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“Taal is voor mij
belangrijker dan radio”
Uit de klas [1]: Frits Spits
Nogal wat bekende Nederlanders
en Vlamingen hebben voor de klas
gestaan als leraar Nederlands. Zij
hebben inmiddels gekozen voor een
andere carrière, maar verdwijnt
die leraar ooit uit hen? In een nieuwe
serie komen bekende oud-docenten
Nederlands aan het woord over hun
tijd voor de klas, en over hoe die door
werkt in hun huidige werk. In de eerste
aflevering: presentator Frits Spits.

Mariëtte Baarda
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“H

ij loopt”, zegt presentator en radiomaker Frits
Ritmeester (63), bij het
grote publiek beter bekend als Frits
Spits, met een knik naar het opnameapparaat. Donkere, afwachtende ogen,
geconcentreerde blik. Wat het rode
lampje met hem doet? “Niets meer. Dan
weet ik dat we kunnen beginnen. Presenteren is vooral: je kop erbij houden,
zorgen dat je niet versaagt. Ook in een
gesprek als dit wil ik zorgvuldig zijn,
goede antwoorden geven.” Hij neemt
een slok van zijn koffie. “Ik heb vannacht bijvoorbeeld niet goed geslapen.
Ik hoop dat dat niet te merken is.”
We zitten tegenover elkaar in de kantine van het AKN-gebouw in Hilversum,
de plek waar hij sinds jaar en dag vijf
dagen per week naartoe fietst vanuit
zijn woonplaats Laren. Een half uur

heen en een half uur terug. Hij is net
klaar met de presentatie van KRO’s Tijd
voor twee, het actualiteitenprogramma
op Radio 2 dat sinds 1995 dagelijks te
beluisteren is. Ook op zaterdag is hij
hier, maar dan voor De strepen van
Spits, een muziekprogramma dat aandacht besteedt aan nieuw uitgekomen
popalbums.


g e lu k sg e vo e l

Frits Spits oogt inderdaad wat vermoeid. Maar zijn stem, al bijna veertig
jaar te beluisteren op de Nederlandse
radio, klinkt vertrouwd. Generaties
groeiden op met De avondspits en Met
het oog op morgen. De strepen van Spits
vierde onlangs het eerste lustrum. Dat
hij naast presenteren ook schrijven kan,
bewees Spits met zijn autobiografische
boek Zestig strepen (2008), waarin de
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lezer aan de hand van zestig favoriete
nummers kennismaakt met de man achter de stem.
Of hij tevreden is over vandaag? “Ja,
maar het kan altijd beter. Gisteren was
een onverwachte uitschieter, misschien
wel de beste uitzending van het jaar:
interessante gasten, mooie balans tussen muziek en gesproken woord en een
geslaagd ‘Dagdicht’.” ‘Dagdicht’ is na de
Avondspits-limerick en het taalspelletje
‘Tweespraak’, waarin luisteraars een zin
kunnen afmaken, de jongste loot aan
de taalboom van Frits Spits. “Elke dag
maak ik een gedichtje op de actualiteit;
vier regels, rijmschema a-b-b-a. Tijdens
het schrijven heb ik altijd voor ogen wat
Ivo de Wijs ooit zei: ‘De laatste regel
moet de kern van de zaak bevatten.’”
Haastig: “Maar maak er niet meer van
dan het is, hoor. Het is een eendagsvlieg:
het is er, en het is ook zó weer weg.”
Maar weinig mensen weten dat Frits
Ritmeester zijn carrière ooit begon als
leraar Nederlands. Na de hbs studeerde
hij economie, omdat hij daar volgens
een test geschikt voor zou zijn. Hij
zucht. “Toen wilde ik eigenlijk al het
allerliefste bij de radio. Maar de radio,
dat was een eiland ver weg waar ik niet
heen kon zwemmen. Toen er tijdens een
dispuutavond poëzie werd voorgedragen, gebeurde er iets met me. Het horen
van die gedichten maakte een onbeschrijflijk geluksgevoel in me los. Ineens
wist ik: dít wil ik. Hier moet ik heen. Ik
stopte met economie, ging in dienst en
wijdde me in de avonduren aan een studie m.o. Nederlands in Tilburg.”


Scr i pti e

Spits zet de vingertoppen tegen elkaar.
“Het radiowerk kwam onverwacht dichterbij toen ik na het winnen van een
wedstrijd een uurtje radio mocht presenteren, en men mij niet lang daarna
vroeg voor de presentatie van een wekelijks radioprogramma. Rond dezelfde
tijd haalde ik mijn lesbevoegdheid. En
zo gebeurde het dat ik – naast mijn
werkzaamheden als presentator – drie
jaar Nederlands gaf aan de Rommert
Casimir Havo in Eindhoven. Toen men
mij in 1978 vroeg presentator Joost den
Draaijer op te volgen, nam ik de uitdaging met beide handen aan. Uiteindelijk
won de ijdelheid het toch van de dienstbaarheid. Toen ik fulltime presentator
werd, stopte ik met lesgeven en verhuisde ik naar het Gooi. Maar ik kón het
niet laten, en tekende in voor Nederlands aan de Universiteit van Utrecht.
Mijn doctoraalscriptie was een onderzoek naar tekstpatronen in Nederlandse
popliedjes. Waarmee het radiowerk en

de taal uiteindelijk mooi bij elkaar kwamen.”
In hoeverre werd je presentatiewerk
beïnvloed door je ervaringen voor de
klas?
“Door het lesgeven leerde ik hoe ik de
aandacht moest vasthouden. Dat deed
je bijvoorbeeld door tempo en afwisseling in de stof aan te brengen. Die
ervaring nam ik mee naar de radio: zo

text – kunnen vasthouden.” Ineens verlegen: “Maar dat is misschien wel heel
pretentieus.”
Had je zelf inspirerende docenten?
“Peter Nijsen, mijn vroegere leraar Engels op de hbs. Als hij vertelde over The
Canterbury Tales, had je het idee dat
je mééliep met die monniken. Bij m.o.
Nederlands was er Jan Starink, een man
met lange, wapperende haren en een

“Door mijn leservaring had ik die pubers
tijdens het presenteren als het ware op
het netvlies.”
begon ik bij De avondspits nóóit met een
langzaam nummer, want dan zakte de
boel in.” Met opgeheven vinger: “Altijd
beginnen met een uptempo-plaat, en
het liefst er meteen nóg eentje achteraan, dan zit de vaart erin. Als je daarna
een ballad draait, dán heb je ze.”
Spits, zelf vader van inmiddels volwassen zoons: “De avondspits was bij
uitstek – zeker in het begin – een jongerenprogramma. Door mijn leservaring
had ik die pubers tijdens het presenteren als het ware op het netvlies. Een
prachtige leeftijd; ze staan op het punt
om volwassen te worden, maar zijn tegelijkertijd nog heel spontaan en gauw
geraakt. Als ik tijdens het lesgeven duidelijk wilde maken wat voor wonder de
taal eigenlijk is, probeerde ik dat inzichtelijk te maken; dan zei ik bijvoorbeeld
tegen zo’n jongen voor in de klas die
naast zijn vriendinnetje zat: ‘Zeg eens
tegen haar: Ik houd van je.’ Een hoop
gegiechel natuurlijk. Maar toen hij het
zei, kon je een speld horen vallen. ‘Dat
is toch práchtig,’ zei ik dan, ‘dat zij begrijpt wat jij bedoelt?’”


lu c h t kuss e n s

Frits Spits praat snel en meeslepend. De
vermoeidheid is uit het gezicht verdwenen. “Woorden kunnen enorm veel betekenis dragen. Daarom hecht ik zo aan
zorgvuldig taalgebruik. Tijdens de spellinglessen zei ik altijd tegen mijn leerlingen: ‘Taal is een organisme dat je netjes moet aankleden.’ Ze snapten altijd
precies wat ik daarmee bedoelde. Wat
me op dit moment ongelooflijk stoort, is
dat de taal zo misbruikt wordt. Neem
een woord als gezinshereniging. Een
prachtig woord, maar in de context van
het gedoogakkoord staat het zo ongeveer gelijk aan een misdaad. Vanuit die
gedachte zou ik woorden willen vinden
die hun schoonheid – ongeacht de con-

smal gezicht. Hoe hij kon vertellen over
Van Ostaijen, Kafka, Joyce en Proust!
Dan gingen we op luchtkussens die zaal
weer uit. En natuurlijk de legendarische
poëziecolleges van meneer Friso in
Utrecht.” Het is even stil. “Inspirerende
docenten zijn een geschenk.”
Je bent een gepassioneerd mens.
“Een vriend van mij zei: ‘Jij kunt goed
bewonderen.’ Hij heeft gelijk: ik kan
enorm genieten van iemand die mooi
zingt of schrijft. Binnenkort heb ik de
eer om een van mijn favoriete schrijvers, Remco Campert, in de studio te
verwelkomen. Zoals die man schrijft!
Alsof hij de woorden zó uit de lucht
plukt. Van zijn vader Jan Campert, ook
dichter, hing bij mijn ouders thuis jarenlang ‘De achttien dooden’ aan de muur,
het beroemde gedicht dat ging over de
executie van enkele vrijheidsstrijders in
de Tweede Wereldoorlog.” Spits citeert:
“‘Een cel is maar twee meter lang / en

nauw twee meter breed’.”

Frits Spits
Frits Spits (echte naam: Frits Ritmees
ter, Eindhoven, 19 januari 1948) werd
bekend met zijn succesvolle radiopro
gramma De avondspits, dat (met een
onderbreking van twee jaar) liep van
1978 tot 1995. Daarna presenteerde
hij onder meer de Nationale hitparade,
Met het oog op morgen, Tijd voor twee
en De strepen van Spits.
Spits studeerde Nederlands in Til
burg en Utrecht, en gaf van 1974 tot
1978 Nederlands aan de Rommert Casi
mir Havo in Eindhoven. Hij publiceerde
in 2008 Zestig strepen, een muzikale
autobiografie en werkt momenteel aan
een serie columnachtige dialogen die
hij voert met een oude Franse kurkeik.
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Frits Spits ontvangt in 1997 in de Rotterdamse Doelen uit handen van Toos Faber de Groenman-taalprijs.
Spits: “Apetrots was ik op die prijs.”

“Na hun dood kwam het bij ons.
Toen Remco Campert eerder dit jaar in
zijn Volkskrant-column schreef dat hij
het betreurde dat hij geen plek had om
zijn door de Duitsers vermoorde vader
te herdenken, schreef ik hem een brief
waarin ik vertelde dat dat gedicht bij
ons thuis in de gang hangt. Ik hoopte
dat dat hem zou troosten.”


kurkei k

Ook het gezin Ritmeester werd getekend door de oorlog. “De ouders van
mijn moeder, Hanny Meijler, zijn omgekomen in Auschwitz. Je hoort weleens
van mensen bij wie de oorlog elke dag
aan tafel zat. Bij ons was het tegendeel
waar. Mijn moeder was altijd vrolijk, altijd vol belangstelling. Als ze al over de
oorlog praatte, deed ze dat in de derde
persoon. Het was de wederopbouw,
men wilde dóór. Pas nu ze overleden is,
besef ik met wat voor verdriet ze heeft
moeten leven. Ik verwijt mezelf soms
dat ik nooit tegen haar gezegd heb:
‘Wat goed dat je dat hebt kunnen opbrengen, voor ons, voor de mensen om
je heen.’ ”
Je moeder schreef kinderboeken,
gedichten en teksten van liedjes,
waarvan enkele in de hitparade belandden, waaronder ‘Ik ben gelukkig
zonder jou’.
“Ze kon prachtig schrijven. Ik herinner
me nog goed hoe ze tijdens de vakantie
boven een ansicht met zonovergoten
berglandschap schreef: ‘God heeft hier
net de lichten aangedaan.’ Zo’n zin vergeet je niet meer.”
“Pas op latere leeftijd kon ze de oorlog toelaten. Ze schreef erover in Ik zou
6
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wéér zo gek zijn, een journalistiek document over de Prinses Irene Brigade, het
vanuit Londen opererende bevrijdingsleger waarvan mijn vader deel uitmaakte; daarin behandelt ze een onderbelicht aspect van de strijdmacht. Het
boek Afkloppen is persoonlijker en leest
als een mooi en liefdevol monument
voor haar ouders.”
“Feit is dat nu ik zelf ouder word, of
eigenlijk oud bén, ik me realiseer dat de
taal ook voor mij het meest betekent.
Meer nog dan radio. Afgelopen zomer
raakte ik zeer geïnspireerd. Bij onze
camping in Zuid-Frankrijk stond een
oude kurkeik; zo’n mooie, grillige boom
met van die wrattige takken. Voor ik het
wist, waren we in gesprek.” Olijk: “Niet

k w e t s ba a r

Zijn taalgevoel is niet onopgemerkt gebleven. Naast diverse belangrijke radioprijzen en een koninklijke onderscheiding ontving Spits in 1997 de Groenman-taalprijs, een prijs die uitgereikt
wordt aan een mediapersoonlijkheid in
Nederland of Vlaanderen die zich onderscheidt door goed en creatief gebruik
van de Nederlandse taal.
Dat zal je goed hebben gedaan, als
oud-docent Nederlands.
“Apetrots was ik op die prijs. Misschien
was het wel de belangrijkste onderscheiding die ik kreeg. Voor iemand als
ik, voor wie taal zo belangrijk is, was
dat natuurlijk een enorme bevestiging.”
Nu hij weer bezig is met schrijven,
herinnert Spits zich ook weer hoe delicaat het schrijfproces is. “Toen mij in
het programma Opium werd gevraagd
om iets voor te lezen uit Zestig strepen,
gebeurde er iets geks: mijn handen trilden, het voorlezen ging slecht. Ik wist
niet wat me overkwam. Pas later realiseerde ik me dat iets voorlezen wat je
zelf geschreven hebt, oneindig veel
kwetsbaarder is dan presenteren. Zeker
als het om autobiografisch materiaal
gaat.”
“Over kwetsbaarheid gesproken,”
vervolgt Spits, “luister eens naar
‘Lovesong’ op Adeles nieuwste album
21. Als je dat hoort, gebéúrt er iets met
je. Dan is de wereld niet meer hetzelfde.
Ademnood. Dáár zoek ik naar. Ik zal
nooit vergeten hoe ik een keer in New
York het Guggenheim Museum binnenliep. Hoewel ik totaal geen verstand heb
van moderne kunst, prikkelde wat ik
zag me zó …” Hij zoekt naar woorden.
“Alsof mijn ogen ineens geopend wer-

“Als je aangeraakt wordt door schoonheid,
heb je meteen zin om zelf iets moois
te maken.”
dat ik een prinses Irene ben, hoor. Maar
wat me fascineerde, was dat hij zo
ánders was dan ik. Wij mensen rennen
maar rond en maken ons druk, voor
zo’n boom gaat de ene herfst voorbij en
is er weer een volgende. Die tijdloosheid maakte alles ineens zo betrekkelijk.
Ik begon onze gesprekken – waarbij je
je die boom moet voorstellen als een
soort oneindig oudere en wijzere versie
van mezelf – op te schrijven. Of het
iets is, geen idee. Ik weet alleen dat
het schrijven ervan me zeer gelukkig
maakt.”

den, ik ineens zag waar al die mensen
hun hele leven mee bezig waren geweest.”
Hij stapelt de koffiekopjes op elkaar.
Ik kijk op mijn horloge. Er zijn 57 minuten verstreken. Voor het interview stond
een uur. “Je moet streven naar voldoende ademnood in je leven. Als je aangeraakt wordt door schoonheid, heb
je meteen zin om zelf iets moois te
maken.” Hij staat op. “Aanraken en aangeraakt worden, daar draait het uiteindelijk om in het leven. Dat vond ik als

docent, en dat vind ik nog steeds.”
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De woorden van 2011
Het nieuwe jaar is begonnen, de
woord-van-het-jaar-verkiezingen zijn
achter de rug. Wat zijn volgens al die
peilingen de woorden die het gezicht
van het afgelopen jaar bepaalden?

Redactie Onze Taal
Onze Taal-voorzitter Ernst Numann maakt op het Onze Taal-congres in Breda het woord van 2011 bekend.

W

elke al dan niet nieuwe
woorden waren de opvallendste, typerendste en
spraakmakendste van het afgelopen
jaar? Deze vraag is dit najaar vanuit
minstens vier hoeken gesteld. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
koos ‘het neologisme van het jaar’ (het
werd wildbreien), kinderkrant Kidsweek
het ‘kindernieuwswoord van het jaar’
(komkommerpaniek), en het congres van
Onze Taal het kenmerkendste woord van
het jaar (weigerambtenaar). Ten slotte
hield ook Van Dale een verkiezing, in
maar liefst zes categorieën (behalve
‘algemeen’ onder meer ‘jongerentaal’,
‘lifestyle’ en ‘politiek’), en dat dan ook
nog eens voor Vlaanderen. Het ging
Van Dale net als het INL uitsluitend om
nieuwe woorden.
Bij elkaar geven die verkiezingen en
de bijbehorende lijstjes een beeld van de
woorden van 2011. Hieronder een keuze.
Arabische lente Aanduiding voor de
golf van demonstraties en revoluties
in onder meer Tunesië, Egypte, Libië,
Jemen, Syrië, Jordanië, Marokko en
Algerije. Strikt genomen niet één woord,
maar toch stemde 21% van de bezoekers
van het Onze Taal-congres erop, waarmee het de tweede plaats bereikte.
bedrijfspoedel Spraakmakend nieuw
woord uit een spraakmakend debat in
de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders
noemde zijn PvdA-collega Cohen de
“bedrijfspoedel van Rutte I”, omdat volgens hem niet gedoogpartner PVV het
schoothondje van de regering is, maar
oppositiepartij PvdA. Die steunt immers
– anders dan de PVV – het Europese
beleid van het kabinet.
casinopensioen Staat voor een pensioen waarvan de hoogte ook afhankelijk

is van de situatie op de financiële markten. Een deel van de vakbeweging FNV
wilde niet instemmen met een akkoord
over zo’n pensioen, dat minder zekerheid biedt en meer risico’s oplevert –
zoals in het casino dus.
EHEC-bacterie Dook in Duitsland op,
en beheerste wekenlang het nieuws.
Komt voor in groentescheuten en komkommers, kan een besmettelijke dikkedarmontsteking veroorzaken, en leidde
tot tientallen doden. Vandaar ook komkommerpaniek, volgens Kidsweek het
‘kindernieuwswoord van het jaar’.
eurocrisis Domineerde het hele jaar het
nieuws. Ook het verwante schuldencrisis
en schuldenunie kwamen op lijstjes voor.
Occupy Demonstranten tegen het systeem dat debet zou zijn aan de financiële crisis kampeerden vorig jaar bij
effectenbeurzen en andere symbolen
van het kapitalisme. Occupy (to occupy
is ‘bezetten’) verwijst naar de beweging,
occupyer naar een lid ervan.
plaszak Steeds meer treinen hebben
geen toilet, maar de reizigers móéten
natuurlijk soms gewoon toch. Oplossing
van de NS: een plaszak, waarmee passagiers zich bij hoge nood kunnen
terugtrekken in een lege cabine van de
machinist.
tuigdorp Aantal op een afgelegen locatie gelegen wooncontainers voor zogeheten veelplegers. Idee van PVV-leider
Geert Wilders (“Zet al het schorriemorrie bij elkaar”). Woord van het jaar bij
Van Dale; de overige Nederlandse kandidaten waren (naast het in dit overzicht ook al genoemde casinopensioen,
EHEC-bacterie en occupyer): bejaardenchip (voor demente bejaarden), cavia-

politie, dominorevolutie, fraudeprof,
schuldenunie en tijgermoeder (geeft haar
kinderen een erg prestatiegerichte opvoeding).
vlinderakkoord Vlaamse uitdrukking
voor een (gedeeltelijk) regeerakkoord,
bereikt door formateur Elio Di Rupo, die
vaak een vlinderdasje draagt. Het ultieme vlinderakkoord werd eind vorig jaar
gesloten, na een formatie die welgeteld
540 dagen heeft geduurd. In de top-tien
van Vlaamse kandidaten voor het woord
van het jaar van Van Dale stonden nóg
twee woorden die naar de moeizame
formatie verwezen: frietrevolutie (protest tegen het voortduren van de regeringsformatie) en lazarusformatie (vanwege het vallen en opstaan). Verder
kwamen onder meer in aanmerking:
bakfietsvlaming (denkt progressief, maar
handelt conservatief), knuffeldiefstal
(diefstal van halskettingen terwijl de
dader het slachtoffer een knuffel geeft),
letsen (werkwoord afgeleid van LETS,
een hedendaagse vorm van ruilhandel),
vettaks en stoeproken (verkozen tot het
Vlaamse woord van het jaar).
weigerambtenaar Ambtenaar die op
grond van gewetensbezwaren weigert
mensen van hetzelfde geslacht in de
echt te verenigen. Het woord bestaat al
langer, maar het congres van Onze Taal
vond dat 2011 het jaar was dat er bij
uitstek door werd getypeerd.
wildbreien Het maken van fleurige
breisels die om lantaarnpalen, straatmeubilair of bomen worden geknoopt
om het straatbeeld op te vrolijken. Ook
wel ‘straatbreien’ genoemd.
Wordfeud Waarschijnlijk dé taaltrend
van het afgelopen jaar: scrabbelen via
de smartphone.
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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.

moet je dan wel ook onder de knie zien te
krijgen, maar goed), omdat het dan per
definitie het bijbehorende lidwoord is. Zo
omzeilde ze de voor haar moeilijke keuze
tussen de en het.

• 	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.
belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden

Het verdwijnende het [2]: mediaaandacht niet goed voor NT2’ers

na het nummer waarop u reageert. Niet geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de auteur

Mike Ebbs - NT2’er, Utrecht

De redactie kan inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij

van het desbetreffende artikel.

Surinaams woord voor partycrashen
Jacques Visser - Utrecht

M

Het verdwijnende het [1]: verkleinwoorden gebruiken
Hanneke Foeken - Zoetermeer

P

as onlangs kreeg ik bij toeval het okto
bernummer van de jaargang 2009 in
handen, waarin in de rubriek ‘Gaten in de
taal’ een Nederlands alternatief voor het
Engelse leenwoord partycrashen werd ge
vraagd. Het is wat aan de late kant, maar
ik geef het graag nog even door: het Suri
naams-Nederlands kent daar de fraaie term
boren voor. En iemand die onuitgenodigd
op een feest verschijnt, heet een ‘boro
man’.

“D

e woord het heeft het moeilijk”, las
ik in de Volkskrant, naar aanleiding
van Marieke Kolkmans artikel in het novem
bernummer van Onze Taal over het moge
lijk verdwijnen van het lidwoord het. Het
deed mij denken aan een IJslandse vriendin,
die jaren geleden het Nederlands onder de
knie trachtte te krijgen. Zij vertelde mij
toen dat ze vaak van zelfstandige naam
woorden de verkleinvorm gebruikte (die

arieke Kolkman bespreekt in het no
vembernummer in haar artikel ‘De
paard kijkt naar ons’ de mogelijkheid dat
het lidwoord het in de toekomst weleens
helemaal zou kunnen verdwijnen. Naar mijn
mening zou een neveneffect van het artikel
– en de grote media-aandacht die erop
volgde – kunnen zijn dat buitenlanders die
Nederlands leren en die hun uiterste best
doen om het verschil tussen de en het onder
de knie te krijgen, nu gaan denken dat het
met het wel gedaan is, en dat ze dus geen
moeite meer hoeven doen het onderscheid
te leren. Dat zou jammer zijn.

Het verdwijnende het [3]: ook dat
verdwijnt
Hans Koster - Haarlem

Oproep: bevestigen noch ontkennen
Riemer Reinsma

A

ls in een nieuwsbericht een geïnterviewde wordt geconfronteerd met een
of ander gerucht, antwoordt deze vaak met: ‘Ik kan dit bevestigen noch
ontkennen …’, of woorden van gelijke strekking.
Ik heb een sterk maar nog onbewezen vermoeden dat je daar als lezer of
toehoorder uit kunt opmaken dat het bericht inderdaad klopt, ook al wordt het
dus niet ronduit bevestigd. Met het oog op een artikel in Onze Taal ben ik bezig
bewijsmateriaal te verzamelen. Daarbij doe ik graag een beroep op de lezers.
Misschien ten overvloede: ook voorbeelden die mijn vermoeden weerleggen,
zijn welkom. Juist die!
Van belang is wél dat de geïnterviewde persoon geacht mag worden op de
hoogte te zijn van de situatie. Zoals in het geval van Sarah Palin, die op de vraag
of zij zich kandidaat ging stellen voor het presidentschap, ‘bevestigde noch ontkende’. Het is onwaarschijnlijk dat Palin niet op de hoogte was van haar eigen
toekomstplannen.
Stuur uw bijdragen naar de redactie van Onze Taal, liefst via bevestigen@
onzetaal.nl, anders naar: Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
Vermeld er indien mogelijk graag bij:
-

de naam van de geïnterviewde persoon;
de datum van het nieuwsbericht;
de naam van de krant, het nieuwsprogramma, enz.;
de letterlijke context (zin, alinea, enz.) waarin de woorden bevestigen noch
ontkennen (en eventuele varianten daarop) voorkomen;
- waaruit uiteindelijk bleek of de persoon in kwestie al dan niet voorkennis
had.
Alvast bedankt!
8
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I

n de media was er begin november naar
aanleiding van Marieke Kolkmans artikel
in Onze Taal veel aandacht voor het lid
woord het, dat volgens sommige weten
schappers ooit uit het Nederlands zou kun
nen verdwijnen. Wat mij verbaasde, was dat
vrijwel nergens werd vermeld dat het ‘onzij
dige’ verwijswoord dat óók aan het verdwij
nen is, naar mijn idee vooral door toedoen

van Amsterdammers.

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 iemand
anders. 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.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want
voor jaarlijks tien kleurrijke, leerzame en lees
bare nummers betaalt u slechts € 33,50!
Word nu abonnee en ontvang elf nummers
van Onze Taal (december 2011 t/m december 2012) voor € 35,–. U krijgt dan het
boekje Geen kip overboord (met vermakelijke versprekingen van BN’ers) cadeau. Aanmelden: via www.onzetaal.nl/actie, of via
administratie@onzetaal.nl of 070 - 356 12 20,
onder verwijzing naar deze aanbieding.

Taaladviesdienst
Notie/notitie van iets nemen

?

Mijn collega en ik komen er niet uit:
is het ‘We hebben notitie genomen
van de beleidsvoorstellen’ of ‘We hebben notie genomen van de beleidsvoorstellen’?

!

Juist is ‘We hebben notitie genomen van
de beleidsvoorstellen.’ Daarnaast kan
nota worden gebruikt: ‘We hebben nota
genomen van de nieuwe beleidsvoorstel
len.’ De variant met notitie is het oudst van
de twee, maar in de praktijk komt de versie
met nota vaker voor.
Notitie en nota worden beide gebruikt in
de betekenis ‘aantekening’; vanuit die bete
kenis is de uitdrukking ontstaan. Daarnaast
betekenen beide woorden ‘rapport, ver
slag’: ‘We hebben er een notitie/nota over
geschreven.’ Helemaal hetzelfde zijn ze
niet: een nota is doorgaans officiëler en
lijviger dan een notitie. Ook kan nota nog
‘rekening’ betekenen.
Het woord notie betekent ‘begrip, besef,
idee’; het wordt vaak gebruikt in de uit
drukking notie hebben (van iets): ‘Els heeft
er geen notie van wat ik allemaal moet
doen.’ Het is niet ondenkbaar dat het be
staan van deze uitdrukking voor verwarring
zorgt als iemand notitie/nota nemen wil
gebruiken.

Ga ook jij / gaat ook jij

?

‘Als het bestuur zijn zin doorzet, dan
ga ook jij dat merken.’ Is dat een goede zin, of moet het zijn: ‘(…) dan gaat
ook jij dat merken’?

!

Het meest voor de hand ligt ‘(…) dan ga
ook jij dat merken’, maar helemaal onomstreden is dat niet. Als er tussen de per
soonsvorm ga(at) en het onderwerp jij geen
ander woord staat, is het voor iedereen dui
delijk dat de t van de persoonsvorm vervalt:
‘(…) dan ga jij dat merken’, ‘Heb jij daar last
van?’ Er is geen regel die zegt dat dit anders
wordt als er een woord tussen komt, maar
toch gaan veel mensen in zo’n geval twijfe
len. De oorzaak daarvan is dat er tussen de
persoonsvorm zonder t en het voornaam
woord jij van oorsprong nooit iets anders
stond.
Waar komt die bijzondere regel eigenlijk
vandaan – de uitzonderingsregel die zegt
dat ‘Jij hebt een auto’ mét een t is, maar
‘Heb jij een auto?’ zonder t? Die uitzonde
ring is al enkele eeuwen geleden ontstaan,
al lopen de verklaringen voor het ontstaan
ervan enigszins uiteen. Het heeft er in elk
geval mee te maken dat men destijds vor
men gebruikte als segdi (‘zeg je’) en hebdi
(‘heb je’). De d was een soort overgangs
klank tussen de werkwoordsvorm – die nor

Vraag en antwoord
maal gesproken ook toen met een t werd
geschreven – en de uitgang -i, die zelf weer
een sterk verzwakte versie van het persoon
lijk voornaamwoord gi/ghi/gij was. Vermoe
delijk ging men de lettergreep di als per
soonlijk voornaamwoord opvatten, waar
door woorddelen als seg en heb gezien wer
den als de persoonsvorm. Dit bleef zo toen
jij de gangbare vorm van het persoonlijk
voornaamwoord van de tweede persoon
enkelvoud werd.
Het weglaten van de t is van oorsprong
dus sterk verbonden met de combinatie
persoonsvorm-onderwerp, zonder iets
ertussen. Dat verklaart waarom het onge
makkelijk klinkt als er wel iets tussen komt:
‘(…) dan ga ook jij dat merken’, of om een
nog moeizamer voorbeeld te nemen: ‘En
dat zeg uitgerekend jij?’ Vaak is het beter
om de zin anders te formuleren, bijvoor
beeld ‘(...) ga jij dat ook merken’ of ‘En dat
zegt uitgerekend iemand als jij?’

Bijelkaar / bij elkaar, aanelkaar / aan
elkaar

?
!

Schrijf je combinaties van een voorzetsel en elkaar los of aan elkaar?

Een combinatie van een voorzetsel
en elkaar wordt vrijwel nooit aaneengeschreven:
-	
-	
-	
-	

Ze zijn al heel lang bij elkaar.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ze dook in elkaar.
Ik krijg het niet uit elkaar.

tingmanager, met uitzondering van een
aantal (vaak Engelse) afkortingen: CEO
(‘chief executive officer’), CvdK (‘commissaris van de koningin’).
Over Administratie is enige discussie mo
gelijk. Namen van afdelingen en dergelijke
krijgen gewoonlijk wél beginhoofdletters:
de afdeling Personeelszaken, de divisie Externe
Betrekkingen. Omdat Administratie vaak als
afdelingsnaam wordt gebruikt, is hoofd
Administratie het meest logisch. Maar
administratie duidt soms een deel van een
kantoor of bedrijf aan zonder dat er van
een daadwerkelijke afdeling sprake is; in
zo’n geval is hoofd administratie ook goed
mogelijk.

Elk/elke van deze auto’s

?

Zeg je ‘Op elk van deze auto’s krijgt u
korting’ of ‘Op elke van deze auto’s
krijgt u korting’?

!

‘Op elk van deze auto’s’ is de juiste vari
ant. Dat lijkt misschien wat onlogisch,
omdat elke wél met een e wordt geschreven
als auto erachter staat: ‘Op elke auto krijgt
u korting.’ Maar als elk zelfstandig wordt
gebruikt – dat wil zeggen zonder dat er een
zelfstandig naamwoord achter staat – krijgt
het geen e. Dat geldt ook voor het synonie
me woord ieder, en het maakt niet uit of er
zaken of personen worden bedoeld: ‘Ieder/
Elk van de aanwezige cursisten kreeg een
certificaat.’ Bij welk zijn er twee mogelijkheden: ‘Welk van deze printers is het zui
nigst?’ en ‘Welke van deze printers is het

zuinigst?’

De enige uitzondering is achter + elkaar, dat
als één woord kan worden geschreven in de
betekenis ‘aan één stuk door’ of ‘onmiddel
lijk’: ‘Zij reed achterelkaar van Parijs naar
Utrecht.’
Een combinatie van een voorzetsel en
elkaar betekent vaak hetzelfde als de com
binatie van dat voorzetsel en het woord
een. Opvallend genoeg vormen de gevallen
met een wél één woord: bijeen, ineen, uiteen, achtereen, aaneen, enz. Enkele van die
woorden komen vrijwel alleen voor als deel
van een werkwoord, bijvoorbeeld ineenduiken, uiteentrekken, aaneenschrijven.
Is het elk of elke van deze auto’s?

Hoofd/hoofd Administratie/administratie

?

Moet je hoofdletters gebruiken in
de functieaanduiding Hoofd Administratie?

!

Het woord hoofd is hier in elk geval niet
met een hoofdletter. Functieaanduidin
gen worden namelijk altijd in kleine letters
geschreven: tandarts, groenteboer, marke-

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1600 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
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Als je schrijft, kun je minder informatie
overbrengen dan wanneer je spreekt.
Lachen, huiveren, knipogen – hoe
verwerk je zulke signalen in je tekst?
Tegenwoordig doen we dat met
smileys, en standaardwoordjes als
lachen en hahaha. Toch? Of gebeurt het
langzamerhand weer vaker zoals vroe
ger: beschrijvend, tussen de regels?

Illustratie: Matthijs Sluiter

Frank Jansen

“Dubbele espresso pakken doet”
De voorzichtige terugkeer van de indirecte stijl

I

n 2010 moest een scholier voor de
rechter verschijnen die aan het
adres van de vorige Nederlandse
minister-president een zogeheten dreigtweet had gericht. Die luidde: “Ey bolle
vet zak met je kanker bolle kanker bril
je gaat died bitch ik kom je halen.” Aan
deze boodschap had hij vijftien smileys
gehecht. Welke dat precies waren, vermeldt het vonnis niet.
De scholier werd vrijgesproken, onder meer omdat hij deze lachebekjes
had toegevoegd. Op die manier had hij
volgens de rechter voldoende duidelijk
gemaakt dat zijn boodschap niet serieus
bedoeld was. Een forse taakstraf voor
de scholier – én voor zijn school – wegens de kennelijke staat van zijn Nederlands is blijkbaar niet overwogen.
Fijn voor de scholier dat die lachebekjes hem disculpeerden. Maar het
vonnis roept wel vragen op. Over de
psychologische plausibiliteit van de
10
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rechterlijke redenering bijvoorbeeld.
Zijn in films de griezeligste schurken
niet juist degenen die hun tegenstanders lekprikken met een glimlach? En
wat de communicatieve bijdrage van
lachebekjes betreft: weten we eigenlijk
wel hoe die functioneren?


B u it e n b e e l d

De vraag naar het hoe en waarom van
die smileys en andere ‘emoticons’ is nog
niet zo makkelijk te beantwoorden.
Daarom eerst een andere vraag: waarvoor dient geschreven taal eigenlijk?
Om informatie over te brengen aan
iemand die niet bij u is. Maar het omgekeerde is net zo goed het geval. Want
als je iets schrijft, hoeft de ontvanger
ook weer niet álles te weten. Vlak nadat
je een treurig bericht hebt gekregen,
krijg je te horen dat je voor je voetbalclub een wedstrijdverslag moet maken.
Dan hou je je verdriet graag buiten je

verslag, want dat is nu even niet van
belang. De lezer zal dat op prijs stellen;
die wil alles over de wedstrijd weten en
heeft er waarschijnlijk geen behoefte
aan om lastig te worden gevallen met
je privébeslommeringen. Met andere
woorden: wie iets opschrijft, houdt ook
bewust dingen achter, hij blijft zelf ook
buiten beeld.
Dat buiten beeld blijven heeft nog
een ander voordeel. Teksten werken op
die manier veel effectiever, zoals schrijvers in de loop van de laatste eeuwen
zijn gaan beseffen. Als een schrijver wil
dat zijn lezers geëmotioneerd worden,
zou hij iets kunnen formuleren als: ‘Terwijl ik dit schrijf, biggelen de tranen
over mijn wangen’, of ‘moet ik vreselijk
huilen’. Maar op deze manier kan de
lezer zich niet inleven en voelt hij zich
een beetje met oneigenlijke middelen
onder druk gezet. Veel beter is een indirecte benadering, bijvoorbeeld: ‘Ik zie

dat er ook uit de wolken wat neerslag
komt’, of ‘Het lijkt wel alsof er steeds
een beetje rook in mijn ogen komt’, of
iets dergelijks. Nodeloos te zeggen dat
hij zoiets zelf bij voorkeur met droge
ogen neerpent. Want, zoals de dichter
Martinus Nijhoff ooit opmerkte: “Een
dichter schreit niet”; in plaats daarvan
stuurt de dichter de lezer zó dat hij, die
lezer, gaat ‘schreien’. En wat voor dichters geldt, geldt ook voor schrijvers. Ze
zijn onzichtbaar, en laten de lezer zelf
de emoties uit de tekst destilleren. Het
lijkt een omweg, maar het is effectiever.


E xplosi e

Zo werkt stijl blijkbaar: de schrijver
blijft buiten beeld en manipuleert de
lezer subtiel met quasi-objectieve informatie. Althans, zo werkte stijl tot aan
het begin van deze eeuw, toen het aantal schrijvers plotseling explodeerde.
E-mail deed zijn intrede, en sms’en en
bloggen en chatten, en natuurlijk kwamen er de uiteenlopende sociale media,
van Hyves tot Twitter. Het gevolg: meer
mensen dan ooit schrijven dagelijks
meer teksten dan ooit tevoren. Ze
schrijven die van jongs af aan en uit
vrije wil, zonder dat er een leraar Nederlands aan te pas komt.
Al die nieuwe tekstvormen vragen
om een nieuwe manier van schrijven.
Geen wonder dat de schrijvers die erbij
gekomen zijn, opnieuw aan het uitvinden zijn hoe je efficiënt kunt communiceren, wat schrijven inhoudt, wat stijl
is. En helemáál geen wonder dat het
nog niet tot iedereen doorgedrongen is
hoe effectief een indirecte quasi-objectieve beschrijving kan zijn. Dat komt
ook door de snelheid waarmee de elektronische boodschappen heen en weer
vliegen; je hebt niet de tijd om eens
rustig na te denken over een doeltreffende indirecte manier van reageren.
Er moet onmiddellijk iets geschreven
worden, en dat lokt vanzelf een zekere
onmiddellijkheid in presentatie uit.


Lachen

Op talloze sites zijn voorbeelden te vinden van die directe vorm van communiceren. Vaak gaat het dan over iets grappigs, bijvoorbeeld in het onderstaande
fragment, gevonden op een chatsite
over honden. Om 23 uur 47 zet iemand
een grappige foto van haar hondje op
de site. Dat lokt met telkens een minuut tussenpauze de volgende reacties
uit:
- Haha ... aanstekelijk
- zolang jij je niet overgeeft Paco
ga ik door

- Is het Terra of een vlooi hahaha
denkt Paco
- Hij is leukkkkkkkkkkkk de foto
- ik zit hier met een dikke grijns te
kijken, hahhaa
- Yehhhhh!!!!hahahahahah Ik moest
toch even heel goed kiken hoe de
foto in elkaar zit, maar hij is geweldig
- Heerlijke foto!!!
- haha geweldige foto!!
- hahah geweldig!
- hahaha..
- Wauw zeg, wat een prachtige foto.
- jee dat werkt aanstekelijk.
een
grinnekende hond. mooi voor een
foto wedstrijd.
- Wat een kleine boef die Terra (de
kleinste van jullie, maar wel de sterk)
en Paco lijkt zo wel een
ste
brulleeuw
- hahahahaha geweldige foto
En zo gaat het nog even door. Het laat
goed zien waar communicatie ten diepste voor dient: ervoor zorgen dat we
een goede tijd met elkaar hebben. Met
de lachboodschappen drukken de schrijvers uit dat ze zich vermaken, ze dragen
eraan bij dat ook de ontvangers een
goede tijd hebben en ze verlengen die
goede tijd zelfs.
Toch zijn de bovenstaande berichten
niet helemaal gelijk aan de lachuitbarstingen naar aanleiding van een foto
aan tafel of in de kroeg. Daar overkomt
het lachen het gezelschap; ze lachen gelijktijdig en gedurende het bekijken van
de foto. Elke bijdrage aan de chatsite

als herhaling voelt – want al die ha’s
klinken ook telkens even anders – zie je
op schrift een serie identieke ha’s. De
lezer moet die verwerken zonder dat
hem dat rendement oplevert. Daarom
maakt zo’n lachweergave snel een futiele, kinderlijke indruk.
Ook om andere redenen is de chatlachsessie inferieur. De bijdragen vermengen zich niet tot iets gezamenlijks,
en de opeenvolging van gelijkluidende
berichten maakt gauw een onoriginele
en overbodige indruk.
Maar mensen zouden niet de communicatieve dieren bij uitstek zijn als ze
het in zo’n chatsessie bij een uitgeschreven hahaha lieten zitten. Uit de voorbeelden blijkt dat ze inmiddels al een
systeempje hebben uitgedacht om de
nadelen te compenseren: beginnen met
een lachweergave, dan iets met woorden zeggen (bijvoorbeeld “geweldige
foto”) en eindigen met een of meer
lachebekjes. Mijn vermoeden is dat de
lachweergave gebruikt wordt als aanmelder. De schrijver ‘tunet’ ermee ‘in’ bij
de chatters en laat zien dat de foto hem
vermaakt. De woorden geven de ontvanger de zekerheid dat het inderdaad
gaat over de foto, en de smiley rondt
het af. De schrijver geeft met die smiley
niet zozeer nog eens te kennen dat de
foto vermakelijk was, maar dat hij blij is
dat hij deze vrolijke bijdrage heeft kunnen posten.


U it l ac h e n

Naast de chatforums met hun zo sympathieke sfeer bestaan er discussieforums
waarin standpunten naar voren worden

Wóórden zijn blijkbaar zo gek nog niet
om een emotie over te dragen.
daarentegen moet door de schrijver ingetikt worden en is daarmee een bewuste keuze. Bovendien komen de bijdragen na elkaar en blijven ze individueel.


Ki n d e r l i j k

De verschillen tussen de twee vormen
van lachen werken in het nadeel van de
chats. Als ‘gemaakt’ teken van vreugde
zijn ze minder betrouwbaar dan de
spontane, echte lach. Als weergave van
een spontane lach is hahaha ook inferieur aan de echte. Wie dat niet gelooft,
moet maar eens kijken wat er gebeurt
als hij letterlijk ‘hahaha’ zegt in plaats
van te lachen. En bij een hahaha op
papier komt daar nog iets bij. Terwijl je
de herhaalde ha’s bij echt lachen niet

gebracht, en die van anderen worden
bestreden. Het gaat er vaak niet al te
zachtzinnig en intellectueel aan toe.
Alle wapenen zijn toegestaan. Ook lachen, maar dan het andere lachen: het
uitlachen. En daarvoor kunnen weer
lachweergaven en lachebekjes ingezet
worden. Die zouden dan iets moeten
betekenen als ‘Ik vind jou lachwekkend.’
Het probleem is alleen dat de schrijver
nooit weet of ze inderdaad zo opgevat
zullen worden.
Natuurlijk bestaan ook hier oplossingen voor. Net zoals een echte lach heel
verschillend kan klinken, kan de schrijver ook een specifieke lachweergave
kiezen. Zie bijvoorbeeld deze twee bijdragen aan het forum GeenStijl. Slacht- 
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offer is de linkse journalist Francisco
van Jole:

De bedoeling is dat de lezer deze gedragsbeschrijvingen van de schrijver
combineert met de inhoud van zijn
bericht, om daaruit de werkelijke gemoedstoestand van de schrijver te destilleren. Deze terzijdes zijn inmiddels
een genre-kenmerk van forumbijdragen
geworden. Ze zijn zelfs zó kenmerkend
dat ze geïmiteerd worden door schrijvers die wél voor hun teksten betaald
krijgen. Zo schrijft columniste Sylvia
Witteman op 8 oktober 2011 in de Volkskrant: “Boterhammen, fruit, vruchtensap en rijstwafels (*huiver*) zijn de
enig toegestane consumpties.”

- Ghegheghe, we gaan nog lachen met
Jole de komende tijd
- Maar ik kan niet wachten “till he’s
LEFT the building” ghnhehehehehehehe
Ik vermoed dat deze weergaven bedoeld
zijn als denigrerend lachen uit leedvermaak, waarbij overigens te betwijfelen
valt of deze schrijvers zich voor hun
lachweergave hebben laten inspireren
door lachen die echt geklonken hebben.
De stripwereld lijkt een waarschijnlijkere
inspiratiebron. Maar voorzover ik weet,
bestaat er geen algemeen aanvaarde
weergave van ‘uitlachen’.


Co llec ti e

Ook bij de smiley zou je het probleem
hoe die precies moet worden opgevat
kunnen oplossen met differentiatie. Op
het web circuleren voldoende collecties
lachebekjes om een keuze uit te maken;
zie bijvoorbeeld het overzichtje hiernaast.
Nog een heel werk voor de schrijver
om precies de goede te selecteren. Maar
of die arbeid loont, valt te betwijfelen.
Van een discussieforum over Xboxen:
. Als die keeA: Schep niet zo op
pers zo blijven als in de demo, dan
ben je niet blij, hoe goed je ook denkt
te kunnen verdedigen.
B: Dat jij dan geliijk tof wil gaan doen
over niet serieus nemen omdat ik
een andere mening heb dan jij (en
dan ook met zo minachtende smiley
komen), zegt meer over jouw gedrag
dan over het mijne.
ik zal
A: Een minachtende smiley?
voortaan me smiley’s beter uitzoeken
als ik op iets van jou reply, is blijkbaar
nodig. Anders zoek je er weer wat
achter. En dan kan je wel weer zeggen dat ik het beter weet, alleen omdat ik me mening geef, en zeg dat ik
je niet serieus neem, met een totaal
niet serieuze smiley erachter, maar
dat moet je lekker zelf weten
Lachebekjes hebben behalve dit nadeel
van een onvoldoende specifieke betekenis nog een manco: de schrijver heeft
ze overduidelijk van de plank gehaald,
en loopt daarmee het risico een gemakzuchtige en kinderachtige indruk te
maken.


LOL

Als het voorgaande iets duidelijk maakt,
dan is het dat wóórden blijkbaar zo gek
12
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Genoeg keus voor wie smileys en andere emoticons
wil gebruiken.

nog niet zijn om een emotie over te dragen. Bijvoorbeeld om als schrijver zelf
het soort lachen te categoriseren dat je
bij het schrijven zogenaamd overkwam.
In de tekst duiken dan meestal tussen
sterretjes geplaatste zinsneden op als:
“*Gniffel, Grinnik, LOL, Proest*” en
“*Lacht in zijn vuistje*”. De methode
dient ook om andere emoties aan te
geven. Verveling bijvoorbeeld: “*Snurk,
Geeuw, Gaap*”, maar ook “*zucht, ik
word hier zo moe van*”.
Het laatste voorbeeld vormt de overgang naar een ander type terzijde, de
beschrijving van de handeling die de
auteur zegt te gaan uitvoeren:
- Dubbele espresso pakken doet
- Daar driedubbele espresso met een
scheut cognac van maakt
- Muur zoekt om hoofd tegen te slaan
- Oordopjes in doet
- Poepen gaat
- Tevreden achterover leunt
- Trots buiging maakt
- Waxinelichthouder uit vet trekt

Eerste tekenen

Waar wijst de opkomst van zulke al dan
niet tussen sterretjes geplaatste terzijdes
op? Allereerst op een mogelijke teloorgang van de smileys, emoticons en andere standaardtoevoegingen. Die schieten in de praktijk kennelijk toch tekort.
Maar er is meer. Want er is eigenlijk een
opmerkelijke overeenkomst tussen de
ouderwetse schrijver uit het begin die
de lezer meldt dat er telkens rook in
zijn ogen lijkt te komen en de internetforum-auteur die schrijft een espresso
te gaan nemen. In beide gevallen wordt
de gemoedstoestand van de schrijver
weergegeven door het bieden van quasiobjectieve informatie. Hetzelfde geldt
voor degene die schrijft dat er ook
buiten neerslag valt: die doet weinig
anders dan de schrijver die meldt:
“Waxinelichthouder uit vet trekt”.
Het is, kortom, verleidelijk om deze
nieuwe terzijdes te beschouwen als de
eerste tekenen dat er weer een indirecte
stijl aan het ontstaan is. Er wordt weer
beseft dat je het hart van de lezer nog
steeds het snelst bereikt via de omweg
van de (geveinsde) objectieve beschrij
ving.		

(advertentie)

SCHRIJFCARROUSEL®
Korting voor lezers van Onze Taal
Weleens een tekst op 48 manieren laten herschrijven... en enthousiaste reacties
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Maak dan nu kennis met deze nieuwe methode. Leden van Onze Taal betalen
voor de Schrijfcarrousel-workshop tijdelijk slechts € 75,- (i.p.v. € 125,-).
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ijn kandidaten voor het woord van het jaar 2011 waren casinopensioen en wildbreien.
De bezoekers van het Onze Taal-congres, eind november, kozen
voor weigerambtenaar, een mooi nieuw woord, dat ik zelf niet met 2011 associeer, al moet je daar ook niet te rigide in zijn. Zoals Van Dale, dat vorig jaar
het door niemand gebruikte gedoogregering tot jaarwoord verhief, naar verluidt omdat gedoogsteun en gedoogakkoord al voor 1 januari van dat jaar waren
gesignaleerd. Alsof dat iemand boeit. Na de swaffel-gaffe van 2008 opnieuw
geen sterke beurt van de nationale lexicograaf.
Wildbreien werd begin november al tot woord van het jaar uitgeroepen door
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. De verkiezing van het woord van
het jaar lijkt onderhevig te zijn aan sinterklasificatie: concurrerende marktpartijen die wedijveren om de eerste te zijn. Komend jaar werpt ook de Sdu zich
in de strijd, eind september maken ze hun jaarwoord bekend. Prisma voelt
zich lelijk afgetroefd, die hadden namelijk ook plannen, en komen daarom
in 2013 voor de zekerheid in augustus. Ouders zullen lastige vragen krijgen:
‘Pappa, meerdere woorden van het jaar, hoe kan dat eigenlijk?’
‘Ja mam, bestaat het woord van het jaar eigenlijk wel?’
Casinopensioen mag verkozen worden omdat ik aanwezig was bij de geboorte. Of de conceptie, hoe moet je dat noemen? Ik heb het over de brainstorm waarbij het bedacht werd. En het was dat woord dat de FNV-top in de
strijd over het pensioenakkoord “publicitair op achterstand zette”, zoals Vrij
Nederland het laatst formuleerde. Als dit waar is, heeft één woord een revolutie in de Nederlandse vakbeweging ontketend.
En wildbreien? Tja, dat is meer dan een woord. Het is een roman van tien
letters, een filmepos van drie lettergrepen. Een sponsje dat zich vanzelf volzuigt met vorm, kleur en betekenis. In theorie is het net zo wereldverbeterend
als casinopensioen.
Alle woorden die met wild beginnen zijn sowieso prachtig, vooral als ze
gevolgd worden door iets wat van nature juist niet wild is. Wildplunderen
werkt niet. Maar neem plassen. Zet er wild voor en je zíét de zaak ontsporen.
De urine spettert je om de oren. Bij wildbreien is dit effect optimaal. Zorgzame
vrouwenhanden lussen zachte draden ineen tot teder weefsel. Maar dan wild.
De tijd- en ruimterestricties van het breien vallen weg, overal wordt ineens
gebreid, de klok rond, op elke denkbare schaal, met ongekende kracht en snelheid. Er druipt bloed van de pennen. ‘Nine-eleven’ was een vorm van breien.
Wat die Alaskaanse krabvissers doen op Discovery: breien.
Inmiddels hebben we natuurlijk ook de beelden gezien, zodat dit wollen
woord ook nog een dosis ontroering opzuigt. Koud straatmeubilair, zorgzaam
ingepakt als de benen van een ballerina op weg naar het werk. Grauw staal,
plaatselijk onderbroken door een stukje liefde. Morele pleisters. De jungle
heeft troost nodig.
Ja, er zijn vreemde dingen gaande. In het Occupy-kamp moet je tijdens een
vergadering een lepel vasthouden en elkaar hardop nazeggen, en meisjes breien kousen voor lantaarnpalen. Ik zeg u: er is iets op til.
Taalboppers! Hou op met die wildgroei en organiseer de Enige Echte Woord
Van Het Jaar Verkiezing! Samen!

Jan Kuitenbrouwer

Redactie Onze Taal

O

p 1 januari 2002 haalden we
voor het eerst eurobiljetten
uit de muur. Maar echt opgetogen was niemand. Alles werd
duurder en onze mooie designbiljetten werden gedegradeerd tot monopolygeld. En er ging een wereld aan
koosnaampjes verloren.
Ook Onze Taal stond stil bij die
geldnamen. In de maand vóór de
invoering kwamen ze nog een keer
voorbij: de ‘duiten’, ‘pegels’, ‘geeltjes’,
‘joeten’ en al die andere benamingen
voor ons oude vertrouwde geld. En
natuurlijk werd de vraag gesteld: wat
komt er straks voor in de plaats? Na
precies tien jaar kennen we het antwoord op die vraag: helemaal niets.
Het ministerie van Financiën deed
nog wel een poging de lexicale leegte
op te vullen door een bijnamenwedstrijd uit te schrijven, maar de winnende inzendingen doen een beetje
sneu aan: fluitje (€ 0,01), duocent
(€ 0,02), handje (€ 0,05), deuppie
(€ 0,10), dubbelduppie (€ 0,20),
halfom (€ 0,50), gouwering (€ 1,–),
daalder (€ 2,–), kleb (€ 5,–), eurojoet
(€ 10,–), blauwtje (€ 20,–), brammetje (€ 50,–), hulk (€ 100,–) en eurotop (€ 500,–).
Vorige maand hielden we een kleine inventarisatie onder de bezoekers
van onze website, en die bevestigde
onze vermoedens: onze portemonnee
is nog altijd gevuld met ‘centen’,
‘stuivers’, ‘dubbeltjes’, ‘vijfjes’ en
‘tientjes’ –benamingen dus die al gebruikt werden in het guldentijdperk.
En kinderen gebruiken zelfs de meeste van die termen niet snel. De enige
nieuwe bijnaam die echt in omloop
lijkt, is euri, als meervoud van euro.
En pleuro misschien – liefdevol is
anders.
Volgens namendeskundige Erwin
Wijman weerspiegelt dat gebrek aan
koosnaampjes een dieperliggend
probleem. Vorige maand legde hij
in Nrc.next het verband met de eurocrisis: “De euro leeft niet en heeft
nooit geleefd (…). Bijnamen zijn
essentieel.”
Zo kunnen we Europa redden dus:
met een beetje liefde voor de euro –

nee, nee: de gouwering.
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Waarom Lange Frans
‘ochtond’ zegt
De onbeklemtoonde e die een o wordt

Illustratie: Frank Dam

Lange Frans, Nico Dijkshoorn, Robert
ten Brink: bekende Nederlanders
zeggen opvallend vaak ‘lopon’ in plaats
van ‘lopen’, en ‘praton’ in plaats van
‘praten’. Hoe komt dat?

Laura van Eerten

B

ij rapper Lange Frans is een
merkwaardig uitspraakverschijnsel te horen: hij spreekt
de stomme e in het woord ochtend uit
als een o, het wordt bij hem ‘ochtond’.
In het nummer ‘Zinloos’ is bijvoorbeeld
duidelijk te horen hoe hij ochtend laat
rijmen op opstond:
Hij kreeg een klap voor z’n kop hij
keek niet om en hield z’n mond
Tot ie de volgende ochtond met
hersenletsel opstond.
Lange Frans is niet de enige die dit
doet. Ook andere bekende Nederlanders
als Robert ten Brink en Nico Dijkshoorn
kunnen er wat van. En niet te vergeten
sportjournalist Frits Barend (‘Barond’).



Makkelijk s te weg

Deze typische uitspraak valt veel mensen op. Op een internetforum is bijvoorbeeld te lezen: “Als Lange Frans praat
eindigt ieder woord op -on”, en: “En
dan hebben we nog mensen als Robert
ten Brink, die de e uitspreken als ‘o’. Ik
vind dat ontzettond vervelond om te
horen!”, en: “Op zaterdagochtond gaat
Nico Dijkshoorn ontzettond vroeg naar
de Albert Cuyp om voor één achtonnegontig een enerverond pond peron te
verslindon. Daar schrijft hij vervolgons
een ontzettond mooi gedicht over, dat
dan weer wel.” Het lijkt alsof het steeds
vaker wordt opgemerkt, en in het bijzonder bij mannen in de media die afkomstig zijn uit de regio Noord-Holland.
Waarom is het eigenlijk raar dat de
stomme e in een o verandert? De stom14
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me e, in de taalkunde ook wel ‘sjwa’ genoemd, is de eenvoudigste klinker om
uit te spreken. Je hoeft alleen maar je
mond open te doen door je onderkaak
te laten zakken, en geluid te maken.
In spreektaal worden onbeklemtoonde
klinkers of combinaties van klinkers
vaak uitgesproken als een sjwa. Bij veel
mensen klinkt het woord makkelijk als
‘makkelek’. Sprekers kiezen dus de eenvoudigste weg. Voor het uitspreken van
alle andere klinkers, zoals de o, zijn er
tal van spieren nodig.
Toch zijn er woorden waarin we allemaal die op zich makkelijke sjwa veranderen in een lastiger uit te spreken
klank. Denk maar eens aan hagel en
ketel. Het is bijna onmogelijk om daarin

de sjwa níét te vervormen tot iets wat
op een o lijkt. Dat komt door de manier
waarop we de l uitspreken. In het Nederlands kennen we twee variaties van
de l: een lichte l, die voorkomt aan het
begin van een woord, en een donkere l,
aan het einde. Vergelijk die twee variaties maar eens in de uitspraak van bijvoorbeeld lepel. Die donkere l zorgt ervoor dat de sjwa ervóór klinkt als een o.
Iets vergelijkbaars lijkt aan de hand
te zijn met de n aan het slot van woorden: bij Lange Frans leidt die tot ‘ochtond’.


A l l e e n vo o r d e n

Het Corpus Gesproken Nederlands
(CGN) is een goede bron om het ver-

Taaltest
schijnsel eens nader onder de loep te
nemen. Het CGN is een grote database
die bestaat uit 30.000 Nederlandse
spraakfragmenten. Er zijn opnames gemaakt van allerlei spreeksituaties, zoals
radio- en tv-uitzendingen, publieke debatten en privégesprekken over de telefoon. Naast tv-persoonlijkheden, zoals
presentatoren, zijn er ook ‘gewone mensen’ te horen, bijvoorbeeld studenten en

openbaar. Maar het is ook weer niet zo
dat alléén presentatoren en sprekers in
het openbaar ‘ochtond’ zeggen. In het
CGN zijn genoeg voorbeelden te vinden
van informele telefoongesprekken waarin sprekers de sjwa vervormen. Maar
het blijkt in privésituaties vaak lastiger
te horen: er is wel iets met de uitspraak
van de sjwa aan de hand, maar het
klinkt niet als een overtuigende o. In

In Weekend miljonairs vliegen de
‘duizonden’ je om de oren.
verpleegkundigen. Het CGN kan daarom op een aantal punten inzicht bieden
in het verschijnsel dat een sjwa een o
wordt: in welke woorden komt het voor,
bij welke sprekers en in wat voor situaties?
Ochtend, vervelend, ontzettend, negentig – het zijn allemaal woorden waarin
Nico Dijkshoorn de e als een o uitspreekt. Of kan ‘bezom’ soms ook? In
het CGN kwam deze uitspraak in ieder
geval niet voor. De vervorming is er alleen als er een n achter de sjwa komt,
en blijkt zelfs nog beter te horen te zijn
als er nog een d of een t achter staat,
zoals in ochtend dus. Het is ook wel te
begrijpen waarom dat zo is. Vaak wordt
een n helemaal niet uitgesproken, bijvoorbeeld in geven, dat meestal klinkt
als ‘gevuh’. Maar als er achter de n een t
of een d staat, ontkom je er niet aan om
die n ook werkelijk uit te spreken. Een n
met een d of een t erachter is dus bij
uitstek de veroorzaker van de o op de
plaats van de sjwa.


Overd r ijven

Typisch voor sprekers in het openbaar is
dat ze de n’en aan het einde van een
lettergreep heel duidelijk uitspreken.
Presentatoren willen extra gearticuleerd
praten, en hebben dan zelfs de neiging
een beetje te overdrijven, ook als het
om andere klanken dan die n gaat. Vaak
verbeteren ze woorden ook ten onrechte. Ze zeggen bijvoorbeeld pakje-aan in
plaats van het correcte pakkie-an. Door
die overdreven uitspraak zijn de vervormde sjwa’s ook duidelijker te horen.
In het CGN zijn hier mooie voorbeelden
van te vinden. Zo is er een Kamerlid in
een parlementair debat dat zijn betoog
steeds nadrukkelijk begint met “overwegonde”.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat
het verschijnsel vooral opvalt bij bekende Nederlanders, die immers vooral
bekend zijn van hun optredens in het

het tv-programma Who’s Next wordt
Robert ten Brink bij hem thuis geïnterviewd. Zijn vervormde sjwa’s zijn in dit
programma nauwelijks hoorbaar, in tegenstelling tot in zijn eigen programma
Weekend miljonairs, waarin de ‘duizonden’ je om de oren vliegen. In publieke
situaties, zoals in radio- en tv-studio’s,
komt die uitspraak kennelijk duidelijker
naar voren.


M a n n e n v e r sus v ro u w e n

Doordat de uitspraak van mensen als
Lange Frans, Nico Dijkshoorn en Robert
ten Brink vaak aangehaald wordt, lijken
het vooral mannen te zijn die de sjwa
vervormen. Maar ook dat klopt niet. In
het CGN zijn er in verhouding evenveel
mannen als vrouwen die ‘ochtond’ zeggen. Toch is er wel een verschil op te
merken: de vervorming is bij mannen
vaak duidelijker te horen dan bij vrouwen. Net zoals in privésituaties bij mannen lijkt er bij vrouwen vaak wel iets
met de sjwa aan de hand te zijn, maar
ze maken over het algemeen een minder overtuigende o van de sjwa dan
mannen.
Verschillende factoren kunnen dus
bijdragen aan het feit dat Lange Frans
‘ochtond’ zegt in plaats van ‘ochtend’.
Ten eerste is het woord zelf uitermate
geschikt om de sjwa te vervormen,
doordat het eindigt op een n. En de vervorming wordt nog onontkoombaarder
door de erop volgende d. Ten tweede is
het woord onderdeel van een songtekst,
gezongen voor publiek. Daarom is de
rapper sneller geneigd zijn uitspraak
aan te zetten, om niet te zeggen te overdrijven. Maar of Lange Frans hier allemaal over nadacht toen hij het nummer
‘Zinloos’ schreef? Vast niet. Want ochtond rijmt gewoon ontzettond lekker op

opstond.
Het Corpus Gesproken Nederlands is te vinden

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.

cappuccino
cappucino
capuccino
goulashcroquette
goulashkroket
goulasjcroquet
papier mâché
papier-maché
papiermachee
uberhaubt
überhaubt
überhaupt
Vietnameese loempia
vietnamese loempia
Vietnamese loempia

B. Vergroot uw woordenschat
1. anterieur
a. ouderwets
b. uiterlijk
c. voorafgaand
2. frequenteren
a. opeenvolgen
b. vaak bezoeken
c. vermenigvuldigen
3. rins
a. kleverig
b. lichtelijk zuur
c. zoet
4. snebbig
a. babbelend
b. mager
c. vinnig

C. Zoek de fouten
1. Het lijdt geen twijfel dat de criticus
die Cornelia’s pasverschenen, zo
gelouwerde korte verhalenbundel
nu bekritiseerd, zelf van humor
gespeend is.
2. Waar Cornelia’s verhalen licht
absurdistische zelfspot afwisselt met
originele woordspelingen, zijn zijn
kunstkritieken geladeerd met zure
oneliners en onverkwikkelijke scheld
kanonades.

D.	Extra
Uit angst om de z ten onrechte als een s
uit te spreken (‘de son in de see sien
sakken’) vertonen sommige Nederlan
ders de neiging om álle s’en en c’s uit te
spreken als een z (‘mazzaal’, ‘prinzipe’,
‘zegment’, ‘zentraal station’). Hoe heet
dit verschijnsel?

De antwoorden vindt u op bladzijde 31

van dit nummer.

bij de TST-Centrale: www.inl.nl/tst-centrale.
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Wat zegt een naam?
Het verband tussen naam en levensloop
Bob de Bouwer, Guus Geluk: kinderboeken en stripverhalen staan vol met eigen
namen die iets zeggen over het personage. Maar ook in het echte leven komen
zulke gevallen voor. Sterker nog: de naam die ouders hun kinderen geven, blijkt
gedeeltelijk hun toekomst te bepalen. Ligt het aloude cliché ‘Nomen est omen’
dan toch dichter bij de waarheid dan we zouden denken?

Rik Peters

“W

at zegt een naam? Dat
wat wij een roos noemen, zou met elke
andere naam even heerlijk ruiken.” Dat
schreef William Shakespeare eeuwen
geleden, maar misschien heeft de grote
dichter zich toch een beetje vergist.
Want volgens sommige wetenschappers
zijn namen wel degelijk van belang.
‘Aptoniemen’ heten ze, de namen die
aansluiten bij het beroep van de drager
van die naam, en ze komen geregeld
voor. Denk alleen maar aan Shakespeares voornaam- en vakgenoot William
Wordsworth of, tegenwoordig, royaltyreporter Peter van der Vorst. Volgens
onderzoekers zijn zulke sprekende namen geen incidenten, maar een structurele eigenaardigheid. Een beroemd statistisch gegeven is bijvoorbeeld dat er in
Amerika opvallend veel tandartsen de
naam Dennis hebben, wat lijkt op het
Engelse woord voor die baan: dentist.
Een wetenschappelijke telling uit 2002
liet zien dat in de Verenigde Staten 482
tandartsen Dennis heetten, tegenover
257 met de naam Walter. Daarmee is die
eerste naam volgens de onderzoekers
“oververtegenwoordigd”.
Maar meestal werkt die naamdictatuur iets subtieler. Zo ontdekten psychologen van de Universiteit Gent in 2008
dat mensen verrassend vaak werken bij
bedrijven waarvan de naam dezelfde
beginletter heeft als de eigen naam.
Identieke initialen komen twaalf procent vaker voor dan droge kansberekening voorspelt. Vergelijkbare Amerikaanse rekensommen uit 2002 tonen
aan dat mensen statistisch gezien vaker
verhuizen naar een plaats waarvan de
naam lijkt op de eigen naam: vrouwen
18 procent vaker dan kansberekening
16
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voorspelt, mannen 4 procent vaker. Ook
straten met die eigenschap krijgen de
voorkeur. En het is zelfs zo dat er bovengemiddeld veel huwelijken plaatsvinden tussen koppels met dezelfde
voor- of achternaam. Echt uit naam der
liefde dus.


Im pl i c i e t

Dat zijn leuke feitjes om op feestjes te
vertellen, maar wat zit erachter? De Nederlandse sociaal psycholoog Raymond
Smeets weet het: “impliciet egotisme”.
“De meeste mensen hebben een goed
gevoel over zichzelf en daarom vinden
ze objecten aantrekkelijk die verbonden
zijn met henzelf”, legt hij uit. “Onze
namen zijn stimuli die sterk verbonden
zijn met het zelf en daarom zijn de
letters die onze naam vormen (onze
naamletters) zeer representatief voor
onze identiteit.” Impliciet egotisme betekent dat positieve gevoelens over onszelf onbewust doorwerken in alles wat

zoeksartikelen, maar ook voor simpele
schrijfsels over trivialiteiten. Frappant:
in formele stukken gebruiken mensen
de achternaamletters vaker, bij informele geschriften juist de voornaamletters.
Nog frappanter: mensen gebruiken letters uit de eigen naam vooral in positieve termen, en vermijden ze in woorden
met negatieve betekenissen. Dat zijn
fraai gesmede argumenten, maar dat
viel te verwachten bij een onderzoeker
met zo’n achternaam.


