfsels, of hij een woord dat je
gebruikte, zal toevoegen. Je kunt ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Zo groeit je lijst.
Dit principe moet eenvoudig uit te breiden zijn tot al je ingaande en uitgaande mail, en zelfs tot de websites die je bezoekt. Desgewenst moet je
zelfs complete woordenboeken kunnen integreren in My Dictionary.
Ik besef dat de spellingchecker het gemakkelijker heeft, want die vermeldt geen betekenissen. Maar her en der op internet is er al ruim genoeg
informatie over de betekenis van woorden. Die kan best automatisch opgesnord worden. Uiteraard wordt je, als eigenaar en gebruiker van My
Dictionary, door de computer altijd gevraagd of je akkoord bent met de
gevonden betekenis. En je kunt die in voorkomende gevallen ook aanpassen.
My Dictionary zou, zoals bij de meeste mensen, meteen verschillende
talen bestrijken. In mijn geval zouden er ook veel Engelse, Franse, Duitse,
Latijnse, Afrikaanse en Gotische woorden in moeten. Plus een handvol
Poolse, Tsjechische en Hongaarse woorden. En regionale woorden natuurlijk, en wat vaktermen, en van die woorden die enkel mijn moeder gebruikte. Het is op dit punt dat ik dat Afrikaans-Nederlandse woordenboek
vernieuwend vind. Met een eenvoudig aanvinken kun je trouwens desgewenst delen van My Dictionary activeren en andere even op non-actief zetten. Bijvoorbeeld om de Franse woorden of de Gotische woorden even buiten beschouwing te laten. En belangrijk is natuurlijk dat je met een enkele
klik kunt kiezen tussen de ‘vertaal-modus’ en de ‘verklaar-modus’.
My Dictionary zal niet alleen gauw veel omvangrijker zijn dan enig
papieren woordenboek, het zal vooral ook beter toegesneden zijn op
mijn situatie en mijn wensen. Ik heb dan niet alleen meteen mijn spellingchecker in zeven talen, maar ook een woordenboek voor de automatische
vertalingen. En net zo actueel als je wilt.
Je vraagt je af waarom we zoiets niet allang hebben. Geïntegreerde
databanken en omvangrijke vertaaltools bestaan immers al heel lang. Nu
nog het gebruikersvriendelijke My Dictionary.

Joop van der Horst
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Iconen van de taalkunde [2]

Het warenhuis van William Labov
Ook de taalkunde heeft zo zijn mijlpalen: baanbrekende onderzoeken en nieuwe
inzichten die tot buiten het vakgebied bekendheid kregen. Op gezette tijden
spreekt Marc van Oostendorp met invloedrijke taalkundigen over het werk
waarmee ze hun naam vestigden. Deze keer: William Labov en zijn The Social
Stratification of English in New York City (1966).

Marc van Oostendorp

“I

k houd”, zegt William Labov
(1927), “mijn hele leven al van
taal. Net als de meeste taalkundigen, denk ik. Maar door mijn
werk heb ik met allerlei mensen kunnen
praten, met veel gewone Amerikanen
die in hun eigen taal vertelden over hun
leven. Daardoor ben ik verliefd geworden op de mensheid.”
Labov heeft zichzelf nooit opgesloten
in een ivoren toren. Hij schreef zijn
proefschrift op zijn zesendertigste; eerder had hij gewerkt als onder andere
inktmaker in een chemisch laboratorium van een familiebedrijf en als schrijver van flapteksten voor een literaire
uitgever. In zijn proefschrift, dat in 1966
verscheen als The Social Stratification
of English in New York City (‘De sociale
gelaagdheid van het Engels in de stad
New York’), wilde hij ook de taal van alledag betrappen, een taal die iedereen
net iets anders gebruikt en die doorlopend verandert.


Aflei d en

Zijn doel was anders dan dat van zijn
leeftijdsgenoot met wie deze serie
vorige maand begon, Noam Chomsky.
In de jaren zestig was die al veel beroemder, vertelt Labov: “Chomsky is
geïnteresseerd in wat talen gemeenschappelijk hebben en in de onderdelen
die in de menselijke taal sinds mensenheugenis nooit veranderd zijn. Ik heb
altijd belangstelling gehad voor de
aspecten in taal die juist wél veranderlijk zijn. Allebei die soorten van onderzoek zullen ons uiteindelijk veel kunnen leren over hoe de mens in elkaar
zit.”
Labov wilde geen zelfbedachte zinnen bestuderen, zoals veel taalkundigen
deden. Hij wilde de straat op. Zijn
proefschrift ging over het dialect van
New York, waar de sprekers zich meest354
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al voor schaamden, omdat ze het lelijk
en slordig vonden. Bovendien deden ze
soms hun best niet al te New Yorks te
klinken: “Als je hun aandacht erop richtte, deden ze er alles aan om hun uitspraak te verbeteren tot iets wat zo ver
van het New Yorks af stond als ze maar
konden bedenken. Omdat ik dat niet
wilde, moest ik iets bedenken om ze af
te leiden.”
Beroemd werd Labovs studie naar de
uitspraak van de r in enkele New Yorkse
warenhuizen. Aan het eind van een lettergreep spreken New Yorkers die klank
niet altijd uit: here (‘hier’) klinkt dan
ongeveer als ‘hie’. Labov wilde weten
hoe vaak dit gebeurde, of New Yorkers
uit lagere klassen het vaker deden dan
meer welgestelden, en of het verschil
maakte of ze duidelijk probeerden te
articuleren of niet.



T ru c

Hoe pak je zoiets aan? Om te voorkomen dat mensen te veel op hun r’en
gingen letten, bedacht Labov een truc.
Hij ging drie warenhuizen met een verschillende status binnen – de New Yorkse equivalenten van de Hema, de Bijenkorf en Maison de Bonneterie. In ieder
van die warenhuizen bekeek hij eerst
wat voor spullen zich precies op de derde verdieping bevonden – laten we zeggen, het ondergoed. Vervolgens ging hij
op andere verdiepingen vragen: “Waar
vind ik het ondergoed?” De winkelbediende zei dan: “Fourth floor” (‘vierde
verdieping/vloer’; in Amerika heet de
begane grond de ‘first floor’, dus de ‘eerste verdieping/vloer’). Daarna vroeg
Labov: “Wat zegt u?”, zodat de winkelbediende het nog een keer, nu met meer
nadruk, uitsprak.
Op die manier verzamelde Labov
gegevens over de verschillen tussen warenhuizen, en tussen achteloos en zorgvuldig taalgebruik. Hij had honderden
van deze miniatuurgesprekjes, en paste,
als een van de eerste taalkundigen, uitgebreide statistische analyses toe, zoals
die in andere wetenschappen al wel gebruikelijk waren. Op die manier ontdekte hij dat je tamelijk precies kunt voorspellen of een New Yorker op zeker moment zijn r wel of niet zal uitspreken.

William Labov: vader van de sociolinguïstiek
William Labov (1927) werd geboren in Rutherford, New Jersey, een stadje dat niet ver van
New York ligt. Na een eerste studie op Harvard werkte hij een aantal jaar als chemicus,
voor hij in 1961 taalkunde ging studeren. Met zijn masterscriptie baarde hij al enig opzien.
Hij toonde aan dat het dialect van het eiland Martha’s Vineyard door de lokale bevolking
af en toe werd gebruikt om zich af te zetten tegen de toeristen.
Sindsdien onderzocht Labov allerlei aspecten van de Engelse taal. Hij zette zich bij
voorbeeld in voor de erkenning van het feit dat het Engels van zwarte Amerikanen niet
slechts een verzameling ongrammaticale kreten was, maar een eigen systeem had – wat
er mede voor zorgde dat zwarte Amerikanen trotser werden op hun eigen taalgebruik, en
dat hun taal ook in het onderwijs serieuzer genomen werd.
Daarnaast liet hij zien dat de dialecten van de grote Amerikaanse steden nog altijd uit
elkaar groeien, dat het taalgebruik van mensen van alles weerspiegelt over sociale ver
houdingen, en meer, waarmee hij de stevige funderingen legde voor de tak van weten
schap die sociolinguïstiek genoemd wordt. Zijn belangrijkste boeken zijn: The Social Stratification of English in New York City (1966), Language in the Inner City. Studies in Black English
Vernacular (1972), Principles of Linguistic Change (drie delen, 1994-2010) en The Atlas of North
American English (2006). Labov is sinds de jaren zestig geregeld in Nederland geweest, in
het begin vooral op uitnodiging van de bekende dialectologe Jo Daan (1910-2006).
Labov is tweemaal getrouwd: met de taalkundige Teresa Gnasso en (nog steeds) met
de taalkundige Gillian Sankoff.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Labov liet daarmee zien dat er veel
structuur zat in al de New Yorkse varianten die de inwoners zelf zo lelijk vonden: alle New Yorkers gebruikten, hoe
deftig en geleerd ook, af en toe New
Yorkse elementen, maar konden de
mate waarin ze dat deden heel nauwkeurig afstemmen op de situatie. “We
hadden dit onderzoek overal kunnen
doen”, zegt Labov nu. “Maar omdat ik
aan de Columbia Universiteit in New
York studeerde, was het logisch om mijn
onderzoek daar te doen. Later hebben
we soortgelijke patronen ook gevonden
in onder andere Glasgow, Rio de Janeiro, Tokio en Caïro.”


Achter s tandsm i l i eus

In de decennia na zijn proefschrift is
Labov uitgegroeid tot de vader van de
sociolinguïstiek, het onderzoek naar de
manier waarop taal functioneert in de
maatschappij. Behalve naar Amerikaanse dialecten deed hij ook onderzoek
naar onder andere de manier waarop
mensen hun levensverhalen vertellen en
het taalgebruik van zwarte Amerikanen.
Bovendien deed hij praktisch onderzoek
naar de vraag hoe we geletterdheid
kunnen bevorderen bij kinderen uit achterstandsmilieus.
Wat zou hij nu anders doen? “In 1966
ging ik uit van mijn eigen indrukken om
te bepalen waar in de mond iemand een
stuk of vijf, zes verschillende klinkers
uitsprak. Tegenwoordig beschikken we
over automatische meetmethoden die in
een oogwenk de ongeveer tienduizend
klinkers die iemand in een uur zegt,
kunnen meten. Omdat in het (Amerikaanse) Engels vooral de klinkers erg
veranderlijk zijn, konden we daardoor
heel precies in kaart brengen hoe taal
verandert.”