Beletsel

Behalve dat roepnamen de opvattingen
van de dragers ervan sturen, hebben ze
ook nog eens invloed op andermans
ideeën. Zodra mensen een naam horen,
vormen ze daar immers een beeld bij.
En dat is niet altijd een mooi beeld.
Amerikaanse economen ontdekten bijvoorbeeld dat scholieren met ‘zwart
klinkende’ namen slechter scoren bij
wiskundetoetsen. Leraren schatten die
leerlingen lager in, dagen hen daardoor
minder uit, en zorgen er zo onbewust
voor dat de rekenresultaten ook werkelijk tegenvallen. De gevolgen van zo’n
naambeoordeling zijn groot, ontdekten
economen van de Universiteit van
Shippensburg in 2009: mensen met
een populaire naam komen vaker in de
hoogste salarisschalen terecht, mensen
met een impopulaire naam vaker in de
gevangenis.
Vooral vrouwen hebben te lijden onder inschattingen op naambasis. Een al

Vrouwen die de achternaam van hun
man overnamen, verdienen 861,21 euro
per maand minder.
met onszelf te maken heeft. Onze naamletters, bijvoorbeeld.
Dat klinkt een beetje vergezocht.
Maar Smeets’ navorsingen maken het
geloofwaardig. De psycholoog rekende
in zijn proefschrift uit 2009 namelijk
uit dat mensen hun eigen naamletters
bovengemiddeld vaak gebruiken in geschreven teksten. Dat geldt voor samenvattingen van wetenschappelijke onder-

te damesachtige naam kan een beletsel
vormen bij het solliciteren naar goede
banen. De econoom Bentley Coffey
vatte dit verschijnsel in de zogeheten
Portia-hypothese: vrouwen met masculiene namen zijn succesvoller in de
advocatuur dan geslachtsgenoten met
feminiene namen. Die stelling is vernoemd naar Portia, het personage uit
De koopman van Venetië van de al eer-

Illustratie: Erik Kriek

der aangehaalde Shakespeare. In een
dappere wanhoopspoging om serieus
genomen te worden door de rechter,
valt zij terug op een travestie-verkleedpartij.


G entle man Marg a r e t B r e nt

Coffey zocht de namen van alle rechters
in Amerika op, en bekeek vervolgens
hoe ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ deze namen zijn. Dat deed hij door eenvoudigweg te tellen hoeveel mannen en hoeveel vrouwen in het hele land die naam
dragen. De resultaten daarvan bevestigden zijn hypothese: hoe mannelijker de
naam, hoe groter de kans op rechterschap. Gezien de geschiedenis van de
rechtspraak is dat een gevoelige conclusie. “Eeuwenlang kon een vrouw alleen
incognito advocaat worden, omdat de
rechtbank het exclusieve domein van
mannen was”, zegt Coffey. “Een opmerkelijke uitzondering hierop is Miss
Margaret Brent, die rond 1640 van Lord
Baltimore toestemming kreeg als vrouw
advocaat te worden. Niettemin werd ze
nog steeds aangesproken als ‘Gentleman
Margaret Brent’ tijdens haar enkele
tientallen optredens in de Maryland
Colonial Court.”
Bij áchternamen van gehuwde vrouwen zit het tegenwoordig net andersom.
Althans, als je kijkt naar experimenteel

onderzoek van de Universiteit van Tilburg uit 2008. Dat wees uit dat gehuwde dames die de naam van hun echtgenoot overnemen, ingeschat worden
als afhankelijker, minder ambitieus en
minder intelligent dan zij die hun meisjesnaam behouden. Bovendien bleek
dat vrouwen met meisjesnamen sneller
aangenomen worden in nieuwe banen,
én meer betaald krijgen. Het salarisverschil in vergelijking met vrouwen die de
achternaam van hun man overnamen,
is volgens de onderzoekers maar liefst
861,21 euro per maand. Volgens de wetenschappers weerspiegelen die inschattingen de resultaten van sociologisch
onderzoek: vrouwen die een achternaam overnemen, zijn meestal ouder
en lager opgeleid, werken minder uren
en verdienen minder.


Sc e p ti sc h

Dat naamgeving grote gevolgen heeft,
wordt door veel psychologen inmiddels
als feit aangenomen. Er is veel onderzoek naar gedaan en het komt voor in
officiële studieboeken. Maar helemaal
onomstreden is het niet, want de kritiek
neemt toe. Zo besloot psycholoog Uri
Simonsohn van de Universiteit van
Pennsylvania afgelopen zomer om zelf
eens sceptisch een stapel naamonderzoeken over te doen. Zijn conclusie: de

bevindingen kloppen, maar de verklaringen zitten er volledig naast. Iemands
naam beïnvloedt zijn leefomstandigheden niet, zegt Simonsohn, maar
iemands leefomstandigheden bepalen
juist de naam.
Neem het ‘Dennis the dentist’-voorbeeld. De vinders van dit feit stellen
trots dat er meer tandartsen zijn die
Dennis heten dan tandartsen die Walter
heten. Dat klopt, zegt Simonsohn, maar
er zijn ook meer advocaten die Dennis
heten dan Walter. De roepnaam Dennis
is simpelweg veel populairder dan de
roepnaam Walter en dáárom is hij oververtegenwoordigd, ook bij tandartsen.
Hetzelfde geldt voor gelijknamige huwelijkssetjes: dat heeft niets te maken
met naamletterliefde, maar alles met
het feit dat sommige namen in bepaalde
gebieden gewoon vaker voorkomen. En
ja, dan is de kans natuurlijk groter dat
een echtgenoot ook een naamgenoot is.
Om vergelijkbare redenen is het niet
zo dat steden en straten mensen met
gelijke namen aantrekken, maar juist
dat steden en straten genoemd worden
naar de inwoners en stichters ervan.
Met andere woorden: naar namen
die in de omgeving vaak voorkomen.
Simonsohn onderbouwt die stelling met
het gegeven dat de naam George inderdaad vaker voorkomt in de Amerikaanse
staat Georgia, maar ook in buurstaten
Tennessee en Noord- en Zuid-Carolina.
De naamonderzoekers stuiten op omgekeerde causaliteit, zegt Simonsohn, en
de uitleg staat dus compleet op zijn kop.
Je gaat niet ergens wonen omdat die
plek jouw naam heeft, maar jij hebt die
naam omdat je op een bepaalde plek
woont.


K l e i n e k eu z e n

Toch wil zelfs Simonsohn niet álles ontkennen. “Mijn werk kijkt opnieuw naar
het bewijs dat leek aan te tonen dat impliciet egotisme van invloed kan zijn op
huwelijks-, beroeps- en verhuisbeslissingen. De conclusie is dat al het bestaande bewijs ‘onecht’ lijkt te zijn”, zegt hij.
Maar dat betekent niet dat naaminvloed
helemaal niet bestaat. Simonsohn gelooft in impliciet egotisme, maar denkt
dat het alleen een rol speelt bij alledaagse beslissingen en niet bij levensveranderende keuzes. Een naam heeft
meer invloed dan Shakespeare dacht,
maar het cliché ‘Nomen est omen’ is ook
een tikkeltje grootspraak; wie een ouderwetse liefdesbrief schrijft, gebruikt
daarin misschien wat vaak zijn eigen
naamletters, maar heeft degene aan
wie de brief gericht is toch echt om heel

andere redenen gekozen.
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“Verboden uil te storen”
Veranderde teksten op straatborden
In het zomernummer van Onze Taal vroegen we u teksten uit de openbare ruimte
in te sturen waar lolbroeken iets aan hadden veranderd, waardoor er opeens iets
heel anders stond. Onverwacht veel lezers namen de moeite foto’s en anekdotes
te sturen, die ook nog eens hoog van kwaliteit bleken.

Saskia Aukema

I

n zijn voorstelling Geluk zit in hele
grote dingen speelt de hyperactieve
cabaretier Bert Visscher onder
meer een vuurtorenwachter die op voet
van oorlog verkeert met strandbordeel
Chez Lulu even verderop, dat gerund
wordt door zijn broer. De voorstelling
werkt toe naar het moment dat de vuurtorenwachter uitzinnig van woede op
zijn fietsje stapt, het strand over crosst
en de neonbelettering van zijn buurman
te lijf gaat. Hij schiet de c, de z en de u
van Chez Lulu aan diggelen. De boodschap die overblijft, kan de bordeelbroer
in zijn zak steken.
Het spreekt tot de verbeelding: je ongezouten mening aan de wereld verkondigen in lichtgevende, manshoge letters.
Als je dan ook nog eens de letters gebruikt die je rivaal daar zo opzichtig
heeft neergezet, krijgt de triomf extra
glans. Bovendien kan de taalcreativiteit
rekenen op de sympathie van onbevangen voorbijgangers. Je zet iemand op
z’n nummer en blijft intussen gewoon
de ‘good guy’ – is dat even mooi geregeld.


Verze t sheld en

En ten tijde van de MKZ-crisis, toen de
‘noot’ aan de man was, pasten de boeren in Kootwijkerbroek alle plaatsnaamborden in hun gemeente aan.

Foto: Beeld uit een reportage van Omroep Gelderland

Dat het zo werkt, wisten ook de krakers
die in de jaren zeventig en tachtig hun
intrek namen in dichtgetimmerde stadswijken en de bordjes “Onbewoonbaar
verklaarde woning” omvormden tot
“Onverklaarbaar bewoonde woning”.
Ook tv-personage Swiebertje wist het
toen hij in de gelijknamige serie na een
conflict met de gemeente alle bordjes
“Gemeente eigendom” veranderde in
“Gemeen en dom”. En anders wel de
verzetshelden die naar verluidt een z
durfden te plaatsen voor de postertekst
“Onder Mussert is er weer toekomst”.
Nog zo’n statement:
18
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Meneer Januspad, speelplaats in Haarlem.
Foto: Herman Fitters

Hermanus, een stadje in Zuid-Afrika.
Foto: Bart Lindeboom

Maar eerlijk is eerlijk: lang niet alle inzendingen die we binnenkregen op onze
oproep in het zomernummer maakten
zo’n geëngageerde indruk. We vroegen
toen voorbeelden op te sturen van
teksten in de openbare ruimte waarin
iemand dusdanig had zitten rommelen
dat er opeens iets anders stond. Misschien kwam het door een van de voorbeelden die we zelf gaven (een bord
van de Kanaaldijk, zonder de K), maar
we ontvingen veel uitingen van openbare taalcreativiteit waarbij het achterwerk een inspiratiebron bleek te zijn.

Anijsweg, Voorhout.
Foto: Andrea van der Ster

Land van Ris, Schiedam.
Foto: Harriët Kruse

Aankondiging Canal Parade, Haarlemmerdijk,
Amsterdam.
Foto: Hein Jansen



Mag i e

Parkeergarage Kweeklust, Gorinchem.

Ook verder was de humor op de borden
– hoewel inventief – niet altijd even verheffend:

Foto: Piet de Jong

Biert, gemeente Bernisse, Zuid-Holland.
Foto: Francy Ossenblok
Foto: J. Zwaag

Foto: Hendrik te Paske

De magie van sprookjesachtige namen
als ‘Land van Ris’ en ‘Meneer Januspad’
verdampt uiteraard op slag zodra er
aan een zo’n lettertje gemorreld wordt.
Maar het aangepaste bord dat verreweg
het meest werd ingezonden, kreeg door
een kleine aanpassing juist iets lieflijks:

De faculteit Wiskunde en Informatica, Universiteit
Utrecht; format c:\ is het commando waarmee alle
informatie van een harde schijf verwijderd wordt.
Foto: Tammo Jan Dijkema

Richtingaanwijzer ‘toiletten’ in het voormalige uni

En dan de onderstaande, gele borden,
die realistisch ogen, alsof het de gemeente écht in de bol is geslagen:

versitaire sportcentrum van Amsterdam.
Foto: Jilles Eijking

Foto: Mieke Scholten

Opvallend genoeg werden deze bewerkte vuilstortverboden aangetroffen op
verschillende plekken in Nederland, van
Lage Vuursche tot Zeddam en van Garderen tot Giethoorn.


Het kerkdorp Effen, gemeente Breda, 2009.
Foto: Herman Bots

Geel

Natuurlijk willen we niemand op ideeën
brengen, maar het lijkt of de letters op
de gele borden zoals hierboven het
makkelijkst te manipuleren zijn. Vergelijk maar. Eerst de niet-gele borden:

Vol in plaats van volg, omleidingsbord in Nijmegen.



Foto: Thom Oostendorp
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Kade in Vlissingen.

Ballaarstraat, Antwerpen.

Foto: Kristien Limonard

Foto: Nele Struyfs

Akkerstraat, Brugge.

Seringstraat, Ederveen.

Foto: Focus-wtv.be

Foto: Kees van Reenen

Winkelgebied De Passage, Den Haag.
Foto: Marjon Oostrom

Dan het veránderen van letters. Vrij bekend zijn de aanpassingen op Eastpakrugzakken, waarvan scholieren nogal
eens de bovenste twee stokjes van de E
zwart kleuren, zodat er “Lastpak” komt
te staan. Met de zwarte achtergrond
van het logo valt nauwelijks op dat
eraan geknutseld is. Hier nog enkele
voorbeelden:
Industrieterrein in Deventer.
Foto: Frank Schreij

Randenbroekerweg, Amersfoort.
Foto: Wil Rikmanspoel



E a s tpak

Letters weghalen kan dus, maar toevoegen kan ook:

Bord nabij Kasteel Doorwerth, Gelderland.
Foto: Leena Määttänen

Teningstraat, Arnhem.
Foto: Cobi Nieuwstad



Fietspad bij Noordwijkerhout.

Sudermanstraat, Antwerpen.

Foto: Kees Ligtvoet

Foto: Dianne Rozendom
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V i rt u e e l ta a lva n da l i sm e

Hoewel we u in het zomernummer op
het hart hebben gedrukt zelf niet over
te gaan tot vandalisme, kwam uit de 150
voorbeelden toch het beeld naar voren
van een volk dat zich maar moeilijk kan
bedwingen als een openbare tekst duidelijk veel mooier kan, of beter, of grappiger.
Daarom tot besluit enkele ideeën
om de schade aan het straatmeubilair
beperkt te houden, mocht je zwichten

voor de verleiding. Zo tipte Mart de Ras
uit Maarssen ons over “virtueel taalvandalisme”: “Zoek het bord op via Google
streetview en bewerk de naam die erop
voorkomt. Dat is (zeker in dit geval)
veel veiliger en het scheelt gemeenschapsgeld. Het bedrijventerrein heet
dus eigenlijk ‘de Wetering’.”

a

Van Aaf tot z

Zwierenden

I
Fotobewerking: Mart de Ras

Of doe het zoals de familie Brossier vlak
bij het plaatsje Lullin in Frankrijk: “Mijn
dochtertje vroeg haar broer voor de foto
te poseren. Daarmee werd het voor iedereen duidelijk wat ze van haar oudere
broer vond!”

edereen die ook maar de vaagste notie heeft van woorden, letters,
taalspelletjes en de intense drang om daarmee te winnen, winnen,
WINNEN, heeft het spel Wordfeud ontdekt.
Althans, in mijn vrienden- en kennissenkring is dat zo. Het is gewoon
scrabble. Maar dan op de mobiele telefoon, via internet, met één tegenstander, iemand die je kent, of een willekeurige tegenstander ergens op
de wereld.
Ik zal niet op de trend zelf ingaan, en ook niet op de vraag waarom de
mensheid en masse deze goeiige verslaving (want een verslaving is het
zeker) heeft ontwikkeld. We zijn hier met taalfrikjes en -freakjes onder
elkaar. Dus ik zal het alleen hebben over het pure taalaspect van Wordfeud.
(Zijdelings taalaspectje: iedereen spreekt de naam van het spel anders
uit. Je hebt ‘Wurdfoiders’ en ‘Wurdfjoeders’. ‘Fjoed’ is correct.)
Net als bij het goede oude scrabble gaat het natuurlijk allemaal om
hoogoplopende ruzies en frustraties. En die hoogoplopende ruzies en
frustraties gaan altijd over hetzelfde: mag dit woord?
Het gekke bij Wordfeud is: daar kun je elkaar, eventueel met woordenboeken als fysieke wapens, niet over bevechten. De Wordfeudserver beslist namelijk of je een woord mag leggen. Als het niet mag, kún je het
simpelweg niet leggen. Dan blijft de beurt bij jou, net zolang tot je een
toegestaan woord hebt gelegd.
En het probleem is dat die server lang niet alle woorden kent. Tot mijn
intense frustratie gebeurde mij dat laatst bijvoorbeeld bij zwierenden.
Zwierend lag al op het bord. Daar legde ik een e aan: zwierende. En toen,
o, hartklopping, adrenalineshot, heerlijk gevoel, kreeg ik een n, en als ik
die eraan zou leggen, kwam ik op driedubbele woordwaarde! Met een z
en een w – veel punten waard – was dat een heftige bonus.
Maar zwierenden mocht niet van Wordfeud. Van een zwierend mens
had hij gehoord. Van twee zwierende mensen ook. Maar om die twee
mensen te omschrijven als ‘de zwierenden’ – nee, dat ging de interne
Wordfeudjury te ver.
In de recensies in de App Store, de internetwinkel waar je het spel
kunt downloaden, zijn er veel klagers. Het woord Pasen mag niet. Hoi
ook niet. En wie, en sire: ook verboden. Maar yes mag wel. En yo, en sick.
“Als je ziet welke woorden goed worden bevonden en welke niet, lijkt
het meer op russische roulette”, schrijft een woedende Wordfeuder. Een
andere speler merkt op: “Verslaving wordt deels weggenomen door niet
toegestane normale NL woorden.”
Dat is waar. En dat is misschien maar goed ook.

Foto: familie Brossier

Alle inzenders: heel hartelijk dank!



Aaf Brandt Corstius
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“Lingewaard is een bezoek
meer dan waard”
Slogans van dorpen, steden en gemeenten
Illustratie: Hein de Kort

Het is enorm goed toeven in Nederland
– tenminste, als je de gemeenteslogans
mag geloven. Geen gehucht zo klein of
het heeft een slogan, die meldt dat het
volop groen te bieden heeft, of ruimte
voor ambitie, of anders wel gewoonweg ‘het’. Welkom in de wereld van de
‘citymarketing’.

Rosalien Koster

I

k ben geboren in het dorpje Gieten,
in Drenthe. Misschien kent u het.
Het heeft iets meer dan 5000 inwoners, het ligt te midden van enkele wandel- en fietsroutes, in het dorp staat een
molen, er liggen restanten van een boerderij uit de ijzertijd en één keer per jaar
is er de cyclocross-veldrijwedstrijd. In
Gieten bevindt zich geen bioscoop, geen
shoppingmall en in 1947 verloor het zijn
treinverbinding. Het dorp heeft wél een
slogan: “Gieten heeft ’t, beleef ’t.”
Op bijna elk plaatsnaambord prijkt
tegenwoordig naast de gemeentenaam
ook een slogan waarmee de gemeente
zichzelf in de kijker hoopt te spelen. En
daarvoor hebben de plaatsen in kwestie
flink wat geld over. Achter de slogans,
zo leert een rondje op het internet,
schuilt een business waar miljoenen in
omgaan: de zogeheten citymarketing.
Citymarketing, zoals de naam al verraadt, is feitelijk niets anders dan het in
de markt zetten van een stad. Hoewel
het aanprijzen van een stad – iets waarop op iedere website over citymarketing
wordt gehamerd – meer behelst dan het
verzinnen van een pakkende slogan, is
die slogan voor de citymarketeer een
niet te onderschatten instrument. Waarom is een bepaalde stad zo aantrekkelijk om in te wonen, om je met je bedrijf
in te vestigen – of anders toch minstens
om op een dagtripje te bezóéken? De
slogan moet het in één klap duidelijk
maken.
Wat zijn zoal de eigenschappen die
gemeenten in hun slogans graag naar
voren schuiven?
22
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Ruimte en groen
De meeste mensen vertoeven graag in
de natuur. Dat een gemeente natuurschoon te bieden heeft, kan in algemene
bewoordingen gezegd worden:
- Alles wat Fryslân moai makket
(Tytsjerksteradiel)
- Méér dan mooi (Goedereede)
Maar ook vrij specifiek:

- Parel in ’t groen (Oisterwijk)
- De roos van de regio (voormalige
slogan Winschoten)
Saamhorigheid
Wat nu als je als gemeente niet beschikt over een ruimtelijke, natuurlijke
omgeving? Leg dan de nadruk op de
leuke mensen die er wonen.

- Zoeterwoude, Weids, Groen, Ondernemend en Sociaal
- De groene gemeente op de Brabantse
wal (Woensdrecht)
- Garant voor de Groene Buffer (Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

- Oosterhout, familiestad
- Venray, focus op mensen
- Samen Wonen, Samen Werken,
Samen Leven (Barendrecht)
- De glimlach van Twente (Oldenzaal)
- Helmond, een glimlach in Brabant

Een andere mogelijkheid om je gemeente een natuurlijk karakter te geven, is
deze te vergelijken met een bepaald
natuurverschijnsel:

Geschiedenis
Pronken met de eigen geschiedenis is
ook een doeltreffend middel om toeristen te trekken.

- Hilvarenbeek Hartveroverende
Heerlyckheit (een ‘heerlijkheid’ was
vroeger een soort graafschap; de
huidige associatie met het woord
heerlijk speelt hier natuurlijk duidelijk mee)
- Hattem, Hanzestad op de Veluwe
- Elburg, Vesting van de Veluwe
- Leiden, stad van ontdekkingen

- Marktplaats.nl. Groot geworden in
Emmeloord. Wie volgt? (Noordoostpolder)

Te veel nadruk leggen op de eigen geschiedenis is ook weer niet goed. Geen
enkele gemeente wil de indruk wekken dat ze in het verleden is blijven
hangen, zeker als dat verleden enigszins belast is. Neem nu Oudewater,
de stad met de bekende Heksenwaag.
Die houdt het maar een beetje in het
midden:

-

- Natuurlijk, historisch Oudewater
En vergelijk ook:
- Historie bewust, meer toekomstgericht (Oldebroek)
- Spijkenisse, jonge stad aan de Oude
Maas
Genot
Of het nu komt door al dat groen, die
saamhorigheid of die rijke geschiedenis, sommige steden en streken beloven de bezoeker dat die eens heerlijk
kan bijkomen van de dagelijkse beslommeringen:
- Brunssum laat je genieten
- Twente jezelf
- Stoom afblazen in Simpelveld (verwijst niet alleen naar de rust die
daar te vinden is, maar ook naar
de stoomtrein die er nog steeds
rijdt)
- Drenthe doet wat met je
Gunstig bedrijfseconomisch
klimaat
Dat ruimte niet alleen kan worden uitgedrukt in kubieke meters, bewijzen
de slogans waarin ook gezinspeeld
wordt op een andere manier van groei:
- Dronten geeft je de ruimte
- Ruimte voor ambitie! (Wieringermeer)
- Lelystad geeft lucht
En ook elders liggen de mogelijkheden
voor het oprapen:
-

Stad van kansen (Heerhugowaard)
Soest zoekt durf en drive
Zoetermeer steeds ondernemend
Nijefurd kijkt vooruit!

Algemene bewoordingen
En dan zijn er nog de slagzinnen die
vooral veel pretenderen, zonder al te
diep in te gaan op de specifieke kwaliteiten van de plaats in kwestie:

-

Almere prachtstad
Dat is Oss
Je treft ’t in Tiel
eMMen Maakt Meer Mogelijk
Lingewaard is een bezoek meer dan
waard
Sfeervol Meerssen, daar vind je wat
je zoekt!
Drachten wil je meemaken
Hoorn moet je voelen
Brielle leeft

En zowel Voerendaal als de gemeente
Mill en Sint Hubert ziet zichzelf weinig
verrassend als “Een verrassende ontmoeting!”
Opvallend genoeg was het juist zo’n
weinig concrete bewering die in 2007
tot winnaar werd uitgeroepen in de –

eenmalige – verkiezing van de beste
gemeenteslogan, georganiseerd door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een officiële jury koos voor “Kijk,
dat is ’t mooie van Leeuwarden” omdat
die “zowel de dynamiek van de stad
met een bruisend cultureel leven als de
rustige woonomgeving met ruimte en
water” benadrukte.
Toch lijkt er inmiddels een tendens te
zijn om vage slogans in te ruilen voor
concretere omschrijvingen. “Franeker
heeft het” werd bijvoorbeeld “Franeker,
ster van de 11 steden” (wat niet alleen
verwijst naar de Elfstedentocht, maar
dankzij ster ook naar het bekende planetarium van Eise Eisinga). Het erg vergelijkbare “Amsterdam heeft het” werd
“I amsterdam” en ook de Maasstad koos
na het vage “Rotterdam durft” voor een
Engelstalige aanprijzing: “World Port
World City”.
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar zo’n
beetje iedere plaats heeft wel zo’n slogan. Sommige hebben er zelfs meerdere. De gemeente Wageningen gebruikt
bijvoorbeeld zowel “Stad der bevrijding” (om de positieve rol in de Tweede 

Hoe maak ik een gemeenteslogan?
Allereerst moet je natuurlijk op zoek naar de positieve en onderscheidende kanten van
een gemeente (zie het artikel). En dan komt het aan op de juiste vorm.
Erg populair is het gebruik van alliteraties (het gebruik van steeds dezelfde beginklanken):
-

Bouwen, binden, bruisen (Houten)
Landelijk, leefbaar en levendig (Liesveld)

En let daarbij ook op de in gemeenteslogans vaak terugkerende drieslag. Verder wordt
er ook veel gebruikgemaakt van (al dan niet geslaagd) eindrijm:
-

Liever naar Diever
Castricum, tissum
Eenmaal, andermaal, Stadskanaal

En woordspelingen:
-

Korendijk, een dijk van een gemeente
Er gaat niets boven Groningen

En het hoeft niet in het Nederlands. Integendeel, er komen steeds meer Engelstalige
slogans voor:
-	 City of Life Sciences (Wageningen)
- City of talent (Groningen)
- World Port World City (Rotterdam)
Opvallend daarbij is dat volgens onderzoek aan de Universiteit Twente Engelstalige
slogans beter worden onthouden dan Nederlandstalige. De keerzijde is echter dat de
inwoners zich er niet of nauwelijks mee kunnen identificeren.
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Wereldoorlog te benadrukken) als “City
of Life Sciences” (wanneer de voedingstechnologie van de universiteit centraal
staat).
Leveren slogans ook echt iets op?
Want hoe uniek ben je nog als stad of
dorp als ieder gehucht er een heeft?
Hebben ze dan nog wel zin? De onderzoeken zijn er niet heel duidelijk over.
Uit een groot imago-onderzoek dat het
onderzoeksbureau LAgroup samen met
NBTC-NIPO in 2010 uitvoerde, bleek dat
slogans in ieder geval vaak onbekend
zijn bij het publiek, iets wat wordt

bevestigd door een onderzoek van
Blauw Research uit 2009. Zelfs de inwoners van een stad of dorp zelf hebben
vaak geen flauw idee welke slogan hun
woonplaats heeft.
Sommige slogans zijn ook wel erg
ingewikkeld of vergezocht:

Arjen van Veelen

Ingepakt [slot]

De teksten op verpakkingsmaterialen moeten de
consument informeren, maar bovenal moeten ze
ons verleiden. Hoe gaat dat in zijn werk? De afgelopen jaren ging Arjen van Veelen het na in deze
rubriek. Dit is de laatste aflevering.

D

e Turkse snackbar verkoopt, als
verfrissing bij bijvoorbeeld een
pizza, flesjes ayran. Ayran is
een traditioneel Turks zuiveldrankje. Ingrediënten: yoghurt, zout en water. Het
smaakt als zilte karnemelk. Zo eenvoudig als het drankje is, zo eenvoudig is
de naam op de verpakking: Ayran.
Op een wonderlijke manier stemt me
dat heel opgetogen.
Een biermerk, ik meen Heineken, of
misschien was het wel Amstel, of
Grolsch, maakte ooit reclame met een
billboardposter die bestond uit een
enorme uitvergroting van dat deel van
het flessenetiket waar in kleine lettertjes
de ingrediënten staan: “water, gerstemout en hop”. Onder die reusachtige
ingrediënten stond dan zoiets als: ‘Het
klinkt zo eenvoudig’.
De suggestie was natuurlijk dat bier
geenszins eenvoudig is.
Die reclame kun je zien als een symptoom van de fluwelen revolutie die zich
de afgelopen decennia in de supermarkt
heeft voltrokken: een taalrevolutie van
simpel naar ingewikkeld.


q uad rupel

Ooit volstond het om het beestje bij zijn
naam te noemen: ‘bier’ – of eventueel
bij de naam van het soort bier: ‘pilsener’, ‘oud bruin’ of ‘stout’. Maar na de
revolutie was eenvoud niet langer afdoende. Bier heette vanaf dat moment
24
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- Hilversum, goed bekeken (verwijst
naar de tv-studio’s daar)
- Het geheime Waddeneiland (Wieringen, een voormalig eiland aan de
Waddenzee)
- ’t Is Asten wat de klok slaat (verwijst

naar de (kerk)klokken die van oudsher in Asten werden gegoten)
En in een enkel geval kan een slogan
zelfs tamelijk pijnlijk worden. Dat ondervond de gemeente Diemen, die
zichzelf ooit aanprees met de leus
“Beter Wonen en Werken”. Tot de huurprijzen opeens de pan uit rezen, waardoor de stad leegliep. Zo onopvallend
mogelijk veranderde de gemeente haar
leus in: “Diemen, Volop in beweging”.
Waar ironisch genoeg niets aan gelogen

was.		

Bier dat ‘bier’ heet
“Altenmunster Winterbier Doppelbock”,
“La Trappe Quadrupel oak aged” en
“Grolsch 2.5 Pink Grapefruit”.
Je ziet het ook bij eieren. Eeuwenlang heetten eieren ‘eieren’. Tot de revolutie kwam. Sindsdien heten eieren
“buiteneieren”, “rondeeleieren”, “maisscharreleieren”, “Grote Polder klasse Meieren”, “Puur & eerlijk biologische eieren” of “Kwetters Kakelgoud 4 granen
vrije uitloop eieren”.
Kauwgom was ooit ‘kauwgom’. Maar
na de revolutie werd dat “Stimorol
Fresh zone peppermint delight” of
“Mentos Aqua kiss Alaskan gum”.
Thee was eens ‘thee’, maar werd
“Pickwick Wellness Munt Aloë Vera &
Limoen” of “Zonnatura Verkwikkend
groene thee & ginseng”.
Boter? Boter werd “Bewust bakken &
braden vloeibaar”, “Becel Spread omega
3”, “Campina Ongezouten smeerbare
grasboter” of “Van der Pol Beurre de
bleu met zuiver zeezout”.
En zo werden alle namen langer en
ingewikkelder: zogenaamd concreter,
maar feitelijk juist vager. Chips werd
“AH Excellent Ambachtelijke chips zeezout”. Of “Lay’s Patatje Joppie limited
edition”. Champignons werden “Puur &
eerlijk biologische kastanje champignons”. Koffie, zo’n lekker bakkie koffie,
werd “Douwe Egberts L’OR EspressO
Splendente” of “Nescafé Dolce gusto
cappuccino”. Zelfs water – het klonk zo

eenvoudig – ontkwam er niet aan. Water werd betaalwater. En dat betaalwater heet nu “Spa & Fruit Orange
Passion”, “Sourcy Vitamin water sinaasappel-calamansi” of “Carpe Diem Kombucha Fresh cranberry”.
Alleen pindakaas ontsnapte en bleef
‘pindakaas’.


O os t b lo k k e r i g

Zó verstrekkend was deze revolutie dat
het inmiddels opvalt als het beestje gewoon bij de naam wordt genoemd. Euroshopper verkoopt bier simpelweg als
‘bier’. Hoewel het klopt, oogt het gek,
als een soort oostblokkerig simplisme.
Wellicht maakt dat het flesje ayran
genaamd Ayran zo sympathiek. Het
wekt nostalgie op naar een prerevolutionair tijdperk, toen de supermarkt nog
een levensmiddelenwinkel was, waar
je de middelen kon aanschaffen om in
leven te blijven; je ging er niet naartoe
om er te horen hoe je moest leven. Melk
was toen nog melk en niet omgedoopt
tot “Vifit Milk & Fruit aardbei-kers”
(“Een druk en actief leven, ’tuurlijk!”)
of “Activia Start” (“met de goede bacterie Bifidus ActiRegularis®”).
Naam en inhoud vallen niet meer
samen. Kennelijk zijn we zó gewend
aan die leugens en luchtspiegelingen
dat we vreemd opkijken als een etiket
een keer wél klopt. Dat het gek oogt als

iets klopt, dat is nu juist het gekke.

Redactie Onze Taal

Tamtam

Woordverkiezingen 2011

Retroschelden

N

O

iet alleen in Nederland waren er woord-van-het-jaar-verkiezingen (zie blz. 7),
ook over de grens werden ze gehouden. Zo werd op het Franse woordfestival
XYZ het woord attachiant(e) (‘iemand met wie je niet kunt samenleven, maar die je
ook niet kunt missen’) gekozen tot woord van het jaar, en riep Oxford University
Press squeezed middle (‘de (lagere) middenklasse die niet of nauwelijks middelen
heeft om economische tegenvallers op te vangen’) uit tot “Word of the year 2011”.
Tergiversate (‘je mening of standpunten over een bepaald onderwerp herhaaldelijk
herzien’) werd door de Amerikaanse woordenboeksite Dictionary.com uitverkoren,
terwijl de Duitse jeugd Swag (‘je eigen uitstraling en stijl heel cool vinden’) verkoos
tot “Jugendwort des Jahres”.

Brabants meest sexy accent

L

Guusmeeuwis.nl

eden van de datingsite Parship.nl vinden het Brabants het meest sexy accent
van Nederland. Dat blijkt uit een poll waarin werd gevraagd aan welk accent
ze de voorkeur geven bij hun toekomstige partner.
Deelnemers konden kiezen uit negen accenten: Brabants, Zeeuws, Zuid-Hollands/Rotterdams/Haags, Gronings/Drents, Noord-Hollands/Amsterdams, Limburgs, Fries, Twents/Achterhoeks en Utrechts. Zowel vrijgezelle mannen als
vrouwen vinden het Brabants het meest sexy. Bij de dames volgen dan het NoordHollands/Amsterdams en het Limburgs. Bij de heren is het net andersom: zij zetten
het Limburgs op de tweede plaats, gevolgd door het Noord-Hollands/Amsterdams.
Het minst aantrekkelijke accent is volgens de mannen het Utrechts, terwijl de
vrouwen kiezen voor het Zeeuws. Beide geslachten laten daarop het Gronings/
Drents volgen.
In 2009 verrichtte de Nederlandse Taalunie een onderzoek naar de meer algemene waardering van verschillende Nederlandse accenten. Ook toen deed het
Brabants het goed: het stond op de tweede plaats, na het Haarlems.

Guus Meeuwis: sexy accent.

Nederlands zesde taal op Twitter

I

n de top-tien van talen waarin het meest getwitterd wordt, staat het Nederlands
met 5,4 miljoen tweets per dag op de zesde plaats. Dat blijkt uit cijfers van het
Parijse onderzoeksinstituut Semiocast.
De eerste plaats is – hoe kan het ook anders – voor het Engels, gevolgd door het
Japans en het Portugees. Wereldtalen als het Russisch, Frans en Duits worden daarentegen niet eens apart genoemd in de top-tien. Dat maakt het extra bijzonder dat
het Nederlands zo hoog eindigt.
Met een groei van 230% in een jaar tijd is het Nederlands ook een van de snelst
groeiende talen op Twitter. Alleen het Arabisch, het Thais en het Spaans groeiden
het afgelopen jaar harder.
Omdat China Twitter nog steeds blokkeert, komt het Chinees niet voor in de toptien.

nlangs was er in de media veel
aandacht voor oude, in onbruik
geraakte scheldwoorden als schavuit en
helleveeg. De aanleiding was de oprichting, door de 19-jarige Wessel Bottenberg, van de website HetNieuweVloeken.nl. Bottenberg wil daarmee mensen
aanzetten tot milder en minder agressief schelden. “Vroeger hoorde je nog
weleens woorden als bengel, apenkop,
doerak en duivelsjong”, aldus Bottenberg. “Dat zijn weliswaar scheldwoorden, maar in de meeste gevallen nog
met een grappige ondertoon. De scheldwoorden van nu zijn veelal grof, roepen
agressie op en voegen weinig toe aan
onze taal. Met dit initiatief hopen we
hier verandering in te brengen.”
Meteen na de lancering was #HetNieuweVloeken al trending topic (veelbesproken onderwerp) op Twitter.

En verder:
Taalpeil De helft van de Vlamingen vindt
het niet prettig of zelfs bedreigend dat ze
veel verschillende talen horen en zien in de
steden. Voor de Nederlanders ligt dit aantal
een stuk lager: 30%. Dat blijkt uit Taalpeil,
de jaarlijkse krant van de Nederlandse Taal
unie.
Di Rupo Elio Di Rupo, de kersverse premier
van België, belooft zijn gebrekkige Neder
lands aan te pakken. “Ik moet en wil mijn
Nederlands verbeteren”, aldus Di Rupo in
een reportage voor het programma Telefacts van de Vlaamse televisiezender VTM.
Gouden Veer Kees Opmeer, beleidsadviseur jeugdzorg bij de provincie Drenthe,
heeft de Gouden Veer 2011 gewonnen. De
prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de best
schrijvende ambtenaar.
Dialecten-app Het Vlaamse televisieprogramma Man over woord heeft een
gratis ‘dialecten-app’ voor smartphones
gemaakt. Het bevat een dialectendatabank
die laat horen hoe zinnen of woorden klin
ken als ze door dialectsprekers in Vlaande
ren worden uitgesproken. Gebruikers kun
nen ook hun eigen dialect toevoegen.
Potdicht Potjesgroentefabrikant HAK wil
de aandacht vestigen op de makkelijk te
openen deksels van de nieuwe appel
moespotten, en heeft Van Dale gevraagd
het daardoor overbodige woord potdicht
uit het woordenboek te schrappen.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.
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Nicoline van der Sijs

Etymologica
Foto: Patrick Nas

meertens instituut

Sinds kort is er de ‘Etymologiewiki’.
Daarmee kunnen volgens het Wiki
pedia-principe de gegevens van de
sinds een jaar bestaande Etymologie
bank worden aangevuld. Dat kan
nadrukkelijk ook worden gedaan
door niet-etymologen. Hoe? Dat
blijkt niet zo lastig, als je maar even
weet waar je moet zoeken.

Rompertje: de etymologie van dat woord is nog niet vastgelegd.

Zelf etymoloog worden:
de Etymologiewiki

W

aar komt het woord rompertje vandaan? En hoelang
bestaat deze aanduiding
voor een kruippakje voor baby’s al?
Voor het antwoord op dergelijke vragen
kun je te rade gaan bij de eind 2010 opgerichte Etymologiebank (etymologiebank.nl), die wordt gehost door het
Meertens Instituut. De informatie van
de Etymologiebank is afkomstig uit de
belangrijkste etymologische publicaties,
waarvan er momenteel meer dan 25
zijn opgenomen. Dit aantal wordt gestaag uitgebreid; zo komt er binnenkort
een aantal etymologische dialectwoordenboeken bij. Dat de Etymologiebank
in een behoefte voorziet, blijkt wel uit
het aantal bezoekers: iedere maand
trekt de bank gemiddeld 25.000 unieke,
dus verschillende bezoekers.
Maar wat blijkt: rompertje wordt niet
behandeld in de Etymologiebank. En
ook verder vangen de bezoekers soms
bot, simpelweg omdat van lang niet alle
Nederlandse woorden de etymologie is
beschreven. Wij waren benieuwd wat er
zoal ontbreekt, en daarom hebben we
gebruikers de mogelijkheid gegeven te
melden welke gezochte woorden niet te
vinden waren. Dagelijks komen er meldingen binnen; kwelgeest blijkt bijvoorbeeld te ontbreken, en luizenleven en
lammergier. En rompertje, dus. De complete lijst is te vinden op: www.etymo26
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logiewebsite.nl/wiki/Etymologiewiki:
Lijst_gemelde_ontbrekende_woorden.


J o n g e wo o r d e n

Die ontbrekende woorden moeten natuurlijk worden toegevoegd aan de Etymologiebank. Daarom hebben we de
‘Etymologiewiki’ in het leven geroepen,
voorzover bekend de eerste in zijn
soort. Hieraan kan iedereen via het vertrouwde recept van Wikipedia een bijdrage leveren – iedereen, dus ook degenen die geen (historische) taalkunde
hebben gestudeerd. Want anders dan
veel mensen denken, betekent etymologie niet alleen het traceren van de herkomst van Nederlandse woorden tot in
het Oudgermaans en het Indo-Europees,
de voorouders van het Nederlands. Juist
van oude Nederlandse woorden is over
het algemeen de herkomst allang en
goed uitgezocht; de grote lacunes liggen
veel meer op het gebied van de geschiedenis van jongere Nederlandse samenstellingen en afleidingen of jonge leenwoorden. Wat voor het beschrijven van
die geschiedenis vooral nodig is, is geduld, nauwgezetheid en gezond verstand. En nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld naar de herkomst van rompertje.
U besluit nu dit rompertje toe te voegen aan de Etymologiebank. Hoe gaat u
dan te werk? Om te beginnen moet u
dan zo veel mogelijk informatie over

het woord bij elkaar zoeken. Via internet komt u daarmee al een heel eind.
De informatie die nodig is voor het
schrijven van een etymologie bestaat uit
minimaal twee elementen: de oudste
vermelding van een woord en de herkomst van het woord. De oudste vindplaats is belangrijk omdat die laat zien
wat de oudste vorm en betekenis van
het woord waren, en in welke tijd en in
welke omstandigheden het woord is gevormd of geleend. Daar komt nog iets
bij. Als een woord voor het eerst wordt
genoemd, kennen slechts weinig mensen het, en moet het dus vaak nader
worden verklaard; niet zelden komt dan
ook de herkomst ter sprake. Met de
oudste vermelding heb je dus vaak ook
meteen allerlei verklarende informatie
te pakken.


K r a nt e n a rc h i e v e n

Internet levert een groot scala aan mogelijkheden voor het vinden van de
oudste vindplaatsen. Als u lid bent van
de Koninklijke Bibliotheek (doen! – het
kost vrijwel niets en biedt enorm veel
mogelijkheden), kunt u kijken in de historische krantenbank van de KB. Daarin
komt rompertje slechts eenmaal voor,
in 1992, zo blijkt; dat komt doordat de
krantenbank vooralsnog weinig kranten
bevat uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. De volgende mogelijkheid

levert de gratis toegankelijke historischekrantenpagina (Kranten-historisch.
startpagina.nl), waar een enorme hoeveelheid regionale kranten beschikbaar
is gemaakt. Met name de Leeuwarder
Courant is een interessante bron, omdat
die loopt van 1752 tot heden. Het blijkt
dat in deze krant de eerste advertenties
voor rompertjes dateren uit 1983, rompertje wordt in 1994 genoemd en romper
in 1875 – hè, dat is wel erg vroeg, dat is
verdacht! Wanneer we het origineel bekijken, blijkt de computer per ongeluk
het woord trompers te hebben gelezen
als rompers; pas in 1983 komt romper in
de baby-betekenis voor.
Hiermee hebben we dus de eerste dateringen – die trouwens altijd verbeterd
kunnen worden naarmate er meer bronnen digitaal beschikbaar komen. Volgt
de herkomst: waar zou het woord vandaan komen? Is het wellicht een afleiding van romp, omdat het kledingstuk
nauw om het lichaampje van een baby
sluit? Het is altijd nuttig te bekijken hoe
een begrip in andere talen luidt. Op internet zijn veel vertaalwoordenboeken
te vinden. Daaruit blijkt dat het Duits
en Frans geen vergelijkbare benamingen
hebben, maar dat het Engels romper
kent. Dat zoeken we via de Koninklijke
Bibliotheek op in het fenomenale historische woordenboek van het Engels, de
Oxford English Dictionary (OED). Dat
leert dat het Engels romper sinds 1902
kent in de betekenis ‘speelpakje, kruippakje voor een kind’; in het oudste citaat uit de Oxford English Dictionary is
sprake van “children’s rompers”. Dit
woord móét gezien de datering en de
cultuurhistorische invloed van het Engels in de twintigste eeuw wel de bron
zijn van het Nederlandse romper. Het
Engelse woord is volgens de OED een
afleiding van het werkwoord to romp
(‘stoeien’).


Ko rtd urend e  m o d e

Tot slot is het altijd zinnig om voor de
zekerheid ook nog even te kijken in het
Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), dat op internet te vinden is op
Gtb.inl.nl. Weliswaar loopt dit woordenboek in principe slechts tot 1975, maar
soms geeft het toch aanvullende informatie voor jongere woorden. Ook ditmaal blijkt dat het geval. Rompertje is
niet opgenomen, maar we vinden wel:
romper: “benaming voor zeker kleedingstuk voor vrouwen, (…) vergelijkbaar
met een hansopje”, met een citaat uit
1967. Dit is kennelijk een kortdurende
mode geweest, want in de krantenbronnen is van deze betekenis niets terug te
vinden.

Het blijkt dat de eerste advertenties voor
rompertjes dateren uit 1983.
Al met al hebben we nu ruim voldoende materiaal om de etymologie van
romper te schrijven:
romper(tje) ‘lang luierhemdje voor
baby’s’: rompers (hemd en broekje in
één maat) [14-7-1983; advertentie in
de Leeuwarder Courant]; baby badstof rompertjes [26-4-1984; advertentie in de Leeuwarder Courant]; ouder
eenmalig aangetroffen in de betekenis ‘benaming voor een kledingstuk
voor vrouwen’, in: Een romper heeft
het model van een mannenoverhemd
..., eigenlijk een soort hansopje, niet
verder reikend dan de liezen, waar hij
met een elastiekje om het dijbeen sluit.
Hij heeft geen kruis, N. Rott. Cour. [210-1967; WNT].
Ontleend aan het Engelse romper
‘stoeipakje’ [1902; OED, children’s
rompers], afgeleid van to romp ‘stoeien’. De betekenis ‘vrouwenkledingstuk’ kent het Engelse romper sinds
1922 [OED].


K r iti sc h

U ziet: iedereen kan bijdragen aan de
etymologische kennis van het Nederlands. Wees daarbij vooral kritisch. Zo
is op de website van snoepwinkel Jamin
te lezen: “Jamin is uitvinder van de oerHollandse, maar wereldberoemde bitterkoekjes.” Zou het? Die mythe is gemakkelijk door te prikken: in het WNT
komt al een citaat met bitterkoekje voor
uit 1777 – terwijl de eerste Jamin-winkel
is geopend in 1883 (volgens de officiële
website van Jamin), of in 1870 (volgens
Wikipedia). Natuurlijk proberen we nog
een ouder jaartal dan 1777 te vinden,
maar de twee belangrijkste tekstbron-

nen uit deze periode geven niet thuis:
in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (Dbnl.org) komt het
woord niet voor en de Early Dutch Books
Online (EDBO) begint pas in 1781.
Als we dan nog even verder kijken
naar de herkomstgegevens in het WNT
(“Uit Bitter en Koekje. Zeker bekend
gebak dat te gelijk zoet en eenigszins
bitter smaakt”) en de receptuur van bitterkoekjes op internet, hebben we voldoende informatie om de etymologie
van bitterkoekje in de Etymologiewiki
op te nemen:
bitterkoekje ‘rond koekje bereid met
bittere amandelen’: Voor de tweede
maal dejeuneert men in de Koffyhuysen ..., met Chokolaad, Coffy, Broodjes,
Liqueurs, Bittere-Koekjes [1777; WNT].
Samenstelling van bitter en koekje, zo
genoemd vanwege de enigszins bittere smaak.
Bitterkoekje brengt ons op een hele
reeks interessante woorden die smeken
om een etymologie: koekjesnamen als
kletsmajoor, kletskop, petitfours, bokkenpootje, lange vinger, bastognekoek, pennywafel, café noir, mergpijpje, pindarotsje, Weesper mop, eierkoek, boomstam en
amandelgebak. Een deel van deze woorden staat geheel ten onrechte niet eens
in de grote Van Dale. Van sommige is
wel begrijpelijk waarom ze zo zijn genoemd (boomstam – naar de vorm),
van andere is dat niet direct inzichtelijk
(petitfours, Weesper mop), maar voor
alle benamingen willen we weten: Sinds
wanneer kennen we ze? Hoe komen we
eraan? Door wie zijn ze verzonnen?

Aan de slag, zou ik zeggen.

De Etymologiebank kan sinds kort worden aangevuld met behulp van de Etymologiewiki.
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Aanbiedingen voor lezers
Rare woorden

Opvallende namen

G

Tijdelijk met

gratis

set kaarten

B

ehaspelen, onk, vek: jarenlang stond
NRC Handelsblad-essayist en -colum
nist Guus Middag in Onze Taal stil bij
dergelijke fascinerende, uit gedichten
afkomstige woorden. De verhalen achter
al die woorden beschreef hij op een heel
typerende manier: puntig, precies en
geestig.
De vijftig beste afleveringen uit dit
fameuze ‘Woordenboek van de poëzie’,
zoals de serie in Onze Taal heette, zijn nu
in aangepaste vorm bijeengebracht in een
boek: het Rarewoordenboek, dat onlangs
verscheen. Het is een must voor iedereen
die niet alleen over taal wil lezen, maar
tegelijk ook van taal wil genieten. Hugo
Brandt Corstius noemde het in NRC Handelsblad “de mooiste Nederlandse uitgave
die ik dit jaar zag.”
Bij elk raar woord zijn bijzondere typo
grafische kleurenillustraties gemaakt, die
het toch al fraai vormgegeven boek extra
aantrekkelijk maken. En dan ontvangt u
tijdelijk ook nog eens gratis een setje van
tien ansichtkaarten met afbeeldingen uit
het Rarewoordenboek.

Thuisgestuurd voor e 19,90
Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin
van Guus Middag. Verschenen bij Van
Oorschot (ingenaaid, 240 blz.) Prijs:
 19,90. België:  23,90.
Bestelcode: rare woorden.

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).

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

E

ind vorig jaar ver
scheen er een herzie
ne editie van het Witte
Boekje, waarvan de eer
ste druk in 2006 is uit
gekomen. Er zijn een
paar duizend woorden
toegevoegd, en de re
gels 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.

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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“R

eptielen spotten
met Staatsbosbeheer”, “Training
ouderenmishandeling”,
“Gevreesd wegdek”. Al
meer dan twintig jaar
ontvangt de redactie
van het tijdschrift Onze
Taal maandelijks vele
knipsels met allerlei taalkronkels uit de
media. Alleen de grappigste worden gese
lecteerd voor de befaamde rubriek ‘Rugge
spraak’, achter op het tijdschrift. En de al
lergrappigste daaruit vindt u terug in het
nieuwe boekje Man schiet niet in knie. Om
duidelijk te maken wat er nu precies mis
gaat in al die taalkronkels, wordt de taal
kundige achtergrond van veelvoorkomen
de misgrepen toegelicht in korte, luchtige
kaderteksten. Met speciaal voor dit boek
gemaakte illustraties van Hein de Kort.

Thuisgestuurd voor e 9,90

B e s t e li nfo r mati e
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‘Ruggespraak’
gebundeld

Man schiet niet in knie is een uitgave van
Bekking & Blitz (gelijmd, 96 blz.). Prijs:
 9,90. België:  11,50.
Bestelcode: niet in knie.

Zeemanstaal

W

igardus à Win
schooten, de
schrijver van het bijzon
dere woordenboek Seeman, was een ervaren
schoolmeester, die wist
hoe hij zijn gehoor bij de
les kon houden. Daar
door vormt de Seeman
niet alleen een waardevolle verzameling zee
manstaal uit een tijd dat ons land op dat ge
bied een wereldmacht was. Als lezer word je
door Winschooten bijna de zeventiende eeuw
in gesleurd door de vele anekdotes, de talrijke
voorbeelden van grove taal en volkstaal, en
zijn ondeugende grapjes. Zelfs erotiek en
taboewoorden 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.

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.

Horstlog
Taalcolumns digitaal

nie

uw

S

chrijfster Lydia
Rood verzorgt
al jaren een ge
sproken taalcolumn voor de
Wereldomroep.
Daarin geeft ze
kort maar krach
tig haar mening over het moderne Nederlands en de
nieuwste modieuzigheden daarin. De uit
spraak van de f en de z, grove taal, potjes
latijn, jongerenlingo, nieuwe taalvondsten
en oubollige woorden – het komt allemaal
aan bod. De circa 120 columns zijn nu ver
krijgbaar als e-book én als luisterboek, on
der de titel Hun verloedere me taal, en beide
kunt u nu bestellen in de vorm van een zo
geheten ‘e-booq’: een presentabel doosje
met een kaartje waarop een code staat
waarmee u zowel de luisterversie als de
leesversie van de columns kunt downloaden.

Thuisgestuurd voor e 9,95
Hun verloedere me taal is een uitgave van
PixelPerfect. Prijs:  9,95. België:  10,95.
Bestelcode: Lydia Rood.

Duitse uitdrukkingen

nie

uw

W

ie de eerste be
ginselen van het
Duits onder de knie
heeft, krijgt vervolgens
al snel te maken met
allerlei typisch Duitse
zegswijzen. In het
idioomwoordenboek
Duitse uitdrukkingen,
spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen
en letterwoorden zijn 1500 gangbare uit
drukkingen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft de
betekenis ervan en de Nederlandstalige
pendant, verduidelijkt het gebruik met een
voorbeeldzin en geeft etymologische in
formatie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, 150 verkortingen en
130 letterwoorden. Bovendien zijn er voor
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek (van de Universiteit Luik) is in Ne
derland alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.

Thuisbezorgd voor e 27,–
Duitse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen en letterwoorden van Sieg
fried Theissen en Caroline Klein is een uitga
ve van UCL (gelijmd, 250 blz.). Prijs:  27,–.
België:  31,50. Bestelcode: Duits.

Human mic

W

anneer u dit leest, zijn waarschijnlijk de laatste Occupy-tentjes
weg uit New York. Te koud om daar in de winter mee door te
gaan. Ik heb eens iemand laatdunkend horen zeggen dat er
meer moed voor nodig is om in Egypte of Syrië te demonstreren, omdat je
daar de kans loopt doodgeschoten te worden dan in New York, waar dat risico klein is en waar het alleen maar koud is. Ik betwijfel of dat juist is. De
kans om doodgeschoten te worden op het Tahrirplein is aan de ene kant ook
weer niet zo heel groot, terwijl de zekerheid dat u in Zuccotti Park nacht na
nacht vernikkelt van de kou bijna honderd procent is. Ik verwacht dat na de
winter de tentjes terug zullen zijn.
Deze zomer is het begonnen. Eerst enkele honderden, later waren het er
meer. En zoals bij alle demonstraties en meetings moet er heel wat vergaderd
worden, en moet de groep toegesproken worden. In New York was het de
betogers niet toegestaan gebruik te maken van een geluidsinstallatie. Ik heb
veel sympathie voor de occupyers, maar dit verbod van de stedelijke overheid lijkt me ook heel redelijk. De omwonenden zouden anders gek worden
van de herrie, week na week.
Hoe verloopt dan het overleg? Hoe spreekt men duizend of drieduizend
man toe, zonder microfoon en zonder luidsprekers? De oplossing van de Occupy-beweging is even simpel als indrukwekkend: de ‘human mic’. Oftewel
voluit: de ‘human microphone’. Elke zin van een spreker wordt luidop herhaald door alle aanwezigen. Consequent. Zodat zij die helemaal achteraan
staan, alles kunnen volgen. Je moet erbij geweest zijn of minstens de filmpjes op YouTube bekeken hebben om te geloven wat daar gebeurt.
Het spreekt vanzelf dat deze vorm van communicatie gevolgen heeft voor
wat en hoe er gesproken wordt. (Dat geldt trouwens voor iedere vorm van
communicatie.) Om te beginnen gaat het traag. Erg traag. Verder zijn korte
zinnen een vereiste. En na iedere zin moet de spreker wachten tot de menigte die zin herhaald heeft. Lange toespraken zijn dus uit den boze. Ik geloof
dat Mao Tse-tung wel toespraken hield van zes uur, maar met de human mic
gaat dat niet. Dat betekent dat elke mededeling gereduceerd moet worden
tot het absoluut noodzakelijke. En dat demagogische trucjes en retorische
hoogstandjes als vanzelf achterwege blijven. En misschien nog belangrijker:
de ‘toespraak’ is nu niet iets wat door duizenden afzonderlijk wordt opgepikt, maar het is een groepsgebeuren geworden.
Ik denk dat er over deze vorm van massacommunicatie nog wel meer te
zeggen valt, en dat ze weldra onderwerp van serieus onderzoek zal zijn.
Maar nu al kunnen we zeggen dat er in 2011 een nieuwe en opzienbarende
vorm van communicatie bij gekomen is. Een nieuwe bladzijde in de taalgeschiedenis.
Over het idee doen verschillende theorieën de ronde. Zo zou het afgekeken kunnen zijn van een Monty Python-film uit 1979 (Life of Brian). ’t Is
mogelijk.
Meteen roept de human mic ook de vraag op hoe men zoiets vroeger
deed, voordat er microfoons en luidsprekers waren. Hoe kon Troelstra op het
Malieveld een menigte van duizenden toespreken? Hoe maakten predikanten
in grote kerken zich verstaanbaar? Wat hoorden de achterste rijen van het
publiek van zestiende-eeuwse hagepreken? Is daarover iets bekend? Voorzover ik weet werkte men niet met een human mic. Moeten we aannemen
dat de meeste aanwezigen er niks van verstonden?

Joop van der Horst
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1

29

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

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

ominee Daniël de Wolf van de
Thugz Church in een Rotterdamse krachtwijk heeft delen
van de Bijbel vertaald in straattaal, de
taalvariëteit die door sommige jongeren
in grote steden wordt gebezigd. Was
dat een goed idee?

Voorstander

Het belangrijkste boek voor iedereen
moet ook voor iedereen te begrijpen
zijn. Daarom is de Bijbel in straattaal
zeker een goed idee. Niet alleen begrijpen jongeren de moeilijke kwesties van
het geloof zo beter, ze herkennen zich
er meer in en voelen zich aangesproken.
Maar ook voor mensen die meer
affiniteit hebben met oprijlaantaal is
de tekst interessant. Als hun dochter
’s avonds de deur uit gaat om nog even
te gaan ‘ballen’, weten ze door hun
lectuur dat zij daar geen korfbal of een
ander onschuldig spel mee bedoelt.
Mogelijk dringen sommige straattaalwoorden en -uitdrukkingen in het Standaardnederlands door en dan worden

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 15)
A. 	Spelling
1. a. cappuccino
2. b. goulashkroket
3. b. papier-maché
4. c. überhaupt
5. c. Vietnamese loempia
B. 	Woordenschat
1. c. voorafgaand
2. b. vaak bezoeken
3. b. lichtelijk zuur
4. c. vinnig
C. Zoek de fouten
1. pas verschenen, gelauwerde,
korteverhalenbundel, bekritiseert.
2. afwisselen, gelardeerd, scheldkanonnades.
D. 	Extra
Het verschijnsel dat mensen fouten gaan
maken om andere fouten te voorkomen,
is een vorm van overcompensatie en wordt
wel ‘hypercorrectie’ genoemd.

Hom of kuit

Is de Bijbel in straattaal
een goed idee?
ze na een tijdje ongetwijfeld als een verrijking beschouwd.
Maar het voornaamste pluspunt van
de nieuwe Bijbel is waarschijnlijk de ingesproken versie, waarvan fragmenten
op internet te beluisteren zijn (Straatbijbel.nl). Niet alleen omdat deze krachtsprekers zo authentiek klinken – je
hoort als het ware hun tattoos – maar
vooral omdat daar de naar sympathie
hengelende tussenwerpsels zoals weet
je? en je weet toch? zo beter tot hun
recht komen.

Tegenstander

De straattaal-Bijbel heeft geen nut. Voor
een beter begrip is hij niet nodig. Zou
de modale straattaalspreker zich echt
niets kunnen voorstellen bij het woordje
zwanger? Moest dat echt vertaald worden? Is dat niet eigenlijk een beetje
beledigend voor deze doelgroep? De
straattaal heeft verder maar een beperkt vocabulaire, dat vooral op tienerbesognes is toegespitst. Inderdaad: op
lichamelijke verrichtingen en relatieproblemen. Daarom valt te verwachten
dat passages over onderwerpen die
daarboven uitstijgen – toch niet onbelangrijk in de Bijbel – sterk op het
algemeen Nederlands zullen lijken.
Bovendien is straattaal een glibberig
begrip. Elke stad heeft een eigen variant, iets wat bij de voorbereiding van
deze bijbeluitgave tot problemen leidde.
En straattaal verandert snel, net als alle

andere jongerentalen. Dat komt vooral
doordat je niet zo lang jong bent.
Maar er is ook iets anders aan de
hand: jongerentaal slijt snel. Zo gauw
jongeren merken dat een woordvondst
algemeen ingang dreigt te vinden, laten
ze die vallen. Het is immers hún taal –
niet die van hun ouders, leraren en dominees. Dominee De Wolf zal dus voor
elke druk een totaal nieuwe straattaal
moeten toepassen.
En ten slotte: ook wie niet gelovig is,
zal gevoelig zijn voor het bezwaar dat
de Bijbel in straattaal veel van zijn gewijdheid is kwijtgeraakt, en dat is onvergeeflijk. Het gaat hier om het Boek
der boeken.
Wat vindt u ervan?
Is de Bijbel in straattaal
een goed idee?

Geef voor 7 februari uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘Bijbel in straattaal een goed
idee’ of ‘Bijbel in straattaal geen goed
idee’ naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In
de volgende aflevering de uitslag. 

Uitslag vorige stemming
Kunnen we de aanduiding cliënt voor iemand die aan een psychische kwaal lijdt niet beter
afschaffen ten gunste van de oude benaming patiënt? Dit probleem in de vorige afleve
ring van deze rubriek ontlokte 288 taalgenoten een reactie. In overgrote meerderheid
(82%) willen de inzenders patiënt terug, slechts 50 mensen (18%) hechten waarde aan het
behoud van cliënt.
Maar misschien hoeven we helemaal niet te kiezen, zo blijkt uit een van de deskundige
reacties op het forum. Karel Post meldt: “Na de fusies tussen de Riaggs en de psychiatri
sche instituten is de discussie in het veld zelf allang beslecht. Binnen de sector heeft men
het over ‘psychotherapeutische cliënten’ en ‘psychiatrische patiënten’. Daarmee is zowel
de term cliënt als patiënt geijkt.”
Uit Posts betoog valt op te maken dat de kwaal van een ‘psychotherapeutische cliënt’
uitsluitend met psychologische methodieken aangepakt wordt, terwijl die van een ‘psy
chiatrische patiënt’ ook met geneesmiddelen bestreden kan worden.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk

met’ werkzaamheden, een storing boven
de oceaan of slecht zicht. Wat een armoe!

vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail
(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie

Appelsientje Zontomaat

Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Arnold Verruijt - Papendrecht

Alles te maken met
Hans Hermans - Driebergen-Rijsenburg

T

egenwoordig wordt er niets meer ‘ver
oorzaakt’, ‘aangericht’, enzovoort, en er
‘gebeurt’ ook niets meer ‘ten gevolge van’.
Nee, waarover het ook gaat, het heeft nu
‘alles te maken met’. Files, een hogedruk
gebied, een ongeluk of wat dan ook op het
nieuws, het heeft steeds ‘alles te maken

V

aak hoor je wel dat taal vereenvoudigt;
een voorbeeld daarvan is ook te vinden
in de supermarkt. Tot een paar jaar geleden
kon je daar vruchtensappen kopen als Goud
appeltje, Zontomaatje en Appelsientje, maar
blijkbaar was dat te verwarrend voor de consumenten. Nu heten die vruchtensappen
allemaal Appelsientje: Appelsientje Goudappel, Appelsientje Zontomaat, Appelsientje
Sinaasappel en ga zo maar door. Moeten we
nu echt alles maar verkleuteren?

Aan de Denneweg 3
W. Stap - Epe

S

teeds vaker lees ik in advertentiebladen,
in gerenommeerde dagbladen, in fol
ders en in brieven van bedrijven en instellingen dat mensen ‘aan een adres wonen’,
bijvoorbeeld: ‘Wij wonen aan de Denneweg
3.’ Het is toch nog steeds zo dat je áán een
straat woont (dus ‘aan de Denneweg’) en
óp een adres (‘op nummer drie’ of ‘op
Denneweg 3’)? Wonen ‘aan een adres’ ziet
er knullig uit en daarom begrijp ik niet
waarom zovelen zich van deze uitdrukking

bedienen.

Foto: Nic de Boer

Gesignaleerd
Vooruitschiet

Het oog van de storm

Kitty Kampf - Schermerhorn

L. Claudia Calberson - Antwerpen

I

G

n een recent persbericht van ABN Amro
las ik het prachtige woord vooruitschiet:
“Het Economisch Bureau van ABN Amro
verwacht dat er een beperkte krimp van de
Nederlandse economie in het vooruitschiet
ligt.” Het is een combinatie van vooruitzicht
en verschiet, die wel vaker blijkt voor te ko
men als je ernaar zoekt via Google. Zo lig
gen er op diverse internetsites “een nieuwe
crisis”, “een mooie werkdag”, “de lente”,
“een zomerse week” en “een lange reisdag”
in het vooruitschiet.

eregeld wordt in de media de uitdruk
king in het oog van de storm gebruikt,
waarmee dan bedoeld wordt dat het er fel
aan toegaat. Onlangs nog werd in Het Journaal op de VRT gezegd dat Berlusconi er al
les aan zal doen om “buiten het oog van de
storm” te blijven en ook dat Europa en Bel
gië “in het oog van de storm staan”.
Maar eigenlijk is het in het oog van de
storm juist windstil. Ik vraag me af of dit op
vallende gebruik van die uitdrukking cor

rect zal blijken te worden.

Trainingen Taaladviesdienst
Dit voorjaar geeft de Taaladviesdienst
van Onze Taal weer taaltrainingen voor
mensen die veel met taal werken, of
andere geïnteresseerden .

Dat proeft lekker

Spellingtraining

Nic de Boer - Amstelveen

Deze cursus behandelt in één dag alle be
langrijke aspecten van de Nederlandse
spelling, zowel de hoofdregels als de lastige
details. Werkwoorden, samenstellingen,
hoofdletters en accenten – alles komt langs
in gevarieerde oefeningen. Uw spellingkennis en uw spellinggevoel zijn na deze
dag weer helemaal aangescherpt.

B

ij mij om de hoek is bovenstaand
reclamebord te zien. Ik heb een beetje
moeite met de tekst: “Zo proeft 100% pure
kruidenthee”. Ik hoor de laatste tijd wel
vaker mensen die proeven en smaken door
elkaar halen: ‘Deze taart proeft zoet’ of
zelfs: ‘Dat proeft niet lekker.’ Proeven is
naar mijn idee ‘testen hoe iets smaakt’,
maar het wordt nu dus ook steeds vaker
als synoniem van smaken gebruikt.
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Plaats en datum:
Amsterdam
zaterdag 10 maart
Amsterdam
dinsdag 3 april

Opfristraining
Leestekens, grammatica, spelling: alle veel
gestelde vragen over de belangrijkste taalon
derwerpen worden in één dag beantwoord.
Aaneenschrijven, enkelvoud of meervoud,
verwijswoorden, aanhalingstekens: na deze
training vol oefeningen en handige trucs
maakt u sneller de juiste keuze.
Plaats en datum:
Amsterdam
donderdag 12 april
Zwolle
woensdag 25 april
De cursussen duren van 10.15 tot 16.00 uur
met een lunchpauze. Het cursusmateriaal,
waaronder een boek, is bij de prijs inbegre
pen. Leden van Onze Taal betalen € 135,–,
niet-leden € 170,–. U kunt u aanmelden via
cursus@onzetaal.nl of 070 - 356 12 20. Meer
informatie: www.onzetaal.nl/taaltrainingen.