Leven en dood

Ondanks zijn gevorderde leeftijd is
Labov nog steeds zeer actief. In de afgelopen vijf jaar voltooide hij twee levenswerken: een grote Atlas van de dialecten
van Noord-Amerika, waarin nauwkeurig
in kaart wordt gebracht hoe de Amerikaanse dialecten langzaam maar zeker
uit elkaar drijven, en het forse derde
deel van zijn Principes van taalverandering, waarin hij zeer gedetailleerd nagaat welke factoren verantwoordelijk
zijn voor het feit dat elke menselijke
taal voortdurend verandert.
Op dit moment zegt Labov bezig te
zijn met nóg een groot boek, The Language of Life and Death (‘De taal van leven
en dood’), over de manier waarop mensen hun levensverhalen vertellen. Ook
dat onderzoek komt voort uit de studie

naar New York. Labov ontdekte dat
mensen veel minder op hun taal letten
als hij hun de vraag stelde: “Hebt u weleens iets meegemaakt waarbij u dacht:
nu ben ik er geweest?” De meeste mensen blijken die vraag bevestigend te
kunnen beantwoorden. Wanneer ze
erover vertellen, worden ze zó meegesleept door hun gevoelens dat ze de
microfoon vergeten.
Labov vindt dat het leven als taalkundige hem grote voldoening heeft gebracht: “Ik zei vroeger tegen mijn studenten weleens dat ze zichzelf de volgende vraag moesten stellen: ‘Zal ik, als
ik op mijn zeventigste terugkijk, kunnen
zeggen dat ik mijn leven goed besteed
heb?’ Ik ben nu al een stuk ouder dan
zeventig, maar mijn antwoord op die

vraag is nooit veranderd.”

Uit Labovs proefschrift over de New Yorkse r
“Als de meeste New Yorkers zeggen dat buitenstaanders het accent van New York veraf
schuwen, beschrijven ze vermoedelijk hun eigen houding. Maar of hun mening over de
visie van buitenstaanders nu een projectie van hun eigen gevoel is of niet, New Yorkers zelf
vertonen een diepgewortelde vijandigheid tegenover het plat New Yorks die op talloze
manieren aan de oppervlakte komt. De term ‘taalkundige zelfhaat’ is niet te extreem voor
wat uit de vraaggesprekken blijkt. Slechts 14 New Yorkers drukten zich gunstig uit over het
accent van New York; 9 waren er neutraal, en 23 drukten duidelijke afkeer uit. Deze open
lijke reacties stemmen overeen met het fonologische gedrag en de onbewuste subjectieve
reacties die in de voorafgaande hoofdstukken van deze studie aan de orde zijn gekomen.
De termen die New Yorkers toepassen op het stadsdialect geven een indicatie van de
heftigheid van hun reactie: ‘Het is vreselijk’, ‘verwrongen’, ‘ontzettend achteloos’, ‘slor
dig’, ‘het is afschuwelijk’, ‘rotzooi!’ (…)
De negatieve houding tegenover het accent van de stad New York is zelfs doorgedron
gen tot degenen die de stad nooit verlaten hebben. Een oudere dame van Italiaanse af
komst die de lagere school niet heeft afgemaakt, nog steeds niet kan lezen en nooit een
voet buiten de stadsgrenzen gezet heeft, zei in antwoord op een vraag van de intervie
wer: ‘Buiten de stad praten ze netter.’”
(Vertaling: Marc van Oostendorp)
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Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

Waden door een
ondiepe rivier

Abel Tasman inderdaad Tasmanië ontdekt?
Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de
vinger over de landkaart gaat. Riemer Reinsma
gaat er in zijn rubriek ‘Namen op de kaart’
op in.



Co e vo rd en en  Oxfo r d

Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat
voorden hun naam kregen op grond van
uiteenlopende kenmerken. Bij Bredevoort was dat dus de breedte, en bij
Stevoort ging het om het soort rivierbedding. Zulke informatie was handig
als je zonder problemen naar de overkant wilde komen. Prettig om te weten
was ook dat het rivierwater helder was,
zodat je goed kon zien waar je liep, zoals in Lichtenvoorde (licht is hier ‘helder’). Elders was het uitkijken geblazen,
356
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O

oit was het een bekend begrip,
de ‘voorde’ (ook: ‘voord’, of
‘voort’). Maar weet tegenwoordig nog wel iedereen wat het is?
In het dagelijks taalverkeer is het woord
vrijwel een fantoom geworden, al staat
het nog wel in Van Dale: “doorwaadbare plaats in een beek of rivier”. Voorden – meestal op natuurlijke wijze ontstaan – waren de voorlopers van bruggen. Nog in de twaalfde eeuw waren
bruggen zeldzaam, pas in de dertiende
eeuw begon men ze op wat grotere
schaal te bouwen.
Aan het bestaan van die oude manier
van het water oversteken worden we
veelvuldig herinnerd door plaatsnamen
die het woord voorde of voort bevatten,
of iets wat daarmee verwant is. Zulke
plaatsnamen komen behalve in Nederland en Vlaanderen ook voor in andere
landen waar een Germaanse taal gesproken wordt. Soms met opmerkelijke
parallellen: naast het Nederlandse
Bredevoort (‘brede voorde’) hebben we
het Britse Bradford (met eenzelfde betekenis), naast Steenvoorde (in België en
in Frans-Vlaanderen) het Luxemburgse
Steinfort en het Britse Stanford. Het
Frans-Vlaamse Steenvoorde heet zo omdat vlak bij de voorde de puinhopen van
een Romeins fort (‘steen’) lagen. Maar
van de Belgische plaatsen Stevoort en
Steivoort (de n is naderhand verdwenen) weten we dat men daar stenen in
de rivierbedding had gedeponeerd om
het oversteken te vergemakkelijken.
Nog een andere internationale parallel:
naast het Belgische dorp Voorde is er de
Duitse stad Fürth.

Koeien steken een voorde over.

zoals blijkt uit de naam Blackford (in
Schotland): deze voorde lag in een
veenrivier, met zwart en ondoorzichtig
water.
Andere voorden werden genoemd
naar het soort vee dat er placht over te
steken, en hier is Coevorden (een voorde voor koeien) mooi te vergelijken met
het Britse Oxford en het Duitse Ochsenfurt (alle twee met dezelfde betekenis,
verwijzend naar ossen). In dit rijtje past
trouwens ook het Friese Koufurd, al is
dit niet de naam van een plááts geworden maar van een meertje (sinds 2007
gespeld als De Kûfurd). Ook varkens
werden langs voorden gevoerd, zoals in
het West-Vlaamse Zwijnvoorde. Deze
plaats heeft een Duitse zuster: Schweinfurt.


M i n d e r pr a k ti sc h

Maar er zijn ook namen met een minder
directe praktische inslag. Die gaan bijvoorbeeld terug op namen van personen of volksstammen. Frankfurt betekent ‘Frankenvoorde’. Vlak ten noorden
van deze voorde (in de Main), op de

plaats waar nu de domkerk staat, hadden de Frankische koningen in 794 een
paleis: Franconofurd.
Voorden werden ook weleens genoemd naar de rivier waarin ze lagen.
Bijvoorbeeld Amersfoort. Men vermoedt
dat Amer een oude naam was voor wat
nu de Barneveldse Beek heet. Die vloeide samen met de Lunterse Beek, waarna het geheel verder stroomde onder
de naam Eem. Ook werden ze soms
vernoemd naar een persoon, meestal
iemand die er woonde of er grond bezat. In Duivenvoorde zit bijvoorbeeld
de mannennaam Doeve.
Maar hoe zit het dan met Zandvoort?
Daar is toch in geen velden of wegen
een rivier te bekennen? Hier moet de
betekenisomschrijving van het woord
voorde ietsje anders luiden, zo melden
Gerald van Berkel en Kees Samplonius
in hun boek Nederlandse plaatsnamen.
Namelijk: “droge weg door een nat
gebied”. Waden was hier niet nodig,
het ging om een zandweg door een

moeras.

Smakelijk!
‘H

Oproep: eetspreuken

Jaap de Jong

ere zegen deze spijze amen!’
Hoe begint bij u straks het
kerstdiner? Met een openingsgebed, het Onze Vader, een weesgegroetje, een gedicht? Met een plechtige
stilte? Zegt u ‘Eet smakelijk’, of vindt u
dat juist te onsmakelijk en zó burgerlijk
dat u als u dat hoort al gegeten en gedronken hebt?
Vrienden met jonge kinderen pakken
de handen van de tafelgenoten naast
zich vast en zeggen, de handen heen en
weer bewegend op het ritme van de
spreuk: “Een twee drie – bon appétit –
een twee drie: eet smakelijk!”
Als mijn vader in een jolige bui was,
klonk het: “Eet ze met hapjes, drink ze

Redactie Onze Taal

met slokjes, en stik niet in de brokjes.”
En als er in een Limburgs gezin weleens
weinig tijd en eerbied was, werd het:
“Vader en Zoon Pipo de kloon” (voor ‘In
de naam van de Vader, de Zoon, en van
de Heilige Geest. Amen.’).
Welke frasen klinken tussendoor bij u
aan tafel? ‘Smakelijke voortzetting’? Of
misschien wel de ironische afkorting
‘Smavo’?
En hoe rondt u de maaltijd verbaal
af? ‘Het moge u wel bekomen’? ‘Goede
bekomst’? Of wordt het allemaal wat
plastischer met ‘Fijne spijsvertering’ en
‘Dat het maar goed mag zakken’? Of
speelt u een rijmende troefkaart uit,
zoals deze:

Sinds de jaren zeventig, toen Inez van
Eijk haar verzameling eetspreuken publiceerde in haar boek Dooddoeners en
stoplappen, zijn er vast weer smakelijke
nieuwe openings- en slotformules, eetspreuken en -gebruiken bij gekomen.
Meld ze via www.onzetaal.nl/smakelijk,
of stuur ze naar Redactie Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag (o.v.v.
de plaats en periode waarin de wensen
werden gebruikt). Ook spreuken van
kinderdagverblijven zijn welkom. Alvast

onze hartelijke dank!

Tamtam

Eisen aan Engelstalig onderwijs

E

r moeten kwaliteitseisen worden gesteld aan Engelstalige opleidingen in het
hoger onderwijs. Dat stelt de Onderwijsraad, het adviesorgaan voor de regering
op het gebied van onderwijs, in een onlangs verschenen advies aan de Eerste
Kamer.
De Onderwijsraad doet enkele aanbevelingen om de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige Engelstalige opleidingen te bevorderen en tegelijk de positie van
het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap te waarborgen. Zo zouden alle
onderwijsinstellingen moeten uitleggen wat hun visie is op internationalisering en
het gebruik van talen – iets wat nu lang niet altijd gebeurt. Verder wordt, als het
aan de raad ligt, aan aankomend studenten gevraagd een Engelse taaltoets af te
leggen, en komen er taaleisen voor docenten die in het Engelstalig onderwijs werkzaam zijn. Deze eisen moeten bovendien worden opgenomen in de al bestaande
zogeheten basiskwalificatie onderwijs, de minimale didactische vaardigheden waarover docenten in het hoger onderwijs moeten beschikken. Ook moeten buitenlandse studenten en docenten die langer dan een jaar in Nederland hoger onderwijs
volgen of geven, voldoende gelegenheid krijgen om zich de Nederlandse taal eigen
te maken.
De Eerste Kamer gaat nu eerst een reactie vragen aan minister Van Bijsterveldt
(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en zal daarna het advies bespreken.