Raymond Noë

InZicht

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

Woordenboeken voor jonge kinderen

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

D

e afgelopen jaren heeft vrij algemeen de gedachte postgevat dat je niet vroeg
genoeg kunt beginnen met het stimuleren van de taalontwikkeling van kinde
ren. Dat heeft geleid tot een hausse aan lees-, voorlees-, zing- en kijkwoorden
boeken in allerlei soorten en maten, waarmee niet alleen Nederlands, maar ook bijvoor
beeld Fries en Engels geleerd kunnen worden. Die woordenboeken bevatten zonder uit
zondering veel plaatjes, en vragen afhankelijk van de leeftijd van de kinderen waarvoor
ze bedoeld zijn om meer of minder ouderparticipatie.
Een voorbeeld van een woordenboek dat kinderen vanaf zes jaar in principe zelf kun
nen lezen, is het pas verschenen Mijn eerste woordenboek Nederlands. Het is ingedeeld in
thema’s als ‘Op vakantie’, ‘Ridders en kastelen’ en ‘Zo voel ik me’, en verklaart in totaal
zo’n tweeduizend woorden. Deels gebeurt dat aan de hand van plaatjes, deels aan de
hand van woordenboekomschrijvingen (“sneeuw: bevroren water dat in vlokken uit de
lucht valt”). Er wordt ook lexicale informatie gegeven, bijvoorbeeld over meervoudsvor
men en werkwoordvervoegingen, en alle woorden zijn terug te vinden via een register.
De meeste kinderen zullen hun ouders voor dit woordenboek niet nodig hebben.
Dat ligt geheel anders bij Mijn eerste woordenboek op rijm van Marianne Busser en Ron
Schröder. In dit voorleeswoordenboek voor de allerkleinsten staan per bladzijde vier
woordparen, die steeds in een rijmpje verwerkt zijn (“Dit is een eendje en dat is een
zwaan, dit is een kuiken en dat is een haan”), vanuit de gedachte dat het rijm de kinde
ren de woordjes sneller laat oppikken.

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.

• Mijn eerste woordenboek Nederlands van Almut Mohrmann e.a. werd vertaald door Marjo FringsLatour. Het is verschenen bij Prisma en kost € 19,99 (gebonden, 200 blz.). ISBN 978 90 00 30088 4
• Mijn eerste woordenboek op rijm is een uitgave van The House of Books en kost € 12,95 (gebonden,
26 blz.). ISBN 978 90 443 2971 1



P o liti ek , reli g i e e n ta a l

August Hans den Boef is
essayist en publicist. In
zijn nieuwe boek [Haat]
als deugd, een verzame
ling van dertien essays
en artikelen, speelt de
taal een centrale rol –
hoewel actuele ontwik
kelingen in de politiek,
religie en maatschappij minstens zo uitge
breid aan bod komen. De taalonderwerpen
die hij aansnijdt, zijn onder meer straattaal,
verkleinvormen, bijbelvertalingen, het kwoord, woordenboekdefinities, de taal van
zijn grootvader, en de veranderende bete
kenis van woorden als haat, fatsoen, respect
en tolerantie. Een gedachte die in het boek
geregeld terugkeert, is dat ideologisch
bepaalde betekenisverschuivingen – die
plaatsvinden vanuit een politieke of gods
dienstige achtergrond – niet zonder meer
als taalverandering geaccepteerd moeten
worden.
[Haat] als deugd. Kritische notities over taal, 
politiek en religie is een uitgave van Van Gennep
en kost € 17,90 (gelijmd, 187 blz.).
ISBN 978 94 6164 073 4


Ver man g eld D u it s

Begin 2010 publiceerde Reinhard Wolff het
boekje Lass mal sitzen, met daarin allerlei
vermakelijk Niederdeutsch, oftewel Duits
dat door de Nederlandse mangel is ge
haald, zoals “Raum ein Kwartier zu spät”

en “Ich gebe Ihnen mal
meine Sekretärin.” On
langs verscheen de op
volger van dit boekje,
getiteld Es kommt wohl
gut, met daarin weer
allerlei steenkolen-Duits
à la “Ich kann da wieder
gegen” en “Sie geht
überstach.” Bij iedere uitglijder wordt ver
meld wat we dan wél moeten zeggen om er
correct Duits van te maken, en de voorbeel
den worden afgewisseld met kadertekstjes
over Duitse gebruiken en eigenaardigheden
– zodat de lezer uiteindelijk precies weet
hoe het hoort: “So Deutsch als mal kann.”
Es kommt wohl gut. Duitse Taalblünders is een uit
gave van Scriptum en kost € 10,– (ingenaaid,
126 blz.). ISBN 978 90 5594 844 4


Ba byg e ba r e nta a l

Sinds een jaar of tien
is er steeds meer
aandacht voor ‘geba
ren met je baby’, om
dat baby’s die nog
niet kunnen spreken
vaak al wel gebaren
kunnen maken en
begrijpen. Jonge ouders kunnen cursussen
volgen, en voor wie dat niet wil of kan is
er nu Zie je wat ik zeg? van Nadine MeijerMolier, “communicatiedeskundige en moe
der van drie kinderen”. Het met veel foto’s
geïllustreerde boek gaat eerst in op de ach

tergronden van babygebarencommunica
tie, en vertelt vervolgens hoe je bij de geba
rencommunicatie met je baby te werk kunt
gaan, waarbij ook zaken als tweetaligheid,
broertjes en zusjes en kinderopvang ter
sprake komen. Het boek sluit af met het
overzicht ‘Babygebaren van A tot Z’, waarin
zo’n 170 gebaren op foto’s worden uitge
beeld. Extra informatie is te vinden op de
website www.ziejewatikzeg.nl.
Zie je wat ik zeg? Ontdek hoe je baby kan communiceren met babygebaren is een uitgave van Succes
boeken en kost € 24,50 (gebonden, 168 blz.).
ISBN 978 90 7987 235 0


Sc h r i j f h u l pe n

Uitgeverij Augustus
verzorgt in samenwer
king met het tijdschrift
Schrijven Magazine
sinds 2006 de ‘Schrijfbibliotheek’, een reeks
boeken over allerlei as
pecten van het creatief
schrijven. Er zijn tot nu
toe dertig delen verschenen, over uiteenlopende onderwerpen als het schrijven
van reisverhalen, familiegeschiedenissen,
kinderboeken, liedteksten, essays en inter
views. Onlangs zijn er drie nieuwe delen bij
gekomen. Het eerste is Eisso Posts Schrijven
met het oerverhaal, dat ingaat op sprookjes,
mythes en sagen, en hoe je de thema’s die
daarin gangbaar zijn in een hedendaags
verhaal kunt verwerken. Het tweede is van 
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1
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Jan Brokken en heet Het hoe. Hierin legt hij
aan “redelijk gevorderde schrijvers” uit hoe
je met een dwingende intrige en een pak
kende stijl een boek componeert – waarbij
het hem niet uitmaakt of dat fictie of nonfictie is.
Het derde boek is Het grote schrijf-doeboek van Louis Stiller. Daarin verzamelde
hij de schrijfoefeningen, -tips en -ideeën
die hij opdeed als schrijfdocent en als
hoofdredacteur van Schrijven Magazine.

ironische betekenisomschrijving voorzien.
Voorbeelden: vastgoed (‘verworven met
los geld’), vennootschap (‘lidmaatschap
zonder begeerte’) en vergadering (‘georga
niseerd samenspel van seksueel onbeha
gen’).
Freudiaans woordenboek voor managers van Hans
Broekhuis, met illustraties van Reinier van den
Berg, is een uitgave van Van Duuren Manage
ment en kost € 19,95 (gebonden, 96 blz.).
ISBN 978 90 8965 105 1

• Schrijven met het oerverhaal kost € 19,95


• Het hoe kost € 19,95 (gelijmd, 224 blz.).

‘See you later, alliga
tor’, ‘jeepers creepers’,
‘no gain without pain’,
het (Amerikaans-)En
gels kent veel van dit
soort rijmende uitdruk
kingen en zegswijzen.
Taalpublicist en -profes
sional Pyter Wagenaar
verzamelde er zo’n vierhonderd in Eat it or
beat it. Bij alle opgenomen uitdrukkingen
worden de betekenis en eventuele varian
ten vermeld, plús eventueel het boek, de
artiest, de film of de tv-serie waardoor ze
bekend zijn geworden.

ISBN 978 90 457 0461 6
• Het grote schrijf-doe-boek kost € 24,95
(gelijmd, 396 blz.). ISBN 978 90 457 05248


En g e l s r i j m

(gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 457 0523 1

Manag er sjargo n

“Managers en andere
leidinggevenden ge
bruiken graag taal met
veel jargon en metafo
ren. Veel woorden die
eigenlijk iets verhullen,
of misschien zelfs blijk
geven van verdringen”
– aldus de flaptekst van
het Freudiaans woordenboek voor managers.
In dit boek worden allerlei zaken- en kan
toortermen van een freudiaanse, vaak wat

V
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De neerlandicus Harrie
Hermkens zal bij sommi
gen nog bekend zijn van
zijn in 1966 verschenen
handboek Verzorgd Nederlands, maar waar
schijnlijk zullen toekom
stige generaties hem
vooral zien als kenner en
onderzoeker van het werk van Constantijn
Huygens (1596-1687). In het onlangs ver
schenen ‘Spraeck van huijden, toon van
straat’ zijn een aantal van zijn belangrijkste
publicaties bijeengebracht. Het grootste
deel van het boek gaat over ‘Huygens en zijn
taal’, bijvoorbeeld over ‘Huygens en de
grammatica’ en ‘Huygens als dialectkenner’;
het wordt afgesloten met een paar artikelen
die een beeld geven van Hermkens als taal
verzorger.
‘Spraeck van huijden, toon van straat’. Opstellen
over taal en Constantijn Huygens is een uitgave
van Stichting Neerlandistiek VU en kost € 22,50
(gelijmd, 232 blz.). Bestellingen: Stichting Neer
landistiek VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amster
dam. ISBN 978 90 8880 019 1

L e r e n l e z e n e n sc h r i j v en



rijm is een uitgave van BBNC en kost € 9,95.

Kinderen leren lezen en
schrijven in groep 3. In
Mijn kind leert lezen
wordt daar nader op in
gegaan. Het boek be
schrijft kort maar helder
hoe de taalontwikkeling
van kinderen verloopt,
van baby tot bijna-tiener,
en laat zien hoe het lees- en schrijfonderwijs
op de basisschool in zijn werk gaat: welke
methodes worden er toegepast en welke
materialen worden er gebruikt? Daarnaast
bevat het tips voor ouders die thuis de ont
wikkeling van hun kind willen ondersteunen.

Taalpuzzel

anaf nu vindt u elke maand een taal
puzzel in Onze Taal. Dat kan een
woordzoeker zijn, een woordsudoku of
een andere puzzelvorm. Elke maand is er
een prijzenpakket te winnen.
De eerste puzzel is een woordsudoku.
De opgave is grotendeels hetzelfde als
bij een gewone sudoku, alleen worden
er letters gebruikt en geen cijfers. Elke
rij, elke kolom en elk zwartomrand blok
van drie bij drie velden moet zodanig
worden ingevuld dat er negen verschil
lende letters in staan: de A, E, G, I, L, N, R,
T en V. Ook de beide grijze diagonalen
moeten aan die eis voldoen. In een van
de diagonalen ontstaat uiteindelijk een
goed negenletterwoord.
Wilt u meedingen naar de maand
prijs, stuur dan dit negenletterwoord én
de letters in de twee blauwe velden – dit
laatste als extra controle – naar puzzel@
onzetaal.nl of naar Raamweg 1a, 2596 HL

Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel’).

Ta a l va n Hu yg e n s

Eat it or beat it. Het latest and greatest Engelse
(gelijmd, 126 blz.). ISBN 978 90 4531258 3

N

Samenstelling: Rutger Kiezebrink
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kost € 18,95 (ingenaaid, 80 blz.).
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ISBN 978 90 487 0885 7
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Mijn kind leert lezen van Marion van der Meulen
en Ed Koekebacker is een uitgave van Zwijsen en

G

L

N

R

En verder

T
N

© 2012 www.sudoku-variations.com

Deze woordsudoku is gemaakt door Folkert
van der Meulen Bosma. Op zijn website
www.sudoku-variations.com zijn tal van
sudokuvariaties te vinden.
De winnaar krijgt een luxe spellenpakket
(drie spellen, t.w.v. € 67,–) dat beschikbaar is
gesteld door spellenfabrikant Goliath.

 Thoears woeardebook van Peter Bokken
e.a. Woordenboek van het dialect van het
Limburgse stadje Thorn. Werkgroep Thoears
Woeardebook, € 29,50 excl. porto (gebon
den, 236 blz.). Bestellingen: thoearswoear
debook@ghklandvanthorn.nl.
ISBN 978 90 9026352 6
 De dialecten van centraal-Salland: Raalte,
Heino en Lemelerveld. Klank- en vormleer van
J.J. Spa. Overzicht van de uitspraak en de
grammaticale verschijnselen in drie Salland
se dialecten. IJsselacademie, € 19,95 (ingenaaid, 190 blz.). Bestellingen: www.ijssel
academie.nl/uitgeverij.html.
ISBN 978 90 6697 211 7

Lezer
Dialectatlas van het Nederlands van Nico
line van der Sijs e.a. Zo’n honderdvijftig dia
lectkaarten met toelichting, die tezamen
een idee geven van de variatie aan woor
den, klanken, woordvormen, zinnen en na
men binnen het Nederlandse taalgebied.
Zie ook het artikel in het septembernum
mer. Het boek is ook te koop via de website
van Onze Taal: www.onzetaal.nl/boeken
(gebonden, 367 blz.).
ISBN 978 90 351 3378 5
 Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten, bezorgd door Nicoline
van der Sijs e.a. Hertaalde heruitgave van
zeventiende-eeuws maritiem woorden
boek. Met veel illustraties en een cd-rom
met daarop het gehele originele woorden
boek en andere oude bronnen. Zie ook het
artikel in het novembernummer en de
lezersaanbieding op blz. 28 (gebonden,
326 blz.). ISBN 978 90 5730 722 5
 Functioneel en strategisch schrijven van
Hilde van Belle e.a. Geheel herziene tweede
druk van handboek (uit 2004) voor het
schrijven van zakelijke teksten, dat de lezer
stapsgewijs door het schrijfproces voert.
Bevat veel opdrachten en oefeningen. Acco,
€ 32,– (ingenaaid, 239 blz.).
ISBN 978 90 334 8584 8
 Man schiet niet in knie. Bundeling van
knipsels met grappige taalkronkels, afkom
stig uit de Onze Taal-rubriek ‘Ruggespraak’.
Zie de aanbieding op bladzijde 28. Bekking
& Blitz, € 9,95 (ingenaaid, 96 blz.).
ISBN 978 90 6109 350 3
 Inspelen! Improviserend communiceren
van Gijs van Bilsen. Deeltje uit de TaalAnkerreeks, over het flexibel omgaan met com
municatie in onverwachte situaties. Kluwer,
€ 39,95 (gelijmd, 91 blz.).
ISBN 978 90 13 09805 1
 Dinleme kursu. Luistercursus Nederlands
voor Turken. Eenvoudige luistercursus voor
Turken die (bijna) geen Nederlands spre
ken. Geschikt als voorbereiding op het
Basisexamen Inburgering. Prisma, € 29,99
(drie cd’s met boekje).
ISBN 978 90 491 0666 9
 Japans voor dummies op reis van Eriko
Sato. Op spreekvaardigheid gerichte taal
gids Japans voor toeristen. Pearson, € 12,95
(gelijmd, 224 blz.). ISBN 978 90 430 2276 7


Ag enda
 2 februari, Ede. ThiemeMeulenhoff-con
gres ‘Taal met toekomst’ voor docenten
Nederlands in het voortgezet en middel
baar beroepsonderwijs.
 14 februari, Amsterdam. ‘Het Taalcon
gres’ – een dag vol lezingen en workshops
over (beroepsmatig) professioneel schrij

ven.		

Voor meer informatie en meer evenementen
zie www.onzetaal.nl/agenda.

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

Naam Peter Kraft.
Woonplaats Leeuwarden.
Geboren 22 december 1947.
Beroep Klinisch fysicus-audioloog.
Partner, kinderen Getrouwd, geen
kinderen.
Opleiding Rijksuniversiteit Groningen, doctoraal wis- en natuurkunde,
oude curriculum.
Hobby’s/vrije tijd Muziek (keyboard
en zingen); ik heb een gouweouwenprogramma op een lokaal radiostation. Verder: bezig zijn in mijn vakantiehuis in Spanje, lezen, mijn lelijke
eend uit 1968 en mijn Puch uit 1963.
Onze Taal-lid sinds 1987.
Waarom werd u lid? Als audioloog
ben ik geïnteresseerd in wat het gehoororgaan voor mensen betekent,
maar het gaat verder. Ik ben een taalfreak.
Andere tijdschriften MacFan (Appletijdschrift), CITROExpert (tijdschrift
voor Citroën-liefhebbers), Nederlands
tijdschrift tegen de kwakzalverij en
Skepter.
Krant NRC Handelsblad (en af en toe
de Leeuwarder Courant, omdat mijn
vrouw daarop geabonneerd is).
Televisie Eigenlijk vind ik tv stomvervelend en kijk ik nauwelijks naar iets
anders dan het journaal. Nou ja, vooruit: Twee voor twaalf vind ik leuk om
naar te kijken.
Radio Radio 1 en de lokale radiozender Mercurius, omdat ik daar een
eigen programma heb.
Boek De onrustzaaier van Willem G.
van Maanen, over iemand die het
moeilijk kan laten misstanden luidruchtig aan de kaak te stellen, en daar
in zijn leven menigmaal problemen
mee heeft gekregen. Ik herken mijzelf
daar heel erg in.
Website Wikipedia. Met liefde doneer
ik daar nu jaarlijks een bepaald bedrag aan.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’, nog voordat het blad
uit het plastic is.
Wat zelden? Heb ik zo geen idee over.
Favoriete Onze Taal-artikel De rubriek ‘Taalergernissen’.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Ik ben de laatste jaren geïnteresseerd geraakt in de slogan van
Marshall McLuhan: “The medium is
the message.” Ik denk dat het kiezen

van een goede vorm van een geschreven tekst enorm kan bijdragen aan
het overbrengen van de boodschap.
Aantrekkelijkste taaltrend Er is helemaal geen taaltrend die ik aantrekkelijk vind. Ik vind wel een heleboel
taaltrends ergerlijk.
Ergerlijkste taaltrend Ik erger me
aan het verlengen van woorden om
ze interessanter te maken. Zoals thuissituatie in plaats van thuis en hulpverlening in plaats van hulp. Maar wat ik
bijzonder ergerlijk vind is het gejij en
gejou. En natuurlijk het in alle winkels gewenste prettige dag verder.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja, helaas kan ik dat slecht
laten.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Ik heb geleerd dat het
almaar is, en niet alsmaar, maar in
gesproken taal gebruik ik die laatste
vorm toch. Die ‘bekt’ lekkerder. Inmiddels is alsmaar trouwens ook in de
officiële naslagwerken te vinden.
Beste taalgebruiker Daar heb ik helemaal geen mening over. Het kan me
ook eigenlijk niets schelen.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Het onderwijs verbeteren. Wat ik nu zie aan
rampzalig taalgebruik bij hbo’ers en
zelfs academici, doet me de haren te
berge rijzen.
Lelijkste woord Ik geloof dat ik vind
dat er geen lelijke en mooie woorden
zijn. Een woord is dat wat je ermee
zeggen wilt. Klootzak kan op zeker
moment het enige passende woord
zijn. Ik heb ooit eens een uroloog gehad die ik een klootzak vond. Wat een
prachtige benaming voor een zo onaangename man die ook nog uroloog
was, terwijl het woord an sich toch
weinig parlementair is.
Mooiste woord Zie hierboven. Ik gebruik taal om te zeggen wat ik zeggen
wil. En daarvoor kies ik parlementaire
dan wel onparlementaire woorden, al
naar gelang het effect dat ik ermee

wil bereiken.
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Ruggespraak

K

ris Humphries lijkt de
hoop op een verzoening
met Kim Kardashian op te
geven. Kardashian kondigde
twee weken geleden een
scheiding aan, Humphries
zei er alles aan te willen
doen om die te voorkomen.
De basketballer lijkt zich nu
toch neer te leggen bij het
besluit van zijn vrouw en
heeft een advocaat in de
armen genomen.

ruggespraak@onzetaal.nl

Houdt het huilen
nooit op?

Politie ranselt minderjarigen
voor informant

Jawel, ook al heb je alles gepro
beerd en heeft niets geholpen,
er komt een moment dat zelfs
de moeilijkste huilbaby ophoudt
met huilen. Meestal zijn de ergste
huilbuien na een half jaar voorbij.
Hét negen maanden boek

De politie benadert soms minderjarigen om informant te worden.
Ad.nl

Nu.nl

Paus geslaagd voor
trainersdiploma

De schimmel van de Sint had even vrijaf
in Heinkenszand. Hij zat in een rijtuig,
begeleid door de muziekvereniging.
Provinciale Zeeuwse Courant

Spakenburg-trainer André Paus is geslaagd voor
de cursus Coach Betaald Voetbal.
RTV Utrecht

Tafeltennissters komen net tekort
NOS Teletekst

Heeft u vragen of bent u niet in staat
uw bankpas binnen veertien dagen af
te halen? Neemt u dan contact op
met Rabobank Zuid-Holland Midden.
Hierna wordt u pas vernietigd.
Brief Rabobank

TIP Je kunt aan het einde van de baktijd controleren of
de cake gaar is door met een saté(prikker) in het midden
van de cake te prikken.
Pak Koopmans Oud-Hollandse Kruimelcake

Onvindbaar werk van
Johanna Kruit gebundeld
Folder orthopediepraktijk

Van dichteres Johanna Kruit verschijnt zaterdag de nieuwe
bloemlezing Zeegrens - gedichten 1980-2000. In de bundel
staan gedichten uit oudere uitgaven en twintig nooit eerder
gepubliceerde gedichten uit dezelfde periode. Volgens Kruit is
sommig werk zelfs lange tijd onvindbaar geweest.
Website Omroep Zeeland

Balkon, bad en toilet in één, nabij openbaar
vervoer en winkelcentrum.
Woningnet.nl
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Congres ‘Taal leren’
Met onder meer:
Grammaticaonderwijs kan beter
Anarchie in de schrijftaal
Herman Finkers over het Twents

Foto: Iris Vetter
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Congres
‘Taal leren’
Hoe leren we taal? Is er iets mis
met het vak Nederlands? Hoe
beïnvloeden de nieuwe media de
taalvaardigheid? Dit soort actuele
vragen stonden centraal tijdens
het 28ste publiekscongres van
Onze Taal, dat eind november
werd gehouden.
In dit nummer vindt u de
ingekorte congreslezingen, voor
afgegaan door een verslag, en de
openingstoespraak van bescherm
vrouwe prinses Laurentien.

Groene kaarten in Breda
Redactie Onze Taal

B

reda. Dat was op 26 november
de plaats waar het 28ste congres van Onze Taal werd gehouden, met als thema ‘Taal leren’. Na onder meer Amsterdam (Beurs van Berlage), Rotterdam (Luxor, De Doelen) en
Utrecht (Jaarbeurs) was het dit keer
voor het eerst sinds lange tijd dat de
tweejaarlijkse taaldag van het Genootschap Onze Taal ten zuiden van de grote rivieren plaatsvond. Op het bezoekersaantal had dit geen effect: ook ditmaal was de zaal uitverkocht. Maar
liefst 1425 Onze Taal-leden bevolkten
het Bredase Chassé Theater toen presentator Jan Kuitenbrouwer (die was ingevallen voor de zieke Martine Tanghe)
met nóg een nieuwigheidje kwam: de
bezoekers mochten door middel van
een groene of een oranje kaart respectievelijk hun instemming of afkeuring
laten blijken.
Prinses Laurentien, die als beschermvrouwe van het genootschap het congres opende, peilde al meteen op deze
manier de zaal. Ze vroeg zich af wie
zich al had gemeld als ‘Vriend van Onze
Taal’. De kaarten gingen ook de lucht in
na de lezing van de eerste spreker, taalkundige en didacticus Peter-Arno Coppen, en ze waren allemaal groen. Met
zijn bevlogen en aanschouwelijke pleidooi voor een heel ander soort grammaticaonderwijs zorgde hij meteen al voor
het eerste hoogtepunt van de dag.
40
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Ook de spreker erna, taalkundige
Hans Bennis, ging in op de grammatica,
maar dan de grammatica van de sms en
andere nieuwe media. Zijn onderzoek
daarnaar had hem bepaald niet pessimistisch gemaakt over de taalvaardigheid van jongeren – integendeel. Bennis
ging ook nog even in op “de grote taalactualiteit van de afgelopen maanden”
(zoals Kuitenbrouwer het noemde): het
verdwijnen van het lidwoord het. Bennis
en anderen hadden hier onderzoek naar
gedaan, en na een artikel in Onze Taal
daarover moest Bennis overal in de
media uitleggen dat hij niet zozeer
voorstander is van het verdwijnen van
dat lidwoord het, maar slechts heeft
geconcludeerd dat er een proces in die
richting waarneembaar is.


pr i j s

Cabaretier Herman Finkers ontving vervolgens onder luide bijval van de zaal
uit handen van Henny Stoel van de
Stichting LOUT (‘Let Op Uw Taal’) de
Groenman-taalprijs voor zijn goede en
creatieve gebruik van het Nederlands.
Een mooi staaltje daarvan was ook zijn
dankwoord, waarin hij uitlegde dat het
Twents de wortel is van alle talen. Met
die gedachte gingen de bezoekers de
pauze in, waarin er kon worden gesnuffeld bij de vele (boeken)kraampjes,
of kon worden meegedaan aan een
taalquiz of een ‘schrijfcarrousel’.

Hoe taal leren precies in zijn werk
gaat, was het onderwerp van de lezing
van Paula Fikkert, hoogleraar Eerste
Taalverwerving. Van de jonge taalverwervers zelf, de baby’s dus, kunnen we
daar natuurlijk niets over horen. Gelukkig kent de wetenschap manieren om
daar toch een indruk van te krijgen.


h o r izo n

Na een wervelend optreden van cabaretière Lenette van Dongen vroeg de
Vlaamse schrijver Geert van Istendael
zich af welke taal we eigenlijk moeten
leren. Zijn antwoord was duidelijk: dat
moet de standaardtaal zijn, de taal van
alle Vlamingen en Nederlanders; alleen
op die manier geef je werkelijk iedereen de kans zijn horizon te verbreden.
Over iets vergelijkbaars ging de
forumdiscussie, met Volkskrant-columniste Aleid Truijens, Levende Talenvoorzitter Toon van der Ven en Trudy
Coenen, lerares voortgezet onderwijs
van het jaar 2010. De kwestie die onder
leiding van Mieke van der Weij werd
besproken, was of Engels (of andere
vreemde talen) het onderwijs van het
Nederlands in de weg staat.
Aan het slot van de dag liet Onze
Taal-voorzitter Ernst Numann het congres nog één keer spreken: hij maakte
bekend dat de in Breda verzamelde
Onze Taal-leden weigerambtenaar hadden gekozen tot woord van het jaar. 

Openingstoespraak H.K.H. Prinses Laurentien
Het wonder van de taalverwerving,
en de gevolgen als die niet verloopt
zoals je wilt – daar ging H.K.H. Prinses
Laurentien, beschermvrouwe van het
Genootschap Onze Taal, op in in haar
openingstoespraak.

A

uto. Mama. Papa. Dit zijn de
drie woorden die kinderen het
allereerst leren – of nog iets preciezer (ik weet dat voor het Onze Taalpubliek ieder taaldetail telt!): deze drie
woorden komen het vaakst voor in de
groep van eerste zelfstandige naamwoorden die kinderen onder de knie krijgen.
Daarna gaat het hard. Als kinderen
gemiddeld een jaar en negen maanden
oud zijn, kennen ze vijftig woorden, en
dit ontwikkelt zich gaandeweg in wat
taalwetenschappers zo beeldend de
‘woordenschat-explosie’ noemen. Voordat we het goed en wel in de gaten hebben, maken kinderen keurige samengestelde zinnen als ‘Ik wil graag het dropje
dat op de grond ligt.’ En als ze vijf zijn,
spreken ze hun moedertaal min of meer
zoals volwassenen. We moeten dan ook
niet verbaasd zijn als ze je opeens gaan
corrigeren. Het is dus niet vreemd een
kind te horen zeggen: ‘Papa, het is niet
‘laupen’, maar ‘lopen’.’ Onze eigen kinderen hebben een fixatie op de juiste
uitspraak van Kerstmis, dat absoluut
geen ‘kerstmus’ mag worden!
Deze taalverwerving onder kinderen
verrast en verbaast mij iedere keer weer.
Die magie wordt op de basisschool nog
groter … het lezen en schrijven begint!
Ook de soms wat moeilijk leerbare spelling dient zich dan aan. In het voortgezet onderwijs komt daar weer van alles
bij, zoals argumenteren, vreemde talen
en literatuur.
Voorlezen blijft cruciaal, want het
vergroot de woordenschat aanzienlijk.
Door zich goed te kunnen uiten, maken
jongeren makkelijker contact met anderen, wat weer een positieve stimulans is
voor hun zelfvertrouwen. We zouden
dit een positieve taalspiraal kunnen
noemen.



Ta ale xplosi e

Wat gebeurt er met ons wanneer we
taal verwerven? Dat is waar verschillen-

de deskundige sprekers hierna op in zullen gaan. Ik herinner het me nog goed,
toen ik als 16-jarige van een Nederlandse school naar een Franse school overstapte. Met mijn school-Frans bleek ik
niet ver te komen … Twee maanden
lang leefde ik in een totaal taalisolement. Mijn klasgenoten vonden mij met
de dag vreemder worden. Tot ik op een
dag redelijk uit het niets een monoloog
in het Frans hield. Een taalexplosie! Totale paniek! Wat was er die twee maanden in mijn hoofd gebeurd? Ik hoop dat
na dit congres beter te begrijpen.
Terug naar jongeren. Rond hun achttiende verlaten zij de school als goed
sprekende, helder schrijvende en foutloos spellende mensen … toch? Helaas
ligt het iets genuanceerder. Universiteiten en hbo-instellingen klagen geregeld
over de slechte beheersing van de spelling en grammatica onder eerstejaarsstudenten. Hoe kon het zo ver komen?
De Nederlandse Taalunie publiceerde
onlangs het rapport ‘Ze kunnen niet
meer spellen’. De titel klinkt somber,
maar er is óók een hoopvolle conclusie,
namelijk dat er op de basisschool eigenlijk heel behoorlijk wordt gespeld – beslist niet slechter ook dan 25 jaar geleden. Maar ná de basisschool blijkt het
bergafwaarts te gaan met de spelvaardigheid. Zou dat misschien zijn omdat
de spellingregels op de middelbare
school als bekend worden verondersteld, en verder niet meer worden geoefend? Het rapport meent van wel.
En ook e-mail, sms en Twitter zouden
ermee te maken kunnen hebben. Bij
die hedendaagse elektronische media
nemen mensen het niet zo nauw met de
spelling, en dat zou van invloed kunnen
zijn op de spelling überhaupt – dat is zo
ongeveer de redenering.


Z e l f r e s pec t

Voordat de deskundigen het zullen hebben over verschillende dimensies van
‘taal leren’, wil ik kort een andere invalshoek belichten: het leren en behouden van taal en taalvaardigheid onder
volwassenen. Velen van hen beheersen
hun taal niet genoeg om voldoende te
kunnen functioneren in de maatschappij. Afgezien van wat dit met hun eigen
leven doet, toont hun situatie een voorland waar wij niet heen zouden moeten
willen gaan. Het boekje Dit is pas het
begin, geschreven door een voormalig
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Taal leren: óók voor volwassenen

laaggeletterde, geeft een indruk van hoe
zo’n wereld eruitziet.
Dames en heren, ook de miljoenen
laaggeletterden konden toen ze anderhalf waren de woordjes auto, mama en
papa uitspreken. Het is aan ons om de
vicieuze cirkel van gebrekkige taalvaardigheid te doorbreken die van generatie
op generatie voortduurt. Iedereen verdient het om volwaardig en met zelfrespect mee te kunnen en durven doen
aan onze samenleving. Daarin speelt
taal een centrale rol, afgezien van de
intrinsieke schoonheid van taal.
Het blijft een groot plezier om nauw
met het Genootschap Onze Taal te zijn
verbonden. Ik probeer me nuttig te maken, op gepaste afstand maar altijd met
grote waardering voor de activiteiten
van het genootschap. Ditmaal hoop ik
me nuttig te maken met een directe
oproep aan u. Wij willen vrienden. Om
precies te zijn: de stichting Vrienden
van Onze Taal zoekt vrienden! Ruim
duizend vrienden gingen u voor – daar
kan zelfs uw Facebook-netwerk niet
tegenop. En u loopt minder risico om te
worden ontvriend (een van de recente
woorden van het jaar)! Door vriend te
worden, helpt u de nu 80-jarige kranige
jongeman Onze Taal om te innoveren en
dus jong te blijven. Dat is nodig voor
een duurzame toekomst van dit prachtige genootschap – en uiteindelijk voor
de rijkdom van onze taal (met kleine

letters).
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Taalkundige Peter-Arno Coppen: “De waarom-vraag is eigenlijk geen vraag, maar een klacht – en die moet je voorkomen.”

‘Meneer, waarom moeten
we dit kennen?’
Hoe grammaticaonderwijs beter kan
Grammatica op school is verre van
geliefd. Saai en oninteressant wordt
het gevonden. En dat terwijl het ook
boeiend zou kunnen zijn en zelfs
ronduit leuk, zoals taalkundige en
didacticus Peter-Arno Coppen op
overtuigende wijze demonstreerde.

Peter-Arno Coppen

42
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W

aarom moet u in uw vrije
tijd dit artikel over grammaticaonderwijs lezen? Als
u zichzelf op dit moment deze vraag
stelt, dan bent u natuurlijk niet werkelijk geïnteresseerd in de beweegredenen
voor het lezen van dit artikel. U hebt er
gewoon geen zin in. De vraag is ook eigenlijk niet te beantwoorden, want elk
antwoord kan meteen betwist worden,
of gevolgd worden door een nieuwe
waarom-vraag, zoals iedereen weet die
kinderen heeft.
Het is dan ook de eeuwige en gevreesde vraag in het hele onderwijs:
‘Waarom moeten we dit kennen?’ Hij
komt voor bij alle schoolvakken, van de
moderne vreemde talen tot wiskunde,
van aardrijkskunde tot geschiedenis. En
hij is ook hier nauwelijks te beantwoorden. Schoolkennis heeft vaak geen dui-

delijke reden. Er gaan dagen voorbij in
een mensenleven dat de stelling van
Pythagoras niet van pas komt, en ook
het opzeggen van de woordenreeks mit nach - nächst - nebst - samt - bei - seit von - zu - zuwider - entgegen - ausser aus - binnen - gemäß helpt je niet erg
veel als je op een Duitse camping de
weg naar de toiletten zoekt.


K l ac h t

De waarom-vraag is eigenlijk ook helemaal geen vraag. Het is een klacht. Het
is de klacht dat de leerstof niet boeiend
is en oninteressant lijkt. En klachten
moet je niet beantwoorden, die moet je
voorkomen. Het beste antwoord op de
waarom-vraag is dus zorgen dat hij niet
gesteld wordt.
Hoewel de waarom-vraag dus bij alle
schoolvakken voorkomt, wordt de dis-
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cussie over de inhoud van het grammaticaonderwijs er de laatste halve eeuw
wel héél erg door gedomineerd. En dat
zou dan betekenen dat de meeste mensen grammatica domweg niet interessant vinden. Waar ligt dat aan? Natuurlijk niet aan die grammatica zelf. Het
ligt aan de didactiek: aan de manier
waarop de grammatica onderwezen
wordt. Om dat te illustreren, en om te
voorkomen dat u gedurende het lezen
van dit artikel zélf de waarom-vraag
gaat stellen, begin ik met voetbal.
Stelt u zich voor dat u helemaal
niets van voetbal weet. Misschien een
onmogelijke opgave, omdat de meeste
mensen over uitzonderlijk veel kennis
en inzicht op dit gebied beschikken,
maar in dat geval moet u maar beoordelen of de uitleg geschikt is voor echte
onwetenden.
U weet dus niets van voetbal. U
weet niet door hoeveel mensen of
teams het gespeeld wordt, laat staan
wat het doel van het spel is. U kunt uit
het woord voetbal misschien afleiden
dat het iets met een bal en een voet te
maken heeft, maar daar houdt het zo
ongeveer op.


Af wij kend sh i rt

Om uw kennis bij te spijkeren schrijft u
zich in voor een cursus, die gegeven
wordt door een – naar men zegt –
pedagogisch zeer bekwame voetbaltrainer, en u neemt plaats in de schoolbank. De trainer begint met:
Les 1: de keeper
1. De keeper is de speler die de bal
met zijn handen mag aanraken.
2. Je vindt de keeper meestal tussen
de doelpalen.
3. Je kunt de keeper herkennen aan
zijn handschoenen en zijn afwijkende shirt.
4. Een andere manier om de keeper
te herkennen is als een speler met
een blessure uitvalt (als alle wissels zijn opgebruikt). Als een andere speler dan zijn shirt en handschoenen aantrekt, was dat de
keeper.
Regel 1 zal voor de beginner informatief overkomen. Je kunt eruit afleiden
dat de andere spelers de bal niet met
hun handen mogen aanraken. De experts zullen opmerken dat de regel onnauwkeurig is, want de keeper mag de
bal lang niet overal met zijn handen
aanraken, en andere spelers mogen de
bal ook met hun handen aanraken bij
een inworp of bij het klaarleggen van
de bal voor een vrije trap, maar het is

begrijpelijk dat zo’n vuistregel voor
beginners volstaat.
Regel 2 zorgt voor iets meer problemen, want als beginner heb je geen idee
wat doelpalen zijn en waar ze precies
op het voetbalveld geplaatst zijn, maar
goed, je zult een doelpaal best herkennen als je er een tegenkomt, en blijkbaar moet je in de buurt daarvan de
keeper zoeken. Waarom die keeper

de gevallen de juiste figuur als de keeper aan te wijzen (of zo veel als voor
een voldoende nodig is). Maar is u nu
uitgelegd wat een keeper is? Nee natuurlijk. U kunt dan wel keepers aanwijzen, maar u hebt eigenlijk geen idee
waarom ze er zijn, en wat hun bijdrage
is aan het verloop van het spel. Bovendien is het aanwijzen van keepers op
voetbalfoto’s misschien in het begin een

Als beginnende leerling heb je geen
idee wat de persoon en de tijd van
een zin is.
überhaupt bij die doelpalen staat, blijft
in deze regel echter onduidelijk.
Regel 3 zal vooral bij de experts verbazing wekken. Bij een keeper denk je
misschien niet aan zijn uiterlijke kenmerken, maar toch zullen die de absolute leek het meest opvallen. Handschoenen zijn een relatief moderne gewoonte
(vroeger, toen het voetbal nog door
echte kerels gespeeld werd, droegen
keepers helemaal geen handschoenen),
maar de afwijkende kleding staat verrassend genoeg in de spelregels: de keeper moet in kleding te onderscheiden
zijn van veldspelers en scheidsrechters.
Ongetwijfeld zal de beginner regel 4
links laten liggen en denken: ik koers
wel op de andere drie regels. Regel vier
is veel te ingewikkeld geformuleerd.
Opmerkelijk genoeg is dit wel de meest
nauwkeurige regel: de andere drie zijn
vuistregels, of kennen uitzonderingen.
Regel vier klopt precies met de spelregels: er moet altijd een keeper in het
team staan, en elk van de spelers mag
die functie overnemen.


O n b e l a n g r i j k d e ta i l

Als de trainer deze regels besproken
heeft, volgt de ‘inoefening’ in de vorm
van het aanwijzen van de keeper op
zorgvuldig gekozen foto’s. U krijgt foto’s
te zien waar bijvoorbeeld maar één
doelpaal staat (zodat je niet weet waar
“tussen de doelpalen” is), of waarop
verschillende spelers handschoenen aan
hebben (omdat het koud is). Of u ziet
een foto waarop een speler de bal met
de hand aanraakt, of waar maar twee
figuren op staan (zodat u niet ziet wat
de afwijkende kleding is), of juist (strikvraag!) een foto met twee keepers als
er één in het strafschopgebied van de
tegenstander staat.
Het zal ongetwijfeld lukken om met
de vier regeltjes in meer dan 60% van

leuk puzzeltje, maar al snel wordt dit
erg saai en u zult zich afvragen: ‘Waarom moet ik dit kunnen?’
Zo hoort een voetbal-les er natuurlijk
niet uit te zien. Zeker, het heeft enig nut
om de verschillende soorten spelers te
onderscheiden, maar het gaat er toch
allereerst om dat je iets leert over het
doel van het spel en de manieren om
dat doel te bereiken. Daarvoor zul je
spelsituaties moeten kunnen analyseren
om te kijken hoe ze in elkaar zitten. Dat
de keeper een afwijkend shirt draagt, is
in dat licht een onbelangrijk detail.


Sa a i

Nu het grammaticaonderwijs. Als u ooit
een grammaticaboek hebt opengeslagen
(het mag best een heel recent boek
zijn), dan weet u dat zo’n boek bijna
altijd ongeveer zo begint:
Les 1: de persoonsvorm
1. De persoonsvorm is het werkwoord dat de persoon en de tijd
aangeeft.
2. Je vindt de persoonsvorm op de
tweede plaats van de zin.
3. Je kunt de persoonsvorm herkennen door de tijd en het getal van
de zin te veranderen.
4. Een andere manier om de persoonsvorm te herkennen is om de
zin vragend te maken (maar dan
zonder vraagwoord). Het woord
dat dan voor aan de zin komt te
staan, is de persoonsvorm.
Regel 1 zal misschien informatief overkomen. Je kunt eruit afleiden dat andere werkwoorden de persoon en de tijd
niet aangeven. Maar hij zorgt wel voor
problemen. Als beginnende leerling heb
je geen idee wat de persoon en de tijd
van een zin is. De meeste leerlingen zul
len van mening zijn dat in de zin ‘Hij
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43

Illustratie: Hein de Kort

persoonsvormen in voorbeeldzinnetjes
misschien in het begin een leuk puzzeltje, maar al snel wordt dit erg saai en ze
zullen zich afvragen: ‘Waarom moet ik
dit leren?’


S l a n g e n s i ss e n

Kan het ook anders? Ja dat kan. Je zou
een beginnende leerling ook hardop de
volgende taaluitingen kunnen laten
voorlezen:
Honden blaffen
Muizen piepen
Biggen knorren
Brullen leeuwen
Mussen tjilpen
Slangen sissen
Kwaken eenden

heeft gisteren drie keer gescoord’ het
woordje gisteren de tijd aangeeft en hij
de persoon, en geef ze eens ongelijk.
Regel 2 is een heldere vuistregel,
maar je moet dan wél weten dat de
tweede plaats van de zin niet het tweede wóórd van de zin is, maar het tweede zínsdeel. En aangezien dit les 1 is,
wordt dat lastig. Experts zullen opmerken dat de persoonsvorm lang niet altijd
op de tweede plaats van de zin staat
(zoals in de gebiedende wijs of in de
bijzin), en waarom de persoonsvorm
überhaupt vaak op de tweede plaats
staat, blijft in deze regel onduidelijk.
Regel 3 levert soortgelijke problemen
op als regel 1: de beginnende leerling
zal in ‘Hij heeft gisteren drie keer gescoord’ drie aanwijzen als het woord
dat het getal aangeeft. Door drie te veranderen in twee kom je er echter niet
achter wat de persoonsvorm is. Drie,
zou je zeggen.
Regel 4 zullen de meeste beginners
overslaan. Ze zullen denken: we koersen wel op de andere regels. De regel is
te ingewikkeld geformuleerd en het is
maar goed dat er meestal een paar
44
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voorbeelden bij staan, want anders was
hij helemaal onbegrijpelijk.
Dan is het tijd voor het ‘inoefenen’ in
de vorm van het aanwijzen van de persoonsvorm in zorgvuldig gekozen voorbeeldzinnen. Er zijn voorbeeldzinnen
waarbij onduidelijk is wat de tweede
plaats van de zin is, of voorbeelden met
een gebiedende wijs (zodat je geen tijd
en getal kunt zien). De leerlingen krijgen ook zinnen met persoonsvormen in
de bijzin, zodat je geen vraagzin zonder
vraagwoord kunt maken en de persoonsvorm ook niet op de tweede plaats
staat, en ze krijgen zinnen met meerdere persoonsvormen.
Het zal best mogelijk zijn dat de leerlingen desondanks met behulp van deze
regels (en een aantal voorbeelden) in
meer dan 60% van de gevallen de persoonsvorm kunnen aanwijzen (of zo
veel als voor een voldoende nodig is),
maar weten ze nu wat een persoonsvorm is? Nee natuurlijk. Ze kunnen dan
wel persoonsvormen aanwijzen, ze hebben geen idee waarom die er zijn, en
wat hun bijdrage is aan het verloop van
de zin. Bovendien is het aanwijzen van

Vrijwel elke leerling (het kan ook klassikaal) zal hierbij de ervaring hebben dat
twee van deze uitingen een afwijkend
klankpatroon hebben: waar de andere
uitingen steeds een dalende intonatie
hebben (de toonhoogte gaat omlaag),
zijn er twee uitingen waarbij de toonhoogte aan het eind juist stijgt. Bovendien hebben ze een extra betekenis. Alle
uitingen bestaan uit woorden voor dieren en woorden voor geluiden, in alle
uitingen zit de betekenis dat die dieren
die geluiden maken. Maar in de twee
bijzondere zinnen komt daar de extra
betekenis bij dat deze relatie bevraagd
wordt. En als je nog scherper observeert, dan merk je ook dat die twee bijzondere zinnen meer moeite kosten om
uit te spreken: die hogere intonatie kost
extra spierinspanning. Wat betekent dit?
Blijkbaar zijn de andere zinnen normaal, en de twee bijzondere zinnen zijn
afwijkingen van het normale patroon.
Vervolgens geef je leerlingen twee
groepjes woorden, met de opdracht om
zo veel mogelijk zinnetjes te maken met
één woord uit groep 1 en één woord uit
groep 2.
Groep 1
Leeuwen
Boris
Simba
Honden
Eenden
Jodocus

Groep 2
kwaakt
blaffen
brult
kwaken
blaft
brullen

De kans is vrij groot dat leerlingen eerst
de standaardgevallen maken (‘Leeuwen
brullen’, ‘Eenden kwaken’ en ‘Honden
blaffen’, en ‘Simba brult’, ‘Boris blaft’ en
‘Jodocus kwaakt’, ervan uitgaande dat
Simba een leeuw zal zijn, Boris een
hond en Jodocus een eend). Eventueel
zullen ze bereid zijn tot ongebruikelijker



‘ Papa slapen do e t ’

Dat je niet de neiging hebt om zinnetjes
te maken als ‘Boris blaffen’ is trouwens
eigenlijk wel vreemd, want dat soort
zinnetjes komt in het dagelijkse spraakgebruik best vaak voor: ‘Boris blaffen?
Ik dacht het niet!’ Of: ‘Jodocus kwaken?
Ik zou het niet weten!’ Dat lijken wel
bijzondere gevallen, maar als je naar
het taalgebruik kijkt van iemand die de
taal aan het leren is (bijvoorbeeld een
peuter), dan kom je zinnetjes tegen als:
Mama lief
Papa slapen
Boris blaffen
Simba boos
Dat zijn eigenlijk dezelfde gevallen.
Kinderen zetten gewoon twee woorden
achter elkaar en creëren daarmee een
betekenis: ‘mama is lief’ en ‘papa slaapt’.
Later in de taalontwikkeling worden dit
soort zinnetjes uitgebreid met een op
zichzelf betekenisloos woordje: ‘Mama
is lief’, ‘Papa doet slapen’, ‘Boris doet
blaffen’ en ‘Simba is boos.’ Dit woordje
is eigenlijk steeds de persoonsvorm: het
voegt geen betekenis toe, maar het legt
een verband tussen de twee betekeniswoordjes. Die persoonsvorm is is als het
om een eigenschap gaat, en doet als het
een actie betreft.
Nog later zie je dat het woordje doet
in het actiewoord wordt opgenomen:
‘Papa doet slapen’ wordt ‘Papa slapendoet’, afgekort tot ‘Papa slaap-t’. Dan is
de persoonsvorm een combinatie van
dat woordje en een werkwoord.


Vo elen ,  vatten ,  v e rw e rk e n

Een uitleg als deze maakt gebruik van
een paar recente didactische inzichten.
Er bestaan veel verschillende theorieën
over hoe de menselijke geest werkt en
leert, maar ze zijn het over een paar
dingen eens: de menselijke geest kent
een zogeheten ‘reflectief’ gedeelte en
een ‘cognitief’ gedeelte. Het reflectieve
gedeelte gaat over je motivatie: daarmee kijk je naar wat je belangrijk vindt,
wat je eigenlijk weet, wat je zou willen
weten en wat je denkt dat daarvoor

nodig is. In het reflectieve gedeelte van
je brein ontstaat ook je motivatie (en
dus de waarom-vraag).
Het cognitieve gedeelte van je geest
gaat over het begrijpen van de wereld.
En over welk onderwerp het dan ook
gaat, het cognitieve leren verloopt ruwweg in drie fasen: voelen, vatten en
verwerken.
In de eerste fase gaat het om een
ervaring. Je ervaart een stukje van de
wereld waarvan je denkt: dat klopt niet
met wat ik al weet. Daarbij is het belangrijk dat je de ervaring herkent en

De uitleg die ik zojuist gaf doet dat
wel. Het hardop lezen van taaluitingen
met een paar afwijkende ertussen creëert een ervaring, het schuiven met
twee groepen woordjes om taaluitingen
te maken is een vorm van manipulatie.
De daaraan gekoppelde uitleg probeert
hieruit een begrip te vormen.
Ik wil niet meteen beweren dat met
deze aanpak alles opgelost is. Ik vind
bijvoorbeeld al dat het grammaticaonderwijs helemaal niet met de persoonsvorm zou moeten beginnen. Dat is
namelijk een tamelijk exotische en vrij

Een van de problemen van het grammaticaonderwijs is dat het de fase van het voelen
en het vatten sterk verwaarloost.
kunt koppelen aan wat je al kent. Vervolgens krijg je de fase van het vatten,
waarin je probeert die ervaring te begrijpen. Dat doe je door communicatie
(je praat erover) en door manipulatie:
je brengt veranderingen aan in de wereld en je kijkt wat er gebeurt. Vandaar
‘vatten’, want je begrijpt (‘vat’) door te
manipuleren (letterlijk ‘grijpen’).
Een korte vergelijking kan dit illustreren: stel je voor dat je in een stikdonkere ruimte staat. Je ziet geen hand voor
ogen, en je hebt niets bij je om licht te
maken. Wat doe je? Er zijn twee acties
die in aanmerking komen: roepen
(‘Help! Kan iemand het licht aandoen?’)
en voorzichtig om je heen voelen en
schuifelend bewegen in de hoop dat je
begrijpt waar het lichtknopje of de uitgang zit: je verandert je positie in de
ruimte om de wereld te begrijpen.
Pas in de derde fase van het cognitieve leren, het verwerken, ben je in staat
om je begrip van de wereld te gebruiken
in een redenering, en je nieuwe kennis
aan te wenden voor de oplossing van
nieuwe problemen. Dit is ook de fase
waarin het creatieve denken mogelijk is.


lastige eigenschap van het Nederlands.
Maar dat de didactiek van het grammaticaonderwijs aan een herziening toe is,
dat lijkt me wel duidelijk.
Grammaticaonderwijs is in mijn
visie noodzakelijk om te begrijpen hoe
de taal in elkaar zit. Grammatica moet,
maar dan wel voelbaar, vatbaar en verwerkbaar: je moet het voelen, je moet
het kunnen begrijpen, en je moet het
kunnen verwerken om nieuwe problemen mee op te lossen. O ja, en het
moet ergens over gaan, namelijk over
hoe de taal in elkaar zit. Dat is wat ik
heb proberen aan te tonen. Daarmee
hoop ik ook de waarom-vraag uit het
begin te hebben voorkomen. Beter nog,
liever zou ik zien dat die vraag ingewisseld is voor een andere: ‘Waarom is

het nu al afgelopen?’
Foto: Iris Vetter

combinaties (‘Jodocus brult’, ‘Simba
blaft’ of zelfs ‘Leeuwen kwaken’). Maar
ze zullen in elk geval niet kiezen voor
zinnen van het type ‘Leeuwen brult’ en
‘Boris blaffen.’ Blijkbaar heb je een soort
taalgevoel dat je zegt dat bepaalde vormen bij elkaar horen: bij namen hoort
een kortere vorm van het werkwoord,
bij diernamen op -en h
 eb je ook geluidswoorden op -en. Waarom weet je niet,
maar zo voelt het aan.

V e rwa a r lo z i n g

Om cognitief te leren moet je dus eerst
voelen, dan vatten en dan pas verwerken. Een van de didactische problemen
van het grammaticaonderwijs is dat het
de fase van het voelen en het vatten
sterk verwaarloost. Grammaticale oefeningetjes gaan meteen over het verwerken van vuistregeltjes, zonder dat die
regeltjes gekoppeld worden aan echte
ervaringen, en zonder dat er begrip
wordt gekweekt over hoe het allemaal
in elkaar zit.
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Jongeren leren tegenwoordig hun taal
niet meer goed schrijven, zo hoor je
vaak. De beschuldigende vinger gaat
dan algauw in de richting van sms en
Twitter. Is dat terecht? En hoe werkt
dat eigenlijk, schrijven in die nieuwe
media? Gelden daar misschien toch
ook regels voor, ongeschreven regels?
Hans Bennis deed er onderzoek naar.

Hans Bennis
directeur Meertens Instituut (KNAW) en
hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit
van Amsterdam

Het Korterlands
Anarchie in de schrijftaal

W

ie vanaf de A9 mijn woonplaats Amstelveen binnenrijdt, wordt direct geconfronteerd met het woord amstlvn. Het
is de naam van het plaatselijke winkelcentrum. Waarom de keurige gemeente
Amstelveen heeft gemeend dat winkelcentrum amstlvn beter aansluit bij het
nogal bejaarde winkelpubliek dan winkelcentrum Amstelveen, is een fascinerende vraag. Maar mij gaat het om iets
anders: op welke manier komen woorden als amstlvn tot stand?
In zulke gevallen lijkt men bewust
afstand te nemen van de standaardschrijftaal en over te gaan op een eigen
versie daarvan. Wat gebeurt er als de
regels van het Groot Dictee op zo’n
manier worden losgelaten? Leidt dat
tot chaos? En ondermijnt een dergelijke
schrijftaalanarchie niet de schrijfvaardigheid van onze jeugd?
Veel mensen maken zich zorgen over
de schrijftaal van de jeugd van tegenwoordig. Het gaat dan vooral om vormen van schrijftaal die met nieuwe
media te maken hebben, zoals sms-taal
of Twittertaal. Denk aan ff voor ‘even’
(‘effe’), en w8 voor ‘wacht’ (zie ook
het kader hiernaast). Zijn die zorgen
46
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terecht? Voordat ik deze vraag zal trachten te beantwoorden, wil ik eerst vaststellen dat er geen moment in onze
geschiedenis is geweest waarop zo veel
mensen zo veel schreven. Meestal was
schrijven voorbehouden aan de hoogopgeleide elite, maar ga je nu een willekeurige tram of treincoupé binnen, dan zit
die vol met schrijvers die ijverig teksten
zitten in te tikken op hun telefoon. Nog
nooit is onze schrijftaal een dagelijks
gebruiksvoorwerp geweest voor zó veel
mensen uit alle lagen van de bevolking.


Eco n o m i e

Anarchistische schrijftaal als amstlvn in
plaats van Amstelveen heeft als kenmerkende eigenschap dat de geschreven
teksten korter zijn dan in de standaardschrijftaal. Met een knipoog naar het
Opperlands van Battus duid ik deze
schrijftaal aan als het ‘Korterlands’. Het
Korterlands heeft wel enkele ingeburgerde en aan normen onderhevige variëteiten, maar meestal wordt het spontaan
gevormd. Onder genormeerd Korterlands vallen traditionele afkortingen
(zoals d.w.z., bijv. en enz.), landennamen op auto’s (bijvoorbeeld NL) en het
inmiddels zeldzaam geworden steno

(zie ook het kader op bladzijde 48).
Een eerste vraag die we moeten stellen over het verschijnsel Korterlands is
de waarom-vraag. Het antwoord daarop is niet in eerste instantie een diepgekoesterde wens om af te wijken van
de norm, maar, om met Clinton te spreken: “It’s the economy, stupid” – economie in ruimte (dat geldt voor krantenkoppen), in geld (bij telegrammen) of
in tijd (bij steno). Deze economische
overwegingen dwingen de schrijver
van het Korterlands om teksten te produceren die korter zijn, maar waarin de
betekenis overeind blijft. Welke principes hanteert hij daarbij?
De verschillende variëteiten van het
Korterlands hebben telkens hun eigen
inkortingssysteem, maar van de meeste
is dat systeem niet precies beschreven.
Bij mijn weten bestaat er geen handleiding voor het maken van krantenkoppen of het opstellen van een telegram.
Een telefoontje aan de redactie van verschillende kranten (De Telegraaf, de
Volkskrant, AD) leerde me dat er ook
geen uitdrukkelijke regels bestaan om
in contactadvertenties het aantal tekens te reduceren – en daarmee het bedrag dat voor plaatsing moet worden

onderstaande mogelijkheid 1, en niet als
in 2-5?

Foto: Iris Vetter

1. aantr.erud.m.
2. a.e.m.
(eerste letter van elk woord)
3. ntrkklk rdt mn		
(alleen medeklinkers)
4. ae ee mn		
(eerste en laatste letter van elk
woord)
5. aan.e.man		
(eerste lettergreep van elk woord)

Taalkundige Hans Bennis: “We moeten het toejuichen dat jongeren schrijftaal niet zien als een
dorre conventie.”

betaald. Ik moest dat zelf maar uitzoeken, werd me verteld. Voor mijn analyse
van contactadvertentietaal heb ik daarom een contactadvertentie verzonnen
die geheel bestaat uit afkortingen die ik
in zulke teksten heb aangetroffen:
020 Aantr. m. 50+, hbo, fin. onafh.,
n.r., zkt. rust. sl. spont. bl. vr. <1.75
voor ser. rel. br.m.f.o.e.r.o.nr.
2222222 bur.v.d.bl.

Afkortingen van het type 2 zijn op zich
niet zo gek; ze komen tenslotte veel
voor in letterwoorden als havo of IOC.
Afkortingen als 3 vinden we ook in
contactadvertenties, bijvoorbeeld in de
afkorting van zoekt. Ook 4 bevat een
erkend inkortingsrecept, dat we aantreffen in afkortingen als nr. en dr. Een
logisch gezien voor de hand liggend
procedé zou ook kunnen zijn om van
elk woord de eerste lettergreep te schrijven, zoals in 5, maar ook dat is niet hoe
het in contactadvertenties gebeurt.
Om te controleren of 1 inderdaad de
geëigende vorm is voor contactadvertenties heb ik bij een hoorcollege de
studenten gevraagd om de woordgroep
aantrekkelijke, erudiete man (of vrouw
als het ging om studentes) geschikt te
maken voor een contactadvertentie.
Aannemend dat studenten niet typisch
de doelgroep zijn voor contactadvertenties en ze dus niet zouden antwoorden
op basis van kennis en ervaring, was het
verrassend om te constateren dat vrijwel alle studenten hetzelfde resultaat
produceerden, namelijk de afkorting in
1. Kennelijk bezitten wij onbewuste kennis van de regels voor het schrijven van
een contactadvertentie. Maar de vraag
is natuurlijk: wat zijn die regels dan?


Wat staat hier? ‘Amsterdam. Aantrekkelijke man, ouder dan 50 jaar, met een
hbo-opleiding, financieel onafhankelijk,
niet-roker, zoekt rustige, slanke, spontane blonde (of blanke) vrouw, kleiner
dan 1 meter 75, voor een serieuze relatie. Brieven met foto onder erewoord
retour, onder nummer 2222222, bureau
van dit blad.’
Als we ons concentreren op het
woord aantrekkelijk, dan valt onmiddellijk op dat dat in contactadvertenties frequent voorkomt en vrijwel altijd
als aantr.; we vinden een enkele keer
aantrek., terwijl de rijke contactzoekenden het woord voluit schrijven. De
vraag is nu: waarom korten we aantrekkelijke, erudiete man af als in de

M i n i - g r a m m ati c a

Na bestudering van een flink aantal advertenties blijkt dat het gebruikte afkortingsprocedé bij advertenties systematisch wordt ingezet en dat het gebaseerd
is op de taalkundige structuur van de
afgekorte woorden. Telkens zien we dat
het afkortmoment zich direct voor een
klinker bevindt. De reeks regels (de
grammatica) die hiervoor gebruikt
wordt, luidt als volgt:
a. begin bij de eerste lettergreep van
het woord;
b. ga naar rechts tot je bij een klinker
komt en breek daar het woord af
(schr-aal, str-aal, st-aal, t-aal);
c. ga bij een lettergreep die niet met
een medeklinker begint (aan) door

naar de volgende lettergreep, en pas
b toe;
d. ga indien gewenst door naar de volgende lettergreep, en pas b toe;
e. ontdubbel dubbele medeklinkers aan
het eind.
Als we deze mini-grammatica hanteren
voor aantrekkelijk, dan stellen we vast
dat de eerste geschikte afbreekplaats in
de tweede lettergreep zit, want de eerste lettergreep (aan) begint niet met
een medeklinker (zie regel c). Het hanteren van de regels a, b en c geeft ons
aantr. We zouden verder kunnen gaan
door regel d toe te passen. In combinatie met regel e levert dat de niet vaak
voorkomende afkorting aantrek. op.
Deze grammatica voorspelt onmiddellijk en terecht dat de afkortingen a.,
aan., aant., aantre., of aantrekk. onjuist
zijn, en dat klopt ook met onze intuïtie
en met de resultaten van het krantenonderzoek. Interessant is dus dat een principe uit de gesproken taal over de bouw
van een lettergreep van toepassing is op
een specifiek register in het Korterlands,
zonder dat iemand zich daar tot voor
kort bewust van was.
In de contactadvertentie hiervoor
zien we dat deze mini-grammatica (die
ik het ‘onset-principe’ heb genoemd; onset is de taalkundige term voor het deel
van de lettergreep vóór de klinker) in
elk geval dertien keer is gehanteerd
(aantr., fin., onafh., rust., sl., spont., bl.,
vr., ser., rel., br., bur., bl.). Acht keer is de
afkorting dubbelzinnig en zou die zowel
volgens het onset-principe als volgens 

Msn- of sms-bericht
haaaj Mish!!!
ben je r? kmoet je wat vertelle :-)
w8ff kwor gebeld
brb
welke opdr8? wtf, hep k nog nix aan
gedaan
allex flwkl, egt shiiiit
wswa, bjt of bmt
cu bb
(Ha Misha, ben je er? Ik moet je wat
vertellen. Wacht even, ik word gebeld.
Be right back.
Welke opdracht? What the fuck,
daar heb ik nog niets aan gedaan. Alle
maal flauwekul, echt shit!
Waar spreken we af? Bij jou thuis of
bij mij thuis? See you, bye bye.)
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Krantenkop,
telegram, dagboek
Niet alleen bij sms, Facebook en Twitter
zie je Korterlands, de ingekorte versie
van ‘gewoon’ Nederlands, ook in kran
tenkoppen, telegrammen en dagboe
ken wordt veel weggelaten:

Ook hier geldt het economisch principe,
want vaak zijn er beperkingen op de
lengte – Twitter en sms hebben maximaal 140 respectievelijk 160 tekens – en
daarmee ook op de kosten. Bovendien is
het gepruts op een telefoon zodanig dat
ook hier geldt: hoe minder hoe beter.
De vraag is of deze variëteiten nu wél
een bedreiging vormen voor de taalvaardigheid van de schrijvers. Ik kan

Krantenkoppen
- Decaan TU Delft weg na gesjoemel
met bonnetjes
- EK waterpolo: vrouwen door
- Geen revanche Arsenal voor
monsternederlaag
(Nrc.next, 23 januari 2012)
Telegramstijl
in NY aangekomen - vlucht ok - regent hotel matig - bel morgen - liefs
Dagboek
gespijbeld. ben naar de film geweest.
was spannend

het ‘eerste-letter-principe’ kunnen zijn
gevormd (m., n., r., m., f., r., v., d.). We
stellen vast dat ruimschoots het merendeel van de gebruikte afkortingen in de
advertentie in overeenstemming is met
het onset-principe. Dat geldt niet toevallig voor deze door mijzelf gemaakte
contactadvertentie, maar voor willekeurig welke advertentie in welke krant
dan ook. Kennelijk is het onset-principe
goed bruikbaar voor advertenties:
schrijver en lezer blijken elkaar prima te
kunnen begrijpen.
Een andere conclusie is dat taalgebruikers zonder enige officiële norm
kunnen komen tot een regelmatig systeem dat uitstekend functioneert binnen
het register van advertenties. Er lijkt
weinig reden om ons zorgen te maken
over de taalvaardigheid van de zetters
van advertenties. Ze passen de regels
keurig en zonder dwang toe. Anarchie
leidt kennelijk niet tot chaos.


Cre ati ef proce s

De laatste jaren zien we steeds meer
Korterlands, door het gebruik van nieuwe media. Computer, mobiele telefoon
en smartphone hebben onze wereld in
hoog tempo veroverd en hebben gezorgd voor nieuwe mogelijkheden voor
geschreven communicatie, zoals e-mail,
sms, msn, Twitter en ping. En ook bij
sociale netwerken als Facebook en
Hyves wordt via schrift gecommuniceerd. Het is niet verwonderlijk dat
hierbij veel Korterlands wordt gebruikt.
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waarin ze hun eigen creativiteit, inventiviteit en identiteit kwijt kunnen, net
zoals ze dat doen met de spreektaal?
We moeten het juist toejuichen dat jonge mensen schrijftaal zien als een eigen
communicatiemiddel en niet meer als
een dorre conventie.
Het onderwijs zou er goed aan doen
om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen. In plaats van verontrust te

In plaats van verontrust te protesteren
zouden leraren gebruik kunnen maken
van de nieuwe media.
iedereen geruststellen. Niets is minder
waar. Het gebruik van Korterlands in de
nieuwe media kunnen we, net als het
schrijven van advertenties, zien als een
creatief proces waarbij kennis van de
standaard(schrijf)taal moet worden verondersteld.
Het is duidelijk dat bij de nieuwe variëteiten van het Korterlands het regelsysteem minder uniform is dan bij de
contactadvertentie. Desalniettemin zien
we bepaalde verschijnselen telkens
weer terugkomen. Een aardig voorbeeld
daarvan is het gebruik van de uitspraak
van cijfers of letters – cijferuitspraak in
afkortingen als w817 (‘wacht eens
even’), suc6 of Alm8ige, en letteruitspraak in woorden als btje (‘beetje’) en
cu (‘see you’). Verwant daaraan is het
gebruik van symbolen, smileys en emoticons, als in ik= (‘ik ben’), 1ste x (‘eerste keer’), :-) en <<+:-)>> (‘Sinterklaas’). Ook wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van spreektaal waarbij
onbeklemtoonde klinkers en onuitgesproken medeklinkers worden weggelaten, als in kwil t r nie zegge, of dubbel
geschreven medeklinkers (dt, ch en ks)
worden verkort, als in twort egt nix. Al
deze verschijnselen wijzen op een creatief spel met schrijftaal, waarbij verschillende taalprincipes worden ingezet
om te komen tot een kortere tekst. De
schrijftaal heeft zich hier ontworsteld
aan een elitaire uniformiteit die bepaald
wordt door onbegrijpelijke spellingregels die bedacht zijn door geleerden
uit de achttiende en negentiende eeuw,
waarbij vooral de spellingregels voor
het werkwoord een monument van ondoordachtheid vormen.


A a n s lu ite n

Waarom zou onze jeugd zich in zijn eigen tijd niet losmaken van deze willekeur, en schrijftaal beschouwen als iets

protesteren zouden leraren gebruik kunnen maken van de nieuwe media. Laat
kinderen op school Wordfeud spelen tegen elkaar of tegen de leraar, laat ze
een tekst van 160 of 180 tekens inkorten
tot een Twitterbericht zonder een woord
weg te laten, laat ze nieuwe woorden
van het Korterlands verzinnen, maak
samen een sms-woordenboek, laat ze
bedenken op grond van welke regels
Amstelveen tot amstlvn geworden is.
Geef ze daarmee inzicht in de fascinerende wereld van de taal, in plaats van
te blijven hameren op ‘foutloos Nederlands’. Als ze de regels van het systeem
doorzien, inclusief de regels voor het
Korterlands, dan komt het spellen bij

een sollicitatiebrief vanzelf wel.
Van Hans Bennis verschijnt dit najaar bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker een boek over
het Korterlands.

Steno
Een andere al wat oudere vorm van
ingekorte taal is steno; enkele regels:
1. De d en de t kunnen worden weggelaten aan het eind van een letter
greep als ze voorafgegaan worden
door een medeklinker: woordsoort
wordt woorsoor.
2. Een stomme e, -en of -n wordt weg
gelaten aan het eind van een woord,
behalve als het een meervoud van
een zelfstandig naamwoord betreft:
lopen wordt lop, aarde wordt aar
(eerst regel 2, dan regel 1), gaan
wordt gaa.
3. De voorvoegsels ge- en be- kunnen
worden weggelaten.

Foto: Iris Vetter

Op het congres van Onze Taal ontving
cabaretier Herman Finkers de Groen
man-taalprijs van de Stichting LOUT
(Let Op Uw Taal). Finkers reageerde,
niet met een conference, maar met een
“verdomd geleerde” lezing over het
Twents. “Het is niet zo dat je een raar
accent kunt afleren, je leert er alleen
maar een ander raar accent bij.”

Cabaretier Herman Finkers ontvangt uit handen van LOUT-jurylid Henny Stoel de Groenman-taalprijs: een
kunstwerk van Hiske Bem.

Twents, de wortel van
alle talen
Groenman-taalprijswinnaar Herman Finkers over zijn moedertaal

E

en tijdje terug zag ik in het tvjournaal een kort blokje waarin
verteld werd dat de Groenmantaalprijs aan mij zou worden uitgereikt
vanwege mijn “goed en creatief gebruik
van het Nederlands”. Ter illustratie van
mijn “goed en creatief gebruik van het
Nederlands” liet men een fragment zien
waarin ik een tekst voorlas van Willem
Wilmink.
Natuurlijk is het lezen van een tekst
van Willem Wilmink een voorbeeld van
“goed en creatief gebruik van het Nederlands”, maar ik denk niet dat dit
door de Stichting LOUT wordt bedoeld.
Dus waarschijnlijk, zo dacht ik, is deze
prijs voor Willem Wilmink. En daar was
ik het natuurlijk van harte geheel mee
eens.
Ook als de keuze van het fragment
niet meer zou zijn dan een ondoordachtheid van het tv-journaal, bleef het
de vraag of de jury zich niet had vergist.
Op de radio hoorde ik namelijk eenzelfde bericht als op het tv-journaal, maar
nu liet men ter illustratie van mijn

“goed en creatief gebruik van het Nederlands” het volgende citaat van mij horen:
Seksualiteit is geen akkefietje, een
nichterige moslim is een islamietje.
Ik hoop van ganser harte dat ik niet vanwege dit soort zinnen de onderscheiding
heb gekregen. Het betreft hier namelijk
een ordinaire, voor de hand liggende,
flauwe woordspeling waar ik me hartelijk voor schaam. Sterker nog: ik
schaamde me er al voor toen ik het
opschreef.
Elke cabaretier gebruikt woordspelingen en elke zichzelf respecterende cabaretier is daar niet trots op. Maar dames
en heren, wij cabaretiers moeten wel.
Het vervelende is namelijk dat het
publiek bijna altijd harder lacht om
een woordspeling dan om een werkelijk
humoristische zin. En als je het publiek
niet geeft wat het wil, dan geeft het jou
ook niet wat jij wilt, en dat is waardering voor de werkelijk grappige vondsten. Kortom, het is een hard vak en het

is maar goed dat er af en toe een prijs
wordt toegekend.
Al hoop ik wel dat die prijs ook is
voor zinnen als:
Als ze 118 is, hark ik haar vellen bij
elkaar,
doe er een elastiekje om, en vrij de
hele dag met haar.
Dit was mijn inleiding, tijd voor mijn
dankwoord.
Op een aankondiging van dit congres
zag ik staan dat mijn dankwoord in de
vorm van een conference zou zijn, maar
dat gaat niet gebeuren. Voor mijn conferences heb ik al een prijs, en daarom wil
ik iets anders doen. Op het programma
van vandaag staan maar liefst vier lezingen. Ik wil daar graag een vijfde aan
toevoegen. En wel onder de titel:
‘Twents, de wortel van alle talen.’ Die
titel doet misschien wat cabaretesk
aan, maar het is wel degelijk verdomd

geleerd allemaal.
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Ik wil het op dit taalcongres zo graag
hebben over Twente omdat ik het bijzonder vind dat de tijden kennelijk
zodanig zijn veranderd dat je met een
duidelijk hoorbaar Almeloos accent een
prijs kunt krijgen van een organisatie
die ooit is opgericht door taalpuristen.
Wij Almeloërs horen nu een beetje bij
Nederland.
In 1982 had ik een mooi en lang gesprek met collega en streekgenoot Henk
Elsink, en die bond mij op het hart dat
het absoluut noodzakelijk was dat ik als
cabaretier mijn oostelijke tongval zou
afleren. Later heeft Elsink toegegeven

zakelijke nieuws voor zijn rekening
neemt, houdt gewoon zijn behoorlijk
vette plat-Haagse accent.
Daarbij ken ik geen Twentenaar die
nu nog zijn kinderen in het Twents opvoedt. Sterker nog: ik ken zo ongeveer
alle streektaalvoorvechters en -schrijvers in Twente, en slechts één van hen
heeft zijn kinderen in het Twents opgevoed.
Telkens als er weer iemand uit de generatie van mijn ouders sterft, verdwijnt
een deel van het oudste orale archief in
ons Nederlandse taalgebied. En wat ervoor in de plaats komt, is een vreselijk

Er zijn nog steeds verrassend veel
overeenkomsten tussen het Engels
en het Twents.
dat hij het bij het verkeerde end had en
hij was blij dat ik zijn advies niet had
opgevolgd. Overigens is het niet zo dat
je een raar accent kunt afleren, je leert
er alleen maar een ander raar accent
bij.
Niet heel Nederland is zo ver als
Henk Elsink en het Genootschap Onze
Taal. Een aantal jaren geleden was er
een jonge vrouw die stewardess wilde
worden. Ze voldeed aan alle eisen maar
werd toch afgewezen, want ze had een
Achterhoeks accent.
Een journalist belde de opleiding en
vroeg welke accenten wél en welke
accenten níét een probleem waren bij
de opleiding tot stewardess. Geen probleem waren: Amsterdams, Rotterdams,
Gooise r, Fries, Brabants, Limburgs,
Surinaams, Indisch en Marokkaans. Wél
een probleem waren: Gronings, Drents,
Twents, Sallands en Achterhoeks. Kortom: álle Nedersaksische varianten – en
dat terwijl het Nedersaksisch bestaat
uit de oudste varianten van het Nederlands. We kijken dus neer op onze wortels. En degenen die er het meest op
neerkijken, zijn de Nedersaksen zelf.


Bo eren s t unt el- N e d e r l a n ds

In dat Nedersaksisch taalgebied zijn
het juist weer die Twentenaren die het
hardst hun taal laten verdwijnen. Zo is
het bij RTV Oost nog steeds ondenkbaar
dat je in onze eigen tongval, laat staan
in onze eigen streektaal, het nieuws
leest. Ook onze nieuwslezers die van
nature een oostelijke tongval hebben,
meten zich voor het lezen van oostelijk
nieuws een westers accent aan. Een verdwaalde Hagenees bij RTV Oost, die het
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soort boerenstuntel-Nederlands waar
nog amper systeem in zit.
Dit betekent dat op dit moment de
oudste nog levende wortel in het Nederlandse taalgebied geheel onnodig aan
het afsterven is.


Twijgjes

Volgens meester Vloedbeld uit Almelo,
schrijver van het roemruchte boek Mans
Kapbaarg, is Twents zelfs de wortel van
álle talen. Al is zijn uitleg daarbij niet al
te wetenschappelijk. Die uitleg gaat als
volgt, en dan moet ik er even bij vertellen dat het Twents twee woorden kent
voor ‘aardappel’, namelijk: eerappel en
tuffel. En dan schrijft meester Vloedbeld:
Twents is de wottel van alle talen. A’j
achter alle Tweantse weure [= woorden] ia zet of io, dan kriej et zuverste
Spaans wat et gef. Allenig met eerappel geet ’t nich, want doar zejt ze
in Spanje ‘tuffel’ teggen.
Dat Twents de wortel is van alle talen,
is overigens nog niet eens ál te idioot
gedacht als je bedenkt dat de wereldtaal
van nu ooit door de Angelen en Saksen
naar Groot-Brittannië is gebracht. Er
zijn nog steeds verrassend veel overeenkomsten tussen het Engels en het
Twents, veel meer dan je in eerste instantie zou denken.
Er is veel aandacht voor allerlei nieuwe soorten Nederlands. Straattaal, turbotaal, sms-taal, het mooiste dan wel
lelijkste woord van het afgelopen jaar,
enzovoort. Veel aandacht voor de jongste twijgjes, en weinig voor de oudste

wortels. Maar juist het voeden van de
wortels kan extra kracht geven aan de
twijgjes.


d e z e  ka l f

Ik zal u wat voorbeelden geven die laten zien waarom het Twents juist nú
van grammaticale betekenis kan zijn
voor het Nederlands. In een tijd waarin
duidelijk hoorbaar het verschil tussen de
en het, dit en deze en die en dat aan het
verdwijnen is (“Deze Gouden Kalf staat
ook voor passie en liefde”; “Een kabinet
die moet bezuinigen”, etc.), is het goed
te weten dat er een streek is waar niet
alleen onderscheid wordt gemaakt tussen geslachtelijk en onzijdig, maar ook
tussen mannelijk en vrouwelijk.
Er zijn zuidelijke dialecten die eveneens in meer of mindere mate het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke
woorden laten horen, maar nergens gebeurt dat zo sterk en consequent als in
Twente. Zelfs de bijvoeglijke naamwoorden worden mannelijk of vrouwelijk
verbogen. ‘Die mooie winkel in die lange straat’ is in het Twents: ‘den mooien
weenkel in dee lange stroat’. Soms ook
verandert het geslacht naar gelang de
functie. Ne mooie weg is ‘een mooie route’, maar nen mooien weg is ‘een weg
met een prachtig wegdek’.
Ook interessant is: ‘Marie hef ziene
fietse kepot.’ Dat woordje ziene geeft
aan dat er niet zo’n afstand is tussen jou
en Marie. Als je geen Constantijn heet,
zul je nooit zeggen: ‘Prinses Laurentien
hef ziene fietse kepot.’ Dat blijft gewoon
‘eer fietse’.


Rijmen

Alleen al met bovenstaand gereedschap
zou een jonge Twentstalige leerling veel
baat hebben bij het aanleren van buitenlandse talen en filosofische begrippen. Maar er is meer.
Het Nederlands kent eigenlijk twee
verschillende o’s. Al hoor je dat niet
meer. Tenminste niet in het dialect van
het ABN. In het Twents hóór je niet alleen het verschil tussen de o van vos en
die van hok, je zíét ook een andere verbuiging bij het verkleinwoord en bij het
meervoud. Zo wordt een vosje een
‘vöske’ en een hokje een ‘hukken’. En
twee vossen worden twee ‘vös’ en twee
hokken worden twee ‘huk’. Maar er is
meer.
Waarom is het bon ton om in gerenommeerde gedichten en liedjes directrice te laten rijmen op kiezen? En ter
ere op keren? Je zegt in de praktijk toch
‘kieze’ en ‘kere’, zo redeneert men. Maar
dat gaat alleen op voor een Hollander
en een zuiderling. Ik vind dat dit niet



Hebbedi nge tje o f g a d ge t?

Verdwijnt zo’n wereld, dan verdwijnt
een deel van onze ziel.
Zowel de Stichting Let Op Uw Taal
als het Genootschap Onze Taal is destijds opgericht om de taal te vrijwaren
van ‘vreemde smetten’. Dit streven heeft
men gelukkig verlaten, maar het is wel
degelijk een taak van het genootschap
om onnodige ontzieling van het Nederlands en zijn grammatica te voorkomen.
Bij natuurbeheer is het gebruikelijk
een in Nederland bestaand oud ecosysteem dat elders in het land niet meer
voorkomt, te koesteren. Het een voedt
namelijk het ander. Zo zou je ook
kwetsbare, maar waardevolle taalsystemen, die wortelen in de ziel van onze
taal, kunnen koesteren. Het oude voedt
het jongere.
Afbraak van grammatica en ontzieling van het Nederlands is afbraak van
onze geest. Stel dat we vanuit dit congres Annie M.G. Schmidt zouden kunnen benaderen, en je zou Annie vragen
een liedje te schrijven over een ‘hebbedingetje’, dan komt ze denk ik gemakkelijk op gang.
Zou je haar vragen een liedje te maken over een ‘gadget’, dan denk ik niet
dat ze erg blij zal zijn met de opdracht.
Omdat gadget een voor Nederlandstaligen volstrekt zielloos woord is.
Het grappige hierbij is dat gadget
wel héél duidelijk verwant is aan het
Twents. Het Twentse woord voor ‘verzamelen’ is gaddern (in het Engels:
to gather). ‘Gadget’ is in het Twents:
gaddergood.
En er is meer.
Nog veel meer, maar er zijn niet
meer minuten.
Het wordt dus hoog tijd dat ik begin
aan mijn dankwoord.
Mag ik u hartelijk bedanken voor
deze mooie prijs?
Gaat uw gang.
Ik wil u hartelijk bedanken voor deze
mooie prijs.
Gaat uw gang.
Hartelijk bedankt voor deze mooie
prijs.
Geen dank.

Uit het juryrapport
De winnaar van de Groenman-taalprijs 2011 speelt graag met taal, met tekst, maar ook
met logica. (…) Alledaagse uitspraken benadert hij met een typische logica, waardoor
je op het verkeerde been wordt gezet. “Dan volgt nu de weersverwachting. Er worden
middagtemperaturen verwacht van één uur ’s middags tot zes uur ’s avonds.” (…)
Maar vaker speelt hij met de taal op een manier die je aan het denken zet: je gaat je
afvragen waarom onze taal zo in elkaar zit (…): “‘Pas een beetje op met mijn auto, want
hij slaat nogal snel af.’ ‘O, dat is lastig, want ik moet rechtdoor.’” Daarnaast zet hij ogen
schijnlijk eenvoudige observaties graag om in een kort gedichtje. Tot de canon van de
Nederlandse ‘catchphrases’ behoort inmiddels: “Een stoplicht springt op rood, een ander
weer op groen … in Almelo is altijd wat te doen.” (…)
Droge, vaak nuchtere humor. Onalledaagse logica. Hoe typerend die elementen ook
mogen zijn, één handelsmerk is misschien wel het bekendst: zijn tongval. Deze Almeloër
spreekt met een onvervalst Twents accent, ook in zijn shows. En wat belangrijker is: hij
heeft meegewerkt aan de emancipatie van het Twents. Hij speelde een sleutelrol bij het
taalgebruik in de regiosoap Van jonge leu en oale groond en hij was een van de boegbeel
den van de streektaalcampagne ‘Twents, doar is niks mis met’. Van groot belang was zijn
medewerking aan de Twentse vertaling van de Bijbel, waarbij hij meehielp de teksten in
zo natuurlijk mogelijke taal te gieten.
Daarom heeft de Stichting LOUT besloten om de Groenman-taalprijs 2011 toe te ken
nen aan de cabaretier die met taal speelt, de taal benut, en de taal tot grotere hoogten
brengt: taalgoochelaar Herman Finkers.

En ik had het nog zó gevraagd!
Tja, is niks meer aan te doen.
O, nou, u wordt bedankt!
Ja, dat idee had ik al. Kopje koffie?
Mag ik bedanken?
Gaat uw gang.
Ik wil u hartelijk bedanken voor het
lekkere kopje koffie.
Gaat uw gang.

Hartelijk bedankt voor het lekkere
kopje koffie.
Geen dank, nog een kopje?
Alstublieft …
Dank u wel …
Geen dank …
Waarom niet?
Ik dank u voor uw aandacht.



#onzetaalcongres
Foto’s: Iris Vetter

kan. Of, laat ik het anders zeggen: ik
vind dat dit wel kan, maar dan mag
liggen ook rijmen op zingen. Je zegt
immers in de praktijk toch ‘lingn’ en
‘zingn’? Maar er is meer.
De klinkers zijn in het Twents niet
alleen een stuk groter in aantal, klanken
als ooo, eee, eu, waar men graag lacherig over doet, zijn wel degelijk de oorspronkelijke, zuivere klinkers.

Er werd aardig wat getwitterd door de congresbezoekers, over congrespresentator Jan Kuitenbrouwer
bijvoorbeeld (“krijgt veel applaus”). En over cabaretière Lenette van Dongen: “Wat is ze leuk!!”
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Het talenwonder
in de wieg
Hoe we een (vreemde) taal leren

Paula Fikkert: “Een woord als konijn wordt aanvanke

In de wieg leveren kinderen misschien wel de grootste wetenschappelijke
prestatie uit hun bestaan. Dan gaan ze de dagelijkse brij van woorden die ze
horen, moeiteloos te lijf met analyses, hypotheses en statistieken. Jammer
natuurlijk dat ze ons er zelf nog niets over kunnen vertellen, maar wetenschappers hebben methoden ontwikkeld om hun geheimen toch te ontrafelen.

ben ze een duidelijke voorkeur voor de
eerste.
Een van de meest toegepaste methoden die gebruikmaken van dat voorkeursprincipe is de zogenoemde ‘head
turn preference procedure’. Eerst laat je
baby’s steeds luisteren naar korte verhaaltjes waarin bepaalde woorden een
aantal keren voorkomen. Daarbij gaat
het steeds om zelfbedachte woorden, of
andere woorden waarvan de kans erg
klein is dat de baby ze vooraf al kende.
Daarna laat je losse woordjes horen:
de woordjes uit het verhaal, maar ook
andere woorden: onbekende en nietbestaande woorden die níét in het verhaaltje voorkwamen.
De woorden komen soms uit een
luidspreker die links staat van de baby,
soms uit die rechts van hem. Als de
baby langer luistert naar de woorden uit
het verhaaltje, dan weet je: hij heeft die
woorden daadwerkelijk herkend.
Onderzoek als dit geeft aan dát baby’s woorden kunnen herkennen, maar
het zegt natuurlijk nog niets over hóé
ze dat doen.

Paula Fikkert
hoogleraar Eerste Taalverwerving en Fonologie, Radboud Universiteit Nijmegen

E

en taal leren, hoe doe je dat eigenlijk? Velen herinneren zich
nog wel hoe ze een vréémde
taal leerden, op school of daarna, op
een cursus, maar hoe we onze moedertaal onder de knie kregen, dat is vaak in
nevelen gehuld. En toch is het ons bijna
allemaal gelukt, zonder enige kennis
van de wereld, van mensen en van andere talen.
Je kunt baby’s natuurlijk niet vragen
hoe ze dat allemaal aanpakken, hoe ze
er bijvoorbeeld alleen al in slagen om in
een woordenbrij de aparte woorden te
52
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herkennen. Wetenschappers die hier
meer over willen weten, moeten dus
creatief zijn. Daarbij maken ze gebruik
van de dingen die baby’s wél kunnen:
baby’s kijken en luisteren namelijk naar
alles wat ze interessant vinden.


Lu i ds pr e ke r s

We weten uit psychologisch onderzoek
dat heel jonge baby’s geïnteresseerder
zijn in dingen die ze al kennen dan in
onbekende zaken. Dat geldt ook voor
woorden: als je ze laat luisteren naar
bekende en onbekende woorden, heb-

lijk opgevat als ‘nijn’.”

Foto: Iris Vetter



N ijn

Met vergelijkbare onderzoeksmethoden
kun je nagaan wanneer welke aspecten
van de taal geleerd worden, bijvoorbeeld wanneer kinderen leren hoe verkleinwoorden worden gevormd.
Allereerst blijken baby’s vooral woorden op te merken die met veel nadruk
aan het begin worden uitgesproken,
zoals bij het woord baby. Een woord
als konijn wordt aanvankelijk opgevat
als ‘nijn’. En als ze naar een hele zin
luisteren, blijken ze vooral de slotwoorden goed waar te nemen. Die worden
meestal net iets langzamer en met meer
accent uitgesproken: ‘Kijk naar de póés.’
Verder zijn baby’s ongelooflijk goed
in het ontdekken van statistische regelmatigheden. Zo ‘weten’ ze heel snel dat
op ‘bee’ vaak ‘bie’ volgt (baby dus), en
dat die twee lettergrepen bij elkaar horen. Maar ze ontdekken ook dat het veel
moeilijker is om te voorspellen wat er
na ‘bie’ komt. Als de volgende lettergreep moeilijk te voorspellen is, dan zal
er na ‘bie’ wel een woordgrens komen.
En zo ontstaan de eerste afgebakende
woorden in de woordenschat van het
kind.

Van het vroege vreemdetalenonderwijs
moet ook niet te veel verwacht worden.
methode die klankonderscheiding bij
baby’s testte. Zij lieten pasgeboren baby’s zuigen op een speen, die verbonden was met een computer. Wanneer
baby’s iets interessant vinden, gaan ze
automatisch sneller en harder zuigen,
maar als ze verveeld raken, neemt de
zuigfrequentie af. Zo ontdekten zij dat
baby’s tot zes maanden kampioen zijn
in het onderscheiden van klanken – óók
als ze verder nog nauwelijks in contact
zijn gekomen met enige vorm van taal.
Ze zijn als het ware ‘universele luisteraars’, oftewel: ze hebben het vermogen
de klanken uit alle talen ter wereld van
elkaar te onderscheiden. Dat is maar
goed ook, want een baby moet in principe in staat zijn elke willekeurige moedertaal te leren. Pas in de tweede helft van
het eerste jaar gaat dat veranderen en
gaat de waarneming zich richten op de
talen die de baby in zijn omgeving hoort.




Japan se l en r

Baby’s gebruiken statistiek ook om te
ontdekken welke klanken er in de taal
voorkomen. Aanvankelijk zijn ze in
staat om vrijwel alle klanken in alle talen van de wereld uit elkaar te houden.
Zowel een Japanse als een Nederlandse
baby van zes maanden kan bijvoorbeeld
uitstekend het verschil horen tussen een
l en een r. Vier maanden later is dat anders. Dan houdt de Nederlandse baby
de klanken nog altijd moeiteloos uit
elkaar, maar de Japanse baby haakt af.
Dat komt doordat het in het Nederlands
wel degelijk uitmaakt of je ‘rust’ zegt of
‘lust’, maar of je in het Japans de woorden nu met een r of een l uitspreekt:
het maakt niet uit – het blijft hetzelfde
woord met dezelfde betekenis. Dat
klinkt misschien vreemd, maar in het
Nederlands komt het samenvallen van
klanken ook aan de lopende band voor.
Of iemand het woord groot nu met een
rollende r uitspreekt of met een Gooise
r: je kunt het moeiteloos begrijpen. Dat
komt doordat Nederlandse baby’s die
twee uitspraakvarianten in één categorie hebben gestopt: de categorie r, die
dus verschillende uitspraken kan bevatten. En precies zo laten Japanse baby’s
de uitspraakvarianten l en r na verloop
van tijd in dezelfde categorie vallen.
Eind jaren zestig ontwikkelden de
Amerikaanse psycholoog Peter D. Eimas
en zijn collega’s de eerste onderzoeks-

V r e e m d e ta l e n

Maar met het kunnen onderscheiden
van de woordgrenzen en het leren van
de klanken is het kind er nog lang niet,
natuurlijk. Het moet ook nog de betekenis leren die hoort bij al die losse klanken – wederom geen gemakkelijke taak.
De meeste kinderen spreken hun eerste
echte woordje uit rond hun eerste verjaardag, maar daarna gaat het snel. De
woordenschat neemt uiteindelijk toe
met gemiddeld wel acht woorden per
dag. Als er eenmaal een zekere woordenschat is, worden die woorden gecombineerd in korte, telegramachtige
zinnetjes. Die kenmerken zich door het
ontbreken van functiewoorden (zoals
lidwoorden, hulpwerkwoorden, enzovoort), maar gehoorzamen verder grotendeels de regels van het Nederlands
wat betreft woordvolgorde: ‘Boekje
lezen’, ‘Mama doen.’
Tegen de tijd dat kinderen naar
school gaan, hebben ze het taalsysteem
van de moedertaal min of meer onder
de knie. En dat is allemaal spontaan gebeurd, zonder echte instructie. Binnen
vier jaar bereiken de meeste kinderen
een taalniveau dat ze nooit zullen bereiken na vier jaar vreemdetalenonderwijs
op school.
Kortom: kleine kinderen zijn talenwonders, die moeiteloos hun moedertaal leren. Vaak wordt hieraan de conclusie verbonden dat je het best maar zo
vroeg mogelijk kunt beginnen met het

leren van een vreemde taal. Scholen die
heel vroeg met het leren van een vreemde taal beginnen, schieten dan ook als
paddenstoelen uit de grond. Op dit
moment zijn er zo’n 650 vvto-scholen
(scholen voor ‘vroeg vreemde-talenonderwijs’, en ‘vroeg’ is dan vanaf groep
1). Maar is die vorm van onderwijs nu
echt zo vruchtbaar?


vo o r d e l i g

Er is volop wetenschappelijk onderzoek
dat aantoont dat het leren van twee talen niet tot taalachterstand leidt, zoals
vroeger gedacht werd, maar juist vaak
voordelig uitpakt. Het brein van tweetaligen lijkt efficiënter te werken en ze
leren bovendien gemakkelijker nóg een
nieuwe taal. Alleen gaan dat soort onderzoeken meestal over het opgroeien
met meerdere talen tegelijk, en zelfs een
‘speelse’ leersituatie op school is niet te
vergelijken met de vanzelfsprekendheid
waarmee verschillende talen tegelijkertijd doorgaans thuis worden opgepikt.
Dat wil niet zeggen dat het vroege
vreemdetalenonderwijs slecht is, maar
er moet ook niet te veel van verwacht
worden. Na het vierde jaar, de leeftijd
waarop kinderen naar school – en dus
ook eventueel naar een vvto-school –
gaan, lijkt het leren van een vreemde
taal al niet meer zo automatisch te
gaan.


Dubbele mora al

Verder is er in Nederland ook wel een
dubbele moraal: tweetaligheid is goed,
vooral als de tweede taal Engels, Duits
of Spaans is, maar als de tweede taal
het Nederlands is en de eerste Turks of
Marokkaans, dan pleiten veel beleidsmakers juist voor eentaligheid: in Nederland moet Nederlands gesproken
worden. Hier worden de voordelen van
tweetaligheid – waarbij het leren van
een volwaardige eerste taal erg belangrijk is – veel minder geprezen. Die dubbele moraal is er ook ten opzichte van
gebarentaal: gebarentaalcursussen voor
horende kinderen zijn uitermate populair, maar dove kinderen worden gestimuleerd gesproken Nederlands te leren
in plaats van gebarentaal.
Konden de beleidsmakers met al hun
intellectuele bagage de beslissingen
maar net zo zuiver nemen als de zuigeling de ene medeklinker onderscheidt

van de andere.
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De sleutel
tot de grote wereld
Standaardtaal leren als weg naar verheffing
Taal leren móét, daarover was iedereen
het op het congres natuurlijk wel eens.
Maar wélke taal moet je in Nederland
en Vlaanderen dan leren? Verkavelings
vlaams? Poldernederlands? Hollands?
Brabants? Nee, vindt de Vlaamse schrij
ver Geert van Istendael, dat moet de
gemeenschappelijke taal zijn van alle
Nederlanders en Vlamingen: het Stan
daardnederlands. Een vurig pleidooi.

Geert van Istendael

54

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 2 / 3

L

eer! Dan ken je wat. Werk! Dan
ben je wat. Spaar! Dan heb je
wat. Zo klinkt het volledige,
oude Nederlandse adagium dat ik jaren
geleden eens mocht horen uit de mond
van een Hollandse aristocraat. Het geheel én de drie onderdelen afzonderlijk
blijven onverminderd gelden. Ik zou er
zelfs aan toevoegen: ze gelden meer
dan ooit, alle drie. Maar het gaat hier
over taal, dus wil ik het hebben over het
leren. En het gevolg ervan: het kennen.
Wie wil nadenken over het Nederlands op school, dient vooraf een pijnlijke vraag te stellen. Wil ik eigenlijk nog
wel Nederlands op school? En gesteld
dat ík het wil – allicht wil ik het, ik verdien mijn brood met Nederlands – willen de leerlingen het nog wel? Wil het
schoolhoofd het nog wel? Wil de minister van Onderwijs het nog wel? Wordt
het niet hoog tijd dat we al die vervelende petieterige taaltjes afschaffen, dat

we gewoon de realiteit van globalisering en mondialisering onder ogen zien,
dat we allemaal lekker overschakelen
op die ene wereldtaal, die o zo toegankelijke, o zo simpele lingua franca, het
Engels? Kom, laten we het doen, nu, we
zullen een niet te onderschatten voorsprong krijgen op andere taalgebieden
die zich blijven vastklampen aan een
relict uit het verleden, aan die onnozele
moedertaal.


Ac ht e rg ro n d ru i s

Die vraag naar het Nederlands op
school is allesbehalve hypothetisch. In
alle ernst, op deskundige toon, stellen
deskundige lieden die zichzelf heel erg
au sérieux nemen die vraag. Ze hebben
het dan hoofdzakelijk over universiteiten en hogescholen, maar vandaag de
dag ook steeds vaker over middelbare
scholen. Als we sommige ministers van
Onderwijs of sommige rectoren mogen

geloven, niet alleen in Nederland, ook
in Vlaanderen, hadden we beter gisteren al het Nederlands als onderwijstaal
afgeschaft of toch gereduceerd tot een
soort achtergrondruis in de opleiding.
Bij ons maken zelfs Vlaamse nationalisten zich sterk voor het Engels. Tevens
worden, vooral dan in kringen van
zakenlieden in Nederland en Vlaanderen – bij ons zijn dat, alweer, vaak heel
Vlaamsgezinde zakenlieden – argumenten vernomen om ook op middelbare
scholen het Engels als voertaal te gebruiken, te beginnen bij de gymnasia in
Nederland, bij ons het a.s.o. (algemeen
secundair onderwijs). Het gaat dan toch
vooral over instellingen die gefrequenteerd worden door jongelui van betere
stand. Ik maak me geen illusies: de vis
rot aan de kop.
Bij Onze Taal twijfelt niemand eraan
dat Nederlands de taal is die wordt gesproken van mijn geliefde Brussel tot
boven Groningen. En hopelijk bestaat er
ook geen verschil van mening over dat
er maar één Nederlands is. Het Nederlands is een unicum waar wij zuinig op
moeten zijn.
Je zou de mensen de kost moeten geven die vinden dat er twee soorten Nederlands bestaan, een Vlaamse – waartegen ik formeel protest aanteken, mijn
achtergrond is Zuid-Brabants en Limburgs – en een … ja, wat zou die andere
soort dan wel zijn? Hollands misschien?
Kom dat eens uitleggen in het Nederlandse Noord-Brabant. Pek en veren zullen uw deel zijn. Een Nederlandse taal
dan maar, beperkt tot Nederland? Dat
zou dan betekenen dat Vlaams geen
Nederlands is.


O nd ertit eli n g

Stel, je aanvaardt vandaag de tweespalt
Nederlands-Vlaams. Over twintig jaar,
en geloof me, langer zal het echt niet
duren, over twintig jaar zullen bevlogen
Vlaamse jongeren die de Parnassus van
de Schone Letteren willen bestormen en
die, om hun stijl aan te scherpen, het
werk willen lezen van Jeroen Brouwers
of Nescio, dure avondlessen moeten volgen om toegang te hebben tot de taal
van die boeken.
Iets langer dan twintig jaar geleden
keek een kwart van de Vlamingen iedere avond naar de Nederlandse tv. Het
was een gebeuren dat de sociale klassen
oversteeg. Arbeider en advocaat, hoogleraar en putjesschepper, één op de vier
keek. Zonder ondertitels, zonder probleem. En wat zie ik vandaag als ik naar
Baantjer kijk? De Cock met seeooseekaa
komt binnen in zijn Amsterdamse stamkroeg en zegt: ‘Goeiedag’. Tegelijkertijd

lees ik ter hoogte van zijn broeksriem:
‘Goeiedag’. Zo diep zijn wij gezonken.
Het Nederlands – als geheel – is de
resultante van myriaden gesprekken,
toespraken, kreten, twitters, gebruiksaanwijzingen, sonnetten, krantenstukken, boodschappenlijstjes en ga zo maar
door. Van hele en halve dialecten. Van
de tale Kanaäns tot de taal van het missaal. Van Berbers Rotterdams tot Turks
Gents.
Aangezien het Nederlands een anarchistisch zootje is, dat alle kanten tegelijk op spettert, heb je een vorm of een
regel of een norm nodig om de boel wat
bij elkaar te houden. Ik weet het, er zijn
genoeg taalkundigen die stellen dat de
afwijking van de norm even legitiem is
als de norm zelf. Laat het taalgebeuren
gebeuren, zeggen ze, er komt wel vanzelf een regel uit tevoorschijn. Zij dwalen. Indien iedereen door het rode stoplicht rijdt, dan bestaat het rode stoplicht
niet meer. Een stoplicht groeit niet
vanzelf. En stoplichten zijn levensnoodzakelijk, ik hoop dat we het daar tenminste over eens zijn. Zij verwarren feit
met norm.


Ta a l r eg e l s

Maar de natuurlijke taalevolutie, die
kun je toch niet tegenhouden, werpen
die taalkundigen op. Ten eerste: wat is
natuurlijk? Niets is natuurlijk in taalevolutie. Taalevolutie wordt gestuurd
door commerciële belangen, door taalimperialisme, door machtsverhoudingen, door sociale dwang. Door nog veel
meer. Ten tweede: niet tegenhouden? O
nee? Dat lijkt me nu werkelijk een ultraneoliberaal standpunt. Milton Friedman
toegepast op taal. Laat de vrije markt
maar los. Zelfs de oude meneer Greenspan gelooft dat niet meer, en hij was
toch de hogepriester die het dogma van
de vrije markt behoedde. Wie het in
2008 niet had begrepen, die zou het

de bomen. Standaardtalen worden gemaakt. Gesnoeid. Bemest. Geleid. Opgedrongen. Onder meer dáárvoor hebben
we scholen. Onderwijs. Een goede
school stampt regels in koppen van kinderen. Niet alleen taalregels trouwens.
Tafels van vermenigvuldiging. Metriek
stelsel. Geschiedenis. Aardrijkskunde.
De leraar handhaaft de norm. Het
klinkt weinig sympathiek, de leraar als
politieagent, maar we weten allemaal
dat de verkeerspolitie nodig is. Heel erg
nodig.


G e n ot

Wat is het nut van de norm? Het nut
van de norm is veelvoudig. Ten eerste:
de norm tilt je uit boven je straat, je
dorp, je provincie en, wat onze taal betreft, zelfs boven je land. Met andere
woorden: de norm emancipeert je.
Ten tweede, alleen wie de norm kent,
kan er plezier aan beleven. Misschien
hebben mijn woorden tot nu toe streng
en ouderwets geklonken, maar mij gaat
het boven en onder, achter en voor, over
plezier. Genot. Taalgenot. Wie geen wijn
kent, geniet niet van wijn. Dat geldt ook
voor taal. De Zwitserse schrijver Max
Frisch zei altijd dat hij zo dankbaar was
voor “die Spannung zwischen Mundart
und Schriftsprache”, de spanning tussen
dialect en taalnorm, standaardtaal. Natuurlijk kun je aan je dialect immens
plezier beleven. Vertel het mij, ik heb
cabaret gemaakt in het platste Brussels
dat je je kunt voorstellen. Maar, het lijkt
misschien minder evident, natuurlijk
kun je ook aan goed Nederlands immens plezier beleven. Als je de twee
samenneemt, krijg je niet de optelling
van twee keer plezier, maar de vermenigvuldiging. Welke onvermoede nuances kun je niet aanbrengen door van het
ene naar het andere te stappen, door te
variëren, door te citeren. Hoe, denkt u,
zou een van de grootste meesterwerken

Standaardtalen groeien niet aan de bomen.
Standaardtalen worden gemaakt. Gesnoeid.
Bemest. Geleid. Opgedrongen.
toch in 2011 moeten snappen, al ben ik
daar niet zo zeker van. De roemruchte
evolutie van de vrije markt heeft banken, beurzen en bedrijven naar de rand
van de afgrond gedreven en over de
rand heen. In taal zal het niet anders
zijn, het is maar wat je eraan wilt doen.
Want je kunt zeer zeker taalregels opleggen. Standaardtalen groeien niet aan

uit onze naoorlogse literatuur, Het verdriet van België, mogelijk zijn geweest
zonder die permanente spanning?
Thuis spreken schoolkinderen van
alles, en dat van alles is niet altijd een
vorm van Nederlands. De standaardtaal,
dus de norm, moeten ze veroveren op
school. Ik zeg wel: veroveren. Zonder
inspanning zal het niet gaan. Het is als 
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met een ingewikkelde danspas. Pas na
volgehouden, vaak herhaalde inspanningen slaag je erin die uit te voeren.
Maar wat een triomf als het dan lukt.
En lukt. En lukt. Als je meesterschap
verworven hebt.


Kan sarme  ki nd er e n

Er is nog een derde nut van de norm,
van de standaardtaal. De leerkrachten
moeten de leerlingen de standaardtaal
in de koppen stampen uit sociale overwegingen.
Het is de logica zelf. Leerlingen die
van huis uit weinig bagage meekrijgen,
moeten bagage meekrijgen van de
school. Zo niet, dan staan ze met lege
handen. Ik krijg weleens te horen dat
dat standpunt – wel, ik zal het gematigd
uitdrukken – niet democratisch zou zijn.
Het tegendeel is waar. Als de school de
regels aanleert, profiteren vooral de
kansarme kinderen daarvan. Zij krijgen
die regels alleen op school te horen.
Niet thuis. Als de school de norm niet
aanleert aan iedereen, krijgen alleen
de kinderen van betere stand de juiste
regels mee. En die regels zijn van het
grootste belang in het latere leven. Indien de school de regels níét aanleert,
kerkert ze kansarme kinderen in de kelders van de kansarmoede. Dat is geen
elitair, dat is geen hooghartig, dat is
geen hopeloos ouderwets standpunt.
Dat is een door en door hedendaags,
democratisch en emancipatorisch standpunt.
In de Brusselse lagere scholen werken slechtbetaalde onderwijzers zich uit
de naad om kinderen volgens alle regels
van de kunst fatsoenlijk Nederlands aan
te leren. Geen Verkavelingsvlaams, geen
praat van ‘as che’t ferstadiestal goe
chenoeg’. Nee, nee. Fatsoenlijk Nederlands volgens de regels van de kunst.
En vaak lukt het níét, dat is waar. Maar
die mensen weten beter dan u of ik dat
de school de enige plek is waar de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd
Nederlands te horen krijgen. Dat de
school, met andere woorden, hun enige
kans is. Hun laatste kans.


Vo lk sv erheffi n g

In de oude arbeidersbeweging hadden
werklieden en vakbondsleiders het niet
alleen over de achturendag – wat een
mooi Belgisch woord is dat toch – en
het ouderdomspensioen. Ze hadden het
ook áltijd over volksverheffing. Zij waren niet trots op hun armoede, evenmin
schaamden ze zich ervoor, want ze kenden de oorzaken van de ellende. Ze wilden de cultuur die de bourgeoisie voor
zichzelf hield. In de ‘Socialistenmars’
56
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Geert van Istendael: “Bréngen die stof, tegen heug en meug.”

klonk het zo: “Al geesteslicht, al wetensmacht / Zij aan het zwoegend volk gegeven.” En men aarzelde niet dat zwoegende volk deelachtig te maken aan
elitaire kunst, elitaire cultuur, elitaire
literatuur. De elite weet namelijk altijd
overal wat goed is in deze wereld. Dat
gaat van bankrekeningen via kleren en
gastronomie tot kunst en literatuur. Hoe
dat komt? De elite heeft het geld om al
dat goede te betalen en de opleiding om
zich op de hoogte te laten stellen van
wat goed is.
Ziedaar de taak van de leraar Nederlands: het beste, het mooiste, het rijkste
van de taal schenken aan leerlingen die
dat zonder de leraar Nederlands nooit
zouden bereiken. Ze zouden er zelfs
geen weet van hebben. Dat is vandaag
níét achterhaald.


N i eu w e l e e f w e r e l d e n

Ik hoor vaak zeggen: ja maar die stof is
veel te moeilijk, die kun je helemaal
niet uitleggen, daar moet je niet aan

beginnen, dat sluit niet aan bij de leefwereld van de leerlingen. Ik zeg: bréngen die stof, tegen heug en meug.
Stel even, je past dat principe overal
toe: te mijden wat niet aansluit bij de
leefwereld van de kleine. Dan worden
kinderen nooit ofte nimmer zindelijk.
Een potje sluit niet aan bij hun leefwereld van pampers. Weinig kinderen leren lezen. Gedrukte letters sluiten niet
aan bij hun leefwereld van teddyberen
en rammelaars. Lopen, waarom zouden
ze? Met kruipen ga je toch ook vooruit.
Leren, dat is juist je leefwereld openscheuren, wegschoppen, achterlaten;
leren, dat is juist nieuwe leefwerelden,
die je zopas nog volslagen onbekend
waren, binnentreden, beheersen, omarmen. Je moet vertrékken van de leefwereld van de leerlingen, dat zeker wel.
De grote Nederlandse onderwijsvernieuwer Jan Ligthart had het telkens weer
over vertrékken van de leefwereld, niet
over aansluiten bij. Maar vertrekken betekent ook ‘weggaan’, ‘verlaten’, ‘andere



Marg i nalit eit

Vijftig jaar geleden werd in LatijnsAmerika de sociologische theorie van
de marginaliteit geformuleerd. Die theorie ging zo: als je grote groepen mensen op alle mogelijke gebieden uitsluit
van het maatschappelijke gebeuren,
zeg maar in de marginaliteit vasthoudt,
is dat niet alleen onrechtvaardig, het is
op termijn gevaarlijk, want de rancune
stapelt zich massaal op. De theorie van
de marginaliteit heeft niets van haar
kracht verloren, in een ander tijdvak,
het onze, in andere landen, de onze.
Onze maatschappij heeft twee centrale
integratiemechanismen: school en
werk. Leer! Dan ken je wat. Werk! Dan
ben je wat. We slagen er niet in de
marginalisering terug te dringen in het
belang van iedereen. Dat is tragisch.
Maar het is evenzeer een gevaar voor
de sociale cohesie. We zien het voor
onze ogen gebeuren.
Het is mijn overtuiging dat juist in
de literatuur de sleutels te vinden zijn
die passen op veel deuren die je doorgang verschaffen tot de grote wereld.
Ik bedoel dan literatuur in de brede zin
van het woord en nee, daar horen geen
krantenstukken bij, geen interviews in
Humo, geen commentaren in HP/De
Tijd. De leerlingen hebben recht op het
béste taalgebruik. Het beste taalgebruik
vind je in literaire boeken, van Toon
Tellegen tot Thomas Rosenboom, van
Hafid Bouazza tot Dirk van Bastelaere,
van Menno Wigman tot Annie M.G.
Schmidt, van Anne Provoost tot Marga
Minco. Tot Godfried Bomans voor mijn
part. Of Piet Paaltjens. Hedendaags?
Dat mag. Maar het hoeft niet. De enige
voorwaarde is dat het boek steengoed
is.
Ook leerlingen die op het eerste
gezicht geen boodschap hebben aan
Nederlands en al zeker niet aan fraai
Nederlands, kun je, móét je taal bij-

brengen met de juiste tekst, en dat is
altijd een superieure tekst, wat niet
betekent een hermetische tekst. En we
kunnen alleen maar hopen dat leesplezier zal volgen en – maar laten we
geen vermetele hoop koesteren – inzicht. Of ze iets met dat inzicht doen,
dat is hun zaak.


Ac h t e r d e h o r izo n

De schitterende Nederlandse dichter
Mustafa Stitou, een sieraad voor onze
taal en literatuur, heeft me eens verteld

landse literatuur. Zij lokken tot achter
de horizon. Maar ook de kleuterschool,
de lagere school, de middelbare school
moet leerlingen, van welke afkomst ze
ook zijn, tot achter de einder lokken.
Schrijvers zijn daar goed in, in dat
lokken. Schrijvers lijken sterk op de rattenvanger van Hamelen. De kinderen
lopen hun verhalen achterna. Er is één
groot verschil. Schrijvers storten de kinderen niet in het verderf. Schrijvers leiden de kinderen naar de schatten waar
die kinderen recht op hebben, naar de

Schrijvers leiden de kinderen naar de
schatten waar die kinderen recht op hebben,
naar de onvermoede schatten van de taal.
dat het drama van veel gezinnen met
een Marokkaanse achtergrond is dat alles wat achter de einder ligt, verborgen
moet blijven. Stitou is wat men vandaag
noemt een ervaringsdeskundige. Je
móét juist achter de einder gaan kijken,
voegde hij eraan toe. Het is duidelijk
dat hij dat gedaan heeft, en met hem
Hafid Bouazza en Naima El Bezaz en al
die andere schrijvers van alle mogelijke
horizonten die ik niet meer weg kan
denken, weg wíl denken uit de Neder-

onvermoede schatten van de taal, de
taal die hun adem moet worden, hun
tastzin, hun stofwisseling. Maar boeken
dien je naar kinderen te brengen. Dat
moet de school doen. Dat kán, in veel
gevallen, alleen de school doen.
Laat dus de leraar een gids zijn op
die tocht naar andere horizonten. Een
goedhartige gids, een gids vol begrip,
zeker, maar evenzeer, als het nodig is,
een strenge gids. Een strenge, wetende

gids.		

Foto: Iris Vetter

einders opzoeken’. Het niet-vertrouwde
vertrouwd maken. Het weerbarstige
vriendelijk. Het ontoegankelijke ontsluiten. En nogmaals, het is een kwestie van sociale gerechtigheid. Kinderen
uit de hogere lagen van de maatschappij leren áltijd andere leefwerelden
kennen. Ze worden daarop getraind. Ze
leren de talen die nodig zijn voor hun
carrière. Ze gaan naar andere landen.
Ze komen in contact met andere elites.
Het Nederlands op school moet in de
allereerste plaats de leerlingen die om
welke reden dan ook van huis uit minder kansen krijgen, de sleutel in handen geven tot de grote wereld. Ze hebben daar recht op.

Boekenmarkt tijdens de congrespauze.
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‘Liever één taal goed dan drie gebrekkig’
Foto: Iris Vetter

Zit het onderwijs in andere talen het Nederlands in de weg?
Hoe staat het met het talenonderwijs?
En waar moet het naartoe? Daar kun je
verschillend over denken, zo bleek uit
de afsluitende discussie tussen een
bekroonde docent, een opiniërende
journalist en de voorzitter van Levende
Talen.

Redactie Onze Taal

A

lle drie weten ze hoe het is om
voor de klas te staan: Trudy
Coenen, Aleid Truijens en Toon
van der Ven. Die laatste is daar al 32 jaar
te vinden (inmiddels als docent Nederlands aan de Stoas Hogeschool in Wageningen) en is daarnaast voorzitter van
Levende Talen, de vereniging voor taaldocenten in Nederland. Trudy Coenen is
docent Nederlands op een Amsterdamse
school “met 56 nationaliteiten, behalve
de Nederlandse”. En ze is er goed in: in
2010 werd ze verkozen tot lerares van
het jaar. Aleid Truijens heeft het onderwijs inmiddels verlaten, maar zonder het
definitief vaarwel te zeggen. Als journalist-columnist voor de Volkskrant volgt ze
de ontwikkelingen nauwgezet en steekt
ze haar mening daarover doorgaans niet
onder stoelen of banken.
Ieder van hen leverde stellingen aan
waarover werd gediscussieerd, onder leiding van Mieke van der Weij.
Kinderen op de basisschool Engels
leren is een mooi streven. Maar leer
ze, of ze nu van huis uit Nederlands
spreken of niet, eerst één taal goed.
Lesuren Engels mogen niet ten
koste gaan van lessen Nederlands.
(Aleid Truijens)

Truijens licht toe: “Meer uren kunnen er
niet bij, dus als je een vak als Engels toevoegt aan het lesprogramma, moet er
onherroepelijk ook iets af. Te vrezen valt
dat dat in veel gevallen van taal en lezen
af gaat. Uiteindelijk doe je de leerlingen
daarmee natuurlijk enorm tekort. Nederlands is tenslotte – meer dan Engels – de
taal die je feilloos moet kunnen beheersen om mee te komen in deze maatschappij.”
Toon van der Ven ziet het anders: “Uit
onderzoek blijkt dat het Nederlands niet
te lijden heeft onder het Engels. Scholen
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V.l.n.r. Toon van der Ven, Aleid Truijens, Trudy Coenen en Mieke van der Weij.

die vroeg Engelstalig onderwijs aanbieden, moeten aan veel eisen voldoen. Zo
moet het Nederlands van hun leerlingen
op peil zijn. Natuurlijk ben ik vóór goed
onderwijs in de Nederlandse taal, want
inderdaad: die taal is je kaartje tot de
Nederlandse maatschappij. Maar vergeet niet: Engels is je kaartje voor Europa en de rest van de wereld.”
Trudy Coenen zit meer op de lijn van
Truijens en is “faliekant tegen” vroeg
Engelstalig onderwijs. “Waarom zou
je?” Ze wijst op de segregerende werking ervan: “Dat vroege Engels wordt
vooral aangeboden aan leerlingen die
toch al een voorsprong hebben. Op
zwarte basisscholen zul je niet zo snel
Engels terugvinden in het lesprogramma. Dat betekent dat de huidige tweedeling tussen sterke en minder sterke
leerlingen nóg groter wordt.”
Van der Ven: “Natuurlijk is een tweedeling onwenselijk, maar je kunt leerlingen geen extra’s onthouden omdat andere kinderen daar niet klaar voor zijn.”
Allochtone kinderen beseffen dat
het Nederlands hun toekomst is.
(Trudy Coenen)

Respect en ruimte voor de thuistaal van allochtone leerlingen
werkt bevorderend voor het leren
van Nederlands als tweede taal.
(Toon van der Ven)

Van der Ven: “Onderzoek wijst uit dat je
een tweede taal makkelijker leert als je
een eerste goed onder de knie hebt.
Veel allochtone leerlingen spreken nu

soms wel drie, vier verschillende talen,
maar allemaal gebrekkig. Het zou goed
zijn om docenten Arabisch, Turks, enzovoort aan te stellen zodat de thuistaal
op een hoger niveau gebracht wordt, en
van daaruit het Nederlands. Het huidige
politieke klimaat is daar misschien niet
naar, maar er wordt te weinig bij stilgestaan dat het Nederland ook voordeel
kan opleveren. Het zou toch mooi zijn
als je hier mensen hebt die makkelijk
toegang hebben tot handelspartners in
het Midden-Oosten?”
Truijens en Coenen zijn niet overtuigd: “onhaalbaar”, zo noemen zij het
plan beiden. Truijens: “Natuurlijk is het
tragisch als van zo’n leerling niet één
taal echt op niveau is, maar het is een
droom om te denken dat ze met lessen
Turks opeens meerdere talen goed zullen beheersen. Laat ze in ieder geval
één taal goed spreken: het Nederlands.”
Coenen: “Hoe zouden wij dat plan
moeten uitvoeren op onze school, met
al die 56 nationaliteiten? Waar halen we
al die docenten vandaan? Als docent
Nederlands probeer ik ze juist met die
ene taal te binden. Als ik tijdens het WK
voetbal zeg dat ‘wij’ vanavond spelen,
kijken ze me eerst aan of ik het meen,
of ik echt vind dat ‘zij’ wel bij ‘ons’ horen. Eenzelfde gevoel wil ik ze geven
met de taal. Dat is het belangrijkste
middel dat we hebben om ze te laten
merken dat ze erbij horen – en dát hebben we nodig in dit land.”
Even zijn de oranje en groene kaartjes niet nodig om te weten wat de zaal
ervan vindt. Spontaan wordt er geklapt

– hard en lang.

Taaladviesdienst
De paar / het paar

?

‘Er klonk om de paar minuten een
knal.’ Is dat de juist? Paar is toch een
het-woord?

!

Paar is een het-woord als het ‘tweetal’ be
tekent: het paar schoenen, dat paar sokken
dat daar ligt. Maar als paar een onbepaald
(klein) aantal aanduidt, is de paar juist, en in
plaats van dat wordt dan die gebruikt: om de
paar seconden, die paar mensen die er waren.
Dat is omdat het lidwoord (en het voor
naamwoord) dan niet zozeer bij paar hoort
als wel bij het meervoudige woord daarach
ter. Ook bij andere telwoorden kan de wor
den toegevoegd: de weinige haren, die twee
mensen.
Er is dus verschil tussen het paar sokken
dat daar ligt (twee bij elkaar horende sok
ken) en de paar sokken die daar liggen (enke
le sokken).

Decimeren (betekenis)

?

‘Het budget is vorig jaar gedecimeerd.’ Volgens mij betekent deci‘tien’. Betekent decimeren dan dat iets
tien procent kleiner wordt of dat er tien
procent van overblijft?

!

Van oorsprong betekende decimeren ‘tien
procent kleiner worden’; het komt van
het Latijnse decimare. Het Etymologisch
woordenboek van het Nederlands (EWN) zegt
hierover: “Bij de Romeinen kon iedere door
het lot aangewezen tiende soldaat ter dood
veroordeeld worden als de troep waartoe
hij behoorde zich aan iets had schuldig ge
maakt.” Decimare is een afleiding van decimus: ‘tiende’.
Tegenwoordig heeft decimeren geen
exacte getalsbetekenis meer. Het betekent
zoveel als ‘sterk verminderen’, ‘aanzienlijk
uitdunnen’, ‘in groten getale wegrukken’.
De gedachte dat er maar tien procent over
blijft, is dus niet zo vreemd.

Vraag en antwoord
levert en koud water + vrees geschreven
wordt als koudwatervrees.
Toch kan ook de (netwerk)site zelf ‘soci
aal’ worden genoemd – sociaal heeft nu
eenmaal een erg brede betekenis. Daarom
is sociale netwerksite ook juist, en in de
praktijk is dit de meestvoorkomende
schrijfwijze.

ook dat te nadrukkelijk vindt, of niet fraai,
kan uiteraard gewoon en gebruiken: ‘Veel
scholieren zitten ’s ochtends, ’s middags en
’s avonds te twitteren.’

Latijn/Latijns

Dat hangt allereerst van de betekenis af.
Rattenkruit met een t is een giftig poeder
om ratten en ander ongedierte te bestrij
den. Als er een plant bedoeld is, wordt het
met een d geschreven; volgens de grote
Van Dale (2005) betekent rattenkruid ‘wilde
munt’ of ‘kruisbladwolfsmelk’. Volgens het
Witte Boekje kunnen beide woorden ook
zonder tussen-n worden geschreven: rattekruit en rattekruid.
Kruid en kruit zijn overigens in oorsprong
hetzelfde woord. De vorm kruid is het oudst
en werd aanvankelijk voor plantjes en spe
cerijen gebruikt. Uit de betekenis ‘tot poe
der vermalen specerij’ ontstonden ook de
betekenissen ‘poeder’ en ‘schietpoeder’,
zoals in buskruit. In de negentiende eeuw is
het verschil tussen kruid en kruit officieel
vastgelegd. Voor die tijd kon ratte(n)kruid

dus ook het gif aanduiden.

?
!

Waarom is het Latijn en niet Latijns?

Dat is waarschijnlijk omdat het niet direct
van een aardrijkskundige naam is afge
leid; het is een ontlening aan het Latijn.
De taalnamen die we het meest gebrui
ken, eindigen op een s of op de uitgang
-isch: Engels, Frans, Russisch, etc. Vrijwel al
deze namen zijn van een aardrijkskundige
naam afgeleid: Engels, Frans en Russisch zijn
zowel taalnamen als de bijvoeglijke naam
woorden van Engeland, Frankrijk en Rusland.
Soms gaat het om taalnamen die zijn afgeleid van een volknaam, zoals Gotisch (van
Goten) en Hebreeuws (van Hebreeërs).
Ligt er geen aardrijkskundige naam aan
ten grondslag of komt de taalnaam uit een
andere taal, dan ontbreekt de -s(ch) vaak.
Latijn is een vernederlandsing van (lingua)
latina, zoals de taal in het Latijn zelf heette.
Die naam is wel van een aardrijkskundige
naam afgeleid (de Romeinse streek Lati
um), maar dat verband is voor de gemiddel
de taalgebruiker niet meer zichtbaar.
De meeste namen die niet op -s of -isch
eindigen, hebben betrekking op talen van
buiten Europa: Hindi (in India), Tagalog (op
de Filippijnen), Quechua en Nahuatl (india
nentalen), Sarnami (in Suriname) en Xhosa
(in Zuid-Afrika). Vrijwel al die namen zijn
overgenomen uit de taal zelf.
Als bijvoeglijk naamwoord kan Latijns
overigens wél gebruikt worden: de Latijnse
grammatica, een Latijns woord.

?
!

!

‘Facebook is nog altijd een populaire
sociale netwerksite.’ Is sociale netwerksite juist gespeld?

Er zijn twee mogelijkheden: sociale netwerksite en sociaalnetwerksite.
De schrijfwijze sociaalnetwerksite ligt het
meest voor de hand als je uitgaat van de
oorsprong van dit begrip: het is een website
waar je een sociaal netwerk kunt onderhouden. Als de woordgroep sociaal netwerk
wordt gecombineerd met het woord site,
ontstaat er een samenstelling die aaneen
geschreven moet worden, net zoals heet
water + bron het woord heetwaterbron op-

?
!

Is het rattekruid, rattenkruid, rattekruit of rattenkruit?

Zowel ... als ... als ...

?

Sociale/sociaal + netwerksite

Ratte(n)kruid/ratte(n)kruit

Is dit een goede zin? ‘Veel scholieren
zitten zowel ’s ochtends als ’s middags als ’s avonds te twitteren.’

Ja, de constructie zowel ... als ... kan met
een extra als ... worden uitgebreid. Vol
gens de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS, 1997) kan dat zelfs meerdere malen;
de ANS geeft het voorbeeld “zowel Simon
als Karel als Robert als Frederik”.
Het effect van zo’n constructie is dat de
verschillende delen van de opsomming veel
nadruk krijgen. Wie dat niet wil, kan het
eerste als vervangen door een komma:
‘Veel scholieren zitten zowel ’s ochtends,
’s middags als ’s avonds te twitteren.’ Wie

Kruisbladwolfsmelk heet ook wel ‘rattenkruid’. Of is
het ‘rattenkruit’?

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1600 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
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).
• 	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.

My Dictionary
Annie van der Beek - Maarssen

I

n de decemberaflevering van zijn column
‘Horstlog’ bespreekt Joop van der Horst
een woordenboektoepassing die hij “My
Dictionary” noemt. Het is een elektronisch
hulpmiddel voor op de computer, waarin
de gebruiker allerlei externe woordenboe
ken kan samenbrengen, aangevuld met
door hemzelf opgestelde woordenlijsten.
“Je vraagt je af waarom we zoiets niet al
lang hebben”, schrijft Van der Horst in de
laatste alinea. Daar kan ik kort over zijn: het
bestaat al en de Nederlandse versie heet
Mijn eigen woordenboek. Misschien heeft
het niet alle gebruiksmogelijkheden die
Van der Horst zou wensen, maar je kunt er
woorden in elke gewenste taal in opslaan,
en daaraan kun je zelf betekenissen, afbeel
dingen, filmpjes en voorbeeldzinnen toe
voegen; ook kun je er woorden in inspre
ken.
Mijn eigen woordenboek is in 2008-2009
ontwikkeld door wijlen mijn collega John
Bronkhorst en mijzelf, als onderdeel van
het internationale project VISEUS (zie
www.viseus.eu). Meer informatie:
info@expertisecentrumnederlands.nl.

Het
Jannemieke van de Gein - Woerden

T

ijdens een tv-avondje met Sonja Barend
stelde Prem Radhakishun dat hij er niet
van beschuldigd kon worden iets gezegd te
hebben (doet er nu even niet toe wat dat
was), omdat hij niet man en paard had ge
noemd, maar ernaar verwezen had met het
woord het – een lidwoord, zo verduidelijkte
hij, en niemand die hem verbeterde. Suf,
maar nou ja.
De Volkskrant van 3 november besluit
een stukje over het kennelijk kwijnende lid
woord het met een kwinkslag (“Zolang ze
het maar kunnen blijven onderzoeken. Of:
zolang ze de maar kunnen blijven onder
zoeken”), waaruit blijkt dat de verslaggever
zich er evenmin van bewust is dat er twee
woorden het zijn: het lidwoord en het voor
naamwoord. Ook al zo suf. Maar nou ja.
60
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En nu meldt hoogleraar linguïstiek en so
ciolinguïstiek Ad Backus in ‘Het taaljaar 2011’
in het decembernummer van Onze Taal dat
men straks in zijn Limburgs niet meer naar
een vrouw kan verwijzen omdat dat het
heeft voor het Nederlandse zij. Ook gij,
Backus! Veel gekker moet het niet worden.

Naar Nederland
Albert Putman - Berkel-Enschot

J

an Erik Grezel schrijft in het december
nummer in zijn artikel ‘De lat steeds ho
ger’ over de taaleisen die er tegenwoordig
worden gesteld aan inburgeraars. Ook de
voor inburgeraars ontwikkelde taalmethode
Naar Nederland komt erin aan bod. Toen ik
die titel las, vroeg ik me af of er niemand bij
de redactie van deze methode op de ge
dachte is gekomen dat naar Nederland ook
een kwalificatie is van ons land – die helaas
de laatste jaren zeker voor inburgeraars rele
vant is geworden.

leiden; de wens om de consument te infor
meren is vaak van ondergeschikt belang.
Maar het blijft belangrijk dat de weinige in
formatie die de consument dan krijgt aange
reikt, in ieder geval taalkundig juist is. Hier
mee doel ik op de kreet die op servetjes van
koffieketen Starbucks staat: “Less napkins.
More plants. More planet”. Het moet na
tuurlijk ‘fewer napkins’ zijn, want napkins is
een meervoud. Of eventueel ‘less waste,
more planet’. Veel Engelstaligen maken
deze fout, maar Starbucks hoeft toch niet
het incorrecte gebruik tot standaard te ver
heffen?

“Kleine bruine coffeetas”
Leo Molenbroek - Ruurlo

D

e decemberaflevering van zijn rubriek
‘Ingepakt’ eindigt Arjen van Veelen
met een alinea over de Coffee Company, die
koffiebekers aan klanten meegeeft in een
bruine papieren tas met daarop de tekst
“kleine bruine coffeetas”. Dit is volgens mij
een speelse verwijzing naar de ‘brown bags’
van het New Yorkse warenhuis Bloomingdale’s. Daar krijgen klanten al jaren de aan
kopen mee in bruine papieren tassen, waar
op afhankelijk van de maat gedrukt staat:
“little brown bag”, “medium brown bag” of
“big brown bag”. Als je in New York rond
loopt, zie je die tassen overal om je heen. Ze
zijn zó succesvol dat ze nu ook al (in kunst
stof) als damestas worden verkocht.

Borstsparend vs. borstbesparend
Harry Kemperman - chirurg, Roosendaal

Laatste loodjes leggen
Rob van den Berg - Nijmegen

I

n de rubriek ‘Gesignaleerd’ (Onze Taal de
cember) schrijft Teuntje van Nieuwenborg
dat zij met de laatste loodjes leggen twee uit
drukkingen door elkaar had gehaald, maar
dat de docente Nederlands het eigenlijk nog
niet zo’n slechte uitdrukking vond. Als aan
vulling daarop: ik kwam dit al eerder tegen,
in de Volkskrant van 29 september 2010.
Daarin zegt Geert Wilders van de PVV over
de kabinetsformatie: “We zijn de laatste
loodjes aan het leggen.”

Less napkins, more planet
Alison Gibbs - Oegstgeest

G

raag wil ik reageren op ‘Minder servet
jes, meer planeet’, in de decemberaflevering van Arjen van Veelens rubriek
‘Ingepakt’, die ging over ‘duurzaamheid’ in
teksten op productverpakkingen. Zoals hij
terecht opmerkt, zijn de teksten op verpak
kingsmaterialen er bovenal om ons te ver-

T

erecht stelt de Taaladviesdienst in de
rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het de
cembernummer dat de term borstsparende
operatie beter te verdedigen is dan borstbesparende operatie. Ik zou zelfs nog verder
willen gaan: borstbesparend is gewoon fout,
want er wordt niets bespaard. Alle mij be
kende anderstalige equivalenten van de
term borstsparende behandeling (breast conserving therapy, brusterhaltende Therapie,
traitement conservateur du cancer mammaire)
kunnen letterlijk ook alleen aldus vertaald
worden, zonder enige verwijzing naar of
suggestie van besparing.
Ik vermoed dat de hardnekkigheid van de
term borstbesparend berust op een drang
naar alliteratie: de term wordt bijna uitslui
tend gebruikt in de woordgroep borstbesparende behandeling. Het feit dat een borstspa
rende behandeling behalve uit de operatie
ook bestaat uit de bestraling van de borst,
lijkt sommigen te sterken in hun overtuiging
dat het besparend moet zijn. Chirurgen
spreken wel van ‘ledemaatsparende’, ‘huidsparende’ en ‘tepelsparende’ operaties,

maar nooit van ‘-besparende’ operaties.
Mammasparende therapie (mamma =
‘borst’) is onder specialisten de gebruikelijke term voor wat veel mensen een borst
besparende behandeling noemen.

Octante niet in België
Alex Hetwer - Brussel

I

n het oktobernummer schrijft Gaston
Dorren in zijn serie ‘Onze taal is de beste’
over telwoorden in verschillende Europese
talen, en zo ook over Franse telwoorden
als soixante-dix (70), quatre-vingts (80) en
quatre-vingt-dix (90). Lezer Guus van der Pal
voegt daar in de rubriek ‘Reacties’ in het
decembernummer aan toe dat in Franssprekend België daarvoor de getallen septante, octante en nonante gebruikt worden.
Daarin lijkt hij zich te vergissen: ik woon al
meer dan twintig jaar in Brussel en nog
nooit heb ik een van mijn Franstalige stads
genoten ‘octante’ horen zeggen. Dat lijkt
me een typisch Zwitserse variant. Septante
en nonante zijn wel Belgisch Frans.

gevonden, het is ook de plaats waar, vol
gens de klassieke mythologie, de schone
priesteres Io – door Zeus bemind en door
hem (of door zijn jaloerse echtgenote Hera)
in een witte koe (Latijn: bos) veranderd –
achtervolgd door een horzel (die natuurlijk
door Hera gestuurd was) naar Klein-Azië
overstak. Voorwaar een zeer klassieke ‘koe
voorde’.

Dr. Paul W.A.Th. van der Laan - Klaaswaal

R

Alex Hetwer - Brussel

E

en kleine kanttekening bij Riemer
Reinsma’s ‘Waden door een ondiepe
rivier’ (Onze Taal december), over plaatsna
men met het woord voorde (‘doorwaadbare
plaats in een rivier’) erin: in het Tsjechisch
heb je het verwante woord brod, dat in ver
schillende plaatsnamen terug te vinden is:
Havlíčkův Brod, Vyšší Brod (iets als ‘hoger
voorde’), Brod nad Tichou, Železný Brod,
enz. – allemaal plaatsjes aan een rivier.

Pesjonkele Fries?

I

n het decembernummer van 2011 be
spreekt Jan Erik Grezel in het artikel ‘Het
Wurdboek van het Fries is af’ het in novem
ber gereedgekomen Wurdboek van de Fryske
taal. Tot mijn verwondering krijgt in dat ar
tikel het werkwoord pesjonkele (‘de kerk in
en uit lopen om telkens een nieuwe aflaat
te verdienen’) speciale aandacht, maar hoe
Fries mogen we dat woord noemen? In Til
burg en Midden-Brabant was het begrip, in
een ruimere betekenis dan de kerkelijke,
al in de eerste helft van de vorige eeuw
bekend. Een citaat uit de Diksjenèèr van de
Tilbörgse Taol (2004) van Paul Spapens,
Gerard Steijns, Wil Sterenborg en Frans Ver
bunt mag dat duidelijk maken: “Pesjonkele ww - de z.g. Portiuncula-aflaat proberen te
verdienen, in- en uitlopen, aan- en aflopen.
Ze pesjonkelde hil de Heuvelstraot deur, mar
ze kos nie vèène wèsse zòcht: ze ging in heel

Jan-Anne Wagenmeester - Amersfoort

osalien Koster schrijft in haar artikel
‘Lingewaard is een bezoek meer dan
waard’ (Onze Taal januari) over slogans van
Nederlandse dorpen, steden en gemeen
ten. Dat soort leuzen heeft vaak maar een
beperkte houdbaarheid. Soms is dat erg
jammer, zoals mag blijken uit de volgende
twee voorbeelden.
“Hoorn moet je voelen”, zo luidt tegen
woordig de slagzin van de gemeente
Hoorn. Maar eerder was het “Hoorn zien en
blijven, voor mensen en bedrijven”. Dat
‘voor mensen en bedrijven’ had er van mij
niet bij gehoeven, maar het eerste deel van
de slagzin vind ik een prachtige vondst die
de gemeente nooit had moeten afschrijven.
De slogan van de gemeente Vlagtwedde
is tegenwoordig “Gemeente Vlagtwedde,
het verrassende Groningen”. De vorige slo
gan was echter véél verrassender. Die luid
de: “Gemeente Vlagtwedde, de op één na
mooiste gemeente van Nederland”. De
tekst ‘op één na’ was er in handschrift tus
sen gevoegd met een accolade, ongeveer
zo:

Die toevoeging op één na vind ik briljant.
Je gaat erover nadenken: wat zou dan de
mooiste gemeente zijn? Bovendien maakt
het de slogan een stuk geloofwaardiger,
want elke gemeente vindt zichzelf de mooi
ste, de beste, de groenste, enz. Maar de op
één na mooiste gemeente, dat moet wel
een heel erg mooie gemeente zijn.