En verder:
Uitstekelbaars Verschillende media berichtten over het woord uitstekelbaars,
dat iedere avond te horen is in De wereld draait door. Op de website van HP/
De Tijd konden mensen laten weten wat
ze van het woord vinden: maar liefst
79% vond het “Irritandpasta” en 21%
koos voor “Wat een leuke vondst!”

Ik ben verzadigd en verkwikt
en aanmerkelijk aangedikt
en voor de afwas niet geschikt.

Nederlands in Brussel Zo’n 40.000
Brusselaars volgen Nederlandse les buiten het leerplichtonderwijs. Tien jaar
geleden waren dat er nog maar 15.000.
De meesten volgen de lessen om hun
positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Juridische
bijsluiters

D

e beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft een
aantal zogenoemde juridische bijsluiters
gemaakt om mensen met schulden in
eenvoudige taal uitleg te geven over
een aanzegging tot ontruiming, de overhandiging van een vonnis of een dreigend beslag op bankrekening, loon,
auto of inboedel.
Veel mensen met schuldproblemen
begrijpen de officiële, ambtelijke taal in
deurwaardersdocumenten onvoldoende,
en ook de mondelinge toelichting van
de deurwaarder komt niet altijd goed
over door de stress en de emoties die
vaak met deze ontmoetingen gepaard
gaan. “Via de bijsluiter wordt een schuldenaar nog eens extra en in duidelijke
bewoordingen geïnformeerd, zodat de
kans toeneemt dat hij het nodige doet
om de schade te beperken. Dat kan een
hoop onnodig leed voorkomen”, aldus
KBvG-voorzitter John Wisseborn.
Er zijn vijf juridische bijsluiters
beschikbaar, elk in zes talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks en
Arabisch.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.
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Aanbiedingen voor lezers
Taalagenda

Rijmelarij

D

e Taalagenda
2012, een fraaie
bureau-agenda in
ringband, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze Taal
van het Nederlands
heeft. Een heel jaar
lang kunt u genieten van boeiende en on
verwachte weetjes over woorden en uit
drukkingen, profiteren van nuttige tips en
taaladviezen en uw taalgevoel trainen met
puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt na
tuurlijk óók nog uw dagelijkse en wekelijkse
afspraken in de agenda bijhouden.

Thuisgestuurd voor e 12,90
Taalagenda 2012 (bureau-agenda in ringband)
is verschenen bij Bekking & Blitz. Prijs:  12,90.
België:  18,90. Bestelcode: agenda.

Spellingcursus op usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op laptop
of pc, dat kan met de
digitale spellingcursus
van communicatiebureau Hendrikx
Van der Spek en Onze
Taal. In korte modules worden de belangrijk
ste onderwerpen van onze spelling uitgelegd:
c’s en k’s, d’s en t’s, tussen-n en tussen-s,
hoofdletters, aaneenschrijfregels, enz. Boven
dien wordt er ingegaan op interpunctie en
taalkwesties als hen/hun en dat/wat. Alle les
stof kan geoefend worden. De gehele cursus
is in twee à drie uur te doorlopen en hij wordt
afgerond met een eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook te gebruiken voor ei
gen data), en is geschikt voor alle besturings
systemen.

Thuisbezorgd voor e 17,50
De spellingstick kost  17,50. België:  18,50.
Bestelcode: spellingstick.

Spreekwoorden Erasmus

R

ijmelarij is een
eenvoudig te
spelen gezelschaps
spel, waarbij het
aankomt op rijm
vaardigheid, woord
kennis en een goed
geheugen. Het spel
bestaat uit 51 kaart
jes met daarop een rijmklank – bijvoor
beeld aus, oen en oos – en het is de bedoe
ling om om beurten een woord te noe
men dat daarop rijmt, tot er iemand met
zijn mond vol tanden staat of een ver
keerd woord noemt. De winnaar krijgt het
kaartje; wie het eerst tien kaartjes heeft,
wint het spel. Per beurt komen steeds
twee spelers in actie, maar het spel kan
ook in grote groepen gespeeld worden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Rijmelarij is een uitgave van Dubbel Zes.
Prijs:  10,95. België:  11,95. Bestelcode:
rijmelarij.

I

edereen kent ze:
moeilijk uit
spreekbare zinnen
als ‘De kat krabt de
krullen van de
trap’, ‘Moeder
sneed zeven sche
ve sneden brood’
en ‘De knecht
snijdt recht en de
meid snijdt scheef.’ Het spelletje Tongbrekers bestaat uit 48 kaartjes met dit soort
struikel- en stuiterzinnen. Wie de soepel
ste tong heeft, wint de meeste kaartjes en
mag zich winnaar noemen. Voor spelers
van alle leeftijden.

Thuisbezorgd voor e 10,95
Tongbrekers is een uitgave van Dubbel Zes.
Onze Taal-prijs:  10,95. België:  11,95.
Bestelcode: tongbrekers.

U kunt de boeken etc. bestellen door overmaking van het bedrag op een van onderstaande rekeningen o.v.v. de bestelcode en uw lidnummer of adres. Genoemde prijzen
gelden voor Nederland dan wel België. Toezending gebeurt zonder verdere kosten.
Nederland: rekening 4265902 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.
België: postrekening BE97 0001 6355 6649.
Overige landen: prijs en bestelinformatie op aanvraag bij het secretariaat
(administratie@onzetaal.nl).
O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 2

n 1500 verscheen de
eerste uitgave van de
Adagia van Erasmus
(1466-1536), een verza
meling van 824 citaten
– spreekwoorden, ge
zegden en aforismen –
die hij had verzameld uit
klassieke werken. Hij
voorzag de citaten van uitgebreide toelich
tingen, waarin hij vaak ook zijn visie gaf op
morele en politieke onderwerpen, en op
het functioneren van kerk en staat. Het
boek bleek de eerste bestseller in de ge
schiedenis van de boekdrukkunst. Erasmus
bleef zijn hele leven aan de Adagia werken;
bij zijn dood omvatte de verzameling 4151
spreekwoorden. Een ruime selectie daaruit
is nu uitgebracht als onderdeel van de ‘Ver
zamelde werken’, die worden gepubliceerd
door Athenaeum – Polak & Van Gennep.
De adagia werden uit het Latijn vertaald en
toegelicht door Jeanine De Landtsheer. Zie
ook de rubriek ‘InZicht’ op blz. 363.

Thuisgestuurd voor e 34,95

Tongbrekers

B estelinformatie
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Adagia verscheen bij Athenaeum – Polak &
Van Gennep (gebonden, 757 blz.). Prijs:
 34,95. België:  37,95. Bestelcode: adagia.

Boekwoorden

D

e wereld van het
boek wordt be
volkt door bibliofielen,
antiquaren, boekverko
pers, typografen, druk
kers en binders, en die
hebben een eigen
woordenschat. Die
woorden staan centraal
in het Boekwoordenwoordenboek van boekhistoricus J.A. Bron
gers. Het geeft tekst en uitleg over woor
den die te maken hebben met schrift, tekst,
illustratie, uitgeven, drukken, binden, boek
handel en bibliotheken, waarbij ook ency
clopedische informatie wordt gegeven die
je niet snel in een woordenboek verwacht.
Naast de lemma’s over boekentermen zijn
ook korte biografietjes van bekende men
sen uit het boekenvak opgenomen. Herzie
ne en (nu) geïllustreerde heruitgave; eerde
re edities verschenen in 1989 en 1996.

e 4,– korting voor leden: e 25,90
Boekwoorden-woordenboek is een uitgave
van Bekking & Blitz (ca. 400 blz., winkelprijs:
 29,90). Onze Taal-prijs:  25,90. België:
 28,90. Bestelcode: boekwoorden.

Etymologisch
standaardwerk

T

wee jaar geleden
verscheen het vier
de en laatste deel van
het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), een veel
geprezen standaard
werk waarin de oor
sprong en ontwikke
ling van bijna vijftienduizend Nederlandse
woorden besproken wordt. Niet alleen de
oudste dateringen worden daarbij vermeld,
maar ook de betekenisveranderingen die
de woorden hebben doorgemaakt, en de
historische en taalkundige ontwikkelingen
die daarop van invloed zijn geweest.
Lezers van Onze Taal kunnen het volledi
ge EWN nu met korting bestellen.

Prijs verlaagd naar e 180,–
Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is een uitgave van Amsterdam Universi
ty Press (gebonden, vier delen, totaal 2766
blz.). Prijs: was  220,–; nu  180,–. België:
 195,–. Bestelcode: EWN.

‘Ruggespraak’
gebundeld

“R

eptielen spot
ten met Staats
bosbeheer”, “Training
ouderenmishande
ling”, “Gevreesd weg
dek”. Al meer dan
twintig jaar ontvangt
de redactie van het
tijdschrift Onze Taal
maandelijks een dik
pak knipsels met allerlei taalkronkels uit
de media. Alleen de grappigste worden
geselecteerd voor de befaamde rubriek
‘Ruggespraak’, achter op het tijdschrift.
En de allergrappigste daaruit vindt u terug
in het nieuwe boekje Man schiet niet in knie.
Om duidelijk te maken wat er nu precies
misgaat in al die taalkronkels, wordt de
taalkundige achtergrond van veelvoorkomende misgrepen toegelicht in korte,
luchtige kaderteksten. Met speciaal voor
dit boek gemaakte illustraties van Hein de
Kort.

Thuisgestuurd voor e 9,90
Man schiet niet in knie is een uitgave van
Bekking & Blitz (gelijmd, 96 blz.). Prijs:
 9,90. België:  11,50.
Bestelcode: niet in knie.

Opvallende namen

G

riezel, Billekens,
Geringewaarde,
Ghyllebert, Hangjas,
Kaasschieter … Genea
loog Jan Spendel kwam
door de jaren heen bij
zijn naspeuringen in
archieven heel wat
vreemde achternamen
tegen. In zijn boek Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen heeft hij er
enige honderden verzameld en toegelicht.
Ook voornaam-achternaam-combinaties
als Sietse Vliegen, Con Domen, Constant de
Klos en Aart Beving komen in zijn boek aan
bod. Zie ook Onze Taal november (blz. 330).

uit een tijd dat ons
land op dat gebied een
wereldmacht was. Als
lezer word je door
Winschooten bijna de
zeventiende eeuw in
gesleurd door de vele
anekdotes, de talrijke
voorbeelden van gro
ve en volkstaal en zijn
ondeugende grapjes. Zelfs erotiek en taboe
woorden gaat hij niet uit de weg.
De Seeman is het oudste eentalige woor
denboek van het Nederlands, maar verou
derd doet het bepaald niet aan, ook dankzij
de deskundige hertaling. Zie ook het artikel
over dit boek in het novembernummer van
Onze Taal.

Thuisgestuurd voor e 20,–

Van e 39,50 voor e 34,50

Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen is een uitgave van Gopher (gelijmd,
216 blz.). Winkelprijs:  16,50. Thuisgestuurd
voor  20,–. België:  24,–. Bestelcode:
namen.

Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus
à Winschooten is een uitgave van Walburg
Pers (gebonden, 328 blz.). Prijs:  34,50.
België:  40,50. Bestelcode: Seeman.

Witte Boekje herzien

V

orige maand ver
scheen er een her
ziene editie van het
Witte Boekje, waar
van de eerste druk in
2006 is uitgekomen.
Er zijn een paar dui
zend woorden toege
voegd, en de regels
zijn uitgebreider en
duidelijker geformuleerd. Inhoudelijk zijn
de spellingregels niet gewijzigd; wel wor
den verschillende detailkwesties verder
uitgediept. Ook de opzet van het boekje is
gelijk gebleven. Zie voor meer informatie
ook de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het
novembernummer.

Thuisgestuurd voor e 24,99
Het Witte Boekje is een uitgave van
Unieboek | Het Spectrum (gebonden, 772
blz.). Winkelprijs:  24,99. België:  27,99.
Bestelcode: witte boekje.

Zeemanstaal

W

igardus à Winschooten, de schrijver
van het bijzondere woordenboek Seeman, was een ervaren schoolmeester, die
wist hoe hij zijn gehoor bij de les kon hou
den. Daardoor vormt de Seeman niet alleen
een waardevolle verzameling zeemanstaal

Rare woorden

B

ehaspelen, onk,
vek: jarenlang
stond NRC Handelsblad-essayist en
-columnist Guus
Middag in Onze Taal
stil bij dergelijke
fascinerende, uit
gedichten afkomstige woorden. Hij ging
op zoek naar de verhalen achter al die
woorden, en beschreef zijn bevindingen
op een typerende manier: puntig, precies
en geestig.
De vijftig beste afleveringen uit dit fa
meuze ‘Woordenboek van de poëzie’, zoals
de serie in Onze Taal heette, zijn nu bijeen
gebracht in een boek: het Rarewoordenboek, dat vorige maand verscheen. Het is
een must voor iedereen die niet alleen over
taal wil lezen, maar tegelijk ook van taal wil
genieten.
Door de schitterende typografische
kleurenillustraties die speciaal bij elk
raar woord zijn gemaakt, is het ook heel
aantrekkelijk als cadeauboek. Zie ook
het interview met Guus Middag in het
novembernummer van Onze Taal.

Thuisgestuurd voor e 19,90
Rarewoordenboek. Van bereshit tot 
zeeajuin van Guus Middag verscheen
bij Van Oorschot (gelijmd, 240 blz.)
Prijs:  19,90. België:  23,90.
Bestelcode: rare woorden.
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Arjen van Veelen

Ingepakt

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

“H

et is weer zover,” juicht
modewebsite Followfashion.nl (“hét platform
voor Fashion Followers”), “H&M heeft
een nieuwe Conscious Collectie gelanceerd!” De nieuwe kledinglijn is “helemaal duurzaam”, maar beslist niet suf:
“Bij duurzame kleding denk je snel aan
geiten wollen sokken [sic], maar deze
collectie is een lust voor het oog.”
Het is weer zover: duurzame mode.
Zien die mensen zelf niet dat duurzame mode niet kan bestaan? Zien ze niet
dat het vréémd is om elk seizoen reclame te maken voor de lancering van
weer een nieuwe duurzame collectie?
Waarna de oude duurzame collectie,
toch niet zo duurzaam, de prullenbak in
gaat?
Duurzame mode is net zoiets als trage bliksem of een eeuwenoude hype.
Duurzaam betekent hier dus niet: ‘blijvend’, ‘houdbaar’ of ‘bestendig’. Duurzaam betekent: dat er minder slaven
dan gebruikelijk voor zijn ingezet. Dat
het milieu minder dan normaliter verontreinigd werd. Duurzaam is: ‘minder
verschrikkelijk’.

Teksten laten
corrigeren
De Taaladviesdienst van het Genoot
schap Onze Taal corrigeert al 25 jaar tek
sten. Met onze taalkennis en ons taalge
voel, ons scherpe oog en onze prakti
sche instelling kunnen wij ervoor zorgen
dat uw tekst foutloos en prettig leesbaar
is.
Wij letten voor u op:
• correcte spelling
• leestekens
• de juiste zinsbouw
• duidelijke verwijzingen
• aantrekkelijke formulering
• logische opbouw
• inhoudelijke juistheid
Wilt u weten hoe we u precies kunnen
helpen? Vraag ons dan om meer infor
matie of een vrijblijvende offerte: 070 356 12 20 of taaladvies@onzetaal.nl.

360

O n z e Ta a l 2 0 1 1 • 1 2



m i s h a n d e l d wo o r d

Een andere term voor minder verschrikkelijke mode
is ethical fashion. Er komt
veel ‘biokatoen’ bij kijken.
Duurzaam is eenzelfde
soort woord als fair of eerlijk of vriendelijk (zoals in:
milieuvriendelijk). Die ooit
zo onschuldige woordjes
zijn ontvoerd en misbruikt
en zullen nooit meer geheel
de oude worden.
Ook de winkel LaDress
introduceert eco-jurkjes,
schrijft Followfashion.nl.
“LaDress gaat voor natural!
De webshop introduceert
een reeks eco-chique tuniekjes.” Natural. Ook zo’n
mishandeld woord. (Oké,
“eco-chique tuniekjes” – dat
is bekoorlijk verwoord.)
Het grappige van fair,
eerlijk, eco, duurzaam,
ethisch en vriendelijk is dat
je, door deze etiketten te
gebruiken voor een specia- Koffie van Starbucks.
le collectie, automatisch
mer, ook zo’n prachtige, cultuurfilosofitoegeeft dat de rest van je collectie kensche term). Voor de andere helft dus
nelijk níét fair, eerlijk, eco, duurzaam,
niet. En door dat hele afvalpakket te
ethisch en vriendelijk is. Wel zo helder.
kopen bij Starbucks, help je mee om de
Soms is zelfs de duurzame collectie
planeet te helpen.
niet helemaal duurzaam. Dat zei CataMeer uitleg staat op de Starbucksrina Midby, de trendcoördinator van
servetjes. Daar lees je deze magische
H&M, dit voorjaar in dagblad Trouw.
formule: “Less napkins. More plants.
Honderd procent duurzaam, dat werd
More planet.”
te duur. “We willen het betaalbaar
Dus: minder servetjes betekent méér
houden, duurzame mode democratiplanten en ook méér planeet. Vraag niet
seren.” (Nog zo’n gekaapt woordje,
waarom op een servetje de tekst “mindemocratie. Maar dat is weer een ander
der servetjes” staat. Vraag niet hoe je
verhaal.)
door het kopen van servetjes meer plan S ta r b u c k s
ten krijgt. Vraag niet hoe al die servetjes
Maar de eerste oekaze zou uitgaan
zorgen voor meer planeet. Vraag niet
naar Starbucks. Wie een beker koffie
wat planeet is.
bij Starbucks koopt, krijgt een wegJe snapt heus wel wat er wordt bewerpbeker met een wegwerphoudertje
doeld. Drink nou maar gewoon je kofplus een wegwerpservetje en een wegfie.
werpsuikerzakje en een wegwerproerEn anders haal je je bakkie maar bij
staafje en een wegwerpkuipje melk.
de Coffee Company. Daar krijg je je
Op de kartonnen houdertjes staat
beker mee in een bruine, papieren tas.
deze tekst: “60% post-consumer fiber
Op de zijkant staat slechts geschreven,
sleeve. Help us help the planet.” Dat
in witte letters: “kleine bruine coffeeweggooikartonnetje is dus voor de helft
tas”. Koddig, wellicht, maar geen woord

van gerecycled materiaal (post-consugelogen.

Foto: Saskia Aukema

Minder servetjes,
meer planeet

consument informeren, maar bovenal moeten ze

Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend
kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen
behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt
iedereen uit te reageren.

E

Hom of kuit

Noem geesteszieke
‘cliënten’ weer ‘patiënt’

en zieke die voor de genezing
van zijn kwaal hulp zoekt bij een
dokter heet een ‘patiënt’, behalve
als die kwaal niet lichamelijk maar
geestelijk is. Dan heet hij ‘cliënt’. Is dit
onderscheid, dat we van de Amerikanen hebben overgenomen, wenselijk?
Of kunnen geesteszieken beter weer
‘patiënt’ genoemd worden?

Voorstander

Het idee om lijders aan een geestelijke
kwaal ‘cliënt’ te noemen, komt vast niet
van een dokter. Want een dokter, een
echte dokter, beschouwt zichzelf niet als
een winkelbediende, die zijn klantjes
naar de mond praat en zijn missie geslaagd acht als ze, met achterlating van
zo veel mogelijk geld, gelukkig weghuppelen. Een dokter probeert lijdenden
van hun kwaal te genezen, zoals een

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 353)

A. Spelling
1. a. ballotagecommissie
2. a. boetiek
3. a. Eerste Kamerlid
4. b. malaria-epidemie
5. c. y-as
B. Woordenschat
1. a. persoon van onbepaald geslacht
2. b. iemand die aan allerlei ziekten
		 denkt te lijden
3. a. druk praten
4. b. mager
C. Zoek de fouten
1. lastig parket; 65-plusser; geen komma
voor die; kerstmannenkostuum; kwijtgeraakt.
2. behoorde tot de beste of was een van
de beste; rond Voorburg óf in Voorburg
en omstreken; al jaren in plaats van
tot in lengte van dagen (‘tot in de verre
toekomst’); kerstmannen; fronste;
rafelige.
D. Extra
Krediet gaat via het Frans op het Italiaan
se credito terug. Kapitaal is op het Latijn
se caput voor ‘hoofd’ terug te voeren.