Tsjechisch foutje
Alex Hetwer - Brussel

Foto: Richard Bank

iemer Reinsma schrijft in zijn rubriek
‘Namen op de kaart’ (getiteld ‘Waden
door een ondiepe rivier’, decembernum
mer) over plaatsnamen met daarin het
woord voorde (‘doorwaadbare plaats in een
rivier’). Hij noemt een rijtje plaatsnamen in
binnen- en buitenland die allemaal ooit een
voorde voor koeien aanduidden: Coevor
den, Oxford (GB), Ochsenfurt (D) en Kou
furd (Friesland). In dat rijtje mag zeker de
Bosporus (Grieks: Βόσπορος) niet ontbre
ken. De naam duidt volgens een gangbare
verklaring exact hetzelfde aan: een over
steekplaats (πόρος, etymologisch verwant
aan voorde) voor het rund (βοῦς). Niet al
leen zullen de aanwonenden in vervlogen
tijden daar de gemakkelijkste doorsteek
van Europa naar (Klein-)Azië en v.v. hebben

Gemeenteslogans

R

Voorde [2]: brod

Piet W. Jacobs - Oisterwijk

Voorde [1]: Bosporus

de Heuvelstraat de winkels in en uit, maar
ze kon niet vinden wat ze zocht. Wè lopte
tòch te pesjonkele, kundoe aaj nie kwèèt?: wat
loop je toch op en neer te dreutelen, kun je
je ei niet kwijt?”

I

n de (overigens zeer interessante) bijdra
ge van Gaston Dorren over de dubbele
ontkenning in allerlei Europese talen (‘Onze
taal is de beste’, decembernummer) is er
blijkbaar bij het zetten iets fout gegaan in
het Tsjechische zinnetje dat ‘zeg dit nooit
aan iemand’ betekent. Er staat “ne íkej”,
waar ‘neříkej’ had moeten staan.

De Bosporus:
wat naam
betreft ver
want aan

Naschrift redactie
Inderdaad is er tijdens een laatste con
versie helaas een letter weggevallen.
Onze excuses.

Coevorden.
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v
Op 25 februari wordt weer de prestigieuze
Martinus Nijhoff Prijs uitgereikt, voor de beste
vertaler. Dat gebeurt tijdens de door het Prins
Bernhard Cultuurfonds georganiseerde manifestatie ‘Nederland vertaalt’. Voor Onze Taal is
dit het startschot voor een serie van vijf columns
over vertalen, om de maand geschreven door

Vertaald

Spookasem
Riet de Jong-Goossens

een eerdere winnaar van de Nijhoff Prijs.

H

et blijft een hachelijke zaak.
Vertalen uit het Afrikaans. Het
lijkt zo simpel, maar je tuint er
voortdurend in. Tenminste, in het begin.
Het scheepsvolk dat in 1652 samen
met Jan van Riebeeck voet aan wal zette
aan de Kaap, sprak niet wat je in die tijd
Algemeen Beschaafd Nederlands zou
kunnen noemen. Het waren zeelieden
en boeren uit verschillende streken van
Nederland die de opdracht hadden een
verversingspost te stichten. Er moesten
groenten geteeld worden om de zeereizigers te behoeden voor beriberi. Dus begonnen ze een akkertje op de plek waar
nu het prachtige park De Tuine ligt, hartje Kaapstad. Waar nu de Kapenaren zich
ontspannen, de bergies (zwervers) op
een bankje een stickie roken en kinderen
over het gras hollen, daar stonden eens
de bonen, de uien en de kool. En er liggen ook de wortels van het Afrikaans.
Al die Hollanders brachten hun eigen
dialect en hun eigen accent mee. Als ik
in Zuid-Afrika ben, hoor ik flarden van
mijn Zeeuws-Vlaamse taaltje, hoor ik de
on-Nederlandse uitspraak van de klinkers, herken ik woorden uit mijn jeugd,
waardoor de taal toch vertrouwd blijft.
Maar pas op!
Het lijkt wel alsof die nieuwkomers
en hun nakomelingen besloten hadden
alle struikelblokken van hun moedertaal
uit de weg te ruimen. Alles werd eenvoudiger. Weg met verbuigingen en vervoegingen, weg met grammaticale tijden. Al die zaken waarmee een mens
zich subtiel kan uitdrukken werden in
de loop der tijden gewoon gewist, gedeletet. Als vanzelf kwam er een eind
aan de verleden tijd. De mens leefde in
het hier en nu, er moest hard gewerkt
worden, veel tijd en gelegenheid om te
lezen was er niet. Naast de Bijbel waren
er bijna geen boeken.
Maar er kwamen andere mogelijkheden, bijwoorden, eigen varianten van
Nederlandse uitdrukkingen, invloeden
uit andere talen, uit het Engels, maar
ook uit het Oosten, en zoals bij alle talen
staat dit proces niet stil. Het Afrikaans
drijft steeds verder weg van het Nederlands. En daardoor wordt het onderlinge
contact gecompliceerder. Maar ook boei62
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ender. Berucht zijn de ‘valse vrienden’.
Wat denk je als Nederlander als je te
horen krijgt dat iemand ‘selfbewus’ is?
Typisch Nederlandse eigenschap? Wij
weten het wel? Zeker van onszelf? Maar
nee, dat selfbewus is een vertaald Engels
leenwoord en betekent door de bank
genomen: ‘verlegen’. Waardoor je als
vertaler een totaal verkeerde karakteristiek van iemand kunt geven. En al eens
gehoord van ’n bakkie wat luier? Nee,
dat staat niet voor een pick-uptruck met
een menselijke eigenschap, maar een
met een stationair draaiende motor.
Over het algemeen vinden Nederlanders het Afrikaans een heel mooie, lyrische taal. Niet voor niets is Elisabeth
Eybers in ons land zo’n geliefde dichter.
Maar ook de gewone spreek- en schrijftaal heeft in onze ogen en oren veel
poëtische elementen. Hoe komt dat?
Het lijkt alsof het Afrikaans rijk is aan
stijlfiguren. Die ontstaan door een afwijking van vorm of inhoud. En dat is
precies wat het Afrikaans in teksten en
taalgebruik doet. Als u leest: die eenselwige landskap, denkt u dan ook: wat
een schitterende metafoor? Ik deed dat
wel. Sprakeloos van bewondering. Maar

gelukkig was daar het woordenboek.
Eenselwig betekent gewoon: ‘saai’.
Hoorde ik niet een PVV’er roepen dat
Afrikaans Nederlands is? Nou, vergeet
het maar. Afrikaans is een zelfstandige,
krachtige, onafhankelijke taal, maar
tegelijkertijd geheimzinnig en zoet als

een ‘spookasem’!

Riet de Jong-Goossens
Riet de Jong-Goossens ontving de Mar
tinus Nijhoff Prijs 2010 vorig jaar maart
tijdens de manifestatie ‘Nederland ver
taalt’. Ze kreeg de prijs, een bedrag van
35.000 euro, voor haar vertalingen van
Zuid-Afrikaanse literatuur naar het Ne
derlands. De Nijhoff Prijs is de belang
rijkste Nederlandse vertaalprijs; hij
wordt sinds 1955 jaarlijks toegekend
door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De Jong-Goossens (1937) heeft tien
tallen boeken vertaald van schrijvers als
Ingrid Winterbach, Koos Prinsloo en
Marlene van Niekerk. “Daarmee heeft
zij een groot deel van de Zuid-Afrikaan
se literatuur voor het Nederlandse
publiek ontsloten”, aldus de jury.

Trainingen Taaladviesdienst
Dit voorjaar geeft de Taaladviesdienst
van Onze Taal weer taaltrainingen voor
mensen die veel met taal werken, of
andere geïnteresseerden.

Spellingtraining
Deze cursus behandelt in één dag alle be
langrijke aspecten van de Nederlandse
spelling, zowel de hoofdregels als de lastige
details. Werkwoorden, samenstellingen,
hoofdletters en accenten – alles komt langs
in gevarieerde oefeningen. Uw spellingkennis en uw spellinggevoel zijn na deze
dag weer helemaal aangescherpt.
Plaats en datum:
Amsterdam
zaterdag 10 maart
Amsterdam
dinsdag 3 april

Opfristraining
Leestekens, grammatica, spelling: alle veel
gestelde vragen over de belangrijkste taalon
derwerpen worden in één dag beantwoord.
Aaneenschrijven, enkelvoud of meervoud,
verwijswoorden, aanhalingstekens: na deze
training maakt u sneller de juiste keuze.
Plaats en datum:
Amsterdam
donderdag 12 april
Zwolle
woensdag 25 april
De cursussen duren van 10.15 tot 16.00 uur
met een lunchpauze. Het cursusmateriaal,
waaronder een boek, is bij de prijs inbegre
pen. Leden van Onze Taal betalen € 135,–,
niet-leden € 170,–. U kunt u aanmelden via
cursus@onzetaal.nl of 070 - 356 12 20. Meer
informatie: www.onzetaal.nl/taaltrainingen.

Iktionaire

V

Succesvolle
verbinding

eel webwinkels bieden de mogelijkheid om “de status van je bestelling te volgen”, een kijkluikje in de virtuele pijplijn. Meestal wacht ik
gewoon tot mijn pakje bezorgd wordt, maar laatst vroeg ik me af
waar een Bol.com-boek bleef. Ik klikte op het kijkluikje en ontving de melding
dat mijn boek dan-en-dan zou worden “uitgeleverd”.
Ik twitterde er iets over, en niet lang daarna reageerde Bol.com, met excuses en de vraag waar ik die formulering precies was tegengekomen. Dat heet
‘webcare’: bedrijven speuren het internet af op hun eigen naam, om te zien
hoe zij over de tong gaan. Dat excuus vond ik een beetje overdreven, maar
wel begrijpelijk, gezien de talrijke reacties op mijn tweet. “Dan moet dat boek
wel iets heel ergs gedaan hebben”, “Hebben wij wel een uitleveringsverdrag
met Bol.com?” – dat soort grappen.
Wat bedoelde Bol? ‘Verstuurd’ denk ik, al is dat ook een rekbaar begrip, als
je erover nadenkt. Voor de een is een brief verstuurd als hij zijn handtekening
zet, voor de ander pas als hij die plastic tandjes van de brievenbus op de rug
van zijn hand voelt. Uitleveren – het is zoiets als ‘the check is in the mail’: het
boek is de deur uit, en dat noemen we ‘geleverd’. Opleveren, aanleveren, inleveren, doorleveren, uitleveren: leveren is een ‘prepositionizer’, een voorzetseljager.
Softwaretaal. Interfees. Je klikt en er verschijnt een mededeling, een
woord, een ‘prompt’. Je vraagt je af hoe die taal tot stand komt. Zijn daar afspraken over? Tekstschrijver voor software, bestaat dat beroep? De digitale
ghostwriter? Heeft Windows een hoofdredacteur?
Als je op een iPhone of iPad ergens mee wilt stoppen, moet je de button
“gereed” aanklikken. Wie heeft bepaald dat het ‘gereed’ moet zijn, en niet
‘klaar’? Of ‘sluit af’, of ‘einde’ of ‘exit’?
‘Bent u gereed?’
‘Ja James, breng me een sigaar.’
Druk op het verkeerde knopje van de dvd-speler en hij zegt: “Deze bewerking wordt door de disk niet ondersteund.” Dat is interfees voor: ‘Dit kan niet.’
Wie heeft die zin bedacht? Bewérken? Ik wil helemaal niks ‘bewerken’. En
dat ondersteunen – dat is echt zo’n softwarewoord geworden. Audio- en videoformaten worden door bepaalde apparaten ‘niet ondersteund’. “Het branden
van dvd-schijven wordt door de Windows mediaplayer niet ondersteund.”
“iPad 2: geen ondersteuning 4G.” Alsof er principiële bezwaren in het spel zijn.
‘Alles goed en wel, maar dat kan ik echt niet ondersteunen. Daar zoek je maar
een ander apparaat voor.’
Waar het om draait is ‘kunnen’. Wat jij wilt, dat kán niet, maar toegeven dat
iets niet kan, ligt in de hightech-branche blijkbaar een beetje gevoelig.
Daarom gebruiken ze het woord succes ook zo vaak, denk ik. Als de promptschrijver ’s ochtends naar zijn werk gaat, denkt hij vast niet: “Ik heb met succes de deur achter me dichtgetrokken, toen heb ik met succes de fiets genomen en op die fiets ben ik met succes de straat uit gereden’, maar als je via
zijn software het internet op gaat, staat er: “Er is met succes verbinding
gemaakt.” Als ik online de Volkskrant ga lezen: “U bent met succes ingelogd.”
Het mailprogramma: “Het bericht is succesvol verzonden.”
Wow. Ergens in het netwerk klinkt een virtueel applausje, voor de uitzonderlijke prestatie die hier geleverd werd.
‘Er is met succes verbinding gemaakt. Zó goed zijn wij. Dat u het weet.’
‘De verzending is geslaagd.’
Moeder en de kinderen staan rond het scherm gedrongen, armen angstig
om elkaar heen, zoals je dat vroeger zag bij maanreizen, wachtend op het verlossende woord: missie geslaagd, capsule geland.
Oef! Och, ze zijn zo knap tegenwoordig.

Jan Kuitenbrouwer

t

Toen in ...
februari 1952

Bengaals
bloedbad
Redactie Onze Taal

Z

estig jaar geleden, op 21 februari 1952, eindigde een taalstrijd aan de andere kant van
de wereld in een bloedbad. De staat
Pakistan beleefde in dat jaar zijn eerste lustrum, maar reden voor een
feest was er niet. Er heerste verdeeldheid alom. Allereerst was er simpelweg een geografische verdeeldheid,
want tussen het oostelijke en het
westelijke gedeelte van Pakistan lag
het hele noorden van India (ca. 1500
km). Maar ook in taalkundig opzicht
waren de verschillen enorm. In het
westen werd vooral Urdu gesproken,
in het oosten vooral Bengaals.
Dat de Pakistaanse regering in
1948 uitsluitend het Urdu tot de
landstaal van Pakistan bombardeerde, schoot de tientallen miljoenen
Bengaals-sprekende Oost-Pakistanen
vanzelfsprekend in het verkeerde
keelgat. Die onvrede kwam op 21 februari 1952 tot een bloedige climax.
De politie opende het vuur op een
groep demonstranten, waardoor
zeker vier mensen om het leven kwamen.
Inmiddels is dat oosten van Pakistan een zelfstandige staat: Bangladesh, waar de martelaren van 1952
nog altijd geëerd worden. Zo is 21
februari er een nationale feestdag. En
het is Bangladesh zelfs gelukt er een
internationale gedenkdag van te maken. Op Bengalees initiatief besloot
de Unesco in 1999 dat 21 februari
voortaan ‘Internationale dag van de
moedertaal’ is, de dag waarop mensen er wereldwijd van doordrongen
moeten worden dat iedere moedertaal gekoesterd moet worden – dat
mede om te voorkomen dat de kleinste talen uitsterven.
Voor dat laatste hoeft het Bengaals
overigens niet te vrezen. Het is als
officiële taal van het dichtbevolkte
Bangladesh met 189 miljoen sprekers
de op vier na grootste taal ter wereld,
direct na het Chinees, Engels, Spaans
en Arabisch – maar mijlenver voor
het Urdu. Die taal staat met 58 miljoen sprekers (vooral in het huidige

Pakistan) op de 22ste plaats.
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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

Bagagedrager

in allerlei Nederlandstalige liedjes, oud en nieuw.



Barb i e

De eerste die we tegenkomen is duorapper Gers Pardoel, die ons in een snel
uitgesproken monoloog vertelt van zijn
eerste fietsliefdeavontuur. Hij neemt
een meisje mee van wie hij de naam
nog niet kent, “maar je lijkt op Barbie”.
Waarom neemt hij haar mee? Hij weet
het niet eens zeker. Ligt het aan die “vijf
Bacardi” die hij gedronken heeft? Aan
haar mooie “face”? Of, dat kan ook, aan
haar “mooie en o zo grote reet”? Het bezwaar van zo’n reet is dat die mogelijk
niet “past op m’n bagagedrager”. Het
klinkt weinig liefdevol. Uit het vervolg
blijkt dat zij zich een beetje aan hem
heeft opgedrongen. Gers neemt haar
mee naar huis, en ze brengen samen de
64
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nacht door, maar wat blijkt de volgende
morgen? “Het was niet te geloven, / die
chick die was weg en had me voorgelogen, / en ik had d’r nog wel zo lekker
genomen, / maar, eindstand, had ze
m’n fiets gestolen.” Gers zegt er verder
niks over, maar het lijkt me dat wij hier
allemaal wel wat van kunnen leren: pas
op voor Barbies, pas op voor Bacardi’s,
pas op voor liftsters.
Dan meldt Sef zich weer, met zijn opgewekte opstaprefrein – en het lied gaat
vrolijk verder. Opnieuw komt Gers aan
het woord, met een nieuw verhaal over
een bagagedragerverovering. Deze keer
lijkt het meisje niet op Barbie, maar op
Nikki. Ook deze keer heeft Gers het nodige gedronken. “Barbie” rijmde op “vijf
Bacardi”, “Nikki” rijmt op “vijftien whisky”. Maar verder zijn er vooral verschillen. Deze Nikki-achtige is slank. Met
Nikki wil Gers niet naar huis, maar
“naar een plek ergens hier ver vandaan
/ naar Parijs of naar Rome of naar Milaan, / of als ET op een fiets helemaal
naar de maan.” Aan het Barbie-meisje
vertelde Gers nog “wat je van mij wil
horen”, aan het Nikki-meisje vertelt hij
“wat je niet wil horen”. We weten niet
hoeveel tijd er is verstreken tussen Barbie en Nikki, maar we kunnen wel zien
dat Gers veranderd is. Hij is nu, zegt hij
zelf, “oprecht” en “de rest kan me niet
schelen”. Hij weet nu dat zijn vroegere
vrienden niet deugden. “Zij waren nep
en ze wilden me breken.” Dat zal hem
met deze Nikki niet overkomen. En dan
volgt het grootste compliment dat hij

haar kan geven: “Jij past precies op m’n
bagagedrager.” Dat is Gerspardoels
voor: wij zijn voor elkaar geboren, met
jou wil ik de rest van mijn leven doorbrengen.


Donnie

Met deze liefdesverklaring zou het lied
kunnen eindigen, maar dat zou een wel
heel braaf besluit zijn. Dus meldt Sef
zich weer met zijn refrein, en met een
eigen monoloog die het verhaal van
Gers van een ironisch tintje voorziet.
Sef vertelt dat hij vanavond een donnie
(straattaal voor ‘tien euro’) heeft uitgegeven, en dat is “de best bestede donnie
van m’n leven”. Daarmee heeft hij namelijk van een junk een fiets gekocht.
Wij denken dan meteen dat dit de fiets
van Gers is, die die dikke Barbie van
hem heeft gestolen, maar we kunnen
niks bewijzen. Sef is maar wat blij met
zijn nieuwe fiets, maar nog blijer met
het nieuwe meisje dat hij daarmee heeft
kunnen veroveren. Ze ziet er geweldig
uit: “hoge hakken, rooie lakken, zo sexy,
zo’n klasse.” Zou dit dan ook Barbie
kunnen zijn? We krijgen het niet te horen. Sef kan haar een geweldig aanbod
doen: “Meisje, ik heb een plekje vrij op
mijn Gazelle.” En hij kan haar nog allerlei andere voorstellen doen voor de rest
van de nacht, maar hij kan nu ook zijn
mond houden. “Beter zeg ik niks.” Mooi
einde voor een lied. En zo rijdt hij zwijgend de nacht in: een ridder op zijn gestolen stalen ros, met zijn hooggehakte

roodgelakte prinses achterop.
Foto: Topbillin’

I

k schoot meteen in de lach toen ik
de eerste woorden hoorde, lekker
vlot uitgesproken door rapper Sef:
“Spring maar achterop bij mij”, korte
pauze, “achter op m’n fiets.” Het klonk
vrolijk, en er zat een ondertoon van
droge humor in. Sef weet zelf ook wel
dat het niet zo stoer is om een meisje
mee achter op je fiets te vragen. Een
echte ridder gebruikte daarvoor vroeger
een paard. Later werd dat, afhankelijk
van tijd, plaats en nettomaandinkomen,
een brommer, een scooter, een motor –
of een auto. In hiphopkringen vervoert
de uitnodigende partij het meisje bij
voorkeur in een snelle, ruime, glimmende, liefst goed verende slee, voorzien van een krachtige muziekinstallatie. Men spreekt ook wel van een neuksloep. Maar zo’n praalwagen heeft Sef
nog niet. Hij heeft haar niets anders te
bieden dan de bagagedrager van zijn
fiets.
Wat rijmt er op fiets? Het antwoord
volgt meteen, in hetzelfde vlotte tempo,
en op dezelfde droge toon: “En ik weet
nog niet waar we naartoe gaan samen,
/ maar dat boeit me ook helemaal
niets.” Daarmee is het refrein, en ook
meteen het thema van dit lied gegeven.
Dit is een ‘invitation au voyage’, een uitnodiging om mee op reis te gaan, het
avontuur tegemoet. De uitnodiging
geldt voor het meisje, maar ook voor
ons, luisteraars. Wij springen bij de zanger achterop, hij zet af en rijdt weg, zijn
liedje in.

Rapper Gers
Pardoel.

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.

bruskeren
brusqueren
bruuskeren
collega-electricien
collegaelektricien
collega-elektricien
eiselijk
ijselijk
ijsselijk
het is geüpdate
het is geüpdatet
het is ge-updatet
stiekemerd
stiekumerd
stiekummerd

Het nieuwe pinnen

B

B. Vergroot uw woordenschat
1. badinerend
a. minachtend
b. nonchalant
c. verplichtend
2. kantonnier
a. griffier bij kantongerecht
b. militair die het geschut bedient
c. stratenmaker
3. sacrilège
a. heiligenverering
b. heiligschennis
c. opoffering
4. seculier
a. in de tweede plaats komend
b. niet-kerkelijk
c. veilig

C. Zoek de fouten
1. De avantgardistische fotocollage die
van uit een roodpluchen fautuil aan
schouwd kon worden, kenmerkte
ondermeer door een gepassioneerd
trendy kleurgebruik met veel pastel
len schakkeringen.
2. Hoewel het werk als geheel heel
21ste eeuws oogde, waren de leerapplikaties en de gedetaillleerd uitgewerkte pop art effecten duidelijk
een reminiscentie aan de jaren ’60.

ekentenis: ik ben een taalliberaal. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld
niet tegen Engelse woorden in het Nederlands ben. En ik vind het
bijvoorbeeld ook niet heel erg, of heel zorgelijk, dat het lidwoord
het aan het verdwijnen is en wordt overgenomen door de. Als in: de paardje,
de meisje, de huis.
Dat komt allemaal doordat ik in mijn studietijd het boek Language
Change: Progress or Decay? moest lezen. Een Engelse titel, sorry voor sommige lezers. Het boek was er alleen in het Engels. Maar de vertaling zou
dus zijn geweest: ‘Taalverandering: vooruitgang of verval?’
Alleen al die vraag: vooruitgang of verval, vond ik een enorme eye-opener. Taalverandering hoefde dus niet, zoals veel mensen zeggen, en zoals
veel boze ingezondenbrievenschrijvers altijd maar weer betogen, per se
slecht te zijn. Taalverandering is een natuurlijk proces. Ooit vonden Nederlanders het misschien vervelend dat het Franse woord horloge hun taal was
in geslopen. Maar nu, duizenden jaren later, vinden we horloge toch vrij
normaal. In ieder geval normaler dan polsuurwerkje.
Enfin – om met een beroemde Nederlandse columnist te spreken. Ik zit
dus niet zo met exotische invloeden of andere veranderingen in de taal.
Maar een taalverandering waar ik echt niet tegen kan, is “het nieuwe
pinnen”. Ja, wist u dat nog niet? Het woord, of merk, pin is overheidshalve
uit de taal gegooid. Je mag niet meer spreken van ‘pin’, je moet spreken van
‘het nieuwe pinnen’. Omdat dat heel anders is. De pinpas gaat in een andere sleuf. En de sleuf leest een chip, in plaats van een magneetstrip. En daarom mag het woord pin niet meer.
Van zo’n opgelegde taalverandering word ik, excusez le woordgrap, pinnig. Ten eerste: hoe moeten we hier een werkwoord van maken? Pin werd
al gauw, en logisch: pinnen. Maar wat maak je voor werkwoord van het
nieuwe pinnen? ‘Kan ik hier het nieuwe pinnen doen?’ ‘Mag ik even het
nieuwe pinnenen?’ ‘Ik wil graag betalen middels het nieuwe pinnen.’ Allemaal even verschrikkelijk.
Ten tweede: hoelang blijft iets nieuw? Over een jaar vinden we het niet
zo bijzonder meer dat we die pinpas in die andere sleuf steken. Het nieuwe
is er dan dus wel af. Maar dan heet het nog steeds ‘het nieuwe pinnen’.
Of zou de overheid dan verordonneren dat we het nu ‘het oude pinnen’
moeten gaan noemen?

Aaf Brandt Corstius

D. Extra
Maart wordt ook wel de ‘lentemaand’
genoemd. Zet de volgende maandbijnamen in chronologische volgorde:
bloeimaand, grasmaand, herfstmaand,
hooimaand, lentemaand, louwmaand,
oogstmaand, slachtmaand, sprokkelmaand, wijnmaand, wintermaand en
zomermaand.
De antwoorden vindt u op bladzijde 71
van dit nummer.
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Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

Onderzeese
heuvels en dalen

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.

W

elke namen kom je tegen
als je met de vinger over
de landkaart gaat? Dat is
de vraag die telkens centraal staat in
deze rubriek. Maar de wereld houdt
natuurlijk niet op bij de kust. De grote
lappen blauw op diezelfde kaart geven
zeeën en oceanen weer, die op de
bodem ook hele landschappen herbergen, inclusief pieken en dalen, en ook
die hebben allemaal een naam.
Hoe nóém je dan een ‘heuvel’ als die
onder de zeespiegel ligt? Of een onderzees ‘dal’? Hebben we daar in het Nederlandse en Vlaamse kustgebied speciale aanduidingen voor? Woorden die
op het vasteland niet voorkomen? Nauwelijks. Wie een zeekaart bestudeert
zonder te weten dat het om een zeekaart gaat, zou heel makkelijk kunnen
denken dat hij naar een landkaart
tuurt. Zeker, er liggen opvallend weinig
steden, dorpen, wegen en spoorlijnen,
maar in de namen van de onderzeese
heuvels en onderzeese dalen zitten
meestal herkenbare elementen.


D i ep

Een onderzeese verhoging wordt vaak
aangeduid met rug of bult. Even ten
noorden van de Afsluitdijk liggen de
Javaruggen, die dus wat de naam betreft het onderzeese broertje zijn van
de Hondsrug in Drenthe. En neem nu
de Keizersbult. Die is volgens de Engelstalige site Chinci “dunbevolkt met
0 inwoners per vierkante kilometer” –
niet zo vreemd als je bedenkt dat de
Keizersbult een kilometer of twintig ten
westen van Den Helder ligt, vijftien
meter onder NAP. Daarmee is het de
onderzeese tegenhanger van diverse –
wel bewoonde – dorpen die naar een
‘echte’ heuvel genoemd zijn: De Bult
(Groningen, Friesland en Overijssel),
Mosbulten (Noord-Brabant), Schaapbulten (Groningen) en Zandbulten
(Friesland).
En een onderzees ‘dal’, een langwerpige inzinking van de zeebodem? Heet
dat ook ‘dal’? Nee. Maar er zijn wel
woorden voor die, wat betekenis betreft, dicht in de buurt komen. Neem
nu diep, zoals in de naam van het
Marsdiep, tussen Den Helder en Texel.
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We kennen dat diep vooral van het Hollands Diep, de grote zeearm in ZuidHolland, waar diep zoveel betekent als
‘plaats waar het water diep is’.
En als je met de veerboot van Harlingen naar Vlieland vaart, ligt op een gegeven moment recht onder je, tien meter onder de zeespiegel, de Blauwe
Slenk. Slenk is een geologische term:
het is een dal dat – meestal op het vasteland, maar soms ook onder de zeespiegel – is ontstaan door bewegingen
in de aardkorst. Een bekend voorbeeld
is de Grote Slenk, 6000 kilometer lang,
die van de Jordaan tot de grote Afrikaanse Meren loopt. In Nederland kennen we, een paar maatjes kleiner, de
Roerdalslenk.


S pru it

Tot nu toe leek het allemaal logisch:
wat hoger ligt dan de omgeving, draagt,
óók als het onder de waterspiegel ligt,
een naam als bult. En wat extra diep
ligt, heeft een naam als slenk of diep.
Maar bij sommige onderzeese ‘dalen’ is
er iets vreemds aan de hand. Die hebben een type naam dat op het vasteland
aan rivieren of kreken voorbehouden is.
Waarmee dus bijna gesuggereerd wordt
dat het hier gaat om waterlopen onder
de zeespiegel. Neem het Scheurrak, een
vaargeul in de Waddenzee. Op het vasteland is een rak een rechtgetrokken
stuk van een rivier; denk maar aan het
Damrak, het kaarsrechte stuk Amstel
tussen de Dam en het IJ. En inderdaad,
ook het Scheurrak oogt op de kaart
redelijk recht.
Nog een voorbeeld: de aanduiding
gat, die op het vasteland een geul of
kreek kan aanduiden (of de monding
daarvan), zoals in de naam Hellegat (op
verschillende plekken in Nederland en
België). De veerboot van Holwerd naar
Ameland vaart, kort voordat hij in Nes
aanmeert, over het Kikkertgat. En om
nog even in de buurt van Ameland te
blijven: ten zuiden van dat eiland liggen
de Noorderspruit en de Zuiderspruit.
Spruit is een woord voor ‘rivier’ dat in
Nederland zelf verdwenen is, maar in
Zuid-Afrika nog voortleeft en ook in
plaatsnamen voorkomt, zoals in Nelspruit.

Diepen, balgen en gaten nabij Texel, 1584.
Uit: Nieuwe spiegel der zeevaart, B.C. Damsteegt,
tweede druk, 2001.



M a r i a n e nt ro g

Toch zijn er ook ‘echte’ onderzeese namen: namen die géén pendant hebben
op het vasteland, maar uitsluitend een
onderzees bestaan leiden. Bijvoorbeeld
trog, bekend van de Marianentrog, de
diepste plek in de oceaan. Een ander
voorbeeld: het woord balg, voor een onderzeese geul, dat voorkomt in namen
als Wierbalg (bij Wieringen) en Dove
Balg (vlak ten noorden van de Afsluitdijk). Oorspronkelijk was een balg overigens helemaal geen geul maar juist
het omgekeerde: een zandbank. Dat
blijkt uit de etymologie: het woord is
verwant met het verdwenen werkwoord
belgen, dat ‘opzwellen’ betekende. In
zijn boek Nederlandse waternamen
(1955) zette M. Schönfeld glashelder
uiteen hoe dat zo gekomen is. Toen het
woord balg als gewoon woord in onbruik geraakt was, werd men onzeker:
sloeg balg nu op de zandbank of juist
op de geul? Het pleit is beslist: de
geul heeft het gewonnen van de zand
bank.

Horstlog

Gratis mailnieuwsbrieven

N

aast het tijdschrift Onze Taal geeft
het Genootschap Onze Taal ook een
aantal e-mailperiodieken uit. Iedereen
kan zich er gratis op abonneren.

Woordpost
Wilt u uw woordkennis vergroten of
verdiepen? Dat kan heel goed met
Woordpost, een e-mailnieuwsbrief die
Onze Taal sinds enkele jaren twee keer
per week stuurt aan nu al meer dan
13.000 taalliefhebbers. In Woordpost
wordt telkens een moeilijk of intrigerend
Nederlands woord uit een actueel be
richt besproken: betekenis, uitspraak en
herkomst. Gratis aanmelden kan op
www.woordpost.nl.

Taalpost
Wie op de hoogte wil blijven van wat er
zich op taalgebied zoal afspeelt, kan
eigenlijk niet zonder Taalpost. Al bijna
tien jaar is dat hét elektronische medium
voor actualiteiten over het Nederlands
en andere talen. De redactie (Erik Dams
en Marc van Oostendorp) maakt per
week drie edities vol taalnieuws, tips,
oproepen en links. Inmiddels heeft
Taalpost ruim 21.000 lezers. Gratis aan
melden: www.taalpost.nl.

TLPST
Vorig jaar is Onze Taal begonnen met het
uitbrengen van een derde gratis e-mail
nieuwsbrief: TLPST, het jongere zusje
van het fameuze Taalpost. TLPST wordt
speciaal samengesteld voor leerlingen
in de onderbouw van het voortgezet on
derwijs. Het verschijnt aan het einde van
iedere maand (behalve in juli en augus
tus). De taalnieuwtjes, taalweetjes en
taaltips in TLPST zijn heel bruikbaar als
materiaal voor docenten. Gratis aanmel
den: www.onzetaal.nl/TLPST.

Kan iemand dat
eens uitleggen?

M

enige moderne man ziet eruit alsof hij zich in geen zeven dagen
geschoren heeft. Vroeger was dat iets van landlopers en andere
marginale types, maar nu is het in de mode om eruit te zien alsof
je scheerapparaat kapot is.
Het zal wel weer overgaan, maar het blijkt er al iets langer te zijn. In 1995
sprak Karel van het Reve er al over, naar aanleiding van de baard van Yasser
Arafat: “eigenlijk is het geen baard, maar een soort ongeschorenheid”.
Ik houd er niet zo van. Mij zult u niet gauw over straat zien gaan met zo’n
slordig bakkes, want ik loop niet graag voor gek. Het ziet er namelijk niet uit.
Maar ik geef toe: kwaad kan het niet, geloof ik. Behalve fabrikanten van
scheerapparaten heeft niemand er echt last van. Ik koester mijn conservatieve afkeer van die ongeschoren koppen, met schaamhaar op hun wangen,
maar ik besef dat het meer zegt over mij dan over die Arafat-look.
Er zijn meer dingen waar ik een hekel aan heb. Bijvoorbeeld het royaal
gebruik van Engelse woorden in een Nederlandse tekst. Bij mij gaat u niet
veel Engels vinden. Hoewel ik graag Engelse boeken lees, probeer ik in mijn
geschriften alle Engels te vermijden. Waar mijn afkeer door komt, weet ik
niet. Leeftijd, opvoeding, opleiding, achtergrond, karakter, of van alles een
beetje?
Maar afgezien van mijn persoonlijke smaak: kan het kwaad? Ik bedoel:
objectief bezien? Zijn Engelse woorden in onze conversatie, in de krant of in
de reclame slecht, schadelijk, ongezond, gevaarlijk, gemeen of lelijk? Veel
mensen denken van wél. Er bestaan zelfs hele verenigingen die ten doel hebben “de invloed van het Engels terug te dringen”. En ook buiten die verenigingen is er een legioen Nederlanders dat strijdt tegen het Engels, of toch
zegt daartegen te strijden. Er is ook geen taalkundige die niet af en toe daarop wordt aangesproken: al dat Engels hier, daar moet iets tegen gedaan worden. Of rechtstreekser: doe er wat aan!
Maar waarom eigenlijk? Mijn persoonlijke afkeer laat ik gelden, maar net
als met die Arafat-baarden komt het niet in me op om deze ook aan anderen
te willen opdringen. Wat is er, objectief gezien, tegen die Engelse woorden?
Kan iemand dat eens uitleggen? Welke gevaren lopen we door die “invloed
van het Engels”? Welke belangen worden er geschaad door Engelse leenwoorden? Welk onrecht doen we wie aan? Wat zijn de gruwelen die ons te
wachten staan als we ons niet verzetten? Het is natuurlijk mogelijk dat ik in
mijn kortzichtigheid iets over het hoofd zie, maar ik zou op dit moment niks
kunnen noemen. Ik doe nu zo’n vijfenveertig jaar mee in de taalkunde, ik
ben in die jaren een onnoemelijke hoeveelheid anti-Engelse meningen tegengekomen, maar eerlijk gezegd heeft nooit eens iemand mij uitgelegd wat er
nou zo slecht is aan dat Engels. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar.

Joop van der Horst
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Aanbiedingen voor lezers
Nederlands wereldwijd

Rare woorden

‘Ruggespraak’
gebundeld

H

et Nederlands
heeft maar liefst
17.000 woorden aan
andere talen uitge
leend, en al deze
woorden – uit 138
talen – zijn terug te
vinden in een naslag
werk dat enig is in
zijn soort: nooit eer
der werden alle uitleenwoorden uit één
taal in één boek verzameld. Nederlandse
woorden wereldwijd vertelt hoe de woorden
in het buitenland terecht zijn gekomen, en
wat er vervolgens mee gebeurde.

Nu van e 64,95 voor e 32,50
Nederlandse woorden wereldwijd is versche
nen bij Sdu Uitgevers (gebonden, met stof
omslag en leeslintje, 768 blz., winkelprijs
 64,95). Prijs  32,50; voor België  35,-.
Bestelcode: Wereldwijd.

De vorming van
het Nederlands

H

et Calendarium van de 
Nederlandse taal
beschrijft de zo
genoemde exter
ne geschiedenis
van het Neder
lands, oftewel de
belangrijkste historische, cultuurhistori
sche en politieke gebeurtenissen in de
Lage Landen en de gevolgen hiervan voor
de taal. Wat heeft het Nederlands overge
houden aan de Romeinen, de Kruistoch
ten, de komst van Joden en zigeuners, de
walvisvaart en de Franse tijd?

Nu van e 26,95 voor e 17,–
Calendarium van de Nederlandse taal is een
uitgave van Sdu Uitgevers (gebonden, met
stofomslag, 338 blz., winkelprijs  26,95).
Prijs  17,–; voor België  19,50. Bestelcode:
Calendarium.

“R

Tijdelijk met

gratis

set kaarten

B

ehaspelen, onk, vek: jarenlang stond
NRC Handelsblad-essayist en -colum
nist Guus Middag in Onze Taal stil bij
dergelijke fascinerende, uit gedichten
afkomstige woorden. De verhalen achter
al die woorden beschreef hij op een heel
typerende manier: puntig, precies en
geestig.
De vijftig beste afleveringen uit dit
fameuze ‘Woordenboek van de poëzie’,
zoals de serie in Onze Taal heette, zijn nu
in aangepaste vorm bijeengebracht in een
boek: het Rarewoordenboek, dat onlangs
verscheen. Het is een must voor iedereen
die niet alleen over taal wil lezen, maar
tegelijk ook van taal wil genieten. Hugo
Brandt Corstius noemde het in NRC Handelsblad “de mooiste Nederlandse uitgave
die ik dit jaar zag.”
Bij elk raar woord zijn bijzondere typo
grafische kleurenillustraties gemaakt, die
het toch al fraai vormgegeven boek extra
aantrekkelijk maken. En dan ontvangt u
tijdelijk ook nog eens gratis een setje van
tien ansichtkaarten met afbeeldingen uit
het Rarewoordenboek.

Thuisgestuurd voor e 19,90
Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin
van Guus Middag. Verschenen bij Van
Oorschot (ingenaaid, 240 blz.) Prijs:
 19,90. België:  23,90.
Bestelcode: Rare woorden.

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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eptielen spotten
met Staatsbosbeheer”, “Training
ouderenmishandeling”,
“Gevreesd wegdek”. Al
meer dan twintig jaar
ontvangt de redactie
van het tijdschrift Onze
Taal maandelijks vele
knipsels met allerlei taalkronkels uit de
media. Alleen de grappigste worden gese
lecteerd voor de befaamde rubriek ‘Rugge
spraak’, achter op het tijdschrift. En de al
lergrappigste daaruit vindt u terug in het
nieuwe boekje Man schiet niet in knie. Om
duidelijk te maken wat er nu precies mis
gaat in al die taalkronkels, wordt de taal
kundige achtergrond van veelvoorkomen
de 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.

Zeemanstaal

W

igardus à Win
schooten, de
schrijver van het bijzon
dere woordenboek Seeman, was een ervaren
schoolmeester, die wist
hoe hij zijn gehoor bij de
les kon houden. Daar
door vormt de Seeman
niet alleen een waardevolle verzameling zee
manstaal uit een tijd dat ons land op dat ge
bied een wereldmacht was. Als lezer word je
door Winschooten bijna de zeventiende eeuw
in gesleurd door de vele anekdotes, de talrijke
voorbeelden van grove taal en volkstaal, en
zijn ondeugende grapjes. Zelfs erotiek en
taboewoorden 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.

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.

Compacte Schrijfwijzer

nie

uw

J

an Renkema’s
Schrijfwijzer is hét
adviesboek voor het
Nederlands. Gram
matica, spelling, stijl,
interpunctie, het
komt allemaal uitgebreid aan bod.
Deze bestseller is
er ook in een iets
beknoptere en hand
zamere versie: de Schrijfwijzer compact.
Daarin komen dezelfde onderwerpen aan
bod, maar de uitleg is teruggesnoeid tot
de essentie en bovendien zijn de theoretische achtergronden en de oefeningen
achterwege gelaten. Ideaal voor wie direct
aan de slag wil.
De compacte versie van de Schrijfwijzer
wordt niet meer uitgegeven; de laatste
exemplaren zijn nu nog te koop.

Van e 19,95 voor e 12,95
Schrijfwijzer compact is een uitgave van Sdu
Uitgevers (ingenaaid, 263 blz.) Prijs: € 12,95.
België: € 17,45. Zolang de voorraad strekt.
Bestelcode: Schrijfwijzer.

Taalcolumns digitaal

L

ydia Rood
verzorgt al
jaren een ge
sproken taalcolumn voor de
Wereldomroep.
Daarin geeft
ze kort maar
krachtig haar
mening over
het moderne Nederlands en de nieuwste
modieuzigheden daarin. De circa 120
columns zijn nu verkrijgbaar als e-book én
als luisterboek, onder de titel Hun verloedere
me taal, en beide kunt u nu bestellen in de
vorm van een zogeheten ‘e-booq’: een
presentabel doosje met een kaartje, met
daarop een downloadcode voor e-book en
luisterboek.

Thuisgestuurd voor e 9,95
Hun verloedere me taal is een uitgave van
PixelPerfect. Prijs:  9,95. België:  10,95.
Bestelcode: Lydia Rood.

ie de eerste be
ginselen van het
Duits onder de knie
heeft, krijgt vervolgens
al snel te maken met
allerlei typisch Duitse
zegswijzen. In het
idioomwoordenboek
Duitse uitdrukkingen,
spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen
en letterwoorden zijn 1500 gangbare uit
drukkingen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft de
betekenis ervan en de Nederlandstalige
pendant, verduidelijkt het gebruik met een
voorbeeldzin en geeft etymologische in
formatie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, 150 verkortingen en
130 letterwoorden. Bovendien zijn er voor
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek (van de Universiteit Luik) is in
Nederland alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.

Thuisbezorgd voor e 27,–
Duitse uitdrukkingen, spreekwoorden, ver-
gelijkingen, afkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Caroline Klein is een
uitgave van UCL (gelijmd, 250 blz.). Prijs:
 27,–. België:  31,50.
Bestelcode: Duits.

E

ind vorig jaar
verscheen er
een herziene editie
van het Witte Boek
je, waarvan de eer
ste druk in 2006 is
uitgekomen. Er zijn
een paar duizend
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
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.

1

Taalpuzzel

Duitse uitdrukkingen

W

Witte Boekje herzien

2
3
4

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

5

D

eze maand een ‘ruitpuzzel’. Vul per
6
omschrijving één woord of naam in.
7
Bij elk woord in de bovenste helft van de
ruit moeten dezelfde letters worden ge
8
bruikt als bij het woord erboven, plus één
9
extra. In de onderste helft verdwijnt juist
per woord een letter. Sommige omschrij 10
vingen zijn cryptisch of speels, en niet
11
alles is in een woordenboek te vinden.
Wilt u kans maken op de maandprijs,
12
stuur dan voor 5 maart de negentien
13
woorden naar puzzel@onzetaal.nl of naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag (o.v.v.
14
‘Taalpuzzel’).
1 stikstof; 2 plus; 3 dichtbije; 4 bezieling;
5 verlangen; 6 plaats in Gelderland;
7 voornaam van Franse schrijver wiens
achternaam zijn land in zijn eigen taal was;
8 tijdschrift; 9 Spaans eiland; 10 bezorgd
heid over woorden; 11 bloemenspraak die
klinkt als de achternaam van een VVDminister; 12 muzikale boom; 13 offertafels;
14 plaats in Overijssel; 15 oplettend; 16 “Mij
spreekt de blomme een ...” (Gezelle);
17 zangstem op het toetsenbord; 18 reeds;

19 beginletter.

15
16
17
18
19

De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie
spellen, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld door
spellenfabrikant Goliath. De winnaar van de puz
zel uit het januarinummer is Jan van Roosendaal
uit Koudekerke. De oplossing was vertaling; de
controleletters waren e en l.
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Suriname hanteert spelling-1954

S

uriname heeft na zijn onafhankelijkheid nooit de spellingwetgeving aangepast.
Daardoor bepaalt het Groene Boekje van 1954 daar nog steeds de officiële spelling, hoewel die spelling sindsdien twee keer is aangepast: in 1995 en 2005. Tot die
ontdekking kwam de Stichting Cultuureducatie per toeval toen zij het Surinaamse
staatsblad raadpleegde.
De stichting trok samen met de Nederlandse Taalunie, waarvan Suriname sinds
2004 geassocieerd lid is, aan de bel bij minister Moestadja van Binnenlandse Zaken.
Die reageerde verrast en beloofde beterschap: “Als verantwoordelijk ministerie voor
publicaties zullen wij het voortouw nemen en vooruitlopend op de officiële aanname de trend bepalen.”
Eigenlijk hadden de nieuwste spellingregels al bij de toetreding tot de Taalunie
ingevoerd moeten worden, maar dat heeft de vorige regering laten liggen. Helen
Chang, vertegenwoordiger van de Taalunie in Suriname, hoopt dat bij de volgende
herziening van het Groene Boekje, in 2015, de aanpassing “iets sneller gaat”

En verder:
Spatie De nieuwskop “Veel diarree gevallen in Nickerie” is na een verkiezing op de website
Signalering Onjuist Spatiegebruik uitgeroepen tot de ‘onjuiste spatie van 2011’.
Kindernamen Daan en Emma zijn de populairste kindernamen van 2011, zo blijkt uit cijfers
van de Sociale Verzekeringsbank. Twee jaar eerder behaalden deze twee namen ook al de
eerste plaats. Bij de verkiezing van 2010 voerden Sem en Sophie de lijst aan.

Tv-reclame in
het Fries

O

nlangs is voor het eerst een landelijke tv-reclame uitgezonden
waarin alleen maar Fries wordt gesproken. In het spotje, van autoruithersteller Carglass, legt de Friese
monteur Halbe het gemak van de
Carglass-service uit. Daarbij wordt hij
in het Nederlands ondertiteld.
Carglass wil op deze manier benadrukken dat het bedrijf overal in
Nederland ruitschade verhelpt. “In
dit geval is de eigen medewerker een
Friese servicemonteur die in Friesland
aan huis een sterretje repareert en de
taal van zijn klant spreekt”, aldus het
Carglass-persbericht.
De reclame viel niet overal in goede aarde: op de website FryskeFideos.
nl hebben twee Friezen de reclame
geparodieerd omdat ze “zich storen
aan het neerzetten van stereotypen en
het slechte uitvoeren van het Friese
taalgebruik”.

Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.						

Vondel-prijsvraag: uitslag
Redactie Onze Taal

L

aat u zich eens inspireren door de grote meester van het
zeventiende-eeuwse Nederlands, Joost van den Vondel,
en schrijf een gedicht in zijn trant. Die oproep deden wij in
het decembernummer van Onze Taal, waarin werd stilgestaan
bij de taal van Vondel – dit omdat Vondels drama Gijsbrecht
van Aemstel na jaren weer op Nieuwjaarsdag werd opgevoerd
in de Amsterdamse Stadsschouwburg.
We ontvingen zestien gedichten, wat niet veel lijkt, maar
wat voor een toch vrij specialistisch karwei als dit ook weer
niet heel mager is. Bovendien was het niveau hoog. Vrijwel
elke inzender wist wel raad met Vondels jamben (dat wil zeggen: afwisseling van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen), zijn rijm, zijn alliteraties en zijn toon. Sommigen
gebruikten zelfs een lettertype dat in die tijd gebruikelijk was.
De jury, bestaande uit de auteurs van de stukken over Vondel in het decembernummer (Olga van Marion en Ton van der
Wouden) en de redactie van Onze Taal, had daardoor de luxe
extra criteria te kunnen hanteren. Er kon bijvoorbeeld ook op
gelet worden hoe toegankelijk het gedicht was voor de hedendaagse lezer. En hoe aansprekend het onderwerp.
Het gedicht dat op al deze punten uiteindelijk het hoogst
scoorde, bestaat uit louter alexandrijnen (dat wil zeggen:
regels van zes jamben), en maakt ook overigens gebruik van
zo’n beetje al Vondels technieken; bovendien behandelt het
een actuele dramatische gebeurtenis in Amsterdam – net als
de Gijsbrecht in 1637 deed. De winnaar is Niels Blomberg, met
70
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zijn gedicht ‘In den Arena’; hij ontvangt het zeventiendeeeuwse woordenboek Seeman. Ook alle overige inzenders:
veel dank voor de fraaie gedichten.
In den Arena
Des Hooftstadts schuttery kent binnenmuurse stryd.
Heer Steven heeft den maght, doch raeckt dien spoedigh
quijt.
Heer Johan komt weldra, de held des morrend volks.
Heer Steven is bedught voor’t scherp des zwaerds en
dolcks.
Een slinkend aental is Heer Steven nog getrou;
Het zijn er nogh sleghts drie: twee mannen en een vrou.
Deez’ reghelreghte ramp dient in den kiem gesmoord.
Wie stopt ’s Heer Johans mars naar des Arenaes poort?
Men hoopt op Heer Louis, ’s Heer Johans aertsrivael,
Bij vriend en volk vermaert om kloecke, klaere tael.
Dit duyvelsdwaze plan snydt bitter weynig hout,
Door Johans volck verguysd, verboden door de schout.
Heer Steven leit zigh daar met bloedent hardt bij neêr.
Vaarwel betonnen burght, verwaght een andren Heer!
Heer Steven treckt zich t’rug, aenvaerdt zijn droevigh lot.
Heer Johan neemt zijn plaats, hij is Der Keerlen God.
Niels Blomberg

			



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

lders in dit nummer staat het
pleidooi dat Geert van Istendael
tijdens het Onze Taal-congres
hield voor het nauwkeurig aanleren van
de Nederlandse standaardtaal. Is dat
niet een achterhaald ideaal? Of heeft
iedereen er baat bij om het Standaardnederlands tot in de puntjes te beheersen?

Voorstander

Met talen is het als met de telefoon: hoe
meer gebruikers, des te meer plezier
hebben ze ervan. Daarom alleen al zou
het handig zijn als zo veel mogelijk van
de meer dan 25 miljoen personen die
zich van een soort Nederlands bedienen, ook de standaardtaal beheersen.
Elke nieuwe standaardtaalgebruiker kan
zo met al die anderen in contact komen.
En al die anderen zien de kring met wie
ze zonder moeite kunnen converseren
ook weer een beetje groter worden.
De standaardtaal heeft nog meer
voordelen boven andere variëteiten,

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 65)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
c. bruuskeren
c. collega-elektricien
b. ijselijk
b. geüpdatet
a. stiekemerd

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
a. minachtend
c. stratenmaker
b. heiligschennis
b. niet-kerkelijk

C. Zoek de fouten
1. avant-gardistische, vanuit, fauteuil, kenmerkte zich (of: werd gekenmerkt), onder meer,
pastelschakeringen.
2. 21ste-eeuws, leerapplicaties, gedetailleerd,
poparteffecten, pop-arteffecten, popart-effecten of pop-art-effecten, jaren 60.
D. Extra
Januari is de louwmaand (van ‘looien’), daarna
volgen sprokkelmaand, lentemaand,  grasmaand, bloeimaand, zomermaand, hooimaand,
oogstmaand, herfstmaand, wijnmaand, slachtmaand en wintermaand.

Hom of kuit

Moeten we ons inspannen voor
het Standaardnederlands?
zoals dialecten. Een standaardtaal heeft
bijvoorbeeld allerhande woordenboeken. Daardoor staan standaardtaalgebruikers er niet alleen voor als ze hun
woordenschat verder willen uitbreiden;
ze kunnen hun idioom steeds ijken aan
dat van een autoriteit, bijvoorbeeld als
ze een verschil van mening hebben.
Die woordenboeken voor de standaardtaal zijn meestal aanzienlijk dikker dan die voor andere variëteiten. Dat
is geen toeval. De rijkdom aan woorden
en termen is de vrucht van het feit dat
de standaardtaal al eeuwen het medium
bij uitstek vormt voor debatten over
alles wat in onze cultuur van waarde
wordt geacht, met alle subtiele onderscheidingen die daarvoor nodig zijn.
Kennis van de standaardtaal fungeert
dan ook voor immigranten en andere
buitenstaanders als een paspoort om
aan deze discussies te kunnen deelnemen.
Ten slotte werkt de standaardtaal
uniformerend voor de uitspraak, waardoor de kans op misverstanden aanzienlijk vermindert.

Tegenstander

Communiceren is een zaak tussen spreker en hoorder, schrijver en lezer. Welke
taalvariëteit ze kiezen, is hun zaak.
Daarbij spelen allerlei overwegingen
een rol. Natuurlijk wil de spreker of
schrijver (oftewel de zender) dat zijn
boodschap overkomt bij de hoorder of
lezer (de ontvanger). Maar dat is niet
het enige wat speelt.
Een andere overweging is dat er vaak
ook mogelijke ontvangers zijn bij wie
de boodschap juist niet moet aankomen. Of liever: bij wie moet aankomen
dat de zender aan hen geen boodschap

heeft. De gekozen optimale taalvariëteit
is dus zelden die welke door de meesten
beheerst wordt. Op grond hiervan gebruiken Hollanders, Friezen, Brabanders en Vlamingen vaak de standaardtaal niet, ook als ze die wel beheersen.
In de praktijk speelt ook efficiency
een rol. Zenders zijn geen toneelspelers
die pas tevreden zijn als de achterste rij
hun boodschap woord voor woord verstaat en begrijpt. Nee, ze zijn alleen
bereid om zich maar nét genoeg in te
spannen om de gemiddelde ontvanger
het – desnoods met een beetje moeite
van diens kant – te laten snappen.
Wie aldus verwacht in zijn leven weinig aan de standaardtaal te hebben, zal
zich daarvoor op school niet inspannen.
En dat is begrijpelijk. En wie weinig aan
de standaardtaal heeft, bijvoorbeeld
omdat hij denkt dat communicatie met
hem vooral het probleem van de ander
is, die zal aan het onderwijs in het
Nederlands geen belastinggeld willen
spenderen. Dat is zijn goed recht.
Wat vindt u ervan?
Moeten we ons inspannen voor het Standaardnederlands?
Geef voor 20 maart uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘We moeten ons inspannen voor
het Standaardnederlands’ of ‘We
hoeven ons niet in te spannen voor
het Standaardnederlands’ naar de
redactie van Onze Taal, Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. In de volgende

aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Eind vorig jaar kreeg een Rotterdamse dominee veel media-aandacht nadat hij het bijbel
boek Matteüs in straattaal had vertaald. Een goed idee, zo'n vertaling? Nee, vonden 108
van de 180 mensen die reageerden op de stelling van vorige maand – een ruime meerder
heid van 60%. Opmerkelijk is dat de voorstanders zich naar verhouding meer roerden op
het internetforum. Zij vinden de straattaal geslaagd, en wijzen erop dat de Bijbel sinds jaar
en dag vertaald en hertaald wordt. Eén inzender verhaalt over een experimentje waarin hij
de straattaalbijbelteksten voorlegde aan 65-plussers, die de directheid en eerlijkheid van
de taal zeer konden waarderen.
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(advertentie)

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

Zou het veroorzaakt worden door het Fran
se Il y a eu? Ik moet zeggen dat ik als halve
Belg dit gebruik van gebeuren in het zuiden
vroeger nimmer gehoord heb. Misschien is
het daar ook iets relatief nieuws.

Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Er gebeurde
Frans Rummens - Den Haag

M

ijn grootste taalergernis is vaak te ho
ren op tv, in het ochtendprogramma
Vandaag de dag in de rubriek ‘Weer en ver
keer’. Dan is het keer op keer: “Er gebeurde
een aanrijding …”
Ik las iets dergelijks ook in Spits, in een
artikel over pesten: “Voor haar is het daar
voor te laat, vindt ze. De pesterijen zijn al
gebeurd.” En in NRC Handelsblad stond: “De
massamoord in Rawagede kon daarente
gen gebeuren als gevolg van (…).” Allemaal
fout mijns inziens. In al deze gevallen dient
plaatsvinden gebruikt te worden.
Als je de uitdrukking googelt, vind je die
vooral op websites uit België:
-	 er gebeurde een energieaudit
(www.nieuwsblad.be)

-	 er gebeurde een uitgebreide enquête
(www.voka.be)

-	 er gebeurde een uitgebreide restauratie
(www.antwerpen.be)

-	 er gebeurde een uitgebreide adhesiolyse
(www.infectieziektebulletin.be)

Na
Jan M.L. Bosmans - Antwerpen

S

teeds vaker hoor en lees ik in de media
zinnen waarin de band tussen oorzaak
en gevolg is doorgeknipt. Ik heb het met
name over ongelukken of misdaden waarbij
mensen letsel hebben opgelopen ‘na’ de
gebeurtenis, zoals in “Vrouw gewond na
explosie in Amsterdamse woning”. De lezer
zou hier eigenlijk bij of door verwachten.
Ook constructies met omdat of doordat
verliezen snel terrein ten voordele van nadat. Woorden en uitdrukkingen als toen,
wegens en als gevolg van worden naar mijn
mening het slachtoffer van het om zich
heen graaiende na(dat)-isme.

Het nieuwe rood

nam duidelijk het jargon uit de modebladen
op de hak.
Maar meer en meer hoor ik de uitdruk
king in alle ernst gebruikt worden. Niet al
leen trendwatchers beweren dat grijs het
nieuwe wit is, maar het wordt tegenwoordig
ook op andere zaken toegepast. In het AD
las ik laatst dat de vrouw de nieuwe man is
en dat vleeseters de nieuwe rokers worden.
Het is een nietszeggende uitdrukking. Nog
even en het schaap is de nieuwe koe, de kat
de nieuwe hond en taal het nieuwe rekenen.

Tangconstructie
Hans Hermans - Heerlen

I

k zag laatst een opmerkelijk bord aan de
oever van de Maas. Met een vracht aan
woorden maakt een Belgisch ministerie
duidelijk dat het bij ongevallen niet aansprakelijk is. Tussen het deel af en wijst van
het werkwoord afwijzen staan maar liefst
21 andere woorden, waarvan één ook nog
eens met een flinke spelfout. Te gek voor

woorden!
Foto: www.opdegrens.eu – Hans Hermans

Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, ver-

Nicoletta Moerkerken - Rotterdam

T

oen ik in de animatiefilm WALL·E het zin
netje “blauw is het nieuwe rood” hoor
de, vond ik het nog grappig. Er werd mee
bedoeld dat als je echt trendy wilde zijn, de
rode outfit door een blauwe vervangen
moest worden. Het was ironisch, en het

Gesignaleerd
Als in
Eline Grothe - Nijmegen

S

teeds vaker hoor ik de combinatie als in.
En dan heb ik het niet over zinnen waar
in een vergelijking tussen twee zaken wordt
gemaakt, bijvoorbeeld in: “Dat is zo mooi,
(net) als in een sprookje.” Maar zoals het
gebruikt wordt in:
- Dat is zo mooi, als in fijn.
- Dat is zo mooi, als in indrukwekkend.
In mijn omgeving hoor ik het vooral jonge
vrouwen (18 tot 22 jaar) op die manier zeg
gen, dus ter nuancering, verduidelijking of
in de betekenis ‘ik bedoel’. Vaak gebruiken
ze het tijdens verweer in een discussie. Een
voorbeeld:
- Ik vind het echt zielig om dieren te slach
ten voor voedsel.

- Nee, daar ben ik het niet mee eens.
- Nee, maar ... Als in, dat ze zo veel stress
hebben in de aanloop naar de slachting.
Wellicht is het overgenomen uit het Engels
(as in), maar het kan ook kort zijn voor
‘zoals in de betekenis’.

rug: aangemoedigd door. Het lijkt erop dat
sponsors steeds meer willen verdoezelen
dat zij geld bijdragen. Waarom is mij niet
duidelijk.

Met iemand hebben
Esmeralda Klement - Den Haag

Supporters of sponsors
Rob van den Berg - Nijmegen

B

edrijven die evenementen of tv-pro
gramma’s sponsoren (vaak op het ge
bied van sport), lieten dat vroeger weten
door een vermelding als (hoofd)sponsor van
of gesponsord door. Later werd dit (mede)
mogelijk gemaakt door, gevolgd door (mede)
aangeboden door. Daarna kwamen vrienden
van en supporter van.
De laatste vondst van de reclametekst
schrijvers hoorde ik een paar maanden te

I

n mijn tijd (jaren tachtig en negentig) had
je verkering, een date, een relatie, in ieder
geval ‘iets’ met elkaar. Sinds enige tijd valt
het mij op dat voornamelijk jonge meiden
iets weglaten en dat er bijvoorbeeld wordt
gezegd: ‘Hij heeft met haar’, ‘Ik heb drie
maanden met hem’, ‘Wij hebben sinds een
jaar met elkaar.’ Ik vraag mij bij het horen
van dit soort zinnen iedere keer af wat men

dan heeft.
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Raymond Noë

InZicht

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

Managementcode

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

M

anagementjargon is vaak het onderwerp van spot. Er bestaan vele, weinig vlei
ende aanduidingen voor, zoals vaagtaal, beleidsbabbels, managementspeak en
bazenlingo. En de bijvoeglijke naamwoorden waarmee het managersjargon zoal
wordt omschreven, liegen er ook niet om: mistig, nietszeggend, onnauwkeurig, ontwijkend, dubbelzinnig, misleidend, enzovoort.
Ook de taalpublicisten Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar hebben niet zo’n hoge pet
op van managementspeak. Het is een groepstaal die de managers van elkaar napraten,
zo schrijven ze in De managementcode gekraakt, maar als je weet waar je op moet letten,
is die code volgens hen best te begrijpen. In hun boek fileren ze het woordgebruik (dure
woorden en buitensporig veel Engels), kijken ze naar de grammaticale aspecten (naam
woordstijl en lijdende vorm), en analyseren ze de populaire metaforen en sleetse beeld
spraak – die maar al te vaak verwordt tot een verzameling nietszeggende clichés.
Managers onderscheiden zich niet alleen in hun vocabulaire en stijl, maar ook door
het gebruik van verhalen en modellen – en ook die komen in het boek aan de orde.
De verhalen zijn vaak uitgewerkte metaforen, en ze worden ingezet om al dan niet ab
stracte ideeën te verduidelijken – bijvoorbeeld het verhaal van de gekookte kikker – of
om een groepsgevoel te creëren. Een vergelijkbaar hulpmiddel is het citaat, omdat dat
vaak in één zin de portee van een verhaal samenvat. Voorbeeld: “Als je enige gereed
schap een hamer is, ziet ieder probleem eruit als een spijker” (Abraham Maslow).
Modellen, ten slotte, gebruikt de manager om complexe processen te vangen – het
liefst “in een overzichtelijk figuur, bij voorkeur in primaire vormen, zoals een vierkant,
een driehoek of een cirkel”, zodat hij het gevoel krijgt dat de chaos beheersbaar is. “Een
model geeft de werkelijkheid een kader – en kaders daar zijn managers dol op.”

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

De managementcode gekraakt is een uitgave van Academic Service en kost € 19,95 (gelijmd, 168 blz.).
ISBN 978 90 5261 885 2

B rabant s -N ed erla n ds
woo rd enbo e k



Het Handwoordenboek
Brabants-Nederlands /
Nederlands-Brabants
geeft de Nederlandse
vertaling van zo’n 4300
woorden uit het Bra
bants (en vice versa). De
woordenschat is die van
het Noord-Brabants –
het Belgische Brabants is buiten beschou
wing gelaten. Bij ieder lemma worden de
betekenis en de woordsoort gegeven, en
als het woord geen algemeen Standaard
brabants is, wordt ook het gebied van her
komst (Meierij, De Kempen, De Peel, enz.)
vermeld. Het boek is samengesteld door Jos
Swanenberg, hoogleraar ‘Diversiteit in taal
en cultuur in Brabant’ aan de Universiteit
van Tilburg.
Handwoordenboek Brabants-Nederlands / Nederlands-Brabants is verschenen bij Uitgeverij Euro
pese Bibliotheek en kost € 14,95. (Gebonden,
255 blz.). ISBN 978 90 288 0215 5


Vi ss en i n d e  ta al

Zolang er al Nederlanders zijn, vangen en
eten ze vis, en het zal dan ook geen verba
zing wekken dat de meeste Nederlandse
woorden en uitdrukkingen die met vis en
vissen te maken hebben al heel erg oud zijn.
In zijn boek Vissen in de taal vertelt journa
list Frans Collignon over allerlei vistaal en
74
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gebruiken die met vis
sen en vis te maken heb
ben. Al die taal- en cul
tuurhistorische informa
tie is ondergebracht in
hoofdstukjes over onder
meer de karper, vis en
drank, visnamen, vis en
religie, en ‘schelden met
vissen door de eeuwen heen’.
Vissen in de taal is een uitgave van Kemper Con
seil Publishing en kost € 12,50 (gelijmd, 60 blz.).
ISBN 978 90 76542 63 8


Vo o r l e z e n

Onderwijzeres Katrien
Rotsaert vertelt in Mag
ik nog een verhaaltje alsjeblieft? van alles over
voorlezen: waarom het
goed is voor (kleine en
grote) kinderen, wat
goede voorleesboeken
zijn, waar je op moet
letten bij het voorlezen en hoe je het (nog)
leuker kunt maken. Voorts gaat ze in op het
voorlezen thuis, op school en in de biblio
theek, en op de voorleesdoelgroepen,
waarbij ze ook een pleidooi houdt voor het
voorlezen aan anderstaligen en bejaarden.
Mag ik nog een verhaaltje alsjeblieft? Voorlezen aan
kleine en grote kinderen is een uitgave van Acco en
kost € 17,50 (ingenaaid, 94 blz.).
ISBN 978 90 334 8619 7

Ta a l n o r m e r i n g i n d e ach tti end e
e eu w



Terwijl in de Noordelijke
Nederlanden in de acht
tiende eeuw de funda
menten werden gelegd
voor een nationale regu
lering van spelling en
grammatica, gebeurde
er in de Zuidelijke Ne
derlanden niet veel op
het gebied van taalnormering en stan
daardtaalvorming. Althans: dat is het beeld;
maar dat is niet juist, zo laat historisch taal
kundige Gijsbert Rutten zien in Een nieuwe
Nederduitse spraakkunst. In het zuiden was
die periode helemaal geen “schrale weide”;
de situatie was daar niet zo veel anders dan
in het noorden. In zijn boek beschrijft Rut
ten de taalnormen en schrijfpraktijken in
het zuiden, aan de hand van zowel al langer
bekende als nog niet eerder onderzochte
bronnen.
Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen
en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in
de achttiende eeuw is een uitgave van Vubpress
en kost € 25,–. (gelijmd, 266 blz.).
ISBN 978 90 5487 931 2


U it s pr a ak vo o r a n d e r s tali g en

In 2009 verscheen Uitspraaktrainer in de les
van Chris van Veen e.a., dat docenten Ne
derlands als tweede taal kunnen gebruiken
bij het aanbieden van spraaklessen aan an

derstaligen. Het boek
geeft instructieaanwij
zingen en bevat ook
oefenmateriaal, en het
biedt hulp bij de analy
se van uitspraakproble
men. Van dit boek is nu
een speciaal op de Bel
gische uitspraak van
het Nederlands gerichte versie verschenen.
De downloadbare uitspraakvoorbeelden
zijn ingesproken door onder anderen
Martine Tanghe, en de teksten zijn bewerkt
door Peter Schoenaerts. Het boek is ook te
gebruiken voor zelfstudie.
Goed gezegd! Uitspraak voor anderstaligen is
verschenen bij Standaard Uitgeverij en kost
€ 39,90 (gelijmd, 191 blz.).
ISBN 978 90 341 9442 8

En  verd er
 Hun verloedere me taal van Lydia Rood.
Columns over taalgebruik en taalverande
ring, zowel als luisterboek (de columns
werden geschreven voor de Radio Nederland Wereldomroep) als e-book, samen
te koop als ‘e-booq’. PixelPerfect
Publications, € 9,95. Het e-booq is te
bestellen op de website van Onze Taal:
www.onzetaal.nl/boeken.
 Niederländisch fürs Selbststudium. Cursus
Nederlands voor Duitstaligen zonder voor
kennis van het Nederlands. Geschikt voor
zelfstudie, maar ook voor leren in groeps
verband. De cursus leidt op tot niveau
A1/A2 van het Europees Referentiekader.
Prisma, € 34,99 (ingenaaid, 312 blz.,
2 cd’s). ISBN 978 90 00 30366 3

Ag enda
 21 februari. Internationale dag van de
moedertaal. Een dag lang aandacht voor
taalkundige en culturele diversiteit en
meertaligheid. Zie ook de rubriek ‘Toen
in …’ op blz. 63.
 23 februari, Leiden. Gratis lezing
‘Nederlands, goed en fout’ door Marc
van Oostendorp.
 8 maart, Leiden. Gratis lezing
‘Nederlands, plat en zangerig’ door
Marc van Oostendorp.
 9 maart, Alphen aan den Rijn. VMBO
Debattoernooi. Landelijk scholierenevene
ment waaraan zo’n veertig vmbo-klassen
meedoen.
 15 maart, Leiden. Gratis lezing
‘Nederlands en de migratie’ door Marc
van Oostendorp.
 20 maart, Ede. Congres ‘Lezen

Centraal’. Thema: lezen in het vmbo.

Voor meer informatie en meer evenementen

Foto: Iris Vetter

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

Naam Myrthe Aresvik.
Woonplaats Arnhem.
Geboren 12 oktober 1997.
Beroep Geen.
Opleiding Ik ben bezig met gymnasium+.
Hobby’s/vrije tijd Gitaar, toneel en
schermen.
Onze Taal-lid sinds Al zo lang als ik
me kan herinneren.
Waarom werd u lid? Omdat mijn
ouders het interessant vonden.
Andere tijdschriften Hitkrant en de
Donald Duck.
Krant De Gelderlander.
Televisie The Big Bang Theory, Glee.
Radio 538.
Boek Harry Potter.
Website 9gag.com.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
De achterkant.
Wat zelden? De rubriek ‘Vraag en
antwoord’.
Favoriete Onze Taal-artikel ‘Lingewaard is een bezoek meer dan waard’,
over slogans van dorpen, steden en
gemeenten.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Dat jongeren vaak hele
nieuwe woorden gaan gebruiken,
waarvan volwassenen dan geen idee
hebben wat ze precies betekenen.
Aantrekkelijkste taaltrend Ik vind
het altijd grappig om ouderwetse

woorden in moderne zinnen te gebruiken of gebruikt te zíén worden.
Ergerlijkste taaltrend Ik vind het
heel irritant als mensen half Engels en
half Nederlands praten.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Veel te vaak. Mijn vrienden
vinden mij soms zo irritant. Soms
noemen ze me zelfs “grammaticanazi”.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Ik zeg vaak dingen als ‘Ik
irriteer me daar zó aan.’
Beste taalgebruiker Jacques Vriens,
Tonke Dragt en Paul van Loon. Ik ben
opgegroeid met hun verhalen en ze
zullen altijd een plekje in mijn hart
hebben.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Ik zou als
eerste alle kleine grammatica-regeltjes
afschaffen, bijvoorbeeld de d/t-regel.
Lelijkste woord Überhaupt, alleen al
omdat het Duits is.

Mooiste woord Desalniettemin.

(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

zie www.onzetaal.nl/agenda.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

‘Duurzaamheid is heel belangrijk,
maar ik vind het belangrijker dat
mensen dood gaan van de honger.’
Het Parool

Smalle riem
voor dames met
metalen ogen.

Kim Jong-un gaf aan zijn nieuwe
baan als leider van Noord-Korea
onder meer invulling met inspecties
van een bouwplaats in Pyongyang en
het eten van de manschappen van de
Seoul Ryu Kyong Su 105 Tankdivisie.

Webwinkel Esprit

Buitenkans!
6 pers. bungalow
rustig gelegen
in bosbrand bij
Diever.

De Pers

Op Schiphol landden en vertrokken vorig jaar in totaal
circa 400.000 vliegtuigen. Dat gebeurt voornamelijk
tijdens de start en landing.

Landleven

Metro

Oman: niet perfect, koningin gaat wel
NRC Handelsblad over omstreden staatsbezoek

Als je een camera in het
hol van een ijsbeer stopt,
doodt ze de cameraman.

Dagblad De Limburger

AD

Foto: Emiel Kappert

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente loopt hier
echt de spuigaten uit, roept mevrouw Teunissen
boos door de telefoon. De Sevenumse heeft net een
blik door het raam geworpen en ziet het keukenafval door haar tuin dwarrelen.

In de omgeving van het
Jacques Urlusplantsoen zijn
rond 01.00 uur nieuwjaars
nacht vijf auto’s vernield. Een
daarvan raakte beschadigd.
Leidsch Dagblad

Schaap wil onverdoofd
slachten niet verbieden
VVD-senator Sybe Schaap ziet niets in de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren (PvdD) om onverdoofd slachten te verbieden.

Bordje bij Albert Heijn

IKON Kerknieuws

Kinderen of personen met onvoldoende kennis over en ervaring in de omgang met
het apparaat of met beperkte lichamelijke, sensorische of geestige vermogens
mogen het apparaat niet zonder toezicht (…) gebruiken.
Handleiding led-loep
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“Aanvalluh!”
Maaltijdwensen vroeger en nu

Namen van bejaardenhuizen
Op taalexcursie door Europa
Woorden van één medeklinker
Inburgeringsexamen in Nederland

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 en Woordspot
Zie www.woordpost.nl en
www.woordspot.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 32.000) 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
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“

Het idee dat er in de hoofden
van sprekers van verschillende
talen verschillende dingen
gebeurden – dat was
gewoonweg te revolutionair.

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

Anne Cutler (blz. 101)

”
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“Smakelijk!”
Oude en nieuwe eetspreuken
Wat zeg je als je met de maaltijd wilt
beginnen? ‘Eet ze’? Of misschien:
‘Aanvalluh!’? Een oproep in Onze Taal
leverde 163 reacties op, die samen een
beeld geven van oude en nieuwe eetspreuken. Christelijk, antroposofisch,
rijmend en ongerijmd – en opvallend
genoeg: dikwijls onsmakelijk.

Jaap de Jong

B

ij dingen die je elke dag doet,
horen vaak ook vaste taalformules. ‘Alsjeblieft.’ ‘Dank je
wel.’ ‘Geen dank.’ Of tegen bedtijd:
‘Naar bed, naar bed, zei Duimelot!’
‘Morgen is er weer een dag.’ ‘Truste!’
‘Slaap lekker.’
En al jong leer je dat het netjes is om
een maaltijd samen te beginnen. Het
gros van de tafelaars zegt waarschijnlijk
gewoon ‘Eet smakelijk’, maar in menig
gezin is er ook een ritueel: je vouwt je
handen voor een gebed of houdt elkaars
hand vast. Of er klinkt een lied, een
spreuk of een wens. Ook het einde van
een maaltijd wordt wel met formules
gemarkeerd.



S lo k j e s e n b ro k j e s

In ons protestants-christelijke gezin
konden de precieze formules variëren
80
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per maaltijd, maar altijd begonnen en
eindigden we met een gebed. Soms
in stilte, in andere periodes hardop,
soms werd er een kort lied gezongen
(“Vader wij danken u, Hemelse Vader
wij danken u”). Bij ontbijt en lunch –
als onze vader afwezig was – was een
door mijn moeder uitgesproken “Here
zegen deze spijze amen”, gevolgd door
ons gezamenlijk “Eet smakelijk” lange
tijd de standaardopening.
Mijn vader opende de warme maaltijd op zondag met een langer en gevarieerder gebed. Was hij goed geluimd,
dan kon hij ons na het gebed wel trakteren op een rijmpje: “Eet ze met hapjes, drink ze met slokjes en stik niet
in de brokjes.” En aan het eind van
de maaltijd, als ‘de tafel opgeheven’
moest worden, zei hij soms: “Ik ben
verzadigd en verkwikt en aanmerkelijk

aangedikt en voor de afwas niet geschikt.”
Bij mijn katholieke schoonfamilie viel
ik de eerste maaltijden bijna van mijn
stoel door het moordende tempo van
het gezamenlijke gebed. In mijn protestantse oren klonk dat als oneerbiedig afraffelen. In het grote gezin werd de gebruikelijke gezellige herrie dan bruusk
onderbroken door mijn schoonmoeder
die zei: “We gaan bidden.” Mijn schoonvader viel in met een Onze Vader, gevolgd door een weesgegroet en iedereen
viel hem direct bij met het rap geprevelde gebed. Klonk er dan “Amen”, dan
ging de onderbroken groepsconversatie
onmiddellijk verder; de onderbroken zin
“Maar je moet als je natuurkunde wilt
gaan studeren …” werd luidkeels afgemaakt: “… helemaal niet in Eindhoven
zijn.”


Smakeloze voo rt z e t ti n g

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
En voor wie van taal houdt, is er tijdens
de maaltijd in uiteenlopende kringen
veel verrassends te horen. Als er in een
bevriend 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 de Heilige Geest. Amen.”). In studentenkringen pikte ik “Eet smakeloos” op en “Eet
smakelbaar.” En halverwege de maaltijd
hoorde ik naast “Smakelijke voortzetting” ook kortweg “Smavo” of zelfs
“Smakeloze voortzetting.”
Dat smaakte naar meer. Een oproep
naar oude en nieuwe eetspreuken in het
decembernummer van Onze Taal leverde 163 reacties op, vaak vol nostalgie.
Die reacties – aangevuld met een paar
maanden participerende observatie
(ik bedoel: lang natafelen) – zijn onvoldoende voor een representatief
wetenschappelijk onderzoek. Maar
meer dan genoeg voor een bijzondere
verzameling voor lezers met een sterke
maag. Wat waren de opvallendste
bevindingen?
1. Velen zwijgen
Veel mensen zwijgen tijdens het eten.
Niet dat ze deel uitmaken van een zwijgende kloosterorde, maar “We beginnen
en eindigen niet zo gezamenlijk.” Ook
wordt er (zelfs in gezelschap) wel televisie gekeken of (zelfs in gezelschap)
gelezen tijdens het eten, waardoor het
van formules niet echt komt. Of “Beter
niets zeggen dan een nietszeggende
spreuk.” Maar daartegen werd ook
krachtig geprotesteerd. Zwijgen is onbeleefd, vindt die andere groep: “Alles
is beter dan niets zeggen!”

2. Bidden en danken neemt af
Hoewel in oudere én jongere gezinnen
nog steeds een of ander openingsgebed
of dankgebed klinkt, benadrukken veel
informanten dat ze dat vroeger deden
en nu niet meer. De gegevens zijn te beperkt om hieraan duidelijke conclusies
te verbinden, maar ik heb de indruk
dat deze gebruiken in protestantse en
pinksterbewegingkringen meer standhouden dan in katholieke.
3. Op zoek naar nieuwe rituelen
Sommigen missen die religieuze conventies en hebben daarom gezocht naar
nieuwe woorden en rituelen: “Samen
eten, samen delen van de overvloed;

zei onze opa altijd na het dankgebed.
En wij zeiden het na.”). Op smakelijke
voortzetting wordt door studenten ook
gevarieerd met “Smakeloze voortplanting.”
5. Veel ontleningen aan andere
talen
“Yt lekker” en “Lekker ite” (Fries),
“Bon appétit” (Frans), “Buon appetito”,
“Mangiare!” (Italiaans), “Guten Appetit”, “Ein gutes Miteinander”, “Mahlzeit”
(Duits), “Enjoy” (Engels), “Smaklig
måltid”, “Tack för maten” (Zweeds),
“Geniet die kos” (Afrikaans).
Een reactie luidt: “Mijn moeder komt
uit een familie met een Asjkenazische

Er blijkt een grote variatiebehoefte: “Smaak
etelijk nadien”, “Smeet akelig.” En na de
maaltijd: “Wel mag het je bekommen.”
samen eten, dankbaar weten dat het
groeien moet”, met als toelichting: “Wij
spreken dit als gezin sinds jaar en dag
uit als we aan tafel gaan onder het vasthouden van elkaars handen, soms met
de ogen dicht. Dat helpt om dagelijkse
besognes even achter ons te laten, gasten tastbaar in onze kring op te nemen
en om het besef door te laten dringen
dat we bevoorrecht zijn, omdat het niet
vanzelf spreekt dat er eten op tafel
staat.” Een ander gezin noemt het “humanistisch bidden”: “We zeggen drie
keer achter elkaar ‘Eet smakelijk allemaal!’, terwijl we elkaar de hand vasthouden. We doen dat als er eters op
visite zijn, al dan niet met wild handengeschud en -gebaar.” Veel ouders nemen
al oudere antroposofische spreuken over
of nieuwere formules van kinderdagverblijven. “Wij hebben gegeten, we
hebben gedronken, laten wij nu danken
wie ons dit heeft geschonken” (Dagopvang Het Wagenwiel, voor kinderen
van 1 tot en met 4 jaar).
4. Op vaste formules wordt vrolijk
gevarieerd
De meestgebruikte formules lijken: “Eet
smakelijk”, “Smakelijk eten” en “Goede
bekomst.” Tegelijk blijkt er een grote variatiebehoefte, die heeft geleid tot familietaal. Ironische versies, vaak gebezigd
door vaders en ooms, soms ook door
ondeugende oma’s en vrolijke tantes:
“Smaak etelijk nadien”, “Smeet akelig.”
En na de maaltijd: “Wel mag het je bekommen.” Of de verbastering “Melk uit
je kommetje” (met als toelichting: “Dit

achtergrond [Asjkenazische Joden zijn
Joden uit grofweg Duitsland en OostEuropa – JdJ] en haar moeder zei blijkbaar aan tafel ‘Schmackhaft ist Essen.’
Ik denk dat dit hoort te zijn ‘Schmackhaftiges Essen’, maar mijn moeder ontkent dat.”
Opvallend overigens dat er geen
Turkse of Arabische varianten bij de
inzendingen zaten.
6. Taboevarianten op spijsvertering
en stoelgang
Hoewel er doorgaans bij gezegd werd
dat het in strijd was met de etiquette en
de goede smaak, werden expliciete verwijzingen naar de spijsvertering met
graagte vermeld. (Tussen haakjes de
toelichtingen, ook van mijn informanten.)
- Knappe jongen die het eruit krijgt
zoals het erin gegaan is.
- Zo, ik heb het koffertje weer vol.
(“Zo sloot mijn schoonvader de maaltijd af. Vreselijk vond ik dat. Zelfs voor
de grap zal ik het nooit zeggen.”)
- Ik zit vol.
(“Schijnt tegenwoordig normaal gevonden te worden, hoewel ik (1938)
hem nog steeds niet vind kunnen.
Mijn kinderen (1973) vinden van
wel.”)
- Ik zit erop en kan er met de vinger
bie.
(Bie is Overijssels dialect voor ‘bij’;
“Werd vroeger bij ons thuis weleens
als grapje gezegd, maar kon natuur
lijk absoluut niet.”)
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- Dat we het maar binnen mogen houden. Deels. Tijdelijk.
- Dat het maar via een natuurlijke weg
mag afvloeien.
- Dat het zakken mag op de daarvoor
bestemde plaatsen.
- Dat het van geur, kleur en smaak veranderen moge.

-

Zonder alle inzendingen recht te kunnen doen, volgen hier nog enkele saillante voorbeelden van gebeden, rijmen
en complimenten aan de kok. Met een
waarschuwing voor expliciete taal.
Gebeden
- Here zegen dit eten amen.
- Als wij eten van het voedsel dat op
tafel staat, denken wij aan u, God,
want door u leven wij en bewegen
wij en zijn wij.
- Vader, Zoon, Heilige Geest / Wie het
vlugst vreet, heeft het meest.
- Kijk eens: lekker eten voor jou en ook
voor mij. God heeft ons niet vergeten
en daarom ben ik blij.
- Wij zijn hier bij elkaar. Het eten staat
al klaar. Maar eerst zingen wij samen: dank u wel God amen.
- Lieve God ik hou het kort, anders stelen ze het eten van mijn bord.
(“Bij mijn opa en oma moesten we
altijd bidden voor het eten. Deze zin
kwam af en toe als grap ertussendoor; dan lagen we met alle kleinkin-

-

-

-

Moja mbili tatu Karibu chakula.
(“Dit gedichtje gebruiken wij al jaren
met ons gezin. Vijf jaar geleden is het
Swahili erbij gekomen na onze reis
naar Tanzania.”)
Moeder aarde gaf het graan. De boer
die zaaide het. De zon deed het rijpen. De maaier maaide het. De molenaar maalde het. De bakker bakte er
brood van. En moeder aarde geeft
dat het ons tot voedsel strekken kan.
Eet smakelijk!
(“We maken oogcontact, haken de
pinken in elkaar en zeggen de
spreuk. Ik heb ’m vrijwel helemaal
overgenomen uit een boekje met antroposofische spreuken. Alleen heb ik
god vervangen door moeder aarde,
omdat wij dat beeld beter vinden
passen bij voedsel als levensbrengende energie.”)
Aarde droeg het in haar schoot. Zonlicht bracht het rijp en groot. Zon en
aarde die ons dit schenken. Dankbaar
zullen wij aan u denken. Ook de
mensen niet vergeten. Die bereiden
ons dit eten.
De aarde doet het groeien. De zonne
doet het bloeien. Rijp wordt het van
de regen. Drievoudig draagt het zegen. Eet smakelijk allemaal!
Aangebrand en nog niet gaar. Houd
je mond en eet nu maar.
Smakelijk eten. Smakelijk drinken.
Hap hap hap. Slok slok slok. Dat zal

Het kan heerlijk zijn om je familie en
vrienden met een onsmakelijke variant op
een clichéformulering even te schokken.
deren onder tafel van het lachen!”)
- Lieve Heer, u weet dat ik u bemin,
maar ik heb honger en ik hap erin!
(“Waarschijnlijk niet gesanctioneerd
door Rome maar het smaakte er niet
minder om.”)
En na ‘amen’ (let ook op het rijm):
- En ze kwamen en ze vraten alles op.
- En stel dat er nou eens boeven kwamen die mijn eten wegnamen, dan
zat ik hier voor joker met mijn handen samen.
Rijmen en rituelen
- Eén twee drie, bon appétit. Smakelijk
eten allemaal.
(“Overgenomen van de buitenschoolse opvang, Oegstgeest.”)
- Eén twee drie, vrolijk is het avondeten. Eén twee drie, bon appétit.
82
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lekker smaken. Eet maar op. Drink
maar op. Smakelijk eten en drinken
allemaal.
(Liedje op de wijs van ‘Vader Jacob’,
onder meer op kinderdagverblijf
Mirakel in Amstelveen.)
- Hap hap happerdehap hap hap happerdehap haphaphap. Bik bik bikkerdebik bikkerdebik bikbik bikbik. Smakelijk eten. En verslik je niet [“de rest
is er sedert 1996 bij bedacht”] want
dat is ongezond en dan ga je dood en
dat is niet leuk voor de mensen om je
heen die van je houden.
(“Dit is de eetspreuk van de Prinses
Irenegroep V uit Vlaardingen. Veel
scoutinggroepen gebruiken dit als
extraatje bij of vervanging van het
o zo bekende ‘ogenblikje stilte’.”)
- Mi-ma-moetsie. Hap-slik-foetsie.
(“Peuterschool bij de Bussumse Mon-

tessorischool. Mijn kleindochters
zaten hier van 2004 tot 2007. Ze
denken er met weerzin aan terug.”)
- Soep soep soep. Balle balle balle.
Hoi hoi hoi.
(Bij de scouting.)
- Bon appétit en proost.
(“Wij zeiden vroeger in ons 100%
Nederlandstalige gezin altijd ‘bon
appétit’ tegen elkaar, waarbij wij dan
net als het klinken met de glazen met
het bestek in twee handen in de lucht
tegen het bestek van de ander aan
tikten. Daarna zeiden we dan ‘proost’
en klonken met de glazen.”)
- Tip tap top. Eet en drink maar lekker
op! Ga je gang.
Openingsspreuken
- Eet smakelijk.
(“De spreuk ‘Eet smakelijk’ zou men
volgens de etiquette niet horen te
zeggen. Dit zou een belediging zijn
voor de gastheer of -dame die gekookt heeft. Wie de wens uitspreekt
te hopen dat het eten van de kok zal
smaken, lijkt daaraan te twijfelen.”)
- Eet smakelijk! Maar niet te veel want
anders word je akelijk.
- Smakelijk eten kont vol scheten.
(“Klassieker uit het gezin van mijn
echtgenoot.”)
- Smaketen.
(“Overgenomen van mijn tweejarige
nageslacht.”)
- Sterkte.
- Vreet ze.
- Eet ze lekker.
- Eet dadelijk.
(“Tegen treuzelende kinderen.”)
- Eet u smakelijk dominee en mevrouw. En de rest: doet uw best!
(“Groepsvakantie voor gezinnen in
de jaren 50 in Aalten.”)
- Smakeloos.
- Aanvalluh!
- Eet ze met haakjes, dan kun je terugtrekken en hoef je morgen niet te
koken.
- Stik er maar in.
(“Typisch ‘mannen-onder-elkaar’.”)
- Eerst eten, zeggen ze in Oosterhout.
(“Geen idee van het waarom, maar
mijn – in West-Brabant geboren –
ouders zeiden dit tegen mij als ik
voor het eten weer eens te veel woorden in mijn zinnen stopte.”)
- Bek boom bak.
(“Dat kregen wij vroeger altijd te
horen tijdens het eten. Mijn vader
is een Groninger. Het betekent ‘bek
boven bak’, oftewel ‘mond boven je
bord als je eet’.”)
- Prettige wedstrijd.
(“Eind jaren tachtig in de personeels-

Foto: Tom Croes

- Zo, dat zit weer achter de topen.
(“Topen is een verbastering van
knopen.”)
- Dat het zijn weg moge vinden.
- Zo, dat nemen ze me niet meer af.
- Is de bolle kant naar buuten?
(“Oftewel ‘naar buiten’.”)
- Welbekome (2x) ’t eten u (2x) ’t
smaakte mij heel lekker (2x) ’k hoop
ook u (2x).
(“Op de wijs van ‘Vader Jacob’.”)
- Mijnheer, moge het u wel bekomen
en er u niets van overkomen.
(“Dit moesten we in mijn groentijd in
Groningen bij Albertus Magnus in
1954 op de grond zittend naast de
‘ouderejaars’ luidkeels roepen als
deze zijn maal had beëindigd.”)
- As ’t op is, is ’t op, is ’t eate gedoan.
(“Limburgs voor: ‘als het op is, is het
op, zijn we klaar met eten’.”)
- Zullen we de zitting opheffen?

-

-

-

kantine – met een knipoog ‘Specialiteitenrestaurant Le Brink’ genoemd –
van het Academisch Ziekenhuis
Utrecht.”)
Tast toe, Bataafse waterhelden!
Tast toe, ’t is van Teekens.
(“Teekens is de achternaam van mijn
ex-man en mijn kinderen, en de
spreuk was een reclame van slager
Teekens – die we overigens niet persoonlijk kenden.”)
Laat het niet koud worden.
Braand de bek veurzichtig.
(“Gebezigd in Almelo jaren 60, maar
liever niet thuis, en helemaal niet als
oma bij ons kwam eten.”)
Schep op en laat je wegen.
(“Roept oma bij het volscheppen van
de borden om vervolgens ‘Eet ze met
smaakjes’ toe te wensen.”)

Dankgebed
- Heer, wel zij dank voor spijs en drank
opdat de spijze welgedij.
- Heere wij danken u voor deze spijze
amen.
(“Met ogen snel dicht. Eventueel gevolgd door: ‘Goede bekomst.’ Dit alles
ondanks het feit dat wij – mijn ouders
en ik – hoogstens één keer per jaar in
de hervormde kerk kwamen. Tegenwoordig worden godsdienstige verwijzingen achterwege gelaten.”)

- Onze Lieve Heertje, ik laat U even
weten dat ik lekker heb gegeten.
(“Mijn zusje met downsyndroom zei
dit altijd en onze kinderen hebben dit
overgenomen.”)
Afsluiters
- Moge het u wel bekomen.
(“Reactie: ‘Dank u. Insgelijks.’” Iemand anders meldt: “Als de kinderen
erbij zijn, vervolgt een van de volwassenen: ‘En oma zegt’, en dan zeggen
de kinderen in koor: ‘Welbekomen.’”)
- Moge het u wel overkomen.
(“Mijn Britse man zei dit een keer per
ongeluk. We vonden het wel grappig
en zijn het blijven gebruiken.”)
- Goede bekomst. Boeie gekomst.
- Fijne spijsvertering.
- BBBA!
(“Dit betekent bij ons ‘Bord Bestek
Beker Aanrecht’. Iedereen zijn of haar
eigen spullen afruimen!”)
- Dismissed.
(Term waarmee in Engelstalige landen een gezelschap te verstaan wordt
gegeven dat het kan vertrekken.)
- Ik heb genoeg / waartoe de rest / ik
wil gevoed zijn / niet gemest.
(“Ik hoorde hem in de jaren 50, 60,
70 van de vorige eeuw; provincie
Zuid-Holland, mogelijk ook noordelijk Noord-Brabant.”)

Complimenten aan de kok
- Dat heeft gesmaakt.
- Dat was delicieus.
- Dat was best binnen te houden.
- Lekkel lekkel.
- Prima te nassen.
- Dat uw handen geen pijn mogen
doen.
(“Mijn Perzische schoonfamilie bedankt de kok met deze uitdrukking.”)
- De koningin kan wel deftiger hebben
gegeten, maar niet zo lekker.
- Het ging erin als Gods woord in een
ouderling.
- Zo kun je stront / een baksteen nog
lekker maken.
- Nou, ik hoef er niet van te spouwen.
- Goed te beffen die kut.
(“Studentenkringen regio Leeuwarden, 2001.”)
- Godverdomme, het lijkt wel vers.
- Dat heb je weer fantastisch opgewarmd, Greet.
(“Vrij naar Sjef van Oekel: ‘Gé, wat
heb je dit diepvriespakket toch weer
voortreffelijk ontdooid. En die koude
stukken erin; ook het toetje is er dus
gelijk in verwerkt.’”)
En ja, waarom zo veel varianten die een
beroep doen op een sterke maag? Misschien omdat onze verbale tradities –
ook de waardevolle – soms iets te serieus en te knellend zijn. Het kan heerlijk
zijn om je familie en vrienden met een
onsmakelijke variant op een clichéformulering even te schokken, en te verrassen. Zoals ook het carnaval het dagelijks leven draaglijker kan maken.

Alle inzenders: veel dank.
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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.

D.O.E. Gebhardt - Oegstgeest

H

et interessante artikel van Jaap de Jong
en Maarten van Leeuwen over het reilen
en zeilen van de Dienst Verslag en Redactie
van de Tweede Kamer (‘Pianostemmers in
estafettedienst’, Onze Taal september 2011)
laat zien hoe deze dienst ervoor zorgt dat de
Handelingen van de Tweede Kamer zo goed
mogelijk weergeven wat er in het parlement
besproken is. Dat de medewerkers van deze
dienst ook niet onfeilbaar zijn, mag blijken
uit het volgende voorbeeld. Op 20 oktober
1993 verscheen er een artikel in de Volkskrant
met als titel ‘Advies geeft alternatieve gene
zers een eerlijke kans’. Politica Erica Terpstra
(VVD) citeerde dit artikel in de Tweede Ka
mer en zei: “Geef de alternatieve genezers
een faire kans.” In de Handelingen werd dit
weergegeven als: “Geef de alternatieve ge
nezers een verre kans.” Een hilarische fout.

Gemeenteslogans: Doetinchem
S. van Kempen - Doetinchem

R

osalien Koster laat in het artikel ‘Linge
waard is een bezoek meer dan waard’
(Onze Taal januari) een hele verzameling slo
gans van dorpen, steden en gemeenten de
revue passeren. Ik heb daarop een kleine
aanvulling. Doetinchem, dat zich vroeger
afficheerde als “het centrum van de Achter
hoek”, prijst zich sinds twee jaar aan met
“Hier kun je écht doetinchemmen”, onder
meer op de plaatsnaamborden aan de ge
meentegrenzen. Dat je kunt rijpen, huizen,
balken, groeten, putten, bergen, leiden en
schouwen, alla – maar doetinchemmen?

Vaals woord voor ‘partycrasher’
Hans Hermans - Heerlen

I

n het oktobernummer van de jaargang
2009 werd in de rubriek ‘Gaten in de taal’
om een Nederlands alternatief gevraagd
voor partycrashen (‘onuitgenodigd een
feestje bezoeken’). Lezer Jacques Visser
kwam meer dan twee jaar later in de januari84

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 4

aflevering van de rubriek ‘Reacties’ met een
Surinaams woord voor dit begrip, namelijk
boren. En voor iemand die ‘partycrasht’,
kent men in Suriname het woord boroman.
Daar zou ik graag nog aan toevoegen dat in
het Limburgs van de stad Vaals zo iemand
een ‘ummezönslummel’ wordt genoemd.
Ummezöns komt van het Duitse umsonst
(‘gratis’), en de betekenis van lummel mag
duidelijk zijn.

Appelsientje en limonade
Evert Boes - Bergschenhoek

I

n de januariaflevering van de rubriek
‘Taalergernissen’ noemt de heer Verruijt
uit Papendrecht als voorbeeld van taalvereenvoudiging dat Goudappeltje, Zontomaatje en Appelsientje tegenwoordig
allemaal onder de noemer ‘Appelsientje’
vallen. Wellicht is het een leuk weetje dat
cola, cassis, sinas, etcetera al heel lang val
len onder het begrip ‘limonade’. Die dorst
lesser bij uitstek werd ooit van limoenen
gemaakt – vandaar het woord limonade –
en eerdergenoemde frisdranken hebben
daar niets mee van doen. Wellicht dat de
fabrikant van Appelsientje iets soortgelijks
wil bewerkstelligen voor zijn producten.

Bosporus

Uitspraak Wordfeud
Daan Richard - Antwerpen

A

af Brandt Corstius’ column over Word
feud (Onze Taal januari) gaat onder
meer over de uitspraak van de naam van dit
spel. Zij signaleert dat zowel ‘Wurdfjoed’ als
‘Wurdfoid’ voorkomt. In aanvulling daarop
nog een leuke uitspraakvariant die ik heb
opgemerkt: ‘wurdfeuten’. Deze uitspraak
wordt vooral gebezigd door mensen die ooit
lid waren van een studentenvereniging,
waarbij het woord feuten iets betekent als
‘laten zien wie er de baas is’. Als je dan een
potje Wordfeud verloren hebt van iemand,
dan ben je door haar of hem ‘gewurdfeut’.

Veranderde straatnamen
Martijn van den Bogaart - Someren-Eind

I

k las in het artikel ‘Veranderde teksten
op straatborden’ (Onze Taal januari) dat
iemand de moeite had genomen om een
foto van Google Streetview te plukken en
daaraan te gaan sleutelen. Google Street
view kan er zelf echter ook wat van! Kijk
maar:

Riemer Reinsma - Amsterdam

Bron: Google Streetview

Dienst Verslag en Redactie

ten grondslag zou liggen, zou de naam
Bouporos moeten zijn. En ten tweede is de
Bosporus zó breed en zó diep (tussen de 36
en 124 meter) dat deze nergens te voet kan
worden overgestoken, ook niet door (grote)
runderen.
De Dictionnaire des noms de lieux van
Louis Deroy en Marianne Mulon heeft dan
ook een betere verklaring: Bosporus is een
verbastering van Busporus. Hierin zit het
Griekse werkwoord buzo (ook te zien in
Byzantium), dat ‘samendrukken’ betekent.
De oevers persten de zee in deze zeearm
als het ware samen. De mythe over de godin
Io die in de gedaante van een koe de zeeengte overstak is waarschijnlijk pas ontstaan
nadat de naam verbasterd was.

I

n mijn rubriek ‘Namen op de kaart’ in het
decembernummer ging het over plaats
namen met daarin het woord voorde (‘door
waadbare plaats in een rivier’). Naar aanlei
ding van het rijtje Coevorden, Oxford (GB),
Ochsenfurt (D) en Koufurd (Friesland) – al
lemaal plaatsnamen die teruggaan op een
voorde voor rundvee – schreef Paul van der
Laan vorige maand dat in dat rijtje de Bos
porus niet mag ontbreken, omdat ook die
naam een oversteekplaats voor rundvee
zou aanduiden. Ik geef toe dat veel naslag
werken beweren dat Bosporus ‘runderover
steekplaats’ betekent, maar er zijn grote
bezwaren tegen aan te voeren. Ten eerste,
als het Griekse bou- (‘rund’) aan deze naam

Heet deze straat werkelijk Haar? Nee, ik
ken de straat, hij heet Hazelaar. Het duurde
eventjes voordat ik doorhad wat er hier ge
beurd was. Als je goed kijkt naar de achter
grond kun je het zien. Er zijn twee eindjes
van een panoramafoto aan elkaar geplakt
die niet precies op elkaar aansluiten. En
daardoor zijn de letters -zela- uit het woord

Hazelaar weggevallen. Heel toevallig is de
foto zó mooi aan elkaar geplakt dat het
werkelijk lijkt of er Haar op dit straatnaam
bordje staat.

Naam en loopbaan [1]: Rot(s)huizen
Frans Schiereck - Bodegraven

R

ik Peters schrijft in zijn artikel ‘Wat zegt
een naam?’ (Onze Taal januari) over het
verband tussen naam en levensloop. Zo
zouden vrouwen met masculiene namen in
de advocatuur succesvoller zijn dan vrou
wen die niet zo’n naam hebben. Het artikel
deed me denken aan een verhaal dat ik in
de jaren vijftig hoorde, over ene meneer
Rothuizen, die bouwkunde in Amsterdam
had gestudeerd. Hij begon architectenbu
reau Rothuizen. De eerste drie maanden
kreeg hij geen klanten en geen opdrachten.
Een vriend van hem zei: “Dat zit ’m in je
achternaam.” Rothuizen reageerde zoals
elke ambitieuze zzp’er zou reageren: “Ze
kiezen me toch niet op mijn achternaam?”
Maar hij ging toch maar naar het gemeen
tehuis, afdeling Burgerzaken, en daar hoor
de hij dat de naamsveranderingsprocedure
heel lastig was en veel geld kostte. Het ging
per letter. ’s Nachts tussen waken en dro
men verzon hij de naam Rotshuizen. Grote
opdrachten heeft hij gekregen; kijk maar in
de Wikipedia.

Tilburg niet de plek waar professor Diederik
Stapel de meest fabelachtige resultaten uit
z’n duim zoog?
En ja hoor, dit is de bron van genoemd
experimenteel onderzoek: Noordewier, M.
K., Van Horen, F., Ruys, K. I., & Stapel, D. A.
(2010). ‘What’s in a Name? 361.708 Euros:
The Effects of Marital Name Change’. Basic
and Applied Social Psychology, 32, 7-25.
Naschrift Rik Peters
Inderdaad heeft de geruchtmakende
heer Stapel meegewerkt aan het ge
noemde onderzoek, en kan de vraag
gesteld worden of in het artikel beter
een andere wetenschappelijke publicatie
aangehaald had kunnen worden. Het Til
burgse onderzoek bouwt namelijk voort
op eerdere publicaties met vergelijkbare
invalshoeken. Er hoeft echter niet per
definitie getwijfeld te worden aan het
genoemde werk: niet alleen ‘kloppen’
de resultaten vergeleken met eerder en
later onderzoek, bovendien is de hoofd
auteur van het artikel niet de heer Stapel
maar M.K. Noordewier. Zij heeft na de
Stapel-commotie aangegeven zelf de
data voor dit onderzoek te hebben ver
zameld. Vandaar dat wij (de redactie en
ik) vonden dat deze publicatie zonder
veel problemen aangehaald kon worden.

1960), Lange Frans (Amsterdam, 1980) en
Frits Barend (Amsterdam, 1947).
Naschrift Laura van Eerten
Het klopt dat de uitspraak van ochtend
als ‘ochtond’ geen nieuw verschijnsel is.
Volgens Marc van Oostendorp (in ‘Roun
ding Schwa in Varieties of Dutch’, een
wetenschappelijk artikel uit 2007) is het
wel vrij recentelijk ontstaan: zo’n dertig
à veertig jaar geleden. Op grond van de
dialectendatabase van Goeman, Taelde
man en Van Reenen concludeert hij dat
deze uitspraak tot voor kort beperkt was
tot dorpjes ten noorden van Amsterdam,
en dat die zich nu steeds meer lijkt te
verspreiden.
In mijn artikel ben ik daarom uitge
gaan van sprekers uit de regio NoordHolland om het hoe en waarom van het
verschijnsel te onderzoeken. Of deze uit
spraak ‘gewoon Amsterdams’ is, betwij
fel ik. Het is namelijk niet zo dat iedereen
die Amsterdams spreekt ook altijd ‘ochtond’ zegt. Er zijn blijkbaar, zoals ik in het
artikel ook beschrijf, meer factoren die
meespelen, zoals een hypercorrecte uit

spraak.

‘Ochtond’ en ‘lopon’
Rob Kievit - Hilversum

Naam en loopbaan [2]: Payne and
Slaughter
Roel Vaessen - Den Haag

R

ik Peters’ artikel ‘Wat zegt een naam?’
over het verband tussen naam en loop
baan (Onze Taal januari) deed mij denken
aan een Amerikaans geval van een voor een
beroep toepasselijke naam. Mijn aldaar
woonachtige schoonzus had een tandarts
genaamd Payne. Nog mooier werd het toen
deze met een collega ging samenwerken.
Toen werd het tandartsenpraktijk Payne
and Slaughter.

Naam en loopbaan [3]: Stapel
Drs. Dinie Hartgers - amsterdam

I

n zijn interessante artikel ‘Wat zegt een
naam?’ (Onze Taal januari) gaat Rik Peters
onder meer in op “een experimenteel on
derzoek van de Universiteit van Tilburg uit
2008” waaruit blijkt dat gehuwde vrouwen
die de naam van hun echtgenoot overne
men minder hoog worden ingeschat (en
minder betaald krijgen) dan zij die dat niet
doen. Alleen vergeet Peters een mijns in
ziens niet geheel onbelangrijke nuance aan
te brengen. Want was de Universiteit van

R

apper Lange Frans spreekt woorden als
ochtend en lopen uit als ‘ochtond’ en
‘lopon’. Volgens Laura van Eerten is dat een
verschijnsel dat zich steeds vaker voordoet
bij mannen uit de regio Noord-Holland
(‘Waarom Lange Frans ‘ochtond’ zegt’,
Onze Taal januari). Maar heel nieuw is dat
niet. De uitgang -ond in tegenwoordige
deelwoorden viel me eind jaren zeventig al
op. Mijn toenmalige fonetiekdocent Marcel
van den Broecke, zelf behept met het feno
meen, vertelde me dat de uitspraak van
woorden als lopend een sjibbolet van het
Amsterdamse dialect is: wil je het Amster
dams trefzeker nabootsen, dan moet je veel
-on(d) gebruiken. En in woorden die van
zichzelf al op -on eindigen, voegt de Mo
kumse spreker een j toe. Dat is bijvoorbeeld
te horen bij astronaut André Kuipers, die
het heeft over zijn “ruimtestatiojn”.
Mijn hypothese: -on(d) is gewoon Am
sterdams – en omdat het hoofdstedelijke
accent dominant is in de Hollandse media,
raakt dat -on(d) steeds meer geaccepteerd.
Van Eertens artikel ondersteunt deze hypo
these ook, gezien de biografische gegevens
van de in haar artikel aangehaalde voor
beeldsprekers: Robert ten Brink (Amster
dam, 1955), Nico Dijkshoorn (Amsterdam,

Anbi-status
In januari heeft Onze Taal van de Belas
tingdienst erkenning gekregen als alge
meen nut beogende instelling (anbi).
De vereniging is daarmee erkend als cul
tureel doel, anders dan verenigingen als
de ANWB en de Consumentenbond, die
wegens hun directe belangenbeharti
gende rol voor hun leden niet als anbi
erkend worden.
De anbi-status betekent bijvoorbeeld
dat Onze Taal commerciële activiteiten
mag ontplooien ten gunste van zijn goe
de doel. Maar er zijn ook positieve gevol
gen voor het doneren aan Onze Taal:
bedrijven kunnen meer en gemakkelijker
schenken, en particulieren mogen voor
hun donatie extra aftrek (125%) verreke
nen bij hun belastingaangifte.

Donaties 2012
In de contributieperiode voor het jaar
2012 hebben 6833 leden in totaal
€ 64.700 aan donaties gegeven boven
op hun contributiebetaling. Dat bedrag
is nagenoeg gelijk aan het totaal van de
donaties een jaar daarvoor. Alle gulle
gevers hartelijk dank!

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 4

85

Redactie Onze 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.

B

ij het samenstellen van deze rubriek is er altijd de lichte vrees
dat we u een woord laten bedenken voor een verschijnsel waar al
een woord voor is. Onlangs dachten we
even dat dat het geval was. In het novembernummer zochten we een woord
voor mensen die in hun privéleven niet
kunnen bereiken wat ze beroepshalve
voor anderen wel voor elkaar proberen
te krijgen. Concreet: een tandarts met
een slecht gebit, een pedagoog met onhandelbare kinderen, een tekstadviseur
die zelf onleesbare teksten voortbrengt.
Daags na verschijnen van de oproep
kwam de reactie van Marian van den
Heuvel binnen: “Daar bestaat toch al
een soort term voor? Wounded healer,
naar de Griekse mythe van Cheiron.” In
zijn zoektocht naar een medicijn tegen
zijn eigen pijn verwierf deze Cheiron zó
veel medische kennis dat hij iedereen in
zijn omgeving weet te genezen – behalve zichzelf. Wounded healer, die term
kenden wij niet, maar de Nederlandse
woordenboeken evenmin. Het bleek een
begrip te zijn dat is gemunt door de
psycholoog Carl Jung, waarmee hij wilde aangeven dat er een wisselwerking is
tussen de (psychische) pijn van een psycholoog en die van zijn cliënten. Dat is
dan toch net even wat anders. Gelukkig
ook maar: hadden we de zeventig inzenders dus niet helemaal voor niets
aan het werk gezet.
Sommigen van hen staken de hand in
eigen boezem en schreven bijvoorbeeld:
“Als afgestudeerde taalbeheerser die
zich zo nu en dan schuldig maakt aan
spelfouten, noem ik mijzelf vol overtuiging een professionul.” Of, iemand anders: “Ik ben zelf zo’n ‘diskundige’ of
‘vrakspecialist’: een tekstschrijver die
zichzelf weleens heeft geprobeerd te
verkopen als ‘tekschrijver met oog voor
detail’. Die opdracht kreeg ik om begrijpelijke redenen niet.”
Om verschillende redenen vielen er
inzendingen af. Bijvoorbeeld omdat het
voorgestelde woord suggereerde dat
iemand er überhaupt een zooitje van
maakt, ongeacht zijn beroep (thuiskluns, zelfveronachtzamer), of omdat het
onbedoeld ook suggereerde dat de ermee aangeduide persoon vakkundig is
86
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Gaten in de taal

Tandarts met een
slecht gebit
in ‘falen’ in het algemeen (vakfaler/
-verbruier/-kluns/-stakker, beroepsspijbelaar, sofprof, meestermisser), of omdat
het was alsof er opzet in het spel zou
zijn, wat in dit geval niet per se zo is
(beroepsloochenaar, vakverlakker, baanbeuzelaar, jobjudas). Sommige inzendingen waren wat expliciet (rommeldel
(naar rolmodel), theoriehoer, fakman/
-vrouw), of vielen in de categorie ‘mooi,
maar gekunsteld (en dus onbruikbaar)’:
walstuurman, desondankskundige,
speciamist, miskundige, vaklui, doe-hetniet-zelver.
Een minder woordspelerige variant
van die laatste term was het heldere,
compacte en nog niet met andere betekenissen belaste woord zelfniet – let ook
op de aardige overeenkomst met deugniet. Een van de inzenders die dit woord
bedachten, was Hans van Otegem uit
Landsmeer, die het ook nog uitgebreid
toelichtte. De boekenbon van € 25,–
gaat naar hem.

de gelijknamige film verscheen, waarin
Morgan Freeman en Jack Nicholson als
twee mannen met een terminale ziekte
nog eenmaal het geluk najagen. To kick
the bucket betekent ‘overlijden’; de precieze herkomst van die uitdrukking is
onbekend.
Maar de Nederlandse woordenboeken kennen nog geen woord voor dit
begrip. Zou u er een passende term
voor kunnen bedenken? Of misschien
vindt u bucket list voor het Nederlands
wel heel geschikt? Stuur uw bijdrage
naar gaten@onzetaal.nl of via het redactieadres (zie colofon). We komen er

over enkele nummers op terug.

Oproep: lijstje vóór
het sterven

I

edereen denkt er weleens over na:
wat zijn nu de dingen die ik nog
wil doen voor het te laat is? Toch een
roman schrijven? Die ene berg beklimmen? Spaans leren? Spekkoek maken?
Een lijstje met dingen die je wilt
doen voor je sterft, dus. In het Engels
duikt voor dat begrip soms de term
bucket list op – vooral sinds 2007, toen

Filmposter van de film The Bucket List (2007).

Opfristraining Taaladviesdienst

O

p woensdag 25 april kunt u in Zwolle deelnemen aan een training om uw taalkennis op te frissen. Leestekens, grammatica, spelling: alle veelgestelde vragen
over deze belangrijke taalonderwerpen worden in één dag beantwoord. Aaneenschrij
ven, enkelvoud of meervoud, verwijswoorden, aanhalingstekens: na deze training vol
oefeningen en handige tips maakt u sneller de juiste keuze.
De training duurt van 10.15 tot 16.00 uur. Het cursusmateriaal, waaronder een boek,
is bij de prijs inbegrepen. Leden van Onze Taal betalen € 135,– en niet-leden € 170,–.
U kunt u aanmelden via cursus@onzetaal.nl of 070 - 356 12 20. Meer informatie:
www.onzetaal.nl/taaltrainingen.

Taaladviesdienst

Vraag en antwoord
De winkel waar/waarbij/waarvan

Is men een mannelijk woord? Is het
bijvoorbeeld ‘Men mag niet met zijn
auto over de stoep rijden’, of kun je dan
beter ‘de eigen auto’ of iets dergelijks
zeggen?

Is ‘De winkel waar ik al jaren vaste
klant ben, gaat dicht’ een goede zin,
of moet er bijvoorbeeld waarbij of waarvan worden gebruikt?

?
!

Bij men worden bij voorkeur mannelijke
verwijswoorden gebruikt: ‘Men mag niet
met zijn auto over de stoep rijden.’ Men is
een zogeheten onbepaald voornaamwoord,
net als bijvoorbeeld iedereen en elk. Zulke
woorden hebben geen geslacht; er wordt
meestal met het neutrale bezittelijk voor
naamwoord zijn naar verwezen: ‘Iedereen
moet zijn stoep schoonhouden’, ‘De wereld
is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en
krijgt zijn deel.’
Volgens de Algemene Nederlandse
Spraakkunst (ANS, 1997) is eventueel haar
mogelijk als duidelijk is dat er (alleen) naar
vrouwelijke personen verwezen wordt. Bij
iedereen en elk is dat nog wel voorstelbaar;
de ANS geeft het voorbeeld “De dames wa
ren erg opgewonden: iedereen wilde haar
mening geven.” Maar men is zó algemeen
dat het eigenlijk altijd op mannen én vrou
wen slaat.
In de praktijk wordt ook weleens geko
zen voor de combinatie zijn/haar, maar in
de meeste teksten is dat niet nodig. En de
neutrale verwijzing de eigen is soms ook wel
mogelijk, maar veel mensen vinden dat
nogal onpersoonlijk en té nadrukkelijk.

Ons/onze uiterste best

?

Is het ‘We zullen ons uiterste best
doen’ of ‘We zullen onze uiterste best
doen’?

!

Het moet zijn: ‘We zullen ons uiterste
best doen.’
Het woord best is een overtreffende
trap. Als een overtreffende trap zelfstandig
gebruikt wordt, is het een het-woord: het
heetst van de dag, het ergst van alles en het
diepst van mijn gedachten. (Vaak komt er
een e achter: het heetste, het ergste, etc.)
Voor een het-woord is niet onze juist, maar
ons: het huis - ons huis, het boek - ons boek.
Een bijvoeglijk naamwoord na een bezitte
lijk voornaamwoord krijgt echter wel een
buigings-e: ons oude huis, ons nieuwe boek.
Daarom is het ook ons uiterste best.
Ons/onze is het enige bezittelijke voor
naamwoord waarvan twee vormen ge
bruikt worden, afhankelijk van het geslacht
van het woord waar het bij hoort. Andere
bezittelijke voornaamwoorden hebben
maar één vorm; alleen in ouderwetse for
mules als mijne heren, Hare Majesteit en Zijne
Doorluchtigheid komt de verbogen vorm
nog voor.

?
!

Zowel waar als waarbij als waarvan is
bruikbaar.
Wie waarvan of waarbij gebruikt, sluit
daarmee aan bij de formuleringen ‘Ik ben
vaste klant van deze winkel’ en ‘Ik ben vaste
klant bij deze winkel.’ De voorzetsels van en
bij zijn hier namelijk allebei mogelijk.
Het woord waar kan hetzelfde beteke
nen als waarin, waarop of waarbij (meestal
als verwijzing naar een plaats): ‘Het dorp
waar [= waarin] ik geboren ben’, ‘Het plein
waar [= waarop] ik jou ontmoette’, ‘De
boom waar [= waarbij] hij op me wachtte.’
Vandaar dat ook ‘De winkel waar ik al jaren
vaste klant ben’ een goede constructie is.

Vandien / van dien

?

‘Er wordt flink bezuinigd, met alle
gevolgen vandien.’ Is vandien juist
gespeld, of moet het van dien zijn?

!

Van dien wordt als twee woorden ge
schreven: ‘Er wordt flink bezuinigd, met
alle gevolgen van dien.’ De vorm van dien is
een restant uit een oudere fase van het Ne
derlands waarin veel woorden na een voor
zetsel (zoals van) verbogen werden; dien is
een naamvalsvorm van het aanwijzend
voornaamwoord die.
Er zijn ook combinaties met dien die wel
één woord zijn, zoals bovendien, nadien en
sindsdien. Dit zijn bijwoorden die als opzichzelfstaand zinsdeel kunnen fungeren:
‘Bovendien/Nadien/Sindsdien is ze vaak
verhuisd.’ Van dien is niet op die manier te
gebruiken; het komt vrijwel alleen voor in
combinatie met gevolgen of bezwaren.

wordt uitgedrukt, slaat doorgaans op een
wat minder onvermijdelijk gevolg. Laten
wordt vooral veel gebruikt bij interactie tus
sen personen, waarbij vaak sprake is van
persoonlijke inbreng, van een bewuste han
deling: ‘De docent liet mij het examen over
doen’, ‘De agent liet me stoppen.’ Of er wel
of niet sprake is van bewust handelen is niet
altijd duidelijk: met ‘Harry liet me wel weer
schrikken, zeg’ kán bedoeld zijn dat Harry
dat met opzet deed, maar ook dat het per
ongeluk gebeurde.
Bij foto’s die een bepaalde associatie op
roepen, gaat het om een gevolg dat niet
door personen is teweeggebracht, en dat
min of meer onvermijdelijk is. Vandaar dat
in de zin over de foto’s doen beter is dan
laten.

Sociale media is/zijn

?

Is het ‘Sociale media is onmisbaar
geworden’ of ‘Sociale media zijn
onmisbaar geworden’?

!

Juist is ‘Sociale media zijn onmisbaar ge
worden.’ Media is een meervoud, name
lijk van medium (in de betekenis ‘communi
catiemiddel’). Netwerksites zoals Twitter,
Facebook en LinkedIn behoren tot de socia
le media.
Naast sociale media wordt in het Neder
lands vaak het Engelse social media ge
bruikt. Ook daarbij hoort een meervoudige
persoonsvorm: ‘Social media zijn onmis

baar geworden.’
Foto: Raymond Noë

Men: welke verwijswoorden?

Doen/laten denken

?

‘Deze foto’s laten mij aan mijn ouderlijk huis denken’ of ‘Deze foto’s doen
mij aan mijn ouderlijk huis denken’: is de
ene zin beter dan de andere?

!

Ja, ‘Deze foto’s doen mij aan mijn ouder
lijk huis denken’ zal voor de meeste men
sen beduidend beter klinken dan ‘Deze
foto’s laten mij (...) denken.’
De woorden doen en laten zijn allebei te
gebruiken in de betekenis ‘ervoor zorgen
dat’, ‘veroorzaken’, ‘brengen tot’. Doen
wordt vooral gebruikt als iets een direct en
onvermijdelijk gevolg is van de oorzaak of
veroorzaker: ‘De zon deed de temperatuur
snel oplopen’ (ten gevolge van de zon liep
de temperatuur snel op). Wat met laten

‘Is’ of ‘zijn’ de socale media in het straatbeeld door
gedrongen?

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1600 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
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Huize Avondrood heet nu
Domus Magnus
Namen van bejaardenhuizen
Zijn er nog bejaardenhuizen die Avond
rood heten, of Voor Anker? Nauwelijks.
Ze heten Westhaeghe, De Toutenburgh,
Vitalis Wissehaege of Vitalis Casatonda.
Of Domus Magnus. Het ouderentehuis
anno 2012 gaat op chic.

Erwin Wijman

H

Vitalis Casatonda in Helmond: appartementencomplex voor senioren.

et bejaardenhuis van Marken
heette ooit Voor Anker. Het
verdween van het voormalige eiland in de Zuiderzee. Eigenaar
Woonzorg Nederland ontwikkelt op
het voormalige terrein van het oude-

rentehuis 33 sociale huurappartementen voor 55-plussers, en dijkwoningen
en appartementen voor de koopsector.
Dat appartementencomplex heet Voor
Anker. Om nostalgische redenen, dat
spreekt.

Fusie? Nieuwe naam!
Bijna 60 procent van de ruim 2100 verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland is on
derdeel van een (groot) concern, oftewel een fusieorganisatie. En waar gefuseerd wordt,
verschijnen nieuwe namen. Dat zijn meestal namen als Vivium, Amaris en Vitalis. “De
betekenis van een nieuwe naam voor een fusieorganisatie moet je niet onderschatten”,
verklaart Bram den Engelsen, senior partner van adviesbureau Twynstra Gudde en strategisch merkenspecialist, die de zorgsector adviseert over naamgeving en merkstrategie.
“Een nieuwe naam is noodzakelijk om de fusie neutraal te laten verlopen. Als bedrijf X
blijft en bedrijf Y opgaat in X, dan blijven de medewerkers van Y toch het idee houden dat
ze zijn overgenomen door X in plaats van dat ze zijn samengegaan.”
Een tweede reden voor een nieuwe naam is het afschudden van een oubollig imago.
“Wij zijn een moderne organisatie en daarbij past een moderne naam, zo redeneren de
bestuurders, daarbij aangespoord door communicatiebureaus”, aldus Den Engelsen.
Maar vaak moet je juist afzien van een nieuwe naam, vindt hij. Neem het Rosa Spier
Huis, het verpleeg- en verzorgingstehuis voor kunstenaars en wetenschappers, geopend
in 1969. “Die naam is van alle tijden. Over vijftig jaar wonen gepensioneerde schilders en
schrijvers er nóg graag. Zij geven elkaar standing en status. Het is een tijdloze naam.”
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Van hetzelfde laken een pak in
Broek in Waterland, waar hetzelfde
Woonzorg Nederland een blok met
26 huurappartementen bouwt voor,
let wel, 45-plussers, onder de naam
Broekerhaven. Dat is de naam van het
voormalige bejaardentehuis op die
plek. De zittende ouden van dagen zijn
al enkele jaren geleden overgebracht
naar verzorgingstehuis Swaensborgh
in Monnickendam, net als Marken en
Broek in Waterland onderdeel van de
gemeente Waterland.
De namen Voor Anker en Broekerhaven waren typische bejaardenhuisnamen en hebben zich nu ontwikkeld
tot typische namen van appartementencomplexen. Vitale 45-plussers begrijpen de geestige ironie achter de
namen. En de nostalgie. De namen zijn
lokaal geworteld en krijgen dankzij de
nieuwe inhoud een nieuwe betekenis.


Avo nd ro o d

Geen nieuw verzorgingstehuis noemt
zich nog Voor Anker of iets met haven.
Dat zijn namen in de categorie Avondrood of Herfstzon.

Foto: Vitalis

De naam Swaensborgh past wél weer
heel goed tussen de anno 2012 gangbare
namen voor verzorgingshuizen: namen
als Westhaeghe, Dijckstate en De Toutenburgh. De bejaardenzorg gaat namelijk en masse op chic.
Nu de welvarende babyboomers oud
en nooddruftig worden, ontstaan er
geheel nieuwe intramurale vormen van
woonzorg, bijvoorbeeld wat Domus
Magnus, aanbieder van particuliere
woonzorgvoorzieningen, nadrukkelijk
presenteert als alternatief voor het
reguliere verzorgings- of verpleeghuis.
Domus Magnus – Latijn voor ‘groot
huis’ – zegt persoonlijke zorg en dienstverlening te bieden aan ouderen in
“een kleinschalige en exclusieve woonomgeving”.
De ouderwets klinkende namen van
de indrukwekkende landhuizen die
door het bedrijf worden omgebouwd tot
verzorgingshuizen, worden zorgvuldig
gekoesterd. Wat begon met Landgoed
Klein Engelenburg in Brummen is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke
groep met vijf verpleegresidenties met
namen als De Uylenburgh en Huis ter
Weegen.


Herfs t

Die chique, archaïserend deftige namen
weerspiegelen, net als de overkoepelen-

de naam Domus Magnus, direct de
koopkracht van de welstandige doelgroep. De ouderen zelf heten ook niet
langer ‘patiënten’, maar ‘cliënten’ of
‘zorgafnemers’. En deze doelgroep zit
nu eenmaal niet te wachten op een
naam als Huize Avondrood, Voor Anker
of andere namen die direct verwijzen
naar de herfst van het bestaan. Sterker,
die heeft daar een afkeer van. Dat
zie je ook aan de steeds frequentere
protesten uit de doelgroep van de
Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk
Monnickendam (SGOM) tegen de
naam van het kwartaalblad dat de
stichting uitgeeft: Het herfstblad. “Alsof
ik op mijn 60ste achter de geraniums
zit”, had een lezer geklaagd.
Het blad, dat inwoners vanaf hun
zestigste automatisch in de bus krijgen,
kreeg daarom een nieuwe naam: Monnickendam-Plus. Maar ook over die
naam kwamen alweer klachten binnen,
vertelt een SGOM-bestuurslid. “Mensen
vallen over dat Plus. En geef ze eens
ongelijk. Mijn buurman liep laatst met
een ladder op zijn schouder naar de
jachthaven om zijn boot te gaan schilderen. Hij is 81, en hij zeilt ook nog
steeds.”
Die man is dan wel ‘plus’, als in
80-plus, maar wil nog lang niet voor

anker.

‘ZORGsaam’ werd ‘CuraMare’, maar ‘Ebbe
en Vloed’ bleef
Veel grote zorgconcerns handhaven na een fusie de locatienamen van hun verpleeg- en
verzorgingstehuizen. In Wageningen en Renkum gingen de stichtingen Oranje Nassau’s
Oord en Rumah Kita (verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen) in 2009 op in
Zinzia, maar de huizen bleven heten zoals ze heetten. Zorggroep De Leiboom heet sinds
1 april 2011 Carinova Woonzorg, maar, zo verzekert de directie, de namen van de diverse
‘huizen’ in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en de plaats Holten “blijven
natuurlijk wel bestaan”.
Maar dat gebeurt niet overal. In Amsterdam verdwenen vertrouwde namen als De
IJlanden en Verenigde Amstelhuizen toen ze samengingen in het zorgconglomeraat
Cordaan. Alsof het beroemde Rosa Spier Huis in Laren verder moet onder de naam Vivium
of Amaris, allebei nieuw gevormde woonzorginstellingen in het Gooi. Juist ouderen zullen
zich snel ontheemd voelen door zo’n nieuwe, niet vertrouwde naam. En dat geldt ook
voor familieleden, vrienden en bekenden. Je brengt je oude behoeftige moeder toch
liever naar Koetshuys Erica in Hilversum dan naar zorgcentrum Tradinova?
Zeker als fusies elkaar snel opvolgen is het behoud van vertrouwde namen verstandig.
In Zeeland fuseerden in 2004 een handvol verzorgingshuizen (Ebbe en Vloed, De Goede
Ree, Geldershof, De Vliedberg en De Samaritaan) samen met het Van Weel-Bethesda Zie
kenhuis tot ZORGsaam. De letterlijke huismerken bleven gehandhaafd. Dat was ook weer
zo toen slechts vijf jaar later, in 2009, de naam ZORGsaam alweer werd afgedankt omdat
de hele club opging in CuraMare. Anders hadden patiënten, cliënten en bewoners moeten
wennen aan wéér een nieuwe naam.
Tot slot is er ook een tussenvorm, waarin de nieuwe concernnaam aan de naam van
het verzorgingshuis wordt toegevoegd. Verzorgingshuis De Wilgenhof in Eindhoven
heet nu Vitalis Wilgenhof. Zo heb je ook een Vitalis Wissehaege en Vitalis Casatonda.
De Baenje in Sittard werd Orbis De Baenje, en zo is er ook Orbis Sint Maarten in Born.

r

Raarwoord

Guus Middag komt vaak opmerkelijke woorden tegen, oud en nieuw. In deze nieuwe
rubriek behandelt hij er elke maand een.

Koolhaas

A

l heel lang zijn er Koolhazen
in mijn leven. Anton Koolhaas, de schrijver van dierenverhalen. Rem Koolhaas, de architect. Marnix Koolhaas, de schaatshistoricus. Dat ging lang goed, totdat ik
me zomaar ineens afvroeg: maar wat
is eigenlijk een koolhaas? Van Dale
wil mij wijsmaken dat een koolhaas
een haas is “die zich met kool
voedt”. Alsof niet elke haas dat doet,
als er kool in de aanbieding is. Alsof
er naast koolhazen ook spruithazen
zijn, en wortelhazen, en biethazen –
fijnproevers die de neus optrekken
voor kool en alleen maar spruitjes,
peen of bietjes blieven.
Door internet leerde ik een heel
andere koolhaas kennen. “De koolhaas was een van stro nagemaakte
haas die voor het oogsten in een veld
koolzaad werd verstopt.” De koolhaas
was dus eigenlijk een koolzaadhaas.
Een koolzaadveldstropop. En waarom
ging men zo’n strohaasje verstoppen?
Om de geest die in het veld huist
gunstig te stemmen. Dat is altijd
goed voor de opbrengst. Als bij het
oogsten de pop werd gevonden, dan
werd deze eerbiedig ter zijde gelegd
(“opgebaard”) en aan de laatste
vracht toegevoegd – “waarbij ieder
zijn hoofd uit eerbied ontblootte.” Zo
ga je met je oogst en je veldgeest om.
Respect voor de koolhaas. En dan?
“Pas wanneer de boer met de jenever
was rondgegaan, kon deze vracht
worden weggebracht.”

Guus Middag
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Buitenlanders die zich in Nederland wil
len vestigen, moeten eerst in het land
van herkomst een ‘basisexamen inbur
gering’ afleggen. Daarover schreef Jan
Erik Grezel in het decembernummer
van Onze Taal. Als een migrant die eer
ste horde heeft genomen, volgt er in
Nederland een verplicht ‘inburgerings
traject’. Wat houdt dat in? Hoe ziet het
afsluitende inburgeringsexamen eruit?

Jan Erik Grezel

Inburgering in Beilen. Karin Koijck geeft les aan buitenlanders die zich voorbereiden op het inburgeringsexamen.

“Wij moeten weten van
Inburgering [2]: inburgeringsexamen in Nederland

H

alf november stond hij een
week lang in de schijnwerpers: schrijver Rodaan Al
Galidi. Niet vanwege zijn recente roman
De autist en de postduif, die zojuist
bekroond was met de Europese Unie
Prijs voor de letteren. Nee, de Irakees
Rodaan, die sinds 1998 in Nederland
woont en inmiddels een dozijn Nederlandstalige boeken op zijn naam heeft
staan, was gezakt voor het inburgeringsexamen.
In een reportage van EenVandaag gaf
Rodaan een voorbeeld van een vraag
die hij op het examen moest beantwoorden: “Wanneer wordt een vrouw weer
ongesteld na een miskraam?” Ook legde
hij uit hoe hij zijn eigen inburgering inhoud had gegeven. “Ik heb twee keer
voor Zwarte Piet gespeeld. Schminken
was niet nodig. Ik heb verf van de natuur gekregen.” Vrijwel alle media deelden in de publieke verontwaardiging
over een examen waar zo’n voorbeeldige inburgeraar niet voor slaagt.
90
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Maar was alle opwinding wel terecht? De feiten: de kandidaat had de
‘korte vrijstellingstoets’ gedaan, een beknopt examen voor mensen die naar
hun eigen idee al goed thuis zijn in de
Nederlandse taal en cultuur. Hij had
zich niet echt voorbereid, de toets zou
voor hem immers een formaliteit zijn.
Tijdens het examen kwam hij in tijdnood. Merkwaardig, want de drie kwartier die je krijgt voor het beantwoorden
van dertig vragen is ruim voldoende als
je het Nederlands redelijk beheerst. Zijn
score was nét niet genoeg: 70 procent
goed; de norm om te slagen voor de
toets is 74 procent. Als hij had geweten
waar de letters hbo en cao voor staan,
was er geen heibel geweest.
Navraag bij het verantwoordelijke
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties leert bovendien dat
Rodaan een verkeerde voorstelling van
zaken gaf. “We hebben het examen van
deze kandidaat laten onderzoeken. De
vraag over de eerste menstruatie na een

miskraam kwam beslist niet in de toets
voor”, aldus het ministerie. “Zulke kennisvragen worden niet gesteld.” Maar
het kwaad was al geschied. Het inburgeringsexamen kreeg een slechte pers.


g e m ê l e e rd

“Er zijn soms wat vreemde vragen bij,
maar over het algemeen is de examenuitslag een goede afspiegeling van wat
een inburgeraar weet en kan”, zegt docente Karin Koijck. Voor het ROC Drenthe College geeft zij les aan een gemêleerde groep van vijftien buitenlanders
die zich drie dagdelen per week in een
wijkcentrumzaaltje in Beilen voorbereiden op het inburgeringsexamen. Dat
examen is verplicht voor buitenlanders
die zich voor bepaalde of onbepaalde
tijd in Nederland hebben gevestigd – in
de meeste gevallen wegens gezinshereniging of na een positief resultaat van
een asielprocedure. Ook wie genaturaliseerd wil worden, moet een proeve van
Nederlands burgerschap afleggen door

Foto: Jeroen van Kooten

de taal”
middel van het examen. Dat kan op
zes toetslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Rijswijk, Eindhoven en
Zwolle.
Ana uit Portugal is in deze groep de
enige die geen examen hoeft te doen.
Voor mensen uit EU-lidstaten geldt de
verplichte inburgering niet, en evenmin
voor ‘westerse’ allochtonen als Noren en
Zwitsers die permanent in Nederland
komen wonen. Turken zijn sinds kort
ook vrijgesteld van inburgering na een
uitspraak van de Europese Raad. Zij
worden gelijkgesteld aan inwoners van
Europa.
Het inburgeringsexamen wordt georganiseerd door de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Het bestaat uit vier
uitgebreide onderdelen (zie ook het
kader op de volgende bladzijde), maar
de kern is: laten zien dat je je goed kunt
redden in het Nederlands én in allerlei
praktische situaties waarin je als migrant in Nederland terechtkomt. Nederlands staat centraal. Of, zoals de over-

heid het op haar inburgeringswebsite
zegt: “De Nederlandse taal verbindt ons
allemaal.” Het examen toetst de kennis
en vaardigheden onder andere via vragen over filmpjes en geluidsfragmenten.
Daarnaast is er een belangrijk praktijkonderdeel waarbij de kandidaat met een
examinator spreekt over bijvoorbeeld
werk zoeken, een verhuizing regelen
of overlastproblemen met de buren oplossen.
Het niveau van de cursisten in Beilen
loopt sterk uiteen. Vrijwilligster Alexandra in ’t Hout verricht onontbeerlijke
hand-en-spandiensten. Ze helpt de
broers Alexi en François uit Rwanda,
die nog wel een tijdje les nodig hebben
voordat ze het inburgeringsexamen
kunnen doen. De Thaise Moei gaat het
examen binnenkort afleggen. Moei heeft
een jaar geleden in Bangkok met succes
het basisexamen buitenland afgelegd na
drie weken privéles van een Nederlander. “Maar het examen in Nederland is
veel meer en moeilijker.”
De Congolese Pélagie ontpopt zich als
de gangmaakster van de groep. Op mijn
vraag aan de cursisten waarom ze in de
schoolbanken zitten, verwoordt zij staccato het credo van de inburgering: “Wij
moeten weten van Nederland, van de
taal, van manieren, wat wij moeten doen
in deze land.”