Bewoners van een psychiatrische inrichting in de beroemde film One Flew over the Cuckoo’s Nest (1975).

docent probeert zijn leerlingen iets te
leren.
De nieuwe term komt waarschijnlijk
ook niet van de geesteszieken zelf. Uit
Amerikaans onderzoek blijkt tenminste
dat zij een grondige hekel hebben aan
cliënt. En dat is helemaal niet zo gek.
Want de term cliënt accentueert het vrijblijvende karakter van het ziektebeeld.
Alsof de geesteszieke zich afvraagt of hij
nu eens een Nespresso-apparaat of een
stukje depressiemanagement zal inkopen. Eigenlijk is dat hele cliënt een miskenning van de ernst van geestelijk lijden, en dus denigrerend. Geen wonder
dat de minister minder voor cliënten wil
uitgeven dan voor patiënten.

Tegenstander

Het is niet voor niets dat in de geestelijke gezondheidszorg de term patiënt is
vervangen door cliënt. Juist geesteszieken – alleen dat woord al – hadden en
hebben het meest te lijden van discriminatie. Om dat in te zien hoef je alleen
maar de gevoelswaarde van woorden
als gek, waanzinnig, krankzinnig en ja,
ook geesteszieke, te proeven. Hoe minder mensen met een geestelijke afwijking gemedicaliseerd worden, hoe beter.
De term cliënt kan daarbij helpen.
Maar er is meer. Patiënt betekent niet
alleen ‘lijder’ maar ook ‘iemand die iets
ondergaat’; het woord benadrukt dus de
passieve kant van de zieke. En dat is in
het geval van de meeste geesteszieken
niet alleen contraproductief maar ook
onterecht, omdat zij wel degelijk zelf
iets aan hun toestand kunnen doen. De

behandelaar is iemand die het genezingsproces hoogstens begeleidt en ondersteunt. Beter worden doe je zelf. Nu
we weten hoeveel patiënten zelf kunnen
doen, ook als hun klachten van lichamelijke aard zijn, kunnen we beter juist
ook hen ‘cliënt’ gaan noemen.
Wat vindt u ervan? Moet
het woord cliënt uit de
geestelijke gezondheidszorg verdwijnen?
Geef voor 20 december uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘Liever patiënt’ of ‘Liever cliënt’
naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In
de volgende aflevering de uitslag. 

Uitslag vorige stemming
Sommige televisiepresentatoren spre
ken erg snel. Zou het langzamer moe
ten? Dat was vorige maand de vraag.
Ongeveer tweederde van de inzenders
(63 van de 92) vindt dat omwille van de
verstaanbaarheid een goed idee.
Op het internetforum merkten som
migen op dat een hoog spreektempo
op de radio nóg veel storender is. Daar
hebben de luisteraars tenslotte geen
steun aan het beeld, in dit geval: van
het articulerende hoofd. Eenderde (29
mensen) stoort zich niet aan het tempo
of stelt snelheid zelfs op prijs.
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Taal met toekomst
Donderdag 2 februari
CineMec in Ede

Met Philip Freriks,
Mensje van Keulen
en Peter Buwalda

Hoe ziet uw les Nederlands er volgend jaar uit? Weet u wat er speelt bij uw
leerlingen en hoe u hen betrekt bij de les? Aan welke nieuwe eisen moet u
voldoen?

Voor en door docenten Nederlands in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
Tijdens het ThiemeMeulenhoff Congres Nederlands 2012 krijgt u in één dag
houvast, inspiratie en uitdaging voor uw ‘Taal met toekomst’.
samen met uw collega’s uit heel Nederland
alles over de nieuwste ontwikkelingen en eisen
werkvormen om het vak Nederlands voor leerlingen van nu aantrekkelijk te maken
speciaal voor mbo: referentiekader taal, centrale examinering en niveaubepaling
speciaal voor vo: referentiekader taal, het nieuwe examen en nieuwe media.

Kijk voor meer informatie en een inschrijfformulier op

www.congresnederlands.nl

Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en

Adagia van Erasmus

België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo
volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp

B

oeken over spreekwoorden zijn populair. Dat is tegenwoordig zo, en vijfhonderd
jaar geleden was dat niet anders. Want toen, in 1500, verscheen de eerste editie
van een door Erasmus (1466?-1536) samengestelde bundeling van 824 uit klassie
ke werken afkomstige spreekwoorden, metaforen, gezegden en aforismen, getiteld
Adagiorum collectanea (‘Een verzameling spreekwoorden’). Het boek, waarin Erasmus
de ‘adagia’ kort verklaarde, was onmiddellijk een groot succes onder geleerden en
studenten. Het wordt wel beschouwd als de eerste bestseller in de geschiedenis van
de boekdrukkunst.
Ondanks de verkoopcijfers was Erasmus helemaal niet tevreden met zijn werk. De
beschrijvingen waren hem veel te summier: ze gaven enkel een verklaring van de bete
kenis en eventueel een citaat. Bovendien ergerde het hem dat hij veel Griekse bronnen
buiten beschouwing had moeten laten omdat hij toen nog geen Grieks kende. Daarom
begon hij opnieuw. Hij leerde Grieks, raadpleegde veel meer bronnen, en breidde de
beschrijvingen uit tot kleine (en enkele grote) essays waarin hij veel meer verklaarde,
veel meer context toevoegde, en ook wel taalkundige en etymologische observaties
opnam. In de essays wees hij vaak op de overeenkomsten tussen het gedachtengoed
van de klassieke denkers en dat van de eerste kerkvaders. Daarnaast spuide hij geregeld
ongezouten kritiek op het machtsmisbruik en het winstbejag van de kerkelijke en
wereldlijke leiders van zijn tijd.
De nieuwe verzameling, die inmiddels 3260 adagia omvatte, werd in 1508 uitgege
ven onder de titel Adagiorum chiliades (‘Duizenden spreekwoorden’). Erasmus bleef vrij
wel tot aan zijn dood nieuwe adagia aan zijn verzameling toevoegen. De laatste editie,
uit 1536, bevatte 4151 ingangen.
Het in het Latijn geschreven werk is onlangs door Jeanine De Landtsheer in het
Nederlands vertaald – dat wil zeggen: een klein gedeelte eruit (500 stuks), vanwege
de enorme omvang van het origineel. Alle langere essays zijn opgenomen, en van de
kortere alleen die waarbij de hedendaagse lezer zich nog iets kan voorstellen. En ook
adagia over dieren hadden een streepje voor. Het boek is voorzien van een register met
korte biografische informatie over alle genoemde personen.
Lezers van Onze Taal kunnen dit boek met korting bestellen. Zie de aanbieding op
blz. 358.

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Spreekwoorden. Adagia is een uitgave van Athenaeum – Polak & Van Gennep en kost € 34,95 (gebon
den, 757 blz.). ISBN 978 90 253 6903 3



Sarc a s ti sc h woo r d e n bo e k

Ruim honderd jaar
geleden verscheen
The Devil’s Dictionary,
van de Amerikaanse
journalist-schrijver
Ambrose Bierce. Het
is een woordenboek
waarin de woorden
cynische omschrijvin
gen kregen. Zo staat er bij geluk “prettige
gevoelstoestand, ontstaan door het aan
schouwen van andermans ellende”. Het
boek is nog steeds populair en is door de
jaren heen vaak nagevolgd. Ook het on
langs verschenen Sarcastisch woordenboek
doet eraan denken. De opgenomen woor
den zijn vaak wat eigentijdser (tampon,
teamspeler en televisie), maar er staan ook
woorden in die Bierce ook al beschreef:
“Geluk. Iets wat we ons herinneren uit ver
vlogen tijden als we bedenken hoe waarde
loos ons leven tegenwoordig is, waarbij we
voor het gemak vergeten dat het toen ook
al waardeloos was.”

Sarcastisch woordenboek van James Napoli werd
vertaald door Robert Sanders; het is een uitgave
van BBNC en kost € 14,95 (ingenaaid, 367 blz.).
ISBN 978 90 453 1205 7


Grafts regels “Hij wekt het gedicht bij de
muze / en muze, dat is de diffuse”. Het
register vermeldt per dichter de opgeno
men rijmuitgangen (maar niet de bundels
of gedichten waaruit ze afkomstig zijn).

R i j m pa r e n

“Voor dichters is rijm
nog slechter dan alco
hol, na-apen of liegen.
Elk rijm is al eens ge
bruikt – hou er mee op.”
Zo begint Hugo Brandt
Corstius alias Battus het
voorwoord van Rijmlijm,
een boek dat aantoont
dat inderdaad vrijwel ie
der mogelijk Nederlands
rijmpaar al eens is gebruikt. Brandt Corstius
las voor het boek zijn gehele poëziebiblio
theek nog eens door, noteerde rijmparen
tot hij voor iedere woorduitgang een voor
beeld had, en ordende ze alfabetisch, van
aa, aadren en aaf via idden, ie en ieber tot
uwend, uuwt en uze. Het lemma uze, bij
voorbeeld, bestaat uit Guillaume van der

Rijmlijm is een uitgave van De Harmonie en kost
€ 14,90 (gelijmd, 168 blz.).
ISBN 978 90 6169 993 4


C h i n e e s vo o r b eg i n n e r s

In de succesvolle ‘Voor
dummies’-reeks is nu
ook een deel over Chi
nees leren verschenen.
Het behandelt de eerste
beginselen van het Chi
nees, ongeveer zoals
dat in reisgidsjes gebrui
kelijk is. Per onderwerp
(shoppen, ziekenhuis, uitgaan, eten en
drinken, enz.) worden standaardzinnetjes
en losse woorden aangeboden, maar an
ders dan in een reisgidsje wordt er ook uit
leg gegeven over de grammatica, en over
conventies en gebruiken. De lesstof wordt 
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afgewisseld met wetenswaardigheden over
China, het Chinees en de Chinezen; de uit
spraak kan geoefend worden met een bij
geleverde cd. Het boek gebruikt het zogenoemde pinyin-schrift, dat de Chinese
klanken fonetisch weergeeft, zodat de lezer
geen karakterschrift hoeft te leren.
Chinees voor dummies van Wendy Abraham is
vertaald door Floor Perquin; het is een uitgave
van Pearson Education en kost € 32,95 (gelijmd,
342 blz.). ISBN 978 90 430 2282 8


Ta al- en  sc hr ijfhu l p

Het Taalhandboek Nederlands van Theo de Boer
is een taalgids voor het
Nederlands die vanwege
zijn brede opzet te ver
gelijken is met Jan Ren
kema’s Schrijfwijzer. Vrij
wel alle aspecten van
het schrijven komen erin
aan bod: het opzetten
en structureren van een tekst, stijl en
woordkeus, grammaticale kwesties, spel
ling en interpunctie, alsook de eigenschap
pen van specifieke tekstsoorten als brief,
e-mail of webtekst.