Wo o rds pi n

Het eerste half uurtje van de lesochtend
is gewijd aan werkwoordvervoegingen.
Daarna wordt het heel praktisch. Het
‘arbeidscontract’ komt aan de orde. De
lerares schrijft dat woord in een wolkje
midden op het bord. “We gaan een
woordspin maken. Dat kennen jullie
wel. Aan welke andere woorden denk je
bij arbeidscontract?” “Salaris”, reageert
Pélagie meteen. “Hoeveel vakantie?”,
vraagt Youssouf uit Somalië voorzichtig.
“Opzegtermijn”, zegt Ali uit Afghanistan
accentloos. “Reiskostenvergoeding”,
roept Raphaël; hij komt uit de Dominicaanse Republiek. Het bord staat al snel
vol met allerlei vragen en termen die van
pas kunnen komen bij een sollicitatie.
Dan is het tijd voor een rollenspel.
De cursisten moeten de woorden gaan
gebruiken. In duo’s wordt een dialoogje
nagesproken met een letterlijke tekst uit
de leergang KleurRijker, een van de vele
methoden die er voor inburgeraars op de
markt zijn. De daaropvolgende opdracht
om los van de tekst een sollicitatiegesprek na te spelen, is voor de meesten
nog wat te hoog gegrepen. Dat ligt vooral aan de ingewikkelde formulering in
het lesboek. Karin belooft er de volgende
keer op terug te komen.

“Dit soort opdrachten bereidt de cursisten voor op het praktijkdeel van het
examen”, vertelt ze in de pauze. Ze is
zelf ook examinator. “In dat praktijkdeel
moeten cursisten in een gesprek vertellen over hun ‘portfolio’. Dat is een dossier gevuld met verslagen van allerlei gespreksopdrachten die ze hebben uitgevoerd.” Ze laat een voorbeeld zien uit
het portfolio van Medo uit Irak, die al
voor de andere onderdelen van het examen geslaagd is. “Kijk, dit is een verslag
van een aangifte bij de politie over de
diefstal van zijn fiets.” Medo: “Is fantasie. Niet echt gestolen.”
Op het examen krijgt een cursist vragen over die aangifte, zoals: ‘Wat zeg je
op het politiebureau als je aangifte van
diefstal komt doen?’ Karin: “Sommige
migranten zien het inburgeringstraject
als een barrière. Zo’n opdracht helpt ze
erdoorheen. Ze ervaren bijvoorbeeld dat
de politie er niet alleen is om identiteitspapieren te controleren of bekeuringen
uit te schrijven. Het is voor mij onbegrijpelijk dat dit onderdeel in de toekomst
geschrapt wordt. Het vormt een belangrijke brug naar het dagelijks leven in
Nederland.”


De mist in

Medo blijkt al veertien jaar in Nederland
te zijn, waarvan hij maar liefst tien jaar
in asielzoekerscentra heeft doorgebracht,
te midden van landgenoten. Zijn Nederlands is kernachtig, maar gammel. Momenteel heeft hij een baan als kok, in
het weekend. Waarom moet hij nog een
inburgeringsexamen doen? “Ik wil graag
Nederlandse paspoort. Gemeente zegt:
eerst examen, dan natoe…” “Naturalisatie”, helpt Karin. Wie het Nederlanderschap ambieert, dient ingeburgerd te
zijn. En de ultieme test daarvoor is het
inburgeringsexamen.
Van het inburgeringsexamen is de
Toets Gesproken Nederlands (TGN) een
belangrijk onderdeel. Kandidaten moeten, net als bij het basisexamen buitenland (zie het decembernummer van
Onze Taal), onder andere zinnen kunnen
nazeggen zoals “Hij is flink verkouden”,
of “Mijn zoontje moest hard huilen, omdat hij zijn knuffel kwijt was.” De toets
wordt in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samengesteld door het expertisecentrum CINOP in Den Bosch. Die zinnetjes
worden willekeurig gekozen uit een omvangrijke databank. Welke wetenschappelijke onderbouwing is er voor deze
manier van toetsen?
“Het correct nazeggen van zinnen
geeft een goed beeld van taalvaardigheid”, zegt dr. Jo Fond Lam, algemeen 
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uit het onderdeel

Wat kan Mo het beste doen?

‘Kennis van de
Nederlandse
samenleving’.

A

De auto aan de kant zetten
en dan bellen.

B

Mehmet meteen bellen
vanuit de auto.

C

Naar een parkeerplaats rijden
en dan bellen.

Mo wil Mehmet

Bron: www.inburgeren.nl

Voorbeeldvraag

bellen vanuit de
auto. Wat kan hij
het beste doen?

projectleider inburgeringsexamens bij
CINOP. “Er wordt vaak gezegd dat 75
procent van de toetsuitslag bepaald
wordt door dit onderdeel. Op zichzelf
klopt dat, maar het gaat echt niet om
domweg nazeggen, het ligt veel genuanceerder. De computer beoordeelt ook
zaken als vloeiendheid, uitspraak, zinsbouw en woordenschat. Voor het goed
kunnen nazeggen van wat je hoort,
moet je behoorlijk taalvaardig zijn.
Daarom is deze manier van toetsing
heel functioneel.” Inburgeraars noemen
de toets moeilijk. Het gaat zo snel, hoor
je vaak. Jo Fond Lam: “Het is helemaal
niet erg als ze bij wat zinnetjes de mist
in gaan. Er zit een grote spreiding in
moeilijkheidsgraad. Toetstechnisch
maakt dat de beoordeling meer solide.”


N i euwe i nb urg er i n g s to e t s

Op korte termijn komt minister Leers
van Immigratie, Integratie en Asiel
met een aangepaste Wet inburgering.
Volgens een woordvoerster van het
ministerie ligt de nadruk voortaan op
de eigen verantwoordelijkheid van de
inburgeraar. Op dit moment krijgen
gemeenten nog geld van het Rijk om
gratis cursussen aan te bieden. Binnenkort moeten de inburgeraars zelf betalen. Zullen de cursuszaaltjes dan niet
leeglopen, zoals docenten vrezen? “Als
je zelf de opleiding moet bekostigen, zul
je langer volhouden”, aldus de woordvoerster van het ministerie. “Nu komt
het voor dat mensen na een enthousiast
begin afhaken, omdat zo’n cursus toch
wat meer vraagt dan ze dachten. Cursisten zullen ook een betere afweging
maken: ga ik zelfstudie doen, of moet
ik toch lessen volgen? Het kan zijn dat
mensen bij leesvaardigheid voor zelfstudie kiezen, maar spreek- en schrijfvaardigheid via een cursus willen trainen.
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Er zal meer zogeheten modulair opgezet onderwijs komen.”
Ook verdwijnt volgens de nieuwe wet
het praktijkgedeelte over het portfolio.
Waarom eigenlijk? Dat is toch heel zinvol? Het ministerie: “In de afgelopen
jaren is bij inburgeringscursussen de
nadruk komen te liggen op die praktijk.
Op zichzelf zijn die opdrachten zinnig,
maar het effect is ook dat er steeds minder aan de eigenlijke taalverwerving,
het NT2 (Nederlands als tweede taal),
gedaan wordt. In veel cursussen gebruiken ze geen NT2-methode meer maar
wel van alles voor het praktijkexamen.

Dan leren cursisten wat ze in bepaalde
situaties moeten doen, maar een behoorlijke Nederlandse zin kunnen sommigen
niet produceren. In het nieuwe inburgeringsexamen worden de vier vaardigheden – lezen, schrijven, spreken en luisteren – getoetst. Hoe precies, dat is nog
onduidelijk. Momenteel werken we aan
de aanpassing van het examen. Het is
de bedoeling dat het nieuwe examen er
vanaf 2013 is.”
Een ander argument voor het afschaffen van het praktijkdeel is de vrijheid die
cursisten moeten hebben om zelf hun
‘traject’ te kiezen. “Voor het maken van
een portfolio heb je begeleiding van een
docent nodig. De overheid is van mening
dat een inburgeraar geheel zelfstandig
aan de eisen van inburgering moet kunnen voldoen, dus eventueel zonder cursus en zonder docent.” En daarmee zijn
we terug bij de schrijver van De autist en
de postduif. Hoe is het met Rodaan afgelopen? Heeft hij het examen inmiddels
gehaald? Nee, nog niet, laat hij per
e-mail weten. Hij heeft geen zin in een
cursus en een uitgebreid examen. “Na negen jaar asielzoekerscentrum heb ik geen
energie voor iets anders dan met rust
schrijven.” In het Nederlands, dat wel. 
Via www.inburgeren.nl (een site van de overheid)
kan men oefentoetsen voor het inburgeringsexamen maken. Daar vindt u ook allerlei praktische informatie over de toetsen.

Het inburgeringsexamen
Wie in Nederland komt wonen, moet inburgeren, zo staat in de Wet inburgering (2007).
Ingeburgerd betekent in de praktijk: je hebt voldoende kennis van onze samenleving om
hier te wonen en te werken, je spreekt voldoende Nederlands (op niveau A2, dat is de
zogenoemde ‘sociale redzaamheid’) en je weet wat je in bepaalde situaties moet doen,
zoals inschrijven bij de gemeente na een verhuizing.
Een migrant verwerft het predicaat ‘ingeburgerd’ door het inburgeringsexamen met
goed gevolg af te leggen. Overigens is een alternatief het Staatsexamen NT2, waarbij het
puur om lezen, schrijven, luisteren en spreken van het Nederlands gaat. Het inburgerings
examen bestaat, vereenvoudigd voorgesteld, uit vier onderdelen die meer omvatten
dan alleen de Nederlandse taal: ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’ (KNS), ‘Toets
gesproken Nederlands’ (TGN), ‘Elektronisch praktijkexamen’ (EPE) en ‘Portfolio’.
De eerste drie onderdelen worden centraal geëxamineerd in zes plaatsen in Neder
land. Deze examens worden via de computer en de telefoon afgenomen. Het type vragen
en opdrachten is heel divers. Een vraag bij de toets ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’ kan bijvoorbeeld gaan over mobiel bellen tijdens het autorijden. Bij de ‘Toets
gesproken Nederlands’ gaat het vooral om zinnen nazeggen, bijvoorbeeld ‘Spruitjes
vind ik niet lekker’, ‘De eerste klap is een daalder waard’ en tegenstellingen geven, zoals
‘groeien’ tegenover ‘krimpen’, ‘speciaal’ tegenover ‘gewoon’. Bij het ‘Elektronisch prak
tijkexamen’ moet de kandidaat vragen beantwoorden over situaties als ‘aangifte doen
van een geboorte’ of ‘lid worden van de bibliotheek’.
Het praktijkexamen over het ‘Portfolio’ is merendeels een mondeling examen dat door
een examinator en een toezichthouder wordt afgenomen. De kandidaat krijgt vragen
over allerlei praktijksituaties die hij of zij in werkelijkheid heeft geoefend, bijvoorbeeld een
telefoonaansluiting regelen. In de naaste toekomst verdwijnt het praktijkexamen – tot
verdriet van sommige docenten.

Iktionaire

t

Toen in ...
april 1984

Doe Maar
Redactie Onze Taal

De overlapping van
leven en dood

G

een enkele journalist is van nature geneigd om het op te nemen voor
de Rijksvoorlichtingsdienst. De Rijksvoorliegdienst, zei men vroeger.
Op een terrasje in Den Haag kwam ik eens aan de praat met iemand
die daar werkte. Ik denk dat ze niet wist wie ik was, anders had ze vast niet zo
onbekommerd verteld over hoe het daar toegaat. Over hoe men de kwaliteit
van de dienstverlening aan de premier natuurlijk wel afstemt op hoe men over
de premier denkt, en of het wenselijk is dat hij goed uit de verf komt, of misschien juist niet. Nee, als er één organisatie is die van journalisten dus gewoon
never nooit niet het voordeel van de twijfel krijgt, dan is het de RVD.
Persberichten van de RVD worden op redacties benaderd als onbeheerde
koffers op Schiphol: met de grootst mogelijke argwaan. Normale tekst wordt
gelezen om te weten wat er staat, RVD-tekst om wat er niet staat. De formulering in de RVD-persberichten over de medische toestand van prins Johan Friso
na zijn skiongeluk, dat hij “stabiel maar niet buiten levensgevaar” was, werd
op nieuwsredacties dus al gauw aangestreept. “Niet buiten levensgevaar” –
vanwaar die formulering? Eigenlijk stond er dus gewoon dat de prins ‘in levensgevaar’ was. Een soort dubbele ontkenning, hmmm, wat zat daarachter?
Op de redactie van Met het oog op morgen bleef er ook een oog aan die drie
woorden haken. Ze belden om te horen hoe ik het zag.
Je zou willen dat de journalistiek net zo alert was op eufemistische formuleringen uit politiek Den Haag. Die worden met kiepwagens tegelijk over ons
uitgestort, en maar zelden zo kritisch onder de loep genomen.
“Niet buiten levensgevaar”. Het zou een eufemisme kunnen zijn. Wat betekent dat, anders dan dat het de betrokkenen moeite kost de waarheid onder
ogen te zien? Is dat erg?
Maar ik geloof niet dat het een eufemisme is, een opzettelijke verbloeming,
zogezegd. ‘Ja hallo, niet buiten betekent ‘binnen’’, was de teneur van het commentaar. Is dat zo? Als je in een deuropening staat ben je niet buiten, maar
ook niet echt binnen. Friso is ‘at death’s door’, is dat misschien wat de RVD
wilde laten weten?
Waarom zeg je ‘niet onaardig’ in plaats van ‘aardig’? Tja, waarom zeg je dat
het glas ‘halfvol’ is, in plaats van ‘halfleeg’? Of andersom?
Als ik dit schrijf is het ongeluk een week geleden. Straks komt er een toelichting van de artsen op de gezondheidssituatie van de prins, maar volgens
de laatste berichten slaapt Friso nog steeds. Zo’n hersentrauma is iets onwezenlijks: je zweeft letterlijk tussen leven en dood, maar er is geen beweging,
de toestand is bevroren. Pas over een tijdje zal blijken of de patiënt een zachte
landing op zijn bed maakt of verder opstijgt en ons ontglipt. In het eerste geval is hij blijven ‘leven’, in het tweede geval is hij al dagen of weken ‘dood’.
Welke tijd van overlijden zouden artsen in zo’n geval aanhouden? Is hij in
levensgevaar?
Tja, dat zeg je van een verkeersslachtoffer dat het de komende 24 uur gaat
halen of niet. Deze situatie is onduidelijker en minder acuut.
Dus hij is erbuiten?
Nee, dat nu ook weer niet.
Zoals leven en dood elkaar hier overlappen, dat wordt met die schijnbaar
nutteloze dubbele ontkenning juist goed uitgedrukt.

O

p 14 april 1984 vond in Den
Bosch het laatste concert
van Doe Maar plaats. Duizenden vooral jonge fans beleefden
het mee en namen afscheid van hun
idolen. Kort daarvoor had de band
bekendgemaakt dat ze het voor gezien hielden: de tol van de roem
werd hun te veel.
Met het afscheidsconcert werd een
tijdperkje van zo’n twee jaar afgesloten. In het voorjaar van 1982 werd
Doe Maar in korte tijd ongekend populair. De punk-rock-ska-reggae-band
bestond toen al een paar jaar, maar
genoot tot zijn doorbraak eigenlijk
alleen een zekere faam onder punkrock-ska-reggae-liefhebbers. Die faam
had de band zeker ook te danken aan
het feit dat ze in het Nederlands zongen, want dat was in die dagen nogal
ongebruikelijk. Weliswaar was er al
sinds de jaren zestig Nederlandstalige
pop- en rockmuziek – Peter en zijn
Rockets, ZZ en de Maskers, Het,
Normaal, Bots – maar een garantie
voor succes was zingen in je moerstaal bepaald niet. Doe Maar bracht
daar verandering in. Plotseling waren
er legio bands die Nederlands zongen: Toontje Lager, Frank Boeijen
Groep, Het Goede Doel, Klein Orkest,
De Dijk, The Scene – in de jaren negentig gevolgd door streektaalbands
als Skik, Rowwen Hèze en De Kast.
En ook in de rap- en hiphopscene die
in die tijd ontstond, heeft het Nederlands zeker geen mindere status dan
het Engels. Integendeel, misschien
wel. Het zou onzin zijn om te zeggen
dat dat allemaal aan Doe Maar te
danken is, maar de band heeft de
Nederlandstalige populaire muziek
in ieder geval een flinke impuls gegeven.
Overigens: de fans die het allemaal nog eens willen beleven, kunnen in oktober hun hart ophalen,
want dan is Doe Maar de hoofdact op

Symphonica in Rosso.

Jan Kuitenbrouwer
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Onze Taal besteedt af en toe aandacht
aan de ‘buren’: talen die (bijna) gren
zen aan het Nederlands. Zo stonden
vorig jaar oktober nog de talen van
Scandinavië centraal. In het boek Taaltoerisme, dat binnenkort verschijnt,
leidt Gaston Dorren de lezer door de
héle buurt, namelijk Europa. Als een
gids vertelt hij verrassende verhalen
over 53 talen: van Portugees tot
Russisch en van IJslands tot Grieks.
Hier alvast drie bestemmingen.

Illustratie: Frank Dam

Gaston Dorren

Talen als trekpleisters
Excursies naar het Engels, Azerbeidzjaans en Ests

Wer e ld fa a l

J

ongens, jongens, jongens, wat is Engels een beroerde keus. Is dat de taal
die we met zijn zeven miljarden moeten
gaan spreken? Wie heeft dit in vredesnaam bedacht? Een taal met een excentrieke grammatica, een erkende puinhoop van een spelling en een uitspraak
die alleen voor de sprekers van het Nederlands, Duits en de Scandinavische
talen redelijk te doen is. Zelfs Latijn was
een geschiktere wereldtaal dan Engels.
Dat de grammatica raar is, valt te
illustreren met drie voorbeelden (uit
vele). Eén: ontkenningen. De meeste
talen hebben daar gewoon één woord
voor: njet, nicht of não. Zo niet het
Engels. Dat gebruikt liever speciale
werkwoordsvormen: isn’t, didn’t, shan’t,
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couldn’t, oughtn’t, ain’t en nog een hele
reeks andere. Natuurlijk, daar zat ooit
het woordje not in. Maar dat is vastgegroeid en vrijwel onherkenbaar geworden. Het is moeilijk vol te houden
dat won’t klinkt als will not of ain’t als
is not.
Twee: de overvloed aan voorzetsels.
In de meeste talen zijn voorzetsels een
kleine, onbeduidende woordgroep. In
het Engels is een zin als ‘It’s hard for
her to put up with’ heel normaal. For
en with zijn voorzetsels (ook al staat
with aan het éínd van de zin – wat nou,
vóórzetsel?), to en up hier strikt genomen niet, maar in het algemeen wel.
Zelfs het nauw verwante Nederlands
drukt dezelfde gedachte liever zonder
voorzetsels uit: ‘Ze kan het moeilijk
verdragen.’

Voorbeeld drie: de sterke werkwoorden. Wij zijn bevoorrecht, want het Nederlands heeft ze ook, maar de rest van
de wereld wordt horendol van forbade
en blew en borne. Het dieptepunt is ‘lezen’: tegenwoordige tijd read (rijmt op
creed), verleden tijd read (rijmt op bed).


Gh oti

De Engelse spelling is zo mogelijk nog
erger. Overbekend is de constatering
van schrijver George Bernard Shaw dat
je fish ook als ghoti zou kunnen schrijven: de gh van tough, de o van women
en de ti van nation. Maar Shaw had net
zo goed kunnen zeggen dat ghoti helemaal niet wordt uitgesproken, vanwege
de stomme gh van though, de stomme o
van leopard, de stomme t van castle en
de stomme i van juice. Is het een won-

der dat in de Engelstalige wereld een
dyslectische aanleg vaker leidt tot echte
problemen? In taalgebieden met een
meer systematische schrijfwijze valt
een milde vorm van dyslexie vaak niet
eens op.
Het moet met die chaotische spelling
te maken hebben dat het Engels een
diepe minachting voor accenttekentjes
heeft ontwikkeld. Als de geschreven
taal zo weinig zegt over de uitspraak,
waarom zou je dan café, ångström (een
lengte-eenheid) en prêt-à-porter (‘confectie’) schrijven? Dan liever cafe, angstrom en pret-a-porter: je ziet nog
steeds niet hoe je het moet uitspreken,
maar het is tenminste makkelijker te
spellen. Doordat de computerwereld
radicaal Engelstalig is, heeft het dan
ook lang geduurd voordat digitale apparatuur overweg kon met ‘un-American activities’ als schrijven in het Duits
(ö, ß) of printen in het Frans (û, œ) –
laat staan dat kleinere talen als Hongaars (ő, ű) en Litouws ( į, ė) aan hun
trekken kwamen. Wie meent dat dit
inmiddels grondig verholpen is, moet
maar eens een boek over Europese
talen schrijven.


To n gc apr i o len

Misschien nog erger dan de buitenissige grammatica en de ondeugdelijke
spelling is de moeilijkheidsgraad van
de Engelse uitspraak. Engelse woorden
eindigen ijskoud op een b of op een d.
Niet alleen op papier, maar ook in de
mond. Lob wordt uitgesproken als ‘lob’
en niet als ‘lop’, en bed als ‘bed’ en niet
als ‘bet’. Niet alleen Nederlandstaligen
vinden dat vreemd, maar ook sprekers
van veel andere talen kijken daarvan
op. Verder vragen de Engelse slisklanken (these three) om tongcapriolen die
de meeste anderstaligen sinds hun peutertijd niet meer uitgehaald hebben.
Ook sommige moedertaalsprekers hebben er moeite mee, getuige de uitspraak
van brother: ‘brudder’ bij Ieren, ‘brov’
in het Cockney en ‘brudda’ of ‘bruvva’
in het Zwart Amerikaans Engels.
Nog lastiger aan de uitspraak is de
duizelingwekkende veelheid aan klinkers. Neem de woorden par, pear, peer,
pyre, poor, power, purr, pull, poop,
puke, pin, pan, pain, pen, pawn, pun,
point, posh, pose en parade. Een moedertaalspreker hoort na de p twintig
keer een andere klank. Doordat de
meeste talen maar een stuk of zes klinkers onderscheiden, is het voor sprekers van pakweg het Spaans, Russisch
of Chinees haast ondoenlijk om er in
het Engels meer uit elkaar te houden
dan het handjevol dat ze van huis uit

kennen. Het Engels dat ze horen, verstaan ze moeilijk; het Engels dat ze
laten horen, is moeilijk te verstaan.
Een waardeloze wereldtaal dus. Althans, voorzover Engels de wereldtaal
is. Per slot van rekening zijn er flinke
delen van de globe die zich daar nog
niet bij hebben neergelegd. In OostAzië en de Arabische wereld beheerst
slechts een kleine minderheid de taal,
in de Frans- en Portugeestalige delen
van Afrika eveneens. En in de Nieuwe
Wereld weigert Zuid-Amerika niet alleen hardnekkig om Engels te leren,
maar wordt hét grote wereldbolwerk
van het Engels, de Verenigde Staten,
geleidelijk aan veroverd door … het
Spaans van Latijns-Amerika. Kijk, het
Spaans van Latijns-Amerika, dát zou
nou eens een goede wereldtaal zijn.
Een heel aanvaardbare grammatica.
Een deugdelijke spelling. En mits je
met de r kunt rollen een makkelijke
uitspraak.
Wat een wenkend perspectief: Español als wereldtaal. Bijna Esperanto,
bijna ideaal.

C ig a re t, sig are t ,
с и гарет o f ةراجيس

I

k word vrolijk van The Police, mijn
vrouw van Pearl Jam. Ik herinner
me Q & Q, zij Theo en Thea. Er loopt
kortom een generatiekloofje door onze
relatie.
Iets waar we het wél over eens zijn,
is de spelling van de Nederlandse taal.
Maar dat is eigenlijk toeval. Onze
grootouders schreven nog heeten en
koopen. Mijn ouders leerden al heten en
kopen, maar nog wel cigaret en vacantie. Haar ouders én wijzelf (geboren in
1965 en 1977) groeiden op met sigaret
en vakantie, en met pannekoek en paddestoel. Ons oudste nichtje (1995) leerde op school juist pannenkoek, en alle
vijf onze jongere neefjes en nichtjes
schrijven ook bij paddenstoel een tussen-n. We zijn, kortom, een door spellinghervormingen verscheurde familie.
Al deze veranderingen hebben in de
Nederlandstalige wereld voor veel onrust gezorgd. Maar namen mensen uit
Azerbeidzjan hier kennis van, dan zou-

den ze niet onder de indruk zijn. Waarschijnlijk zouden ze eerder reageren
met: Is dit alles? Lettertje meer, lettertje
minder, lettertje anders? Waar heb je
het nou helemaal over?
En inderdaad, de bewogen twintigste
eeuw die Azerbeidzjan heeft doorgemaakt, heeft de schrijfwijze van de
landstaal heel wat harder door elkaar
geschud.


O m m e zwa a i e n

Eeuwenlang schreven de Azerbeidzjanen (of Azeri’s) hun Azerbeidzjaanse (of
Azerische) taal met Arabische letters.
Dat sprak in hun – islamitische – deel
van de wereld toentertijd nu eenmaal
vanzelf, en dat bleef gewoon zo nadat
Azerbeidzjan in de negentiende eeuw
was ingelijfd door het Russische Rijk.
Het veranderde pas na de Oktoberrevolutie van 1917. Toen het stof was neergedwarreld en men zich weer om zoiets
als spelling kon gaan bekommeren,
schakelden de Azerbeidzjanen geleidelijk, tussen 1923 en 1929, over op het
Latijnse alfabet. Dat was even wennen.
Even maar, want in 1938 volgde er een
nieuwe ommezwaai, ditmaal naar het
cyrillisch en ditmaal in Stalin-stijl: rigoureus dus. Na 1991, het jaar waarin
de Sovjet-Unie uiteenviel en Azerbeidzjan onafhankelijk werd, kwam het
Latijnse schrift weer aan de beurt. Om
de verwarring compleet te maken, koos
men nu voor een iets andere spelling
dan in de vorige ‘Latijnse periode’, in
de jaren twintig en dertig dus.
Niet dat iedereen met zijn tijd is meegegaan. Oudere mensen in Azerbeidzjan
schrijven nog steeds in het cyrillisch. En
de sprekers van het Azerbeidzjaans in
Iran, vele miljoenen in getal, hebben
zich van al deze schriftelijke veranderingen sowieso niets aangetrokken. Zij zijn
al die tijd het Arabische alfabet blijven
hanteren, zoals voor alle talen in Iran –
ook het Perzisch – gebruikelijk is.
Wij glimlachen als we in een vooroorlogs fotoalbum zoo zien staan in
plaats van zo en schrikken als we
rhythmisch lezen in plaats van ritmisch.
Is dat alles?, denkt de Azerbeidzjaan.
Als hij nu rond de veertig is, kan hij de
brieven van zijn grootouders én die van

zijn kinderen nauwelijks ontcijferen.

Als een Azerbeidzjaan nu rond de veertig is,
kan hij de brieven van zijn grootouders én
die van zijn kinderen nauwelijks ontcijferen.
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Sommige woorden in het Ests lijken wel Nederlands.

Es t se v r eu g d e

W

anneer je onverwacht een goede bekende op tv ziet, treedt er
een vreemd effect op. Eerst voel je een
kleine schok die wel wat op schrik lijkt:
hè, wat?! Dan twijfel: vergis ik me
niet? En ten slotte ervaar je een lichte
vreugde: mijn bekende is op tv! Weer
eens wat anders dan al die onbekenden
(en al die Bekende Landgenoten, die je
net zomin kent).
Datzelfde effect kan optreden wanneer je een tekst in het Ests onder ogen
krijgt. Nieuwsgierig rondsnuisterend in
een muffig winkeltje sla je een tweedehands boek in een vreemde taal open.
Je vermoedt dat het Fins is (“enamik
läti aluspõhjakivimitest on pärit vanaaegkonna ...”), je aarzelt misschien
omdat de letter õ er niet Fins uitziet
en dan staat daar opeens, pats-boem:
klooster. Schrik, twijfel, vreugde: een
bekende te midden van de gezichtsloze
menigte!
Je bladert verder en je ziet er meer:
roos, tulp, aster, gerbera, anemoon en
vaas – een passage over tuinieren of
bloemschikken, ongetwijfeld. Geoloog,
piloot, diplomaat, fotograaf en jurist –
een stukje beroepsadvies? Je zoekt
naarstig verder. Alinea’s lang is alles
volkomen duister en ondoorgrondelijk,
maar dan gaat het licht weer aan:
kunst en literatuur, kool en rabarber,
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mantel en sandaal, planeet en vulkaan,
tsaar en vorst. De antiquair wil intussen
sluiten, je weifelt – zul je het kopen?
Kaart, ideaal, reis, keel, kurk. Je hebt
er natuurlijk niks aan. Lamp, kroon,
praam, kapiteel. Ach wat, die drie euro.
Meenemen.
Het boek zal verstoffen en bij de
volgende verhuizing in de papierbak
verdwijnen. Maar intussen is wel de
vraag gerezen: Hoe komen die Neder-

G l a d i js

Dat veel woorden er op papier eerder
Nederlands dan Duits uitzien, komt
door een Estse spellingregel: schrijf lange klinkers altijd dubbel. In het Duits
komen dubbele klinkers ook weleens
voor (Meer, Saal, doof), maar niet zo
vaak. In het Nederlands wel, dus vandaar dat kroon, keel en ideaal zo’n Nederlandse aanblik bieden.
Dát verklaart dus onze schrik, twijfel
en vreugde in het antiquariaat: Nederduitse invloed en een Nederlands
aandoende spelling. Maar is de vreugde
wel terecht? Zíjn de woorden echte bekenden – of valse vrienden, die niet zijn
wat ze lijken?
Dat verschilt, leert het woordenboek.
Tsaar is ‘tsaar’, maar vorst betekent
‘worst’. Rabarber is ‘rabarber’, maar kool
is ‘school’. En de keel zit iets hoger dan
onze keel: het is ‘tong’, en daarom ook
‘taal’. Tegen ‘keel’ zeggen de Esten kurk
– een woord om dorst van te krijgen.
Een praam is wel een soort schip, maar
een stuk groter dan onze praam. De
overige woorden hierboven zijn wat ze
lijken, maar voor ader, loom, leer, meest,
kabel, korter, kust, veer, hoog, hoor,
kaas, pool en nog veel meer korte woorden geldt dat niet. Signaal wel, maar
sein niet. Het is, kortom, glad ijs.
Maar staat er een hoofdstukje over
scheepvaart in het boek, dan kunnen we
ons helemaal thuis voelen. Spelling en
uitspraak zijn vaak verestst (vooral
tüürpoord – dat woord is het vereststst),
maar de Nederlandse wortels zijn toch
duidelijk zichtbaar: loots, kaabeltau,
ankur, tross, jaht, ahterpiik, eeselkopp,
pootsman, pakpoord en zijn tegenhanger

Kaart, ideaal, reis, keel, kurk, lamp, kroon:
hoe komen die Nederlandse woorden toch
in het Ests terecht?
landse woorden toch in het Ests terecht? Wat is het verband tussen die
twee talen?
Dat verband heet: Duits. Vele eeuwen lang was dat de taal van de heersende klasse in Estland. Preciezer
gezegd: die klasse sprak lange tijd
Nederduits, de taal waartoe ook de
streektalen van Oost-Nederland behoren (Gronings, Achterhoeks en alles
daartussen). De Hoogduitse woorden
die wij op school leren, zoals Tulpe,
Reise en Lampe, missen in het Nederduits die slot-e, met als gevolg dat ook
in de Estse woorden die e ontbreekt.

tüürpoord. Plus een groot deel van de
scheepstuigage: raa, fokkmast, fokkmarssteng, fokkvant, paalmast, grootmast, grootvant, besaanmast, besaanvant
en fokkpraamvant.
Schrik.
Twijfel.

Vreugde!
Taaltoerisme. Feiten en verhalen over 53 Europese
talen van Gaston Dorren, met bijdragen van
Jenny Audring. Uitgeverij Scriptum, € 16,–.
ISBN 978 90 5594 886 4. Meer informatie:
www.taaltoerisme.nl. Zie ook de aanbieding
op blz. 103.
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D

Koning

A

ls je zoals ik 36 bent, of, tegen de tijd dat u dit stukje leest, 37,
kom je jammer genoeg steeds minder in aanraking met mensen
die iets van taal weten. Natuurlijk, iedereen om je heen spreekt
gewoon de Nederlandse taal, en daar weten ze ook heus wel wat van af,
maar ze weten niet veel van de laatste ontwikkelingen.
Gelukkig ken ik drie mensen die wel goed op de hoogte zijn van de laatste taaltrends, en ook gretig alle nieuwe woorden die zij via hun hippe
vrienden leren, op hun omgeving uitproberen. Dat zijn de kinderen van
mijn vriend (allebei 11) en de Hippe Vriend van mijn broer, die, ondanks
het feit dat hij al 33 is, toch af en toe met nieuwe termen komt, meestal uit
het internationale business- en bralcircuit. Zo leerde ik van hem de term
laaghangend fruit: dat zijn vrouwen die zich net te makkelijk aanbieden bij
het andere geslacht. Een mooie uitdrukking.
De Hippe Vriend kwam, een tijdje geleden, met de woorden baas en
koning. Die woorden bestonden natuurlijk allang, maar hij gebruikte ze
in lichtelijk andere zin, in de zin van: ‘geweldig persoon’. En, belangrijk:
zonder lidwoord. De eerste keer dat hij ze tegen mij gebruikte, ging dat
over mijn vriend. Die had mooi gespeecht bij een begrafenis, en de Hippe
Vriend was daar ook bij geweest, en belde mij erna op met de volgende
mededeling: “Jouw vriend is echt baas. Hij is echt koning.”
Sindsdien hoor ik die woorden steeds vaker, en ik vind ze leuk. Ook slim,
van de corpsbal die het ooit bedacht heeft, om de lidwoorden er gewoon af
te laten. Want als je gaat zeggen: ‘Jouw vriend is dé baas’, dan klinkt hij als
de vervelende chef van de kantoorboekhandel op de hoek. En als je over
iemands vriend zegt: ‘Jouw vriend is de koning’, klinkt dat – tja, nogal
ongeloofwaardig. Als iets uit een sprookje. Terwijl we allemaal best baas
en koning willen zijn, maar dan wel geloofwaardig, natuurlijk.
Onlangs was ik in een kerk, zo’n moderne Nederlandse kerk waar op
zondag een band christelijke pop speelt en ze werkgroepjes hebben voor
jonge gelovige homo’s die uit de kast willen komen. Daar hing aan de muur
een groot wandkleed met daarop de woorden: “Jezus is Koning.” Hé, wat
leuk, dacht ik. Wat hip. Maar toen bedacht ik me dat de kerk toch eerder
was geweest dan de corpsballen, met de lidwoordloze koning.

Aaf Brandt Corstius

Foto: Raymond Noë

eze maand is het precies tien jaar
geleden dat de e-mailnieuwsbrief
Taalpost voor het eerst verscheen: drie
keer per week taalactualiteiten ter
grootte van een A4’tje. Taalpost sloeg
meteen aan. Na anderhalf jaar ontvingen al 10.000 mensen de gratis nieuwsbrief in hun mailbox, een aantal dat
inmiddels is opgelopen tot 21.400.
In die tien jaar is er nauwelijks iets
veranderd aan de formule van Taalpost.
Elke aflevering begint met drie verse
taalnieuwsberichten; op maandag worden die gevolgd door een taaltip, op
woensdag door de column (of het tijdschrift of de website of wat dan ook)
van de week (of de maand), en op vrijdag door iets wisselends: een opmerkelijk citaat, een actuele kwestie of een
paar tekstuele uitglijders. Ten slotte is
er iedere keer een extraatje: een oproep,
een aankondiging of een prijsvraag.
Taalpost wordt uitgegeven door het
Genootschap Onze Taal (tot 2008 gebeurde dat in samenwerking met Van
Dale Lexicografie), en heeft een tweekoppige, Nederlands-Vlaamse redactie,
bestaande uit Marc van Oostendorp
(Taalpost-redacteur van het eerste uur)
en Erik Dams.
In het kielzog van Taalpost is Onze
Taal de afgelopen jaren meer gratis
e-mailnieuwsbrieven gaan publiceren:
Woordpost (tweemaal in de week een
actueel, lastig woord verklaard) en
TLPST (Taalpost, maar dan voor jongeren); zeer onlangs kwam daar het blog
Woordspot bij (Woordpost voor jongeren,
zie blz. 111 van dit nummer). Ook die
uitgaven zijn succesvol, maar Taalpost
blijft toch de populairste. En de oudste.
Aanmelden kan via www.taalpost.nl.
En tegenwoordig is Taalpost natuurlijk
ook te volgen via Twitter (@Taalpost). 

Van Aaf tot z

Marc van Oostendorp (l.) en Erik Dams: de redactie
van Taalpost.
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Er zijn woorden die uit maar één klank
bestaan, bijvoorbeeld u, of o. Meestal
is zo’n ‘eenklankswoord’ een klinker.
Maar geldt dat ook altijd? Of zijn er ook
woorden van maar één medeklinker?

Illustratie: Hein de Kort

Berthold van Maris

Kan de medeklinker op
eigen benen staan?
Eenklankswoorden die geen klinker zijn

Z

ijn er in het Nederlands woorden die alleen uit een medeklinker bestaan? Dat lijkt niet
erg voor de hand te liggen, want van
een woord verwacht je dat het minimaal uit één lettergreep bestaat, en van
die lettergreep verwacht je dat hij minimaal een klinker bevat.
Woorden die alleen uit een klinker
bestaan, zijn gemakkelijk te vinden.
Het voorbeeld dat het eerst in je opkomt is natuurlijk het persoonlijk voornaamwoord u. Andere voorbeelden
zijn ah, eh en oh, die weliswaar met
twee letters geschreven worden, maar
slechts uit één klank bestaan: respectievelijk a, u en oo. Want, voor de goede
orde, het gaat mij erom hoe die woorden uitgesproken worden – niet hoe je
ze schrijft.
In de zin ‘Ik vind de f een mooiere
letter dan de k’ zijn f en k zelfstandige
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O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 4

naamwoorden die weliswaar met niet
meer dan één medeklinker geschreven
worden, maar die met twee klanken
worden uitgesproken. Je zegt ‘ef’ en
‘ka’. F en k behoren daarmee tot de
zeer omvangrijke groep van woorden
die uit een klinker en een medeklinker
bestaan, zoals na, nu, op, of, om, in en
ik.


T uss e nw e r ps e l s

Het lijkt erop dat medeklinkers altijd
klinkers nodig hebben – dat ze niet op
eigen benen kunnen staan. Maar toch.
Er is een categorie van woorden die
zich niet heel erg storen aan de klankregels die voor gewone woorden gelden: de zogeheten tussenwerpsels. Tussenwerpsels kunnen op gewone woorden lijken (potverdorie, jeetje, goeiemiddag), maar ze kunnen er ook heel
anders uitzien. Er zijn bijvoorbeeld tus-

senwerpsels die alleen uit medeklinkers
bestaan:
pfff ...
brrr ...
st!
pst!
hm ...
Die laatste is misschien wel het medeklinkerwoord waar we naar op zoek
zijn. Want wat is hm anders dan een m?
Vaak is dat een m die lang wordt aangehouden: hmmm ... Maar er zijn ook
varianten waarin die m niet veel langer
is dan de m in mond. Hoelang de m
wordt aangehouden en met welke intonatie dat gebeurt – wat dat betreft zijn
er nogal wat mogelijkheden – is bepalend voor wat hm betekent. Hm? is iets
anders dan hmmm! Bovendien kan de
intonatie nog worden aangevuld met

een veelzeggende gelaatsuitdrukking.
Hmmm! met een blij gezicht betekent
heel wat anders dan hmmm! met een
pijnlijk vertrokken gezicht.
De m is een medeklinker, maar
heeft een belangrijke eigenschap gemeen met klinkers: je kunt hem net
zo lang laten duren als je zelf wilt.
Ook in die andere tussenwerpsels die
geen klinker nodig hebben (het rijtje
hierboven) zit altijd zo’n medeklinker
die je lang kunt maken: in pfff is dat
de f, in brrr de r en in st en pst is dat
de s. Blijkbaar zijn die klanken in staat
om de dragende rol die klinkers normaal in lettergrepen vervullen, een
beetje over te nemen.
Dat roept de vraag op: zou er in het
Nederlands een medeklinkerwoord te
vinden zijn dat bestaat uit een medeklinker die die eigenschap – lengte,
duur – niet heeft? Misschien wel. Een
mogelijke kandidaat is het korte klikje
met de tong waarmee mensen soms
hun afkeuring tonen. Het klinkt als
een t. Je komt dit tussenwerpseltje
maar af en toe tegen. Ik betrapte me
er laatst zelf op toen ik in de stad
bijna werd aangereden door een pizzakoerier. Ik wilde die jongen eerst iets
onvriendelijks naroepen, maar hield
me in en deed alleen maar: “T!”


Zu i g en d e kli kb e w eg i n g

Je hebt de neiging om die tongklik als
t te schrijven, maar het is eigenlijk
een ander soort klank. Een poging tot
omschrijving van wat er in de mond
gebeurt, zou er ongeveer zó uit kunnen zien: je plaatst de punt van de
tong tegen het tandvlees (net als bij de
t) en vervolgens maak je (anders dan
bij de t) een zuigende klikbeweging
met die tong.
Het is een klank die alleen maar
lijkt op de t en die verder in het Nederlands alleen voorkomt in het eraan
verwante t-t, dat misschien bekender
is en ook een vorm van afkeuring verwoordt.
In Spanje hoor ik het t-klikje vaker
dan in Nederland, maar daar betekent
het iets anders: een stellig ‘nee’. Er
schijnen ook talen te zijn waarin t! ‘ja’
betekent. En er zijn talen, in Afrika,
waar deze klank en andere erop lijkende klanken als gewone medeklinkers
deel kunnen uitmaken van allerlei
gewone woorden.
Het afkeurende t dat je in het Nederlands weleens hoort, staat nergens
in de woordenboeken vermeld. Is het
dus geen echt woord?
Hm staat wél in de woordenboeken.
In Van Dale worden er drie betekenis-

sen van beschreven. Het kan bijvoorbeeld een uiting van nadenken zijn.
Zoals in:
Hmmm ... waarom komen mijn brieven nooit aan?
En ook mmm staat in Van Dale, met
twee verschillende betekenissen. Met
mmm kun je volgens het woordenboek
uitdrukken dat je aarzelt, maar ook dat
je iets lekker vindt, zoals in:
Mmm ... wat een lekkere hotdog!
Maar in het algemeen weten woordenboeken niet goed raad met tussenwerpsels. Ze worden slecht en onvolledig
beschreven of soms gewoon genegeerd.
Misschien is dat ook wel begrijpelijk.
Zo’n letter kan, afhankelijk van de lengte ervan en de intonatie die je eraan
geeft, heel veel verschillende dingen
betekenen. Misschien is het onbegonnen werk om dat allemaal in een woordenboek te beschrijven. En heeft het
ook niet zo veel nut. Want wie gaat dat
opzoeken?


R ed e l i j k e sco r e

Zou t een woordje kunnen zijn waar de
woordenboeken tot nu toe overheen gekeken hebben? Er gebeuren wel vaker
dingen in spreektaal die niet in een
woordenboek of grammatica beschreven
worden. Al is er op dat gebied de afgelopen tientallen jaren veel verbeterd.
Zo is er sinds enige tijd een enorm databestand van spontaan gesproken Nederlands, waarin je allerlei woorden pijlsnel kunt opzoeken. Dat is het Corpus
Gesproken Nederlands, dat in Leiden bij
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie kan worden geraadpleegd.
En wat blijkt? In dat bestand van
9 miljoen woorden, waarin uh (of eh)
ruim tweehonderdduizend keer voorkomt, werd ook 42 keer het tussenwerpseltje t gevonden. Ter vergelijking: shit!
werd in deze verzameling gesproken
Nederlands 158 keer gevonden. 42 keer
is dus nog steeds een redelijke score.
Hier volgen een paar voorbeelden. In
het eerste voorbeeld praten twee vrouwen over het kopen van een badpak en
daarbij wordt t twee keer gebruikt (als
uiting van irritatie):
A: “Vind ik echt ’t ergste wat er is,
een badpak kopen ...”
B: “T, oh, vreeeselijk! Heb ik ook
zo’n hekel aan.”
(...)
B: “Ja. Moet je je weer aan gaan
kleden en dan weer terug ...”

A: “Ja, dat is zeker irritant.”
B: “T, ho, vréselijk!”
In een ander fragment worden foto’s
bekeken en onbekommerd becommentarieerd:
C: “Hoe Iris dan ook elke keer met
d’r hoofd tegen hem aan zit.”
D: “Echt net zo’n jong hondje of zo.
Ja ...”
C: “T!”
D: “Vreselijk!”
T komt vooral voor in combinatie met
een afkeurend woord. Hierboven zagen
we al de combinatie met vreselijk! Andere voorbeelden zijn:
- Ah, gatverderrie. T.
- T, nja, verschrikkelijk hè.
In het Corpus Gesproken Nederlands
ontdekte ik trouwens nóg een tussenwerpsel dat slechts uit één medeklinker
bestaat: fff. Deze klank, een lang aangehouden f, wordt 93 keer gebruikt, en
in al die gevallen door Vlamingen. Het
heeft dezelfde betekenis als een nonchalant gebaar (de schouders ophalen,
eventjes hulpeloos kijken, etcetera) en
is misschien verwant aan het veel algemenere pfff. Een paar voorbeelden:
- Ja uh fff dat is voor mij normaal ...
- Maar dat zijn dan woorden ja die fff
de meeste moet je wel echt echt begrijpen om verder te kunnen ...
- Goed van eten ja maar fff dat mag
nog zo goed zijn hè na negen dagen
komt dat uw oren uit hè ...”
De zoektocht naar medeklinkerwoorden
heeft dus drie woorden opgeleverd:
m (hm, hmm, hmmm, mmm)
t
f (fff)
Zoals gezegd hebben de m en de f met
klinkers gemeen dat ze lang gemaakt
kunnen worden. Voor de t (met zuigende klik) geldt dat niet, en daarmee is t
in mijn ogen het meest extreme voorbeeld van een medeklinkerwoord.
T is daarmee trouwens ook het kortste woord ven het Nederlands.
En aangezien t in zijn eentje een zin
kan vormen (zie de voorbeelden uit het
Corpus Gesproken Nederlands) is het
ook de kortst mogelijke zin van het
Nederlands:
T!		
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Iconen van de taalkunde [3]

De brief van Anne Cutler
Ook de taalkunde heeft zo haar mijl
palen: baanbrekende onderzoeken
en nieuwe inzichten die tot buiten
het vakgebied bekendheid kregen.
Op gezette tijden spreekt Marc van
Oostendorp met invloedrijke taal
kundigen over het werk waarmee
ze hun naam vestigden. Deze keer:
Anne Cutler en haar publicatie in
Nature: ‘A Language-Specific Com
prehension Strategy’ (1983).

Marc van Oostendorp

A

nne Cutler (1945) weet nog
precies waar ze was toen ze
begin 1981 het idee kreeg voor
het experiment waarover ze zou publiceren in het gezaghebbende tijdschrift
Nature. “We stonden op een soort brug
tussen twee gebouwen van de universiteit, in de zon. Wist ik dat het een belangrijk idee was? Ja, anders had ik dat
allemaal niet zo precies onthouden.”
Cutler, in die tijd een jonge onderzoeker aan de Universiteit van Sussex in
Engeland, stond op die loopbrug met
Jacques Mehler, een van de grondleggers van de psycholinguïstiek, het vakgebied dat bestudeert hoe taal in het
menselijk brein werkt. Mehler had een
vernuftig experiment gedaan waarin hij

had laten zien hoe Franse proefpersonen die naar het Frans luisterden het
spraakgeluid de hele tijd in lettergrepen
verdeelden. Cutler: “Terwijl hij het me
vertelde, vertaalde ik het experiment in
mijn hoofd naar het Engels en dacht:
dat gaat niet werken.”


Knopje

Het experiment waarover Jacques
Mehler vertelde, moest aantonen dat
mensen niet naar losse klanken luisteren, maar naar lettergrepen (of syllaben, die woorden gebruik ik in dit artikel door elkaar). Proefpersonen in Parijs
luisterden naar een stroom losse
woorden en drukten op een knopje als
ze een klankcombinatie voorbij hoorden

Anne Cutler
De Australische Anne Cutler (1945) heeft een belangrijk deel van haar carrière in Neder
land doorgebracht, als onderzoeker aan het (met Duits geld gefinancierde) Max Planck
Instituut voor Psycholinguïstiek en als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Daarnaast is ze sinds 2006 ook hoogleraar aan de universiteit van Western Sydney, in haar
geboorteland Australië. Haar specialisatie is de verwerking van taal: wat gebeurt er in het
hoofd als we taal beluisteren en begrijpen (en dus niet wat er gebeurt als we zelf praten).
Cutler heeft een zeer groot aantal publicaties op haar naam staan (alleen al meer dan
130 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften) en bovendien veel prijzen en andere eer
bewijzen vergaard. Zo is ze als lid verbonden aan wetenschappelijke academies in Neder
land, de Verenigde Staten en Australië en won ze in 1999 de zeer prestigieuze Spinozaprijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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komen waarvan vooraf was verteld dat
ze daarop moesten letten, zoals ba of
bal. De onderzoekers hadden in de
stroom woorden onder andere balance
en balcon opgenomen, die ieder allebei
de genoemde klankcombinaties bevatten. Uit het experiment bleek dat de
mensen eerder ba herkenden als ze
balance hoorden, en eerder bal als ze
luisterden naar balcon.
De reden daarvoor was volgens
Mehler de syllabe: je hoort een specifieke combinatie van klanken makkelijker als die een lettergreep vormt: bal in
bal-con, ba in ba-lance. Klankcombinaties die korter of langer zijn dan een
lettergreep (bijvoorbeeld bal in balance)
vallen minder makkelijk op. Mehler
had dit nu voor het Frans ontdekt,
maar hij ging ervan uit dat het ook
voor sprekers van andere talen zo
werkte. En dat geloofde Cutler niet.
Cutler deed daarom in de maanden
erna Mehlers experiment nog eens
over, met Engelse woorden en Engelstalige proefpersonen en kwam erachter,
zoals ze al vermoedde, dat zij helemaal
niet zo’n duidelijk verschil maken. Ze
drukten ongeveer even snel op het
knopje – of ze nu naar balance of naar
balcony moesten luisteren. Bovendien:
de Engelstaligen bleken ook geen verschil te maken als ze naar de oorspronkelijke Franse opnamen van Mehler
luisterden.

Illustratie: Matthijs Sluiter; foto Anne Cutler: Ivar Pel



Re vo lu ti o nai r

Cutler vroeg aan Mehler of hij in zijn laboratorium in Parijs ook nog eens Fransen wilde laten luisteren naar het Engelse materiaal. Cutler: “Denk je dat het
makkelijk was om Jacques daarvan te
overtuigen? Ja toch? Dat dacht ik eerst
ook. Maar het bleek voor hem heel
moeilijk te zijn. De groep psycholinguïsten waarin hij op dat moment een prominente positie innam, ging er nog van
uit dat mensen over de hele wereld allemaal dezelfde hersenen hebben waarmee ze taal op dezelfde manier verwerken. Het idee dat er in de hoofden van
sprekers van verschillende talen verschillende dingen gebeurden – dat was
gewoonweg te revolutionair. We hadden
toen nog geen e-mail of internet, ik belde hem om de zoveel weken op om te
vragen of hij al aan het experiment was
toegekomen.”
“Ruim een half jaar later, het was inmiddels 1982, was ik een tijdje te gast
op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Jacques
kwam toen op een dag uit Parijs om een
praatje te houden. Hij vertelde me niet
eens van tevoren dat hij de gegevens
had; hij presenteerde de resultaten gewoon tijdens zijn lezing. Zo moeilijk
was het voor hem om aan deze data toe
te geven. Ik denk dat hij misschien stiekem wel hoopte dat de directeur van
het Max Planck Instituut, Pim Levelt, en
andere grote geesten die daar zaten, de
bevindingen aan stukken zouden rijten
en de status quo zouden herstellen: alle
mensen verwerken taal op dezelfde
manier. In plaats daarvan waren ze allemaal onder de indruk. Dat hersenen de
ene moedertaal anders verwerken dan
de andere, was voor iedereen daar een
eyeopener.”


S tacc ato

Een jaar later wisten Cutler en Mehler
samen met twee van hun medewerkers
een ingezonden brief in Nature te publiceren waarin ze hun spectaculaire bevindingen rapporteerden. Nature geldt
als een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften ter wereld; het
publiceert onder andere ‘brieven’ waarin
wetenschappers kort belangrijke recente
doorbraken melden die later, eventueel
in een ander tijdschrift, uitgebreider
worden toegelicht. In dit geval verscheen in een ander tijdschrift inderdaad een uitvoeriger verslag.
De bevindingen speelden een belangrijke rol in een radicale koersverandering in de psycholinguïstiek. Cutler: “De
eerste psycholinguïsten waren psychologen die wilden bewijzen dat alle men-

sen taal op dezelfde manier verwerkten.
Mehler was dé man van de syllabe, de
man die beweerde dat deze in alle talen
de belangrijkste eenheid was bij het
luisteren. Dat juist hij de nieuwe argumenten ondersteunde, maakte ze verrassender en invloedrijker.”
Het onderzoek van Cutler en Mehler
liet dus zien dat de oorspronkelijke gedachte te naïef was. Dat maakte de
weg vrij voor een ander idee: dat talen
kunnen worden opgedeeld in klassen
naar het ritme waarin ze worden uitgesproken. In talen als het Frans (of het
Spaans of het Koreaans) duurt iedere
lettergreep ongeveer even lang, wat
onder meer verklaart waarom dit soort

schijnlijk ook een belangrijke rol speelt
bij het leren van een taal door kinderen.
Cutler: “De ritmische verschillen tussen
talen zijn ook voor baby’s heel opvallend. Kinderen pikken die waarschijnlijk
snel op en gebruiken ze om verder te
komen bij het leren van hun taal. En
als volwassene gebruiken ze die kennis
later tijdens het luisteren.”


H e t ec ht e  w e r k

Hoewel Cutler een zeer groot aantal
wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd, heeft ze nooit een boek geschreven. Hoe komt dat? Volgens haar
heeft het iets met wetenschappelijke
tradities te maken: vooral in de psycho-

“Dat hersenen de ene moedertaal anders verwerken dan de andere, was een eyeopener.”
talen op een staccato-manier klinken. In
talen als het Engels (of het Nederlands)
daarentegen, zit er juist ongeveer evenveel tijd tussen twee beklémtoonde lettergrepen, onafhankelijk van hoeveel
onbeklemtoonde ertussenin zitten. Het
uitspreken van ‘Bim bam bom’ neemt
ongeveer evenveel tijd in beslag als
‘Bimmel bammel bommel.’
Talen van de eerste soort worden
‘syllabetellend’ (‘syllable-timed’) genoemd, en talen van de tweede soort
‘klemtoontellend’ (‘stress-timed’). De
verschillen duiken systematisch op,
bijvoorbeeld in de poëtische vormen
die mensen kiezen: het klassieke Franse
vers telt lettergrepen, terwijl het klassieke Engelse vers zich vooral houdt
aan een vast aantal klemtonen per
regel.
De onderzoeksgroepen van Cutler en
Mehler ontdekten in de loop van de afgelopen decennia hoe die onderverdeling, in een wat verfijndere vorm, waar-

logie gold het artikel altijd als dé manier om nieuwe bevindingen te publiceren. Cutler: “Ik heb wel een aantal bundels geredigeerd, maar ben nu bezig
met mijn eerste échte boek. Misschien is
het mijn innerlijke taalkundige die eruit
moet? Of misschien word ik oud? Ik ben
bang dat psychologen dat laatste zullen
zeggen. De voornaamste reden is dat ik
hier in Nijmegen nu al twintig jaar een
onderzoeksgroep heb over de herkenning van gesproken woorden en er nog
geen goed boek is dat al het onderzoek
op dit gebied samenvat. En toch voelt
het alsof het schrijven van een boek niet
het ‘echte’ werk is – dat is voor mij:
nieuwe gegevens verzamelen en in artikelen opschrijven.”
Dat echte werk, daar heeft ze dan
ook nooit spijt van gehad: “Hemeltjelief,
nee. De wereld betaalt me om onderzoek te doen naar alles wat me van
nature al fascineert. Waar zou ik nou

spijt van moeten hebben?”

Cutler en Mehler in hun ‘open brief’ aan Nature
“Kinderen verwerven welke taal er ook maar wordt gesproken in de omgeving waarin ze
geboren worden. De mentale vaardigheid van het pasgeboren kind is op geen enkele wij
ze bevoordeeld in het leren van de ene menselijke taal boven de andere. Omdat psycholo
gen die het proces van taalbegrip proberen te modelleren meer geïnteresseerd zijn in de
structuur van de menselijke geest dan in de eigenschappen van individuele talen, neemt
men aan dat strategieën voor taalbegrip altijd kenmerkend zijn voor het menselijk taal
verwerkingssysteem en niet voor het Franse, Engelse of Igbo-taalverwerkingssysteem
[het Igbo is een taal die vooral wordt gesproken in het zuidoosten van Nigeria – MvO]. We
doen hier echter verslag van een taalverwerkingsstrategie die gebruikt lijkt te worden
door moedertaalsprekers van het Frans, maar niet door moedertaalsprekers van het
Engels.” (Vertaling: Marc van Oostendorp)
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Aanbiedingen voor lezers
Nederlands wereldwijd

H

et Nederlands
heeft maar liefst
17.000 woorden aan
andere talen uitge
leend, en al deze
woorden – uit 138
talen – zijn terug te
vinden in een naslag
werk dat enig is in
zijn soort: nooit eer
der werden alle uitleenwoorden uit één
taal in één boek verzameld. Nederlandse
woorden wereldwijd vertelt hoe de woorden
in het buitenland terecht zijn gekomen, en
wat er vervolgens mee gebeurde.

Nu van e 64,95 voor e 32,50
Nederlandse woorden wereldwijd is versche
nen bij Sdu Uitgevers (gebonden, met stof
omslag en leeslintje, 768 blz., winkelprijs:
 64,95). Prijs:  32,50; voor België:  35,–.
Bestelcode: Wereldwijd.

De vorming van
het Nederlands

H

et Calendarium van de 
Nederlandse taal
beschrijft de zo
genoemde exter
ne geschiedenis
van het Neder
lands, oftewel de
belangrijkste historische, cultuurhistori
sche en politieke gebeurtenissen in de
Lage Landen en de gevolgen hiervan voor
de taal. Wat heeft het Nederlands overgehouden aan de Romeinen, de Kruistochten, de komst van Joden en zigeuners,
de walvisvaart en de Franse tijd?

Nu van e 26,95 voor e 17,–
Calendarium van de Nederlandse taal is een
uitgave van Sdu Uitgevers (gebonden, met
stofomslag, 338 blz., winkelprijs:  26,95).
Prijs:  17,–; voor België:  19,50. Bestelcode:
Calendarium.

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. De verhalen
achter al die woorden beschreef hij op een
puntige, precieze en geestige manier.
De vijftig beste afleveringen uit dit fameu
ze ‘Woordenboek van de poëzie’, zoals de
serie in Onze Taal heette, zijn bijeengebracht
in het onlangs verschenen Rarewoordenboek.
Het is een must voor iedereen die niet alleen
over taal wil lezen, maar tegelijk ook van taal
wil genieten. Met schitterende typografi
sche kleurenillustraties.

Toegestuurd voor e 19,90
Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin van
Guus Middag. Verschenen bij Van Oorschot
(ingenaaid, 234 blz.). Prijs:  19,90. België:
 23,90. Bestelcode: Rare woorden.

Spellingcursus op
usb-stick

S

pelling leren en
oefenen op uw
laptop of pc, dat kan
met de digitale spel
lingcursus die ontwikkeld is door com
municatiebureau Hendrikx Van der Spek
en Onze Taal. In korte modules worden de
belangrijkste onderwerpen van onze spel
ling uitgelegd. Bevat ook oefeningen en
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.

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

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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‘Ruggespraak’
gebundeld

“R

eptielen spotten
met Staatsbosbeheer”, “Training
ouderenmishandeling”,
“Gevreesd wegdek”. Al
meer dan twintig jaar
ontvangt de redactie
van het tijdschrift Onze
Taal maandelijks vele
knipsels met allerlei taalkronkels uit de
media. Alleen de grappigste worden gese
lecteerd voor de befaamde rubriek ‘Rugge
spraak’, achter op het tijdschrift. En de al
lergrappigste daaruit vindt u terug in het
nieuwe boekje Man schiet niet in knie. Om
duidelijk te maken wat er nu precies mis
gaat in al die taalkronkels, wordt de taal
kundige achtergrond van veelvoorkomen
de misgrepen toegelicht in korte, luchtige
kaderteksten. Met speciaal voor dit boek
gemaakte illustraties van Hein de Kort.

Toegestuurd 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.

Zeemanstaal

W

igardus à Win
schooten, de
schrijver van het bijzon
dere woordenboek Seeman, was een ervaren
schoolmeester, die wist
hoe hij zijn gehoor bij de
les kon houden. Daar
door vormt de Seeman
niet alleen een waardevolle verzameling zee
manstaal uit een tijd dat ons land op dat ge
bied een wereldmacht was. Als lezer word je
door Winschooten bijna de zeventiende eeuw
in gesleurd door de vele anekdotes, de talrijke
voorbeelden van grove taal en volkstaal, en
zijn ondeugende grapjes. Zelfs erotiek en
taboewoorden 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.

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.

Compacte Schrijfwijzer

J

an Renkema’s
Schrijfwijzer is hét
adviesboek voor het
Nederlands. Gram
matica, spelling, stijl,
interpunctie, het
komt allemaal uitgebreid aan bod.
Deze bestseller is
er ook in een iets
beknoptere en hand
zamere versie: de Schrijfwijzer compact.
Daarin komen dezelfde onderwerpen aan
bod, maar de uitleg is teruggesnoeid tot
de essentie en bovendien zijn de theoretische achtergronden en de oefeningen
achterwege gelaten. Ideaal voor wie direct
aan de slag wil.
De compacte versie van de Schrijfwijzer
wordt niet meer uitgegeven; de laatste
exemplaren zijn nu nog te koop.

Van e 19,95 voor e 12,95
Schrijfwijzer compact is een uitgave van Sdu
Uitgevers (ingenaaid, 263 blz.). Prijs: € 12,95.
België: € 17,45. Zolang de voorraad strekt.
Bestelcode: Schrijfwijzer.

Duitse uitdrukkingen

W

ie de eerste be
ginselen van het
Duits onder de knie
heeft, krijgt vervolgens
al snel te maken met
allerlei typisch Duitse
uitdrukkingen. In het
idioomwoordenboek
Duitse zegswijzen,
spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen
en letterwoorden zijn 1500 gangbare uit
drukkingen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft de
betekenis ervan en de Nederlandstalige
pendant, verduidelijkt het gebruik met een
voorbeeldzin en geeft etymologische in
formatie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, 150 verkortingen en
130 letterwoorden. Bovendien zijn er voor
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek (van de Universiteit Luik) is in
Nederland alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.

nie

Taaltoerisme

uw

I

n Taaltoerisme por
tretteren taaljour
nalist en Onze Taalauteur Gaston Dorren
en taalkundige Jenny
Audring 53 Europese
talen, van hele kleine
als het Monegaskisch,
het Samisch en het
Luxemburgs tot reu
zen als het Frans, Duits en Engels. De talen
worden niet besproken als dorre systemen
van grammatica en spelling, maar als een
levende vorm van cultureel erfgoed van de
sprekers, die onlosmakelijk verbonden is
met hun volksaard. In ieder stuk wordt in
gezoomd op een vaak verrassend aspect
van de taal, een kenmerkende eigenaardig
heid, zoals het enorme scala aan verkleinen vergrootwoorden van het Italiaans, of de
vele invloeden die het Maltees heeft onder
gaan. Op blz. 94 van dit nummer vindt u
een voorproefje uit dit boek.

Toegestuurd voor e 16,–
Taaltoerisme is een uitgave van Scriptum
(gelijmd, 160 blz.). Prijs: € 16,–. België:
€ 20,50. Bestelcode: Taaltoerisme.

Versjes en vertelsels
van Finkers

ni

euw

E

ind vorig jaar
kreeg Herman
Finkers tijdens het
Onze Taal-congres in
Breda de Groenmantaalprijs uitgereikt,
vanwege zijn speelse
omgang met de taal,
en de manier waarop
hij zijn publiek daar
mee op het verkeerde
been weet te zetten (zie voor zijn dankrede
het vorige nummer). Dat was voor uitgeve
rij Thomas Rap aanleiding om een selectie
te publiceren uit zijn beste conferences –
de “verzamelde vertelsels” (titel: De cursus
‘omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom
niet door) – en zijn leukste liedjes en versjes
– de “verzamelde verzen” (titel: Poëzie, zo
moeilijk nie).

Toegestuurd voor e 27,–

Toegestuurd voor e 14,90 / e 17,90

Duitse zegswijzen, spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Caroline Klein is
een uitgave van UCL (gelijmd, 250 blz.).
Prijs:  27,–. België:  31,50.
Bestelcode: Duits.

De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door en Poëzie, zo moeilijk nie
zijn uitgaven van Thomas Rap (gebonden,
286 resp. 190 blz.). Prijs:  17,90 (vertelsels) /
€ 14,90 (verzen). België: € 22,50 / € 19,50.
Bestelcode: Vertelsels / Verzen.

Taal van Toonder

nie

uw

O

p 18 mei hon
derd jaar gele
den werd Marten
Toonder geboren,
en dat wordt uitgebreid herdacht.
Terecht, want met
zijn verhalen over
heer Bommel en
Tom Poes heeft hij
onze literatuur en
cultuur verrijkt. En
ook de Nederlandse taal heeft veel moois
aan hem te danken, denk aan woorden als
denkraam en minkukel en uitdrukkingen als
een eenvoudige doch voedzame maaltijd. In
het boekje ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ zijn
vele van die Bommel-woorden bij elkaar ge
zet in een lexicon. Alle woorden en uitdruk
kingen worden verduidelijkt met een citaat.
Het tijdloze boekje is verschenen ter ge
legenheid van Marten Toonders erelidmaat
schap van het Genootschap Onze Taal (in
1995); het wordt ingeleid met artikelen van
o.a. Jan Wolkers, Kees Fens en Seth Gaai
kema.