de Nederlandse taal is een uitgave van Van Dale

In Je bent lelijker dan een
apenoksel gaat Robert
Vanderplank, hoofd van
het Oxford University
Language Centre, na hoe
er geschimpt en geschol
den wordt in verschillen
de talen (Spaans, Latijn,
Noors, Tsjechisch, Chi
nees, Japans, Nederlands, Engels, Deens,
enz.). Bij iedere taal geeft hij eerst een kor
te kenschets van de scheldcultuur. Zijn de
verwensingen direct of indirect, en hebben
ze betrekking op seks, uitwerpselen, familie
of ziektes? Vervolgens geeft Vanderplank
een inventarisatie van veelvoorkomende en
karakteristieke scheldwoorden en verwen
singen. Eventuele bijpassende gebaren wor
den ook beschreven.

en kost € 29,95 (gebonden, 551 blz.).
ISBN 978 94 6077 001 2


S t e m g e b ru i k

Wát we zeggen is min
der belangrijk dan hóé
we het zeggen, aldus
stemcoach Elizabeth
Ebbink, want je stem
gebruik (intonatie,
volume, toonhoogte,
enz.) bepaalt in sterke
mate hoe je op ande
ren overkomt. In haar
boek Ik hoor het aan je stem legt ze uit welk
effect stemmen en stemgebruik kunnen
hebben, en hoe je door oefening je stem
kunt leren beheersen en kunt inzetten om
jezelf beter, duidelijker of anders te presen
teren. Door het hele boek heen zijn zogehe
ten QR-codes opgenomen, waarmee de le
zer videofragmenten van bekende sprekers
of instructiefilmpjes op zijn mobiele tele
foon kan oproepen.
Ik hoor het aan je stem is een uitgave van Nieuw
Amsterdam en kost € 17,50 (gelijmd, 176 blz.).
ISBN 978 90 468 1152 8

(advertentie)

Korting voor lezers Onze Taal
✁

Sc h e l d e n i n h e t b u it e nland

Taalhandboek Nederlands. Gebruiksaanwijzing van

Met deze bonnen (of een kopie daarvan) betaalt u in de boekhandel €12,50 per kalender

Kindertaalkalender 2012
De Kindertaalkalender! Met iedere
dag een interessante vraag, een
gedicht, spreekwoord, opdracht,
mop of een puzzel die met taal te
maken heeft. (8-12 jaar)

✁

ISBN: 978 90 12 58257 5
Prijs: € 15,95

Actienummer 901-90360
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

Je bent lelijker dan een apenoksel. Schelden in alle
talen is vertaald door Erika Venis; het is een uitgave van BBNC en kost € 9,95 (gelijmd, 128 blz.).
ISBN 978 90 453 1207 1


Feestliederen

Bij trouwerijen, af
scheidsrecepties en hu
welijks- en andere jubilea
zingen wij Nederlanders
de feestvarkens graag
toe, maar de manier
waarop is vaak wat ama
teuristisch. Dat is jam
mer, want tekst en pre
sentatie kunnen met eni
ge aandacht sterk verbeterd worden. In We
moeten nog een lied doen drie ervaren tekst
schrijvers uit de doeken hoe je tot een ge
slaagd feestlied kunt komen. Zie ook het
artikel ‘Van gênante vertoning naar wereld
act’ in het septembernummer van Onze
Taal.
We moeten nog een lied. Zelfhulpgids voor bruiloftsgasten en andere feestgangers van Rinke

Geschiedeniskalender 2012
De achttiende editie van de
Geschiedeniskalender, met elke
dag een vraag over het verleden.
Op een speelse manier uw
kennis van het verleden testen
en verrijken.

ISBN: 978 90 12 58255 1
Prijs: € 15,95

Taalkalender 2012
De negentiende editie van de
Onze Taal Taalkalender, met
elke dag een andere invalshoek.
Iedere dag bijzondere feiten en
wetenswaardigheden over de
Nederlandse taal.

ISBN: 978 90 12 58256 8
Prijs: € 15,95

✁

✁
Actieperiode van 1 oktober t/m 31 december 2011.
Alleen geldig in Nederland.
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Berkenbosch e.a. is een uitgave van De Arbei
derspers en kost € 15,– (gelijmd, 168 blz.).
ISBN 978 90 295 7605 5

Actienummer 901-90377
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal

Actienummer 901-90384
Voor meer informatie:
www.sdu.nl/taal



S tot t e r e n

Stotteren veroorzaakt
bij veel stotteraars een
zekere angst om te
spreken, maar heel
veel van hen vinden
een manier om die
barrière te nemen.
Hoe ze dat doen, is te
lezen in ‘Vervelend dat
ik stotter, maar niets te
vertellen hebben is nog vervelender’. Dit door
ervaringsdeskundige Richard Heeres sa
mengestelde boek bevat een groot aantal
interviews en geschreven portretten, die la
ten zien hoe al dan niet bekende stotteraars

Lezer
met het probleem hebben leren omgaan.
Onder de prominenten: Marilyn Monroe,
Herman Finkers, Boudewijn Büch, Erben
Wennemars en Peter te Bos.

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

‘Vervelend dat ik stotter, maar niets te vertellen hebben is nog vervelender’. Bekende en minder bekende

Samenstelling: redactie Onze Taal

stotteraars over stotteren: interviews en portretten
is een uitgave van Tekstbureau Teksttalenten en
kost € 11,50 (gelijmd, 105 blz.). Bestellingen:
Stotteraars.nl. ISBN 978 90 8954 318 9


Fram i n g

Framing is het doelbe
wust in een positief of
negatief daglicht stellen
van een (meestal poli
tieke) kwestie – lastenverhoging klinkt bijvoor
beeld heel anders dan
lastenbijstelling. In zijn
boek Framing gaat de
Delftse hoogleraar be
stuurskunde Hans de Bruijn in op deze de
laatste jaren zo in de belangstelling staande
overtuigingstechniek. Hij laat zien hoe
framing werkt, welke framingtechnieken
er zijn, en wat je ermee kunt bereiken. De
theorie illustreert hij met vele voorbeelden
uit de politieke praktijk, met frames van
Nederlandse en buitenlandse politici als
Reagan, Nixon en Wilders.
Framing. Over de macht van taal in de politiek is
een uitgave van Atlas en kost € 17,95 (gelijmd,
236 blz.). ISBN 978 90 450 1997 0

En v er d er
 Opbrengsten in beeld. Rapportage aanvalsplan laaggeletterdheid 2006-2010. Wat zijn
de resultaten van vijf jaar geïntensiveerde
aandacht voor laaggeletterdheid bij volwas
senen? CINOP (gelijmd, 100 blz.). Een pdfversie van dit boek is gratis te downloaden
op Cinop.nl. ISBN 978 90 5003 560 6
 Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs van Helge Bonset en Mariëtte
Hoogeveen. Inventarisatie van empirisch
onderzoek dat sinds 1969 in Nederland en
Vlaanderen is uitgevoerd naar mondelinge
taalvaardigheid in het basisonderwijs. SLO
(gelijmd, 72 blz.). Deze publicatie is te be
stellen of gratis te downloaden op Slo.nl.
 Samen lezen. Oefenen met lezen van A1
naar A2 van Elizabeth Termeer. “Dit opgewekte oefenboek helpt inburgeraars en
autochtone laaggeletterden aan de hand
van korte verhalen te oefenen met lezen.”
Coutinho, € 15,– (gelijmd, 96 blz.).
ISBN 978 90 469 0271 4
 Vraagbaak Nederlands van Eric Tiggeler.
Zesde, geheel herziene druk van dit taaladviesboek, waarin de (schrijvende) lezer
snel een antwoord vindt op zijn vragen over
onder meer spelling, leestekens en stijl.
Sdu Uitgevers, € 29,95 (gelijmd, 288 blz.).
ISBN 978 90 12 58278 0

Naam Kitty Kampf.
Woonplaats Schermerhorn.
Geboren 9 november 1952.
Beroep Redacteur van Kunststof en
rubber, Nederlandstalig vakblad voor
de kunststof- en rubberindustrie.
Partner, kinderen Gehuwd, geen kinderen.
Opleiding Mms.
Hobby’s/vrije tijd Lezen, vogels kijken.
Onze Taal-lid sinds 1974.
Waarom werd u lid? Vanwege de
praktische adviezen en de achtergronden van de taal.
Andere tijdschriften Vrij Nederland.
Krant De Volkskrant.
Televisie BBC (vooral de programma’s
over geschiedenis, natuur, cultuur).
Radio Radio 1 en 4.
Boek Favoriet jeugdboek: De Enkeling
van Peter Jaspers (met tekeningen van
Mance Post). Een van de mooiste boeken die ik ooit heb gelezen: Leven &
lot van Vasili Grossman. Recent: De
niet verhoorde gebeden van Jacob de
Zoet (David Mitchell) – nog net niet in
één adem uitgelezen.
Website Wikipedia.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
Ik lees het hele blad van voor naar
achter.
Favoriete Onze Taal-artikel Geen.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? De ontwikkeling van
woorden en van taal.

 In contact van Willy Bakers en Hans
Geurtsen. Boekje over het herkennen en in
terpreteren van non-verbale communicatie,
bij anderen en bij de lezer zelf. Thema,
€ 29,95 (gelijmd, 288 blz.).
ISBN 978 90 12 58278 0
 PION Peuters in ontwikkeling van Cecile
Kuijpers en Lianne Vermeulen. “PION is een
ontwikkelingsvolgsysteem speciaal samen
gesteld voor peuters met spraak- en taal
ontwikkelingsproblemen.” Acco, € 35,– (in
genaaid, 100 blz.). ISBN 978 90 3348 404 9
 Handboek zakelijk Engels van Andy en
Astrid Baxter. Tweede, geheel herziene
druk van taalgids voor geschreven en ge
sproken zakelijk Engels. Sdu, € 35,95 (ingenaaid, 344 blz.). ISBN 978 90 12 58279 7

Aantrekkelijkste taaltrend Geen.
Ergerlijkste taaltrend Toch de verengelsing. Vaak te herleiden tot onverschilligheid, gemakzucht en het volkomen misplaatst de indruk wekken
internationaal bezig te zijn.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Jazeker! Als mijn man
zegt ‘Er mist een onderdeel’, dan
zeg ik: ‘Er ontbréékt een onderdeel.’
Hij doet het inmiddels expres verkeerd.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Koppeltekens gebruiken als ze strikt genomen niet nodig
zijn.
Beste taalgebruiker Remco Campert.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Het
woord hun als meewerkend voorwerp
afschaffen en vervangen door hen.
Lelijkste woord Event in plaats van
evenement.
Mooiste woord Gruzelementen. Het
klinkt zachtmoedig, terwijl het bete
kent dat iets heel erg stuk is.

 Amsterdamse spreukenkalender van Jan
Luitzen. Zevende editie van scheurkalender
met Amsterdamse uitdrukkingen, gezeg
den, wijsheden en spreuken, aangevuld
met herinneringen en anekdotes van
Amsterdammers. Uitgeverij Van de Berg,
€ 12,95.

Ag e n da
 10 december, 19.00 uur, Nederland 3.
Groot Kinderdictee der Nederlandse taal.
 14 december, 20.25 uur, Nederland 1.
Groot Dictee der Nederlandse taal.



Voor meer informatie en meer evenementen zie
Onzetaal.nl/agenda.
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Taalergernissen
werpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Deze voor dat
Lau Kanen - Veldhoven

H

et aanwijzend voornaamwoord dat
raakt in het verdom- of vergeethoekje.
Keer op keer wordt er op televisie ‘deze’
gezegd als er verwezen wordt naar een hetwoord. In het weerbericht bijvoorbeeld als
het gaat om een hoge- of lagedrukgebied:
“deze” komt dan onze kant op.
Maar nu kwam ik het ook al tegen op
papier, nota bene in een redactioneel com
mentaar van kwaliteitskrant NRC Handelsblad. Over de Londense rellen schreef de
redactie: “Volgens de politie waaiert het
geweld uit door kopieergedrag. Deze
spoort met eerdere oproeren in Engeland
en elders.” Ik geef toe: dat zou hier dubbel
zinnig geweest zijn, maar deze is in ieder
geval fout.

Alleroudste
Joh. A. Matthaei - Huizen 

W

e kennen in het Nederlands de stel
lende, vergrotende en overtreffende
trap. Door het stelselmatig overdrijven in
de media is hier ook nog de allerovertref
fende trap bij gekomen. Voortdurend kom
je aanduidingen tegen als de allerlaatste en
allereerste. Ook in het juninummer van Onze
Taal was het te lezen, in de rubriek ‘Tam
tam’, in een bericht over de “allerlaatste

typemachinefabriek in de wereld” die haar
deuren had gesloten.
Verder las ik in een dagblad dat de “aller
oudste” inwoner van Nederland 104 jaar is.
Is de oudste dan 103, vraag je je af. Maar
nee, opvallend genoeg las ik een week later
in een ander dagblad dat er zes oudste per
sonen in Nederland zijn van 106! Een van
hen beweerde dat zij graag de “alleroudste”
zou willen worden.
Kortom: op elk gebied wordt gepraat en
geschreven over de ‘allereerste’, ‘aller
grootste’, ‘allerbeste’, enzovoort – een
‘allervervelendste’ gewoonte!

Tasje omheen
Arjan Huiskamp - Rotterdam

A

ls ik bij een reisbureau brochures haal, bij de drogist
aspirines of bij Jamin chocoladeletters, wordt mij steevast ge
vraagd: “Zal ik er een tasje om
heen doen?”
Toen ik nog werkzaam was –
bij een reisbureau – heb ik nieuwe
werkneemsters er steeds op
gewezen dat je iets ín een tasje
doet. Bij mijn pensionering wer
den er op dit bureau nog altijd
geen tasjes óm de brochures ge
daan, maar werden deze ín een
tasje gedaan.
Omdat ik sinds mijn pensione
ring vaker boodschappen doe,
valt het mij op dat er in heel veel
winkels dus inmiddels wel tasjes
óm de boodschappen worden ge
daan en dat het – maar ik kan mij
vergissen – altijd (aardige) dámes
zijn die dit vragen. Ik doe mijzelf

geweld aan om ze niet steeds te verbete
ren.

ff w8ten
Jan Vork - De Kwakel

O

p de Schoolcampus bij V&D kreeg ik
een plastic tasje mee met daarop on
der meer de tekst “School is ff w8ten”. Dat
lijkt mij een schoolvoorbeeld van ‘jong-wil
len-doen-maar-de-plank-misslaan’.
Ik vroeg me twee dingen af: Waarom die
extra t in w8ten? En waarom die rare formu
lering ‘School is effe wachten’? De zin had
beter kunnen luiden: ‘School kan ff w8en’.
Dan maar niet in dat ‘liefde is’-achtige stra
mien – een reeks stripjes die sowieso niet

echt meer van deze tijd is.
Foto: Jan Vork

Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, ver-

‘School is effe wachten’: vanwaar die formulering?

Gesignaleerd
De laatste loodjes leggen
Teuntje van Nieuwenborg - Eindhoven

I

k ben 13 jaar en ik zit op het Christiaan
Huygens College in Eindhoven. Ik vind de
Nederlandse taal erg mooi en ik had laatst
een soort weddenschap. Die ging als volgt:
ik dacht dat de laatste loodjes leggen een be
staande uitdrukking was. Degene met wie
ik deze weddenschap had, dacht van niet.
Ik had dus verloren want ik had twee din
gen door elkaar gehaald: het loodje leggen
en de laatste loodjes wegen het zwaarst.
Maar toen wees mijn docente Neder
lands mij erop dat het eigenlijk nog niet
366
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zo’n slechte uitdrukking is. De laatste loodjes leggen … dat betekent dat het laatste
werk, dat puntje op de i, zó zwaar is dat je
ermee ophoudt. Bijvoorbeeld:
- Heb jij gister nog het laatste werk aan
ons werkstuk gedaan?
- Nou, ik heb de laatste loodjes gelegd.
Het bleek toch erg veel te zijn.
Of in ‘Hij heeft de laatste loodjes gelegd
van zijn project.’
Ik zou het erg leuk vinden als de uitdruk
king algemeen gebruikt gaat worden. Ik
denk namelijk dat die zeker erg handig is.

Om de dag
Annelies Homburg - Haarlem

H

et is toch vreemd. Om de dag betekent:
‘de ene dag wel, de andere dag niet’.
Om de week: ‘de ene week wel, de andere
week niet’. Om de maand: ‘de ene maand
wel, de andere maand niet’. Om het jaar:
‘het ene jaar wel, het andere jaar niet’.
Maar opeens lees je: om de vijf jaar, met
de betekenis: ‘iedere vijf jaar’. En dat blijft
zo als de tijdspanne langer wordt. Raar. 

Trefwoordenregister 2011
2todrive
329
aanhef in brieven
105
aanhef in e-mails
125
aanmaningen, taal van -	
20
aanspreking in Zweden
261
accenten en talen
300-307
adopteren
142
afbreekregels internetadres
13
afkortingen, sms-	
138
Afrikaans
140
alfabetische volgorde, op/in
343
aller-	
366
als (Jood bijv.)
97
als het goed is
105
als/dan
196, 283
als/indien
201
Amerikaans Nederlands
98
amper (bet. in Afrikaans)
194
ante-/antidateren
228
antibiotica (enkelv.)
68
articulatieproblemen
94
Asterix-strips vertalen
69
automobilist, taal -	 160, 230, 311
baas
9, 80
Bahasa / Bahasa Indonesia
283,
		
340
bedriegerstaal
29
begrijpelijke taal
130, 357
beleefdheidsvormen
174
belt 195
benen, in de -	
68
Berode, Eugène (†)
349
berouwen
13
betere/beterende hand
287
betreffend/desbetreffend
139
bewaarheid
43
Bijbel in straattaal
349
bijmoeder
44
blank, dubbel -	
166
blufscrabble
289
boetes, taal van -	
22
borst(be)sparend
343
bureaulaadje/-laatje
287
Chinees als zakentaal
292
Chinees, lerarenopleiding -	 349
Chomsky, Noam
312
cipier, taal van de -	
204, 231
Citotoets, Engels in -	
216
codenamen militaire operaties 123
computertaalkunde
178
congres Onze Taal
173,
		
229, 284, 285
cryptogrammen
184, 230
dan ooit/nooit tevoren
317
dat/wat (betrek.vnw.)
67
De nozem en de non (liedtekst) 277
Deens
263, 264, 271, 340
desbetreffend/betreffend
139
deze vs. dat
366
dialectatlas
246, 340
diens
329
Dienst Verslag en Redactie
311
dit wordt/worden + meerv.
287
Dols, Willy
24
domeinnamen .nl-	
126
domineren
166
donaties 2011
173
donkerbruin vermoeden, een (etym.)
13
Dragen (liedtekst)
207
Duits, actie voor -	
176
dyslexie
232
eenmanszaak vs. zzp’er
311
eerder
287
eerlijk
68, 167
en-en
317
Engels, beheersing -	
138
Engels in het hoger onderwijs 347,
		
357
Engels van Mark Rutte
103
Engels van Nederlanders
307
Engelse beleefdheidsvorm
195
Engelse invloed 249, 311, 329, 347
enkelvoud/meervoud pv
201
ensemble (uitspraak)
142
Erasmus, spreekwoorden van -	363
evolutie van taal
10, 165
ezelsbruggetje eurolanden 66,349

Faeröers
278
familienamen, rare -	
330
familierelaties, woorden voor -	 44
feestliederen
242
fluisteraars
177
fonologie
120
Fries woordenboek
342
Friese taalvaardigheid Friezen 216
Friese taalwet
104, 349
frika(n)del
125
Fryslân
7
functionele zuivel
217
gaan goed, we -	
329
gaten in de taal
56, 129, 309
gebaren bij spreken
150
geboortenaam
44, 118, 340
gecondoleerd, van harte 201
gedek
166
Geenstraat
167
gek, ik ben  er - op /erop gek
228
genetief-s bij meervoud
169
geografische namen
63,
134, 212, 356
Germaanse taalfamilie
264
gesticuleren
150, 230
gestoomde/gerookte makreel 283
getallen in Eur. talen
286, 340
Gijsbrecht van Aemstel (taal van -)		
336
glas, een goed -	
7, 44
gnuiven/snuiven
81
goede morgen, één -	
177
good goan
311
grammatica van het Nederlands		
196
Groene Boekje, herziening 2015		
216
Groot Dictee
349
haatzaaien/haat zaaien
317
Handelingen Tweede Kamer 224,
		
311
handschriften, oude
106
Harer Majesteits
177, 230
haring, namen van -	
202, 283
hart, aan het - / ter harte
44
hartelijks
81, 319
hashtags (#)
199
haventaal
294
helemaal goed
217
hen/hun de stuipen		
op het lijf jagen
201
Hermans, Toon
53, 119, 194
hersenen/hersens
228
het nieuwe …
293
het, verdwijnen van -	
318, 349
ho(o)ge bo(o)men
343
huisnamen
8
Hup daar is Willem! (liedtekst) 244
IJslands
278, 280
Ikea, taalgebruik van -	
281
inburgering
138, 176, 344, 349
indien/als van toepassing
201
inzetten op
142
ja (Griekse herkomst)
195
ja, betekenissen van -	
162
ja, goed
195
jaarvergadering Onze Taal 143, 251
Je eigen kamer (liedtekst)
159
jip-en-janneketaal
68, 130, 216
joen (‘uw’)
80
kamptaal (Japan)
90, 166, 194
Kanaleneiland, straattaal in -	 86
kapoeri
237, 341
kindertaal
173
Kindvall (uitspraak)
276
KL204 (liedtekst)
136
klanken
120
klemtoon in zinnen
340
klikken, we -	
329
klinkerspelling
89
Kneppelfreed
307
kut-Marokkaan
66
Labov, William
354
Latijn op bullen
349
Levende Talen
112, 115
lezer van Onze Taal
35, 71, 107,
143, 179, 219, 255, 295, 331, 365
lfs		
319

libel(le)
169
liedteksten
28, 102, 136, 159,
		
207, 244, 277, 310
ligatuur (bv. œ)
43
Limburgs accent
118
Limburgs, erkenning -	
53
lofzang op Nederlands
135
lotje, van - getikt (herkomst)
43
maaltijdwensen en -rituelen 357
maat, er staat geen - op
293
makelaarstaal
54, 80
Man over woord (tv)
309
maritiem woordenboek
321
matchen (vervoeging)
85
Mathilde, prinses -	
4
medici (enkelv.)
105
meertaligheid
80, 276
meervoud bij type-aanduiding
287
meervoud op -s
13, 80
meervoudige/enkelvoudige
persoonsvorm
287
meevallen
217
menukaarten, taal op -	
231
metaal/ijzer
177
Middag, Guus
314
middelvinger (gebaar)
153
mijn + bedrijfsnaam
217
mobieletelefoonetiquette
292
modale werkwoorden
48
moe - moeër - moest
43
Mulisch en spelling
31
naamvallen in plaatsnamen
63
nadruktekens
293
namen van tekstbureaus
238
navolgbaar
81
Nederlands in Amerika
98
Nederlands in Duits
grensgebied
349
Nederlands in vakantielanden 191
Nederlands leren 4, 51, 268, 306
Nederlands van de 17de eeuw 339
Nederlandse straatnamen
in het Chinees
288
Nedersaksisch, spelling -	
349
neger
133
Niemand heeft je ooit gezien
(liedtekst)
310
niet bestemd voor reizigers
142
.nl-domeinnamen
126
non-verbale commu-		
nicatie
148-165
Noors
262, 264, 267, 271
normen in taal
196
of-of
317
om de dag / om de vijf jaar
366
onbestaanbaar
228
onder(ge)tekende
317
onderwijs in talen
112, 254, 284
onderwijsassistenten, taalvaardig
heid
252
ontberen
217
ontkenningen in Eur. talen
352
ontstaan van taal
165
ooit		
177
Oostendorp, Marc van
120
openen (‘geopend worden’)
85
openhartoperatie (spelling)
13
Opperlands
211
overtuigen
176
paradox
217
patiënt vs. cliënt
361
percentages weergeven
125
politici, non-verbale
communicatie bij -	
156
politiek, taal in de -	
19, 348
polyglot, Benny de -	
303
power to
105
praeteritio
40, 118
professioneel(-)kritisch
343
purisme in IJslands		
en Faeröers
278, 280, 340
Rarewoordenboek
314
reclametaal
66, 171
redigeren
224, 311
reisreportages, taal van -	
188
respect
167
retorische truc
40

revue, zijn/hebben de gepasseerd
85
riskeren, gevangenisstraf 287
Ritzen, Jo
347
ROC/roc
228
Roma (enkelv.)
169
Romeyn, Michiel
302
rot/rat geramde
44
Rutte, Mark, Engels van -	
103
sappie (betekenis)
80
Scandinavische talen
260-282
scheepsbrieven, taal in -	
58
schot voor de boeg
167
schrijfadviezen journalisten
44
Scrypto, NK -	
184
Seeman (maritiem lexicon)
321
Sittards dialect
24
slagzinprijsvragen
76, 166
sms-afkortingen
138
snel		
177
snelle talen
328
snelweginformatie
283
songfestival, taal van -	
128, 195
soort, een - van
217
spelen met taal 61, 137, 236, 326
spelling van klinkers
89
spellingvereenvoudiging
31
spelvaardigheid jongeren
8,
328, 349
Spraakkunst, Algemene
Nederlandse 196, 283
spraakstoornissen
14, 94, 232
spreektaaltechnieken
148
spreektempo tvpresentatoren
327
spreken, duidelijk -	
32
stenografische verslagen
Kamerdebatten
224, 311
Sterrenstof (liedtekst)
28
stichting Nederlands 249, 311, 349
stiltes in gesprekken
154
stotteren
14, 17
straattaal
86, 349
Strindberg, August
274
struikgewas, wat ruist er door
het - ?
53, 119, 194
stuil (betekenis)
80
t(h)ans
85
taal in de politiek
19, 348
taal op verpakkingen
23,
62, 100, 124, 164, 214, 241, 282,		
324, 360
taal tussen de regels
148-165
taal van aanmaningen
20
taal van boetes
22
taal van de automobilist 160, 230,
		
311
taal van de ciper
204
taal van de makelaar
54, 80
taal van gevangenen
231
taal van Japanse kampen 90, 166,
		
194
taal van reisreportages
188
taalachterstanden
252, 349
Taalalarm
66
Taalcoachproject
176
taalcryptogram
187
Taaldag, Grote -	
82
taalergernissen 68, 105, 142, 177,
		
217, 293, 329, 366
taalevolutie
10, 165
taalfouten
65
taalfouten corrigeren 175, 176, 230
taalgrens, Belgische -	
240
taaljaar 2011
348, 350
taalkunde, iconen van de -	312, 354
taalniveau in basisonderwijs 292,
349
taalonderwijs
112, 254, 284
Taalpeil
32
taalprijzen
328
taalsignalementen 68, 105, 142,
		
177, 217, 293, 329 , 366
taalspelletjes
348
taalstoornissen
14, 94, 232
taaltest 29, 57, 97, 135, 165, 213,
		
249, 281, 325, 353
taaltoets voor inburgeraars 344

Taalunie, Nederlandse -	
196
taalvaardigheid Vlaamse
scholieren
252
taalvaardigheid, onderwijs -	 284
talen en accenten
300-307
talen leren
303
talenkennis ministers
215
talenonderwijs
112, 254, 284
talenstudies
325
TatataTaal! (tv)
172, 308
tekstbestanden doorzoeken 208
tekstbureaus, namen van -	
238
teksten op straat
187
teletekst
8, 101
tent		
57
thesaurus, historische woord-	 26
Tjideng
90, 194
toonhoogte in gesprekken
154
tot + werkwoord + toe
43
treinverkeer, beperkt - mogelijk 68
triëren (betekenis)
125, 194
Troonrede
253
tweedetaalkeuze Waalse
scholieren
328
tweedetaalverwerving
268
tweetaligheid
4, 8, 45
tweets, taal in -	
104
u/jij/gij
174
uit( )gelachen
169
uitdrukkingen, ontstaan van -	 101
uitleenwoorden Nederlands 9, 80
uitspraak Griekse woorden
7
uitspraak Nederlands voor
buitenlanders
303, 306
uitspraak vreemde talen
300
Utrechtse straattaal
86
vakantie, Nederland(er)s op -	 191
vakantiejargon
188
valreep, op de -	
343
vel goed in je - zitten
142
Ven, Toon van der
112
verengelsing
249, 311
Vereniging voor Wetenschappelike Spelling 138, 349
vergeleken met …
172, 230
verkleinwoorden 18, 80, 118, 167
verlies maken
329
verontrustend
347
verpakkingen, taal op -	
23, 62,
		 100, 124, 164, 214, 241, 282,
		
324, 360
vertalen klassieke talen 104, 349
vertalen, Deens en Noors
271
vertrouwd
329
vertrouwelijk
43
verwester(s)en
201
vet geloerd
194
voetbalbijnamen
218
voetbalpurismen
34
Volg me naar later (liedtekst) 102
Vondel voor beginners
339
voor elk/ieder wat wils
169
vrijwilligen
142
W/waddeneilanden
317
waagschaal
169
we gaan …
293
website Onze Taal
236
weijer
45
Wereldomroep
213, 283, 349
werk, ik ga naar -	
293
werkwoorden, modale -	
48
wetten afkorten
125, 194
winkelborden, taal op -	
252
winterfalen
119
woorden van 2010
32
woordenboek Fries
342
woordenboek toekomst
353
woordenlijsten vmbo
33
woordparen
51
Wordfeud
292, 348
x voor ‘kusje’
46, 118, 195
zangstemwoorden
85
zien bij blinden
7
zinsklemtoon
293
zoiets van
8
Zuidema, Jelle
10
Zweeds
60, 264, 268, 274, 281
zzp’er vs. eenmanszaak
311
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: A.A. Warris-Versteegen

Sarah (51) hoorde op haar veertigste dat ze
niet door haar biologische vader was verwekt.

Foto: Dennis Weening

RED

Indienen
bouwschade
U kunt uw verzoek tot
bouwschade indienen bij
het Schadeloket Spoorzone Delft.

Winkel in Leiden

Spoorzonedelft.nl

Verpakking supermarkt Jumbo

21.20 Andere tijden Afl. Goedkoop genaaid.
Geschiedenismagazine. Presentatie: Hans Goedkoop.
VARAgids

Twee V&VN-leden reageren
op de discussie of ouderen
gereanimeerd moeten
worden in de uitzending van
Zembla en in de Volkskrant.
E-zine van V&VN

Miljoenen Mubaraks in Zwitserland
de Volkskrant

Foto: Ger Hungerink - Leiden

No-showers blijven
weg dankzij sms
Medisch Centrum Haaglanden werkt al enige tijd aan het reduceren van het percentage no-show. Dat doet ze door enige tijd voor
de afspraak een sms’je naar de patiënt te sturen, meldt de NVZ
vereniging van ziekenhuizen. Dagelijks ontvangen meer dan duizend patiënten een sms en daardoor is het percentage no-show
flink gedaald.
Skipr.nl

Café in Amsterdam

Verkrachte schatrijke prins tóch piepjong model?
Spaanse rechter zoekt het alsnog uit
de Volkskrant

De Tilburgse
auteur Ingrid
Oonincx heeft
haar tweede
boek uit.
Brabants Dagblad