Toegestuurd voor e 9,95
‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ is een uitgave
van het Genootschap Onze Taal (ingenaaid,
112 blz.). Prijs: € 9,95. België: € 11,50.
Bestelcode: Toonder.

Zoeken op internet

nie

uw

O

p internet is
alles te vin
den, lijkt het soms
wel, maar om het
ook wérkelijk te
vinden moet je wel
goed zoeken. En
door het kolossale
aanbod aan digitale
bronnen is dat niet
altijd even eenvou
dig. Vaak vind je niet wat je nodig hebt, en
soms vind je juist weer veel te veel. Door
slim te zoeken, kun je daar verandering in
brengen. In zijn boekje Eerste hulp bij e-onderzoek legt taaljournalist en -onderzoeker
Ewoud Sanders uit hoe je met behulp van
zoekmachines als Google doeltreffender
kunt zoeken.

Toegestuurd voor e 7,95
Eerste hulp bij e-onderzoek. Slimmer zoeken,
slimmer documenteren (ingenaaid, 48 blz.).
Prijs: € 7,95. België: € 9,50. Bestelcode:
Zoeken.
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Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Egidius, waer bestu
bleven?

“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.

H

et Egidiuslied is een klaaglied
uit de veertiende eeuw. Het
gaat over de dood van Egidius,
een vriend van de anonieme dichter. Ik
heb altijd gedacht dat Egidius een zelfmoordenaar was. Veel mensen denken
dat. De dichter Jan Eijkelboom schreef
eind jaren zeventig een gedicht over
zijn vriend Jan Emmens, die zichzelf
van het leven had beroofd, en noemde
dat gedicht ‘Egidius’. Jeroen Brouwers
schreef een dik boek met essays over
zelfmoord in de Nederlandstalige letteren (De laatste deur, 1983), en gaf het
als motto deze regel uit het Egidiuslied
mee: “Du coors die doot, du liets mi
tleven.” Die regel wordt vaak gelezen
als: ‘jij koos de dood, jij liet mij het leven’. Maar coren betekende niet zozeer
‘kiezen’ als wel ‘keuren, proeven, ondervinden’. “Du coors die doot” betekent
niet dat jij de dood koos, maar dat jij
de dood hebt ondergaan, hebt leren
kennen.
Er is nog een andere reden waarom
Egidius, tot wie in het lied het woord
wordt gericht, geen zelfmoord gepleegd
kan hebben. Hij bevindt zich in de hemel, zo blijkt uit de rest van de tekst,
dicht bij de troon van God, waar het
nog helderder is dan de zon kan schijnen (“claerre dan der zonnen scijn”).
In de middeleeuwse opvatting was een
zelfmoordenaar een zondaar, aan wie
de toegang tot de hemel was ontzegd.



Ac hterb lijver

Het Egidiuslied is ook niet de klacht om
de dood van een goede vriend, maar
vooral de klacht van een achterblijver.
Hij vraagt zich onthutst af waar de ander nu is: “Egidius, waer bestu bleven?”
Zoiets gebeurt vaker als iemand overleden is, ook in liederen. Het droevige
Friese ‘Wêr bisto?’, waarmee het duo
Twarres in 2000 even heel beroemd
werd, is er ook een voorbeeld van.
De dichter van het Egidiuslied verlangt terug naar de tijd dat zijn vriend
nog leefde. “Mi lanct na di, gheselle
mijn.” Hij haalt herinneringen op aan
de tijd dat ze samen waren. “Dat was
gheselscap goet ende fijn, / het sceen
teen moeste ghestorven sijn.” Over die
zin zijn de Egidiusologen het nog niet
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eens. Is teen een samentrekking van te
een, met de betekenis ‘tegelijk’, ‘samen’?
En moeten we dus zoiets lezen als ‘het
leek wel of we samen moesten sterven
(zo goed was de vriendschap)’? Of zien
we hier, zoals taalkundige Jan Stroop
denkt, een samentrekking van het partikel at en de een? ‘Het sceen at de een
moeste ghestorven sijn’: ‘het bleek dat
de één moest sterven’?
Ook in het tweede deel van het lied
gaat het vooral om het droeve lot van
de achtergebleven dichter. “Nu bidt vor
mi: ic moet noch sneven / ende in de
weerelt liden pijn.” Sneven betekent hier
‘ongelukkig zijn’. De dichter beklaagt
zich erover dat hij nog niet fijn zijn
plaats naast Egidius kan innemen. Hij
moet nog even doorploeteren. “Ic moet
noch zinghen een liedekijn.” Het klinkt
in mijn oren ook wel een beetje ironisch, al weet ik niet zeker of de gemiddelde middeleeuwer dat begrip al kende. De enige troost is dat hij ooit ook,
net als Egidius, de dood zal mogen
ondervinden. “Nochtan moet emmer
ghestorven sijn” – ook alweer zo’n sterke, maar moeilijk te vertalen regel: uiteindelijk zal er altijd gestorven moeten
worden, sterven moet iedereen.


Er moet een groter publiek voor te
vinden zijn. Als rapper Kempi in De
wereld draait door een gruizige versie
van ‘Het is een nacht’ van Guus
Meeuwis zingt, dan moet hij dat ook
met het Egidiuslied kunnen doen. Als
Kleine Viezerik in Ali B op volle toeren
het lied ‘Telkens weer’ van Willeke
Alberti kan zingen, dan moet hem ook
eens het Egidiuslied worden voorgelegd. En als Nederland zich dit jaar bij
het Songfestival door een hippiemeisje
met een of meer indianenveren laat
vertegenwoordigen, zou er dan volgend jaar niet iemand vermomd als een
middeleeuwse singer-songwriter afgevaardigd kunnen worden met dit hartverscheurende lied? Een vertaling is er
al, van James Brockway, in nagemaakt
oud Engels: “Egidius, where art thou
hiding? / I long for thee, companion
mine; / thou diedst, thou leftst me here

abiding.”
Kb.nl

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle

U it vo e r i n g e n

Ik ken het Egidiuslied al lang. Ik weet
dat het de vorm van een lied heeft: een
refrein van drie regels (R) en twee strofen van vijf regels (S) die elkaar afwisselen, net als in een modern popliedje
(R - S - R - S - R). Maar toch heb ik het
nog nooit horen zingen. Een snelle
zoektocht via internet leerde mij dat er
wel verschillende uitvoeringen van bestaan, van gezelschappen als Camerata
Trajectina, Ensemble Aventure, Fala
Musica en Three-ality (drie dames die
er een easylistening-versie van hebben
gemaakt, met jazzy begeleiding –
Egidius goes hangmat). Ik werd het
meest geraakt door de eenvoudige en
indringende uitvoering van het Paul
Rans Ensemble, in 1992 op cd verschenen. Ik hoor een luit, denk ik. En een
vedel – of een draailier. En ik hoor de
intieme en ingetogen stem van Paul
Rans, die van dit gedicht een aangrijpende klacht maakt.

Een uitsnede uit het Gruuthuse-handschrift met
tekst en muziek van het Egidiuslied.

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.

accommodatie
accomodatie
acommodatie
bronzemedaillewinnaar
bronzen medailewinnaar
bronzenmedaillewinnaar
plastic recyceling
plasticrecycling
plastikrecycling
sthenografen
stenograven
stenografen
kipsateetje
kipsatéetje
kipsatétje

B. Vergroot uw woordenschat
1. catechese
a. boetedoening
b. godsdienstonderwijs
c. loutering
2. illuster
a. bedrieglijk
b. beroemd
c. struik
3. oekaze
a. hoog bevel
b. tirade
c. zelfmoord
4. stent
a. bloedvatprothese
b. doordringende stem
c. informatiekraam op een beurs

C. Zoek de fouten
1. Nadat de papagaai voor de zoveelste
keer in de rododrendrons gevlogen
was en Diederik uren lang zijn geve
derde vriend achtervolgd had, had hij
het liefst de pootjes van het dier met
tierips aan de tralies vastgemaakt.
2. Maar à la, in de dierenwinkel hadden
ze hem toendertijd al ten gehore ge
geven dat deze kaketou een aggres
sief en opvliegend typ was.

D. Extra
Welke uitdrukking betekent hetzelfde
als vijgen na Pasen?

De antwoorden vindt u op bladzijde 107

van dit nummer.

Hij word met
blindheid geslagen

O

ver nut en noodzaak van de spelling kan men verschillend denken,
maar eerlijk gezegd doe ik dat zelden. Ik ben zo iemand die zich
braaf aan de regels houdt, niet uit overtuiging maar gewoon omdat
ik het altijd zo gedaan heb. Ik zie ook geen reden om van die gedragslijn af
te wijken. Dat klinkt misschien een beetje burgerlijk of dommig, en dat is het
natuurlijk ook, maar wat is er tegen burgerlijk en dommig?
Ik houd me dan ook aan de enige echte officiële spelling, en ik doe niet
mee met witte of anderszins illegale spellingen. Wel moet ik bekennen dat
mijn volgzaamheid een grens kent. Zo houd ik mij wel aan de voorgeschreven aantallen d’s en t’s, ik onderscheid ei en ij, au en ou, ik schrijf onmiddellijk en parallellen met -ll-, plus nog een paar van die dingen. Maar al wat
daarbovenuit gaat, zoals de pannenkoeken-regel, het los of aan elkaar vast
schrijven alsmede het gebruik van hoofdletters en verbindingsstreepjes, valt
buiten mijn horizon. Ik denk dat ik dat niet kan, of dat ik daar te lui voor
ben. Wel geef ik mijn uitgever altijd carte blanche om mijn geschriften op te
werken tot de wettelijk voorgeschreven hoogte.
Nu denkt u misschien dat ik het allemaal niet belangrijk vind, maar het
tegendeel is waar. Want voorzover de spelling wel onder mij ressorteert,
neem ik haar heel serieus. Zelfs mijn e-mails lees ik drie keer over, ik verbeter nauwgezet, en ik voeg gewetensvol een ontbrekende t toe of schrap een
overtollige d. In geval van twijfel (ei of ij) zal ik gegarandeerd het woordenboek raadplegen voor de juiste schrijfwijze, ook bij e-mail. Burgerlijk misschien, maar in ieder geval niet lui.
En dat zijn dan nog maar mails. Een artikel of een hoofdstuk van een boek
lees ik minstens zes keer over, maar meestal veel vaker. Bij iedere ronde valt
er wel iets te verbeteren. Dan printen. Op papier zie je altijd weer fouten die
je op het scherm niet waren opgevallen. Weer verbeteren. Weer printen.
Maar nu doet zich iets heel merkwaardigs voor. Ik laat iemand anders
mijn tekst lezen, digitaal of op papier. En die ander ziet meteen, vaak al op
de eerste bladzij, een koe van een spelfout. Bijvoorbeeld hij word.
Het kan nog straffer. Je laat je tekst door drie mensen lezen. Ieder van
hen zorgt voor een paar verbeteringen. Dan breng je je tekst naar de uitgever. Kijk eens aan, tien keer nagezien, drie meelezers. Dat moet genoeg
zijn. En dan toch op de allereerste bladzijde: hij word.
Ik weet niet hoe dat kan. Ik weet wel dat ik niet de enige ben met deze
ervaring. Maar dat troost me nauwelijks. Ik zou willen begrijpen hoe zoiets
werkt.
Met sudoku’s heb je ook zoiets. Ik ben daar tamelijk bedreven in, al zeg ik
het zelf. Er is eigenlijk geen enkele moeilijkheidsgraad of ik kan ze wel oplossen. Mijn probleem is veeleer dat ze geregeld misgaan, en dat ik dan toch
weer in hetzelfde vierkantje twee achten heb staan. Gewoon naast elkaar:
8 8! Het kan trouwens ook met andere cijfers. Waarom zie ik dat niet? Ik
bedoel: waarom zie ik dat niet terwijl ik het opschrijf? Tijdelijk ben ik, blijkbaar, met een soort 8-blindheid of word-blindheid geslagen. Even later is het
over, en dan zie ik mijn fout in volle omvang, en hij word of 8 8 grijnst mij
duivels toe.

Joop van der Horst
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Veel media-aandacht voor fiets

E

ind februari was plotseling de herkomst van het woord fiets veelvuldig in het nieuws. Al decennialang wordt daarover gespeculeerd, en
twee Gentse hoogleraren hadden nu eindelijk de definitieve verklaring
gevonden: fiets zou de verbastering zijn van het Duitse Vice-Pferd of VizePferd, en dus eigenlijk iets als ‘plaatsvervangend paard’ betekenen. De
media (tot Pauw & Witteman aan toe) berichtten er gretig over.
Dialectoloog Jan Stroop verdiepte zich vervolgens nog eens in de
theorie en concludeerde op Neder-L – een weblog voor neerlandici – dat
“de etymologie op geen enkele manier aannemelijk wordt gemaakt” en
noemde het een “uitglijder” dat het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde het artikel van de Gentenaren heeft gepubliceerd. Ook taalhistoricus Ewoud Sanders – die ooit eens een boek heeft gewijd aan het
woord fiets – stond in NRC Handelsblad stil bij de kwestie en concludeert
dat “we voorlopig dus terug bij af zijn: de herkomst van het woord fiets
is niet met zekerheid bekend”.

Verzameling geschreven kindertaal op komst

E

r komt een databank met schrijftaal van Nederlandse basisschoolkinderen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft hiervoor een subsidie verleend aan Nijmeegse taalwetenschappers.
Drie jaar lang zullen 6300 basisschoolleerlingen uit heel Nederland
enkele malen per jaar een extra dictee, opstel of oefening maken. Alle
woorden die de kinderen zo schrijven – de onderzoekers denken aan zo’n
twaalf miljoen in totaal – krijgen labels met informatie over lengte, aantal lettergrepen, verwantschap met andere woorden, etc., en gaan vervolgens in een grote database, die beschikbaar komt voor onderzoekers.
Naast dit project – waarbij gekeken wordt naar hoe kinderen op de
basisschool schríjven – waren de Nijmeegse wetenschappers eerder al
begonnen aan een verzameling van teksten die de kinderen zoal te lézen
krijgen (zie ook ‘Tamtam’ in het juninummer van 2010).
Orthopedagoge Agnes Tellings, een van de onderzoekers, is opgetogen: “Als je informatie hebt over wat kinderen aan woorden en woordkennis aangeboden krijgen in lesmethoden en je weet welke woorden en
woordconstructies ze gebruiken in de teksten die ze zelf schrijven, dan
kun je daaruit ook veel afleiden over de gebruikte lesmethoden. De twee
projecten samen leveren optimaal vergelijkingsmateriaal voor het taalonderwijs.”

Jongeren: moeite met schrijven

O

peens was het een brandende kwestie op internetfora en Twitter:
scholieren en studenten die klagen over de pijn en moeite die het
kost om met de hand te schrijven.
Doordat jongeren vooral met computers en telefoons en dergelijke
werken, krijgen ze bij het schrijven met de pen tijdens proefwerken
en tentamens last van kramp in hun handen en armen. “Vergelijk het
met schaatsen. Daar krijg je ook spierpijn van als je het lang niet hebt
gedaan”, aldus de Groningse handschriftenexpert prof. dr. Lambert
Schomaker.
Ook de kwaliteit van het handschrift gaat volgens Schomaker achteruit: “We hebben testjes gedaan waarbij studenten elkaars handschrift
moesten ontcijferen. Slechts 50 tot 60 procent van de woorden was leesbaar. Schrijven is iets geworden wat je voor jezelf doet.”
106

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 4

‘Taaleis voor bijstand
onhaalbaar’

D

e Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) heeft kritiek op het plan om de beheersing van de Nederlandse taal tot voorwaarde te maken voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Een wetsvoorstel hiertoe werd in
2010 ingediend door VVD-Kamerlid (en tegenwoordig fractieleider) Stef Blok en wordt
momenteel verdedigd door zijn partijgenoot
Cora van Nieuwenhuizen.
Volgens de VNG is het plan niet uitvoerbaar
en in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat
gemeenten in dit soort zaken geen onderscheid
mogen maken tussen mensen die wél en mensen die geen Nederlands spreken. De VNG wijst
hierbij ook op uitspraken van de Raad van
State, die al in 2010 heeft bepaald dat zo’n
voorwaarde juridisch onmogelijk is. Bovendien
acht de raad de kans klein dat iemand zonder
uitkering de taal gaat leren.

En verder:
Op de bon Vlaamse scholen in de buurt van Brussel
hebben hun eigen manier gevonden om het opruk
kende Frans in te dammen: de ‘taalbon’. Kinderen
die op het schoolplein Frans spreken, krijgen zo’n
bon; hebben ze er drie, dan moeten ze na schooltijd
extra taalles volgen.
Aanpak taalachterstand Het kabinet trekt de ko
mende jaren vele tientallen miljoenen uit om taal
achterstanden bij peuters weg te werken. Het geld
wordt verdeeld over de 37 grootste gemeenten.
Lofprijs De stichting Nederlands heeft de Lofprijs
der Nederlandse taal toegekend aan Herman Fin
kers, omdat hij zich vorig jaar fel uitsprak tegen de
gemakzucht waarmee Nederlanders Engelse woor
den gebruiken. In november ontving Finkers ook
al de Groenman-taalprijs van de Stichting LOUT
(Let Op Uw Taal) vanwege zijn goede en creatieve
gebruik van het Nederlands. De tegenhanger van
de Lofprijs, de Sofprijs, ging naar het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Martinus Nijhoff Prijs Op 25 februari ontving Frans
Denissen de Martinus Nijhoff Prijs, een jaarlijkse on
derscheiding voor literair vertalers, voor zijn verta
lingen van Italiaanse literatuur in het Nederlands.
Dat gebeurde tijdens een door het Prins Bernhard
Cultuurfonds georganiseerde vertaalmanifestatie.
Populariseringsprijs De Dialectatlas van het Nederlands van Nicoline van der Sijs heeft de LOT-Popula
riseringsprijs 2011 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks
uitgereikt “ter stimulering van het vervaardigen van
populair-wetenschappelijke bijdragen over een taal
wetenschappelijk onderwerp”. De jaargangen 2010
en 2011 van Onze Taal waren ook genomineerd.
Meer informatie: 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.

S

ommige sprekers doorspekken
hun bijdrage met eh’s. Daar is
ook wel wat voor te zeggen,
blijkt uit onderzoek. Maar veel mensen
ergeren zich eraan. Moeten ‘eh’-zeggers
dan toch maar naar spraaktherapie om
wat vloeiender te leren spreken?

Voorstander

Neem minister Opstelten, ooit een populaire burgemeester en nu een steunpilaar van het kabinet. Maar je wordt
gek van zijn eh’s en andere aarzelingen
in zelfs de eenvoudigste antwoorden:
“Eh … dat eh … is eh … dat is juist.” Je
gaat erop letten. Sommige mensen tellen zelfs het aantal eh’s van sprekers in
bijvoorbeeld radioprogramma’s. Zeker
díé luisteraars zullen afgeleid zijn van
wat de spreker te vertellen had.
‘Eh’-zeggers riskeren verder dat de
luisteraars op basis van die eh’s ook hun
andere vaardigheden en kundigheden
te laag inschatten. Als je niet eens een
zin van drie woorden in één keer uit
je mond kunt krijgen, wat kun je dan
eigenlijk wel?

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 105)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
a. accommodatie
c. bronzenmedaillewinnaar
b. plasticrecycling
c. stenografen
a. kipsateetje

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
b. godsdienstonderwijs
b. beroemd
a. hoog bevel
a. bloedvatprothese

C. Zoek de fouten
1. papegaai, rododendrons, urenlang, tiewraps
2. maar alla, toentertijd, te verstaan gegeven
(‘duidelijk gemaakt’), kaketoe, agressief,
type
D. Extra
Mosterd na de maaltijd betekent net als vijgen
na Pasen dat iets te laat komt.

Hom of kuit

Moeten sprekers
afleren ‘eh’ te zeggen?
Eigenlijk klinkt eh ook buitengewoon
onesthetisch. We denken wel dat koeien
‘boe’ loeien, maar eigenlijk produceren
ze net zo’n eh-klank.
Los van al deze argumenten moet je
eh’s vermijden omdat ze de vaart uit de
communicatie halen. De legendarische
nieuwslezer Philip Bloemendal was er
trots op nimmer een eh in een uitzending te hebben hoeven gebruiken – en
terecht.

Tegenstander

Natuurlijk, sommige sprekers overdrijven inderdaad een beetje, maar eh is
een waardevol woordje. Allereerst voor
een spreker. Als die aan de ene kant nog
niet precies weet hoe hij verder moet
maar aan de andere kant zich het woord
niet wil laten ontnemen, heeft hij veel
aan eh.
Eh komt ook goed van pas als de
spreker even niet op een woord kan komen, maar wel duidelijk wil maken dat
hij druk bezig is om het uit zijn geheugen op te diepen. Ook de hoorder heeft
baat bij een welgeplaatst eh, zo blijkt
telkens weer uit onderzoek. Die hoorder
vat een eh vlak voor een inhoudswoord
op als een signaal dat hij extra moet
opletten, en hij onthoudt het woord dat
uiteindelijk komt dan ook beter.
Eh blijkt daarnaast handig om bij een
dubbelzinnige zin de hoorder op het
spoor van de gewenste betekenis te zetten. Denk bijvoorbeeld aan ‘Hij zei eh
… zijn zoon te vertrekken’ tegenover
‘Hij zei zijn zoon eh … te vertrekken.’
In de eerste zin ligt de nadruk op zijn
zoon, in de tweede op te vertrekken.
Bedenk verder dat eh nuttig is vlak
voordat je iets gaat zeggen wat onaan-

Ivo Opstelten: notoir ‘eh’-zegger.

genaam is voor je gehoor, zoals in: ‘Uw
reservering is eh … helaas komen te
vervallen.’ De luisteraar zal dan denken
dat je erg met dit slechte nieuws in je
maag zit.
Ten slotte: eh haalt de vaart uit je
betoog – en daar is niets tegen en veel
voor, als je het daardoor beter begrijpt.
Wat vindt u ervan?
Moeten sprekers afleren
‘eh’ te zeggen?

Geef voor 24 april uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘Sprekers moeten afleren ‘eh’ te
zeggen’ of ‘Sprekers hoeven niet af te
leren ‘eh’ te zeggen’ naar de redactie
van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering

de uitslag.

Uitslag vorige stemming
De Belgische schrijver Geert van Istendael hield in november op het Onze Taal-congres
een klemmend pleidooi voor serieus onderwijs in de standaardtaal. De vraag van vorige
maand was: heeft hij gelijk en vindt u het ook nog altijd de moeite waard om je in te span
nen voor het algemeen Nederlands? Ja, antwoordden 111 inzenders; zij vormen met 92%
de overgrote meerderheid. Een van hen voegde eraan toe dat hij graag ziet dat het
Genootschap Onze Taal zich in een officieel bericht achter Van Istendaels streven schaart.
Maar er zijn ook 9 tegenstanders (8%). Zij wijzen op het willekeurige karakter van veel
taalregels, en zijn er beducht voor om zoiets vloeiends als taal en uitspraak te normeren.
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Taalergernissen
werpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail

ten, waaronder de Volkskrant, werd dat
nieuws gebracht met de kop: “De Boer: On
derzoek als duel in Zagreb is weggegeven.”

(redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw
adres) of anders per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag).

Sferisch
Auke de Vlieger - Heeten

Ik weet niet als …
B.J. Mansvelt Beck - Amsterdam

E

indelijk heb ik iets op schrift weten te
betrappen wat ik daarvoor al enkele
malen had gehoord: het gebruik van als
wanneer je of zou verwachten, zoals in ‘Ik
weet niet als hij dat gedaan heeft.’ Het
schijnt regionaal te zijn, en ik ken het ook
wel van Engelsen en Fransen die Nederlands
leren, maar nu las ik het dan in een landelijk
dagblad.
Toen Ajax-coach Frank de Boer door de
eindstand van 7-1 vermoedde dat Dinamo
Zagreb het duel met Olympique Lyonnais
had weggegeven, pleitte hij voor een on
derzoek naar die wedstrijd. In diverse kran

I

n toenemende mate kom ik het woord
sferisch tegen als een chiquer klinkend
synoniem van sfeervol, terwijl sferisch niets
anders betekent dan ‘bolvormig’. Aanvan
kelijk kwam ik het vooral op internet tegen
– commentaar op “sferische muziek”, een
recensie van een “sferische film” – maar on
langs las ik het woord ook in het program
maboekje van de Haagse concertzaal Paard
van Troje. Over een Amerikaanse pianist
wordt gemeld: “In 2011 bracht hij zijn alom
geprezen cd Lumière uit, waarop hij zijn
ingetogen pianospel combineert met sferi
sche soundscapes en fijnbesnaarde strij
kersarrangementen.” Een niet helemaal
geslaagde poging om welbespraakt over
te komen.

Glasbewassing
Egbert Jonkheer - Den Haag

I

k ben het de laatste tijd meerdere keren
tegengekomen: glasbewassing als om
schrijving van het schoonhouden van ra
men. Op een busje en in een kostenover
zicht van een ruimte die ik huur. Wat is er
mis met glazenwassen? Gaat het bekendste
glazenwasser-zinnetje straks ook luiden:
‘Kopje koffie, glasbewasser?’
Bewassen zou volgens mij eerder beteke
nen dat je iets in de was zet: ‘met was be
smeren’. Vaak is dat de laatste handeling

in de autobewasstraat. 	
Foto: Egbert Jonkheer

Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, ver-

Gesignaleerd
Geniet ze
Arie Snoek - Rotterdam

H

et is woensdagmorgen 21 december en
de Nederlandse astronaut André Kui
pers staat in Kazachstan op het punt de
ruimte in gestuurd te worden. Op de radio
is te horen hoe zijn familie en vrienden hem
via de telefoon nog even gedag mogen zeg
gen. Een van hen rondt zijn korte afscheids
woord af door Kuipers toe te voegen: “Ge
niet ze!”
Ik vond het een wat merkwaardige
wens. Ik had hem ook nog nooit eerder
gehoord. Geniet ervan is natuurlijk heel
bekend (ook in allerlei varianten, waaronder Geniet van je moment), en werk ze,
slaap ze en dergelijke ook.
Over zulke constructies met ze meldt de
prestigieuze Algemene Nederlandse Spraakkunst: “Hiermee wenst men de toegespro
kene een goed verloop van datgene wat het
werkwoord uitdrukt.” Met geniet ze zeg je
dus zo veel als ‘Ik wens je een goed verloop
van het genieten.’ Nu snap ik waarom geniet ze in mijn oren wat vreemd klinkt: ‘ge
nieten’ houdt vanzelf al ‘een goed verloop’
in. Als het genieten niet goed verloopt, dan
is het geen genieten meer. In geniet ze
hangt dat ze er een beetje raar bij.
Waarschijnlijk vond de vriend van Kui
pers geniet ervan wat al te slapjes en ge
woontjes voor zoiets groots als een ruimte
108
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reis, en besloot hij er met dat ze nog even
een schepje bovenop te doen.
Maar ook voor aardsere zaken wordt de
uitdrukking geregeld gebruikt, zo leert een
kleine zoektocht op het internet. “Hoi, leuk
dat je er bent … geniet ze”, staat bijvoor
beeld als welkomsttekst op een bruiloftsite.
En ergens op Twitter: “geniet ze ouwe twit
teraar :)”.

Stuk of wat
Arnold Thoben - Nijmegen

H

et valt me op dat het lidwoord nogal
eens wegvalt bij staande uitdrukkingen
als de laatste keer, een tijdje geleden en een
stuk of wat. Zo trof ik recentelijk de volgen
de zinnen aan:
- Laatste keer was toen ik tien was (…).
(Thomas Verbogt in De Gelderlander)
-	 Tijdje geleden schreef de Volkskrant een
aantal stukken over (…).
(Youp van ’t Hek in NRC Handelsblad)
- Er zijn er altijd wel stuk of wat die hun
boek zijn vergeten.
(Ton de Kok in NRC Handelsblad)
Ik vermoed dat in de spreektaal het lid
woord al langere tijd wegvalt, maar in ge
schreven teksten zie ik het fenomeen pas
sinds kort opdoemen. Het ergert me niet,

het klinkt ook best wel stoer, maar toch
knaagt er in mij een zeker gevoel dat dit
‘eigenlijk’ niet ‘mag’.

Helikopteren
Trui Gonnissen - Sas van Gent

B

ij een surfsessie op het internet botste
ik op het werkwoord helikopteren. Op
Gezondheid.be staat daarover te lezen:
“Wat u beter niet doet is ‘helikopteren’:
tijdens het plassen boven de bril hangen
omdat u de bril te vies vindt. Op die manier
kunnen de bekkenbodemspieren niet ont
spannen, terwijl dat juist moet tijdens het
plassen.”
Ik vond het hilarisch, dus ik ging erop
googelen. Met als resultaat een tweede
betekenis, op Dichtbij.nl:
Irritante Alkmaarder opgepakt
wegens ‘helikopteren’
Een 27-jarige man uit Alkmaar is donder
dagnacht aangehouden in zijn woon
plaats omdat hij dronken was (...). Hij
had zich vervelend gedragen tegen
spoorwerkers en stond op een gegeven
moment ook met zijn geslachtsdeel te
zwaaien.
Schitterend, zulke nieuwe woorden.



Raymond Noë

InZicht

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

Taalcolumns

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

T

wee van de populairste taalcolumnisten van Nederland van dit moment zijn
Paulien Cornelisse en Wim Daniëls. Cabaretière Cornelisse is bekend van haar
columns, haar theaterprogramma’s en natuurlijk van haar megaseller Taal is zeg
maar echt mijn ding, en taalkundige Daniëls dankt zijn bekendheid vooral aan zijn weke
lijkse gesproken taalcolumns in het radioprogramma Spijkers met koppen, en sinds kort
zijn verschijnen bij Pauw & Witteman.
Beide taalwatchers kwamen onlangs met een nieuw boek. Van Cornelisse is dit het
tweede: En dan nog iets, dat onmiddellijk op nummer één stond in alle top-tiens. Van
Daniëls is het inmiddels bijna zijn honderdste (!) boek, en ook zíjn nieuweling verkoopt
goed.
Paulien Cornelisse schrijft korte stukjes over dingen die ze leest (in de krant e.d.) en
vooral hoort (op radio, tv en op straat), en die haar niet zelden bevreemden of verwon
deren. Het zijn observaties – soms heel korte, van drie à vier regels – van de menselijke
communicatie. Waarom zeggen mensen wat ze zeggen, en waarom zeggen ze het
juist op die ene manier? Wat bezielt een verslaggever om het over een “keurige negermevrouw” te hebben, en wat is er nou zo leuk aan zinloos rijm als jemig de pemig?
Cornelisse weet het vaak ook niet helemaal, maar ze signaleert het wel.
Ook Wim Daniëls signaleert in Komkomma merkwaardig taalgebruik, maar hij ge
bruikt dat in zijn columns als uitgangspunt voor een spits taal- en woordenspel waarin
hij er vrolijk op los associeert en en passant allerlei bijkomende en aanverwante zijpaad
jes met talige feitjes en weetjes inslaat, om vervolgens via die omweggetjes weer op
zijn onderwerp terug te komen en het uiteindelijk volgens de regels der kunst met een
rake formulering af te maken.
Kortom, er kan gekozen worden tussen de “even onnuttige als amusante analyses”
van Cornelisse en het “scherpe oog” van Daniëls.

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.

• En dan nog iets is verschenen bij Uitgeverij Contact en kost € 12,50 (gelijmd, 224 blz.).
ISBN 978 90 254 3803 6
• Komkomma is een uitgave van Thomas Rap en kost € 12,90 (gelijmd, 205 blz.).
ISBN 978 94 004 0371 0



D u it s i d i oo m

Wie de eerste begin
selen van het Duits
onder de knie heeft,
krijgt vervolgens al
snel te maken met al
lerlei typisch Duitse
zegswijzen. In het
idioomwoordenboek
Duitse zegswijzen,
spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen en letterwoorden zijn 1500 gangbare
zegswijzen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft (in
het Nederlands) de betekenis ervan,
verduidelijkt het gebruik met een voor
beeldzin en geeft etymologische infor
matie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, plus 150 verkortingen
en letterwoorden. Bovendien zijn er bij
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek is in Nederland alleen bij Onze
Taal verkrijgbaar. Zie de aanbieding op
blz. 103.



G ro n i n g s e n D r e nt s



M e e rta l i g h e i d

De Drentse streektaal
functionaris Abel Dar
winkel en hoogleraar
Groninger taal en cultuur
Siemon Reker bogen zich
gezamenlijk drie jaar
lang een halve dag per
maand over zinnen uit
de ‘Nederlandse Dialect
atlassen’ voor Groningen en Drenthe. Over
de leukste en interessantste woorden- en zin
nenkwesties die ze tegenkwamen, schreven
ze korte, onderhoudende artikelen, en die
zijn nu gebundeld in Taol-, toal- en taal-kiekjes uit Groningen en Drenthe. Zo schrijft Reker
onder meer over het Oost-Gronings, de Gro
ningse woorden voor ‘moeder’, ‘staart’ en
‘bier’, en over het Westerwolds; Darwinkel
gaat in op onder meer het Stadsdrents, de
zogeheten ‘rode’ en ‘groene volgorde’ in het
Drents, en de variatie in de verleden tijd en
het voltooid deelwoord van stelen.

Meertaligheid wordt
vaak geassocieerd met
gebrekkig Nederlands,
taalachterstand en taal
problemen, en met de
onwil van mensen om
zich aan de ander aan te
passen – aldus hoogle
raar Taalcultuur Leonie
Cornips in de inleiding van haar boek Eigen
en vreemd. Meertaligheid is in die optiek
iets wat niet strookt met ‘de Nederlandse
identiteit’. Aan de hand van een aantal
populaire opvattingen zoals: ‘straattaal is
geen Nederlands’, ‘wie twee talen spreekt,
spreekt ze allebei niet goed’ en ‘talen zijn
niet gelijkwaardig’ bekijkt Cornips hoe
meertalig Nederland is, en hoe die meertaligheid de Nederlandse taal en cultuur
beïnvloedt – en uiteraard bekijkt ze ook of
die opvattingen gefundeerd zijn of niet.

Taol-, toal- en taal-kiekjes uit Groningen en Drenthe.

uitgave van Amsterdam University Press en kost

Duitse zegswijzen, spreekwoorden, vergelijkin-

Ruim dertig korte bijdragen over taal op basis van de

€ 17,50 (ingenaaid, 96 blz.).

gen, verkortingen en letterwoorden van Sieg

Drentse en Groningse zinnen uit de Reeks Nederland-

ISBN 978 90 8964 344 5

fried Theissen en Caroline Klein is een uitgave

se Dialectatlassen is een uitgave van Huus van de

van UCL Presses Universitaires de Louvain en

Taol en kost € 7,50 (gelijmd, 80 blz.). Het boekje



kost € 27,– (gelijmd, 250 blz.).

is te bestellen in de webwinkel op www.hetdrent

ISBN 978 2 87558 009 2

seboek.nl. ISBN 978 90 6509 230 4

Nederlandse kinderen krijgen geen taalkun

de op school. Dat is jammer, moet Jenny

Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland is een

Ta a l ku nd e vo o r ki n d eren
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van der Toorn-Schutte
(auteur van een groot
aantal lesboeken voor
NT2’ers) gedacht heb
ben, want taalkunde is
leuk – ook voor kinde
ren. In haar boek Wat
zeg je? laat ze kinderen
vanaf een jaar of elf
kennismaken met onderwerpen als namen,
toon- en plaktalen, dierentaal, gebarentaal,
braille, geheimschrift en codes, leenwoor
den, schrift, getallen, spreekwoorden en
taalspelletjes. Het boek is uitbundig geïllustreerd, en volgens de flaptekst “ook voor
ouderen met belangstelling voor taal de
moeite waard”.

De Talen is een beetje
een apart blad, want het
bevat géén artikelen,
columns of interviews,
maar enkel vertaalopga
ven en de uitwerkingen
daarvan. De opgaven –
voor de talen Frans,
Duits, Engels en Spaans
– zijn redelijk pittig, en de uitwerkingen (van
de opgaven van de maand ervoor) zijn be
hoorlijk uitgebreid, met een analyse van de
problemen en een bespreking van goede en
minder goede varianten. De ene maand
gaat het om een vertaling vanuit het Neder
lands naar een vreemde taal, de andere
maand om een vertaling vanuit een vreem
de taal naar het Nederlands. Abonnees kun
nen hun vertaling onder pseudoniem inzen
den en laten beoordelen.

Wat zeg je? Leuke wetenswaardigheden over taal
is een uitgave van Unieboek | Het Spectrum en
kost € 14,99 (gebonden, 111 blz.).
ISBN 978 90 00 30363 2

D e Talen

Het tijdschrift De Talen is een maandblad
voor mensen die het leuk vinden om te ver
talen. Het zit inmiddels in zijn 128ste jaar
gang, en dat zou ook weleens de laatste
kunnen zijn als er geen abonnees bij ko
men: dit jaar lukte het nog net de eindjes
aan elkaar te knopen, maar voor de voort
gang in 2013 wordt gevreesd.

€ 4,95 (gelijmd, 64 blz.). De boekjes zijn te

abonnement van drie nummers kost € 27,–. Op

bestellen in de webwinkel van de uitgever:

de website van de uitgever is een proefnummer

www.afuk.nl. ISBN 9789 90 6273 859 5 /

te bekijken: www.tandemfelix.nl/Talen.html.

978 90 6273 859 5


Een frisisme is volgens Van Dale ofwel een
Fries leenwoord in het Nederlands, ofwel
een “uitdrukking of constructie kenmerkend
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F e ed bac k o p ta a l fo u t en

Studenten moeten veel
schrijven en maken
daarbij fouten. Als do
cent kun je die fouten
signaleren, en er zelfs
punten voor aftrekken,
maar veel helpen doet
dat niet zolang de stu
dent niet verteld wordt
wat hij of zij fout doet. De oplossing: geef
studenten een boek waarin veelvoorko
mende taalkwesties worden uitgelegd, en
voorzie die van een code. Vervolgens geeft
de docent bij het nakijken bij iedere fout
aan onder welke code die valt, zodat de
student kan opzoeken hoe het de volgende
keer beter kan. Dat is in een notendop de
opzet van Schrijfdelicten, van taal- en com
municatiedocente Jantien Dhont. Het boek
geeft in kort bestek uitleg over de onder
werpen spelling, formulering en interpunctie; het is in eerste instantie geschre
ven voor rechtenstudenten, maar is natuur
lijk ook bij andere studies te gebruiken.
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uitgenaaid! zijn uitgaven van Afûk en kosten

en € 120,– bij een e-mailabonnement. Een proef

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

eze maand een voor veel lezers
bekende puzzelsoort: een woord
zoeker. Streep de genoemde Euro
pese talen horizontaal, verticaal of
B
diagonaal weg in het diagram.
De resterende letters vormen
o
een toepasselijke uitdrukking;
F
dat is de oplossing.
S r
Wilt u meedingen naar
de maandprijs, stuur de
F M
oplossing dan voor 5 april
G
naar puzzel@onzetaal.nl of
r
naar Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel’).
S
Maltees
Noors
Pools
Roemeens
Romani
Russisch
Schots
Servisch
Sloveens
Slowaaks
Turks

Welsh

Mijn vrouw is uitgenaaid! en Mijn 2e vrouw is ook

en kost € 135,– per jaargang van tien nummers,

Frisismen



Taalpuzzel

Albanees
Bargoens
Bulgaars
Deens
Engels
Ests
Faeröers
Fries
Grieks
Hongaars
Iers
Lets

De Talen is een uitgave van Tandem Felix uitgevers

nG
E



voor het Nederlands in
Friesland en afwijkend
van de Nederlandse
standaardtaal”. Om die
laatste betekenis gaat
het in de in Friesland
succesvolle boekjes Mijn
vrouw is uitgenaaid! en Mijn 2e vrouw is ook
uitgenaaid! Beide uitgaven geven een aantal
quasi-frisismen die, indien ze werkelijk
gebruikt zouden worden, bij Nederlanders
voor de nodige vraagtekens zouden zorgen,
zoals ‘Ik ben uit de lijken’ (‘Ik bin út de lij
ken’ = ‘Ik ben doodmoe’), ‘Wil je melk of
suipe?’ (‘Wolsto molke as sûpe?’ = ‘Wil je
melk of karnemelk?’) en het titelfrisisme
‘Mijn vrouw is uitgenaaid’ (‘Myn frou is
útnaaid’ = ‘Mijn vrouw is ervandoor’). Alle
opgenomen frisismen gaan vergezeld van
een cartoon van Geert Gratama.

sche Hogeschool Avans-Fontys en kost € 17,50

S
oL

(ingenaaid, 128 blz.). ISBN 978 90 818547 0 2

Tit u l at u u r

De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie spel



len, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld door spel

“In een tijd waarin snelle manieren van
contact (…) vooropstaan, lijkt correcte
titulatuur aan belang te verliezen”, aldus de
flaptekst van Nederlandse titulatuur. Maar
volgens de auteurs, Gilbert Monod de
Froideville en Sophie den Beer Poortugael,
is er binnen de overheid, het bedrijfsleven

17-02-12 10:07

lenfabrikant Goliath. De winnaar van de puzzel uit
het februari/maartnummer is Ellie Eertink uit Rhe
den. De oplossing was: 1 N; 2 en; 3 naë; 4 elan; 5 ta
len; 6 Aalten; 7 Anatole; 8 Onze Taal; 9 Lanzarote;
10 taalzorgen; 11 rozentaal; 12 notelaar; 13 altaren;
14 Raalte; 15 alert; 16 tale; 17 alt; 18 al; 19 a.

en ook hier en daar in de
privésfeer nog wel de
gelijk behoefte aan. Hun
boekje op zakformaat
bevat overzichten van
de adresserings-, aan
hef- en aanspreekvor
men voor personen van
allerlei rang, stand en
opleiding, van koningshuis tot ‘gewone
mensen’. Nederlandse titulatuur is een her
ziene uitgave van de Titulatuurgids (1991, in
2005 opnieuw uitgegeven als Titels, graden
en titulatuur).
Nederlandse titulatuur, in aanspreken en op schrift,
in protocol en in netwerken is een uitgave van Lei
den University Press en kost € 19,95 (ingenaaid,
222 blz.). ISBN 978 90 8728 130 4

En ver d er
 Het Witte Boekje van Genootschap Onze
Taal en Wim Daniëls. Zevende, herziene
druk van spellinggids voor het Nederlands
volgens de witte spelling. Alternatief voor
het Groene Boekje. Unieboek | Het Spectrum, € 24,99 (gebonden, 772 blz.).
ISBN 978 90 00 30380 9
 Officiële scrabblewoordenlijst. Alle
230.005 woorden van twee tot en met
negen letters die zijn toegelaten bij het
scrabbelen, op basis van de grote Van Dale.
Van Dale Uitgevers, € 24,50 (gebonden,
870 blz.). ISBN 978 94 607 7014 2
 Moeilijke onderwerpen begrijpelijk formuleren van Gabor Mooij. Deeltje uit de Taal
Anker-reeks, over het toegankelijk weergeven van complexe informatie. Kluwer,
€ 41,26 (gelijmd, 94 blz.).
ISBN 978 90 13 10322 9

Ag en da
 14 april, Leiden. Intergymnasiaal Debat
toernooi. Landelijk scholierenevenement,
waaraan per jaar zo’n 26 gymnasiumklassen
deelnemen.
 16 april. Werelddag van de stem. “Een
dag van bewustwording, erkenning en feest
van de stem.”
 16 april, Breda. Masterclass ‘Aan de
slag met taal’ van Stichting Lezen &
Schrijven. Informatie over taal en laaggelet
terdheid voor medewerkers in de kinderopvang.
 19 april. Dag van de Duitse taal. Scholen,
bedrijven en instellingen zetten het Duits in
het zonnetje.
 21 april. Basisschooldebattoernooi.
Zesde editie van landelijk scholierenevene
ment.
 26 april, Leiden. Kiliaanlezing door Rolf
H. Bremmer, over Friese leenwoorden in het

Nederlands.

Voor meer informatie en meer evenementen zie

Foto: Saskia Aukema

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

Naam Kees Huyser.
Woonplaats Amsterdam.
Geboren 1953.
Beroep Medewerker ‘communications’
bij het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica.
Partner, kinderen Geen.
Opleiding Grafische School.
Hobby’s/vrije tijd Levende geschiedenis (‘re-enactment’), lezen, fotografie, koken, sportschieten.
Onze Taal-lid sinds 1 januari 1993.
Waarom werd u lid? Bij een vorige
werkgever las ik het tijdschrift op de
leesplank van de directeur. Nadat ik
het een paar jaar niet had gelezen,
begon ik het toch te missen.
Andere tijdschriften Voornamelijk
tijdschriften die met mijn hobby’s te
maken hebben.
Krant De Volkskrant, NRC Handelsblad, Het Parool (alles online).
Televisie Voornamelijk BBC2 en BBC4.
Radio Radio 1, om bij in slaap te vallen en om bij wakker te worden.
Boek Ik lees voornamelijk Engelstalige
boeken, en heb niet echt een favoriet.
Website Ik zit te veel op Facebook.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’.
Wat zelden? Artikelen over gedichten.
Favoriete Onze Taal-artikel Een echte
favoriet heb ik niet, maar de meeste
artikelen van Nicoline van der Sijs
en Ewoud Sanders vind ik leuk om te
lezen.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Artikelen over dialecten
en etymologie.
Aantrekkelijkste taaltrend Trends

worden pas aantrekkelijk als ze ingeburgerd zijn en dan zijn het geen
trends meer.
Ergerlijkste taaltrend De verdwijnen
van de lidwoord het.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja, maar dat wordt me
meestal niet in dank afgenomen.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Ik spreek woorden
als ochtend Randstedelijk uit als
‘ochtond’.
Beste taalgebruiker Hugo Brandt
Corstius. Zijn Opperlandse taal- &
letterkunde is nog steeds een van de
mooiste boeken over de Nederlandse
taal.
Als u de baas was over de taal,
wat zou u dan het eerst doen? Het
advies uitvoeren van Geert van Istendael. Hij pleitte er in het vorige nummer van Onze Taal voor om in het
onderwijs alle aandacht te richten op
het Standaardnederlands.
Lelijkste woord Er zijn geen lelijke
woorden.
Mooiste woord Droogzwierder; ik heb
bij dit Vlaamse woord gelijk een beeld

voor ogen van wat het voorstelt.

Nieuw voor jongeren: Woordspot

E

en grote woordenschat helpt leerlingen in het onderwijs bij alle vakken vooruit. Nu
schort het daar nog weleens aan: er zijn veel scholieren die het verschil niet kennen
tussen mits en tenzij, of niet weten wat een woord als conservatief betekent.
Onze Taal is kortgeleden begonnen met het wekelijks uitleggen van een woord dat
wel vaak voorkomt, maar dat voor veel jongeren toch lastig kan zijn. Dit gebeurt onder
de naam Woordspot (een verwijzing naar het al jaren bestaande Woordpost, een ook
door Onze Taal uitgegeven etymologische e-mailnieuwsbrief voor volwassenen). Het
project wordt gefinancierd door de stichting Vrienden van Onze Taal.
Bent u docent Nederlands? Dan wilt u uw leerlingen misschien eens op Woordspot
attenderen. Alle afleveringen zijn te vinden op Woordspot.nl; ook is Woordspot te volgen
en te ‘delen’ via Facebook.com/Woordspot en Twitter.com/woordspot.

www.onzetaal.nl/agenda.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Het is mogelijk dat wij naar aanleiding van onze
nieuwe procedures telefonisch contact met u
opnemen, daarom is het belangrijk dat u uw
telefoonnummer controleerd.
N.B; Let er bij het invullen van uw gegevens op dat het slotje
weergeven wordt, u kunt nepmail herkennen aan spellingsfouten

E-mail van (de echte) ABN AMRO

Bijbels koken in
parochie Bonifacius
Cor-Jan Hoogerheide kookt vrijdag 13 januari
op Bijbelse wijze.
AD

Provinciale Zeeuwse Courant

Foto: Henk Groenewegen

Of het ijs aan het einde van deze week overal 15 centimeter
dik is, dat wat is verijst om een veilige Elfstedentocht te
garanderen, is nog maar de vraag.
Blik op nieuws

“Ik had Holleeder zo’n jaar 
of vijf niet gezien. Hij ziet 
er getekend, maar verder
best goed uit”, schrijft de
misdaadverslaggever.

De postbode als kostwinner
verdwijnt, post rondbrengen
wordt een bijbaan. Het levert
per jaar 200 miljoen op.
Brabants Dagblad

Nu.nl
Snackbar in Muiden

Stimuleert vetverbranding in het lichaam
en daarmee gezichtsverlies.
Foto: Karen Munk

Groupon-aanbieding açai-kuur

De partij pleit daarvoor
in de nota Maak van
een onschuldig kind,
geen slachtoffer van
Tweede Kamerlid Lea
Bouwmeester.

Knip het uiteinde van
de verpakking van de
kalkoenvulling en vul
de buikholte van de
kalkoen ermee.
Receptenkaart Albert Heijn voor kruidenmix

Nu.nl

‘EK zwemmen van
Antwerpen naar Londen’
Het komende Europees kampioenschap zwemmen vindt
niet plaats in Antwerpen, maar in Londen. Dat meldt de
Belgische tv-zender Sporza.
Bushalte in Nieuwegein

de Volkskrant
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Steeds meer Engels
in de media?
Jack Spijkerman over zijn leraarschap
Werken wetten voor begrijpelijke taal?
De slot-n verdwijnt – maar niet overal
9 tips voor beter googelen

Foto: Iris Vetter
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De overheid vindt dat belangrijke teksten
zoals bijsluiters voor geneesmiddelen
begrijpelijk moeten zijn. Dat is ook in de
wet vastgelegd. Maar hoe wordt het in
de praktijk geregeld? En werkt dat?
Worden teksten steeds duidelijker?

Leo Lentz
hoogleraar Tekstontwerp en Communicatie,

Illustratie: Frank Dam

universiteit utrecht

Tussen droom en daad
Hoe goed regelt de wet begrijpelijke teksten?

M

aar liefst veertigduizend
keer per jaar vindt er een
onnodige ziekenhuisopname plaats als gevolg van verkeerd
medicijngebruik. Vaak wordt dan met
de beschuldigende vinger gewezen naar
de moeilijk te begrijpen geneesmiddelenbijsluiters. Dat gebeurt bijvoorbeeld
in de Tweede Kamer, waar er geregeld
vragen over worden gesteld. Ook de
overheid vindt dat die bijsluiters begrijpelijk moeten zijn, net als trouwens
andere teksten voor een breed publiek,
zoals de startbrief bij het pensioen, de
offerte bij een hypotheek en de formulieren van de Belastingdienst. Hoe kan
de overheid regelen dat zulke teksten
door iedereen te snappen zijn? En wat
komt er in de praktijk van terecht?
Typisch Nederlands is dat streven
naar begrijpelijkheid allerminst. In de
Verenigde Staten tekende president
Obama in 2010 een wet die bepaalt dat
aanvragers van een creditcard in begrij116
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pelijke taal uitgelegd krijgen wat de
voorwaarden zijn. Tijdens de persconferentie verwees hij naar Janet Hard, een
verpleegster die ook was uitgenodigd
bij dit plechtige moment. Zij was een
slachtoffer van onduidelijke regels en
kwalijke praktijken. Dat zou vanaf nu
niet meer kunnen gebeuren. Voortaan
zullen aanvragers van creditcards begrijpen wat de voorwaarden zijn, zo
beloofde Obama. “Mensen mogen nooit
meer in verwarring gebracht of misleid
worden door pagina’s tekst die de voorwaarden omschrijven voor creditcards,
hypotheken of studentenleningen en die
amper te begrijpen zijn”, aldus Obama
in september 2010.


Pa r a d i j s

In Duitsland was al veel eerder, in de
jaren negentig, het zogenoemde ‘Transparenzgebot’ ingevoerd, waarin werd
bepaald dat ook leken de algemene
voorwaarden bij financiële producten

moeten kunnen begrijpen. Deze wet
leidde tot veel discussie, zowel bij juristen als bij financiële experts. Die betwijfelden sterk of een juridisch verantwoord contract echt zó herschreven zou
kunnen worden dat de doorsneeklant
de tekst zou begrijpen. Dat weerhield
de Europese Commissie er niet van om
iets later een vergelijkbare regeling in te
voeren die bepaalt dat alle voorwaarden
“steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld” (Richtlijn 93/13/EEG). Die bepaling is herkenbaar in de Nederlandse
Wet op het financieel toezicht (WFT).
Daarin staat dat financiële informatie
voor cliënten “correct, duidelijk, en niet
misleidend” moet zijn.
Behalve voor financiële producten
bestaan er op Europees niveau ook regels voor de medische bijsluiter. In een
‘Guideline’ uit 1998 is vastgelegd dat die
toegankelijk moet zijn en begrepen
moet kunnen worden door de patiënt.
En voor medisch-wetenschappelijk on-

derzoek is er een internationale richtlijn
voor “good clinical practice”, waarin
staat dat de patiënt alleen mag meewerken aan een onderzoek als hij goed
geïnformeerd is. De Nederlandse Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek
met mensen (WMO) bepaalt dat die informatie zodanig verstrekt moet worden
“dat betrokkene deze naar inhoud heeft
begrepen”.
Met al die regels en wetten moet Europa haast wel een paradijs zijn als het
gaat om begrijpelijke teksten over geld
en gezondheid. Vooral in Nederland lijkt
de situatie ideaal, want hier heeft het
kabinet-Balkenende III zonder enige Europese dwang ook nog eens besloten dat
per 1 september 2007 alle formulieren
van de overheid begrijpelijk zullen zijn.


Ko pje s

Tot wat voor regels hebben al deze
mooie beginselverklaringen geleid? Als
we de verschillende wetten in Nederland onder de loep nemen, dan zien we
een tamelijk bont palet aan maatregelen. Voor sommige soorten tekst is de
wet nauwelijks uitgewerkt en voor andere zijn er zeer gedetailleerde voorschriften. Een groot contrast zien we
bijvoorbeeld tussen de regeling voor de
medische bijsluiter en de wet op het
medisch onderzoek.
Om met de medische bijsluiter te
beginnen: die moet geschreven zijn volgens een vaste structuur, met verplichte
kopjes. Ook voor diverse paragrafen is
de tekst precies vastgelegd. Daarnaast
moet er een test uitgevoerd worden. Uit
die test moet blijken dat 80% van de
patiënten de gevraagde informatie goed
kan vinden en begrijpen. Vreemd genoeg is die verplichte structuur nooit
zelf getest voordat de wet werd ingevoerd. In Nederland moet het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) toezien op de begrijpelijkheid
van de bijsluiter.
Een goede structuur moet lezers helpen snel de juiste informatie te vinden.
In Utrecht hebben we onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat patiënten
moeite hebben met de vindbaarheid
van informatie. De vijfde paragraaf van
medische bijsluiters draagt bijvoorbeeld
het verplichte kopje:
Hoe bewaart u dit middel?
Verderop onder dit kopje staat de volgende verplichte tekst:
Spoel geneesmiddelen niet door de
gootsteen of de wc en gooi ze niet
in de vuilnisbak.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet
meer nodig zijn. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd
en komen niet in het milieu.
In ons onderzoek moesten proefpersonen het kopje aanwijzen waar ze informatie zouden zoeken over het weggooi-

woord geven, dan haalt de bijsluiter de
norm. Maar het is natuurlijk heel goed
mogelijk dat patiënten met andere vragen in deze bijsluiter geen goed antwoord vinden. Ook zouden patiënten
met andere kenmerken, zoals een lagere
opleiding of een anderstalige achtergrond, misschien heel anders presteren
bij de test. De regeling zegt namelijk

Fabrikanten die willen dat hun bijsluiter
goed uit de test komt, kunnen het best
hoogopgeleide proefpersonen uitnodigen.
en van geneesmiddelen. Minder dan de
helft wees dit kopje ‘Hoe bewaart u dit
middel?’ aan. Een veelgekozen alternatief was het onderkopje ‘Wilt u stoppen?’ Dat is niet verwonderlijk: je gooit
iets weg nadat je gestopt bent. Zo bezien kun je je twijfels hebben over de
hulp die deze verplichte structuur de
lezers biedt.


Tests

Naast die verplichte kenmerken van de
tekst is er dus ook een verplichting om
de bijsluiter te testen. Die verplichting
heeft in de praktijk zeker een gunstig
effect, omdat testbureaus vaak veel
problemen in de bijsluiter repareren
voordat zij met de test beginnen. Op
die manier voorkomen zij een negatief
testresultaat en is er meer kans op een
vlotte toelating van het geneesmiddel
op de markt.
Toch is er wel kritiek op de test.
Meestal stelt een proefleider zo’n vijftien testvragen aan de deelnemers. Als
zij op de meeste vragen een goed ant-

niets over de eisen die aan de testgroep
gesteld moeten worden. Geneesmiddelenfabrikanten die willen dat hun bijsluiter goed uit de test komt, doen er
dus goed aan hoogopgeleide proefpersonen uit te nodigen die het Nederlands
als moedertaal hebben.


G ro ot v e r sc h i l

Als we deze regeling voor de bijsluiter
vergelijken met de wet op het medisch
onderzoek, dan zien we een groot verschil. Ook in die wet wordt bepaald dat
patiënten recht hebben op begrijpelijke
informatie, in dit geval als zij worden
uitgenodigd voor medisch onderzoek.
Maar er is geen verplichting om de tekst
te testen, en er is geen verplichte structuur met centraal vastgestelde kopjes,
laat staan dat er passages letterlijk overgenomen moeten worden. Blijkbaar
vond de wetgever het bij medisch onderzoek voldoende om te bepalen dat
de informatie zodanig moet worden
aangeboden dat de patiënt die begrijpt.
Hoe dat precies moet, vertelt de rege- 

Verplichte kopjes in bijsluiters
Volgens de Nederlandse wet moet een medische bijsluiter gestructureerd worden met de
volgende tussenkopjes:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie.
In de praktijk blijkt die indeling niet altijd te werken. Onderzoek leerde dat veel mensen
de informatie die ze nodig hadden niet konden vinden onder de kopjes waar je wél zou
zoeken. Informatie over het weggooien van geneesmiddelen, bijvoorbeeld, werd niet
gezocht onder 5, ‘Hoe bewaart u dit middel?’ – waar het staat –, maar onder 3, ‘Hoe ge
bruikt u dit middel?’, waar een onderkopje over stoppen met het middel verplicht is.

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 5

117

Foto: Kees van der Zwan

produceren en daarnaast alternatieve
routes zoeken voor vernieuwing. Zij
sturen behalve de startbrief een brochure waarin het pensioen helder wordt
uitgelegd. Apotheken leveren bij veel
geneesmiddelen een eigen bijsluiter,
omdat ze de officiële in het doosje niet
begrijpelijk genoeg vinden. Geneesmiddelenfabrikant AstraZeneca introduceerde onlangs een video op YouTube waarin
patiënten krijgen uitgelegd hoe hun
medicijn werkt. Bedrijven zoeken buiten
de wet naar mogelijkheden voor winst
in begrijpelijkheid, omdat de wet zelf
kennelijk vernieuwing tegenhoudt. Zolang de wet vaste formuleringen en verplichte onderdelen voorschrijft, is er op
het gebied van begrijpelijkheid blijkbaar
niet veel eer te behalen.
ling niet. Hoe de arts moet vaststellen
of de tekst inderdaad begrepen is, wordt
ook niet omschreven. Er is wel een internationaal ‘richtsnoer’ ontwikkeld
waarin maar liefst twintig onderwerpen
genoemd staan die in elk geval aan de
orde moeten komen. In dat richtsnoer
staat ook dat de taal die gebruikt wordt
begrijpelijk moet zijn voor de proefpersoon.


Vo lled i g hei d

Werken die wetten waarin begrijpelijke
teksten verplicht worden? Het lijkt naïef
om te denken dat de wet alle begrijpelijkheidsproblemen oplost. Ook is het
naïef te veronderstellen dat een toezichthouder, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of de
Autoriteit Financiële Markten (AFM),
de begrijpelijkheid van documenten kan
afdwingen. Toezichthouders kunnen
banken, verzekeraars en farmaceutische
bedrijven aanzetten tot betere formuleringen, maar in de praktijk lijken zij
meer belang te hechten aan volledigheid dan aan begrijpelijkheid.
Voor medisch onderzoek zagen we
dus al een lijst met twintig onderwerpen die aan bod moeten komen. Voor
de startbrief bij het pensioen is een lijst
gemaakt met wel 22 verplichte onderwerpen. En in medische bijsluiters mag
geen bijwerking onvermeld blijven, ook
al is die maar bij één op de 10.000 patiënten vastgesteld.
Behalve van volledigheid verwacht
men – we zagen het hiervoor al – dus
ook veel van standaardteksten. Is dat
eigenlijk wel terecht? Ik ken geen wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt
dat de voorgeschreven modellen de
vindbaarheid en begrijpelijkheid van
deze informatie bevorderen. Van de toe118

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 5

zichthouders zijn wel diverse rapporten
beschikbaar waaruit blijkt dat het nog
niet zo best gesteld is met de begrijpelijkheid van de genoemde genres.
Zo publiceerde de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in 2008 en in 2009
rapporten waarin geconcludeerd werd
dat informatie van ziekenhuizen aan
patiënten voordat zij een operatie ondergingen niet voldoende duidelijk was.
De AFM concludeerde dat de startbrieven bij pensioenen niet voldoende begrijpelijk zijn. Henk Pander Maat (van
de Universiteit Utrecht) deed in opdracht van de AFM een onderzoek naar
hypotheekinformatie en trok de conclusie dat er minder dan 20% kans is dat
klanten gevraagde informatie kunnen
vinden en begrijpen. In ander onderzoek naar drie medische bijsluiters ontdekten we dat geen enkele bijsluiter de
Europese norm haalde die stelt dat 80%
van de lezers alle vragen erover goed
moet kunnen beantwoorden.


Alt e r n ati e v e n

De wetgever die anderen verplicht begrijpelijke teksten te schrijven, moet beseffen dat er geen spijkerharde criteria
zijn om teksten aan te toetsen. Er bestaat geen schrijfhulp die automatisch
leidt tot begrijpelijke teksten. Er is geen
lijst met tekstkenmerken waarmee we
eenvoudig de mate van begrijpelijkheid
kunnen vaststellen. En lijsten met ruim
twintig verplichte onderwerpen werken
averechts: lezers zien door de bomen
het bos niet meer.
Een ander risico van deze wetten is
dat ze de dynamiek in het tekstgenre
afremmen. In een onderzoek dat we
momenteel uitvoeren naar pensioencommunicatie zien we dat pensioenfondsen netjes de verplichte startbrief

Zoals gezegd is het de vraag hoe je nu
eigenlijk kunt vaststellen of een tekst
begrijpelijk is. Dat kan alleen maar door
lezers aan het werk te zetten. Want begrijpelijkheid is veel meer afhankelijk
van de lezer dan van de tekst; opleiding, motivatie, leesvaardigheid en
voorkennis zijn de vier belangrijkste factoren. Wie een garantie wil dat teksten
begrepen worden, moet bescheiden zijn
wat betreft de eis van volledigheid – dus
geen twintig maar hoogstens vijf verplichte onderwerpen. Hij moet ook beseffen dat een begrijpelijke tekst niet altijd juridisch waterdicht is. En ten slotte
moet hij bereid zijn een test uit te voeren via een goede steekproef van lezers
uit de doelgroep. Een garantie dat iedere lezer de tekst begrijpt, is er dan nog
steeds niet. Maar aannemelijker is het

dan wel.

Hoeveel is het
partnerpensioen?
Toezichthouders zoals de AFM (voor de
financiële markt) kunnen banken en
verzekeraars aanzetten tot betere for
muleringen, maar in de praktijk lijken
zij meer belang te hechten aan volle
digheid dan aan begrijpelijkheid. Uit
een startbrief bij het pensioen:
Het partnerpensioen bedraagt even
veel malen 1,25% van de laatst vóór
de pensioendatum vastgestelde
pensioengrondslag en wordt be
paald op basis van het aantal jaren
tussen de datum indiensttreding en
de pensioendatum eventueel ver
meerderd met de dienstjaren ver
kregen uit waardeoverdracht.

Reacties
tachtig van de vorige eeuw is begonnen.
In een krant uit 1961 wordt over de schrij
ver Godfried Bomans gezegd dat hij het
sentiment “met de grootste omzichtig
heid en altijd badinerend hanteert”; in
een krant uit 1985 wordt verslag gedaan
van een ruzietje waarin iemand stelt zijn
opmerking “badinerend te hebben be
doeld”, waarop de ander zegt dat hij
“er de humor niet van kon inzien”. De
betekenis ‘luchtig spottend’ lijkt echter
al een scherp randje te hebben in een
citaat uit 1990, waarin wordt beweerd
dat politici liever niet duidelijk laten mer
ken dat ze kwaad zijn, maar “verwijten
(...) op badinerende toon en in beeldrijke
taal” verwoorden. In een citaat uit 1998
heeft badinerend een duidelijk negatieve
betekenis: “al dan niet leuk bedoelde,
maar in de kern toch badinerende, deni
grerende en soms ronduit beledigende
stukken”.

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.

Beriberi
drs. J.M.W.V. Luijt-Verheij - Goes

I

n nummer 2/3 van Onze Taal stond de
eerste aflevering van de rubriek ‘Ver
taald’, waarin bekroonde vertalers over hun
vak schrijven. In deze aflevering (getiteld
‘Spookasem’) stelt Riet de Jong-Goossens
dat er in Zuid-Afrika groenten geteeld
moesten worden om zeereizigers te behoe
den voor beriberi. Dit is onjuist: de groen
ten werden gekweekt ter voorkoming van
scheurbuik. Deze ziekte krijgt men door
gebrek aan vitamine C, dat in de scheeps
voeding niet aanwezig was. Beriberi is een
ziekte die wordt veroorzaakt door vitami
ne-B-gebrek. Dat zullen de zeelui zeker niet
gehad hebben, omdat er op de schepen
veel vitamine-B-rijke bonen en granen wer
den gegeten.

van de pinpas gaan er nu weken voorbij dat
ik geen echt geld op zak heb. Mogelijk is dit
een reden voor het gebrek aan bijnamen
voor de euromunten en -biljetten.

Bijnamen euro [3]: radijzen
Alexander van Wermerskerken - Den Haag

I

n het januarinummer van Onze Taal las ik
dat de euromunten en -briefjes die we
sinds 2002 hebben, in de volksmond nog
geen bijnamen hebben gekregen. Maar in
het Haagse Bargoens heten briefjes van vijf
honderd euro ‘radijzen’ – uiteraard uitge
sproken met een Haagse ij –, vanwege de
aparte radijsrode kleur.

Badinerend
R.W. Asser - Amstelveen

Bijnamen euro [1]: zelf verzinnen
Eric Fuchs - Eindhoven

I

n het januarinummer van Onze Taal wordt
in de rubriek ‘Toen in …’ gesteld dat de
euromunten en -briefjes die we sinds 2002
hebben, in de volksmond nog geen bijnamen hebben gekregen. Als Onze Taal
nu eens het initiatief neemt om een koos
naampje voor de euro te promoten? Dat
zou dan een bijdrage zijn om het met name
door de pers gevoede negatieve imago van
deze munt wat te verbeteren. Een eerste
suggestie wil ik zelf wel geven: fleuro.

Bijnamen euro [2]: lijfelijk contact
Wim van Drongelen - Zeist

D

e redactie van Onze Taal beweert in de
rubriek ‘Toen in …’ in het januarinum
mer dat de euromunten en -briefjes die we
sinds 2002 hebben, in de volksmond nog
geen bijnamen hebben gekregen. Het ont
staan van bijnamen voor voorwerpen heeft
volgens mij veel te maken met het lijfelijk
contact dat mensen met deze voorwerpen
hebben. Voor de invoering van de euro had
ik nog vaak enkele biljetten en munten in
mijn portemonnee, maar door het gebruik

I

n de ‘Taaltest’ in nummer 2/3 van Onze
Taal vroeg de Taaladviesdienst bij het on
derdeel ‘Vergroot uw woordenschat’ naar
de betekenis van het woord badinerend. Het
goede antwoord, ‘minachtend’, verbaasde
mij. Mijn Handwoordenboek hedendaags
Nederlands (tweede druk, 1994) zegt nog
dat badineren “luchtig schertsen” is, en zo
heb ik (geboren 1925) het ook geleerd.
Maar in het Groot woordenboek hedendaags
Nederlands (derde druk, 2002) was de betekenis “minachtend schertsen”, met als
toevoeging “enigszins laatdunkend”. De
betekenis is dus blijkbaar veranderd, van
‘luchtig schertsend’ naar ‘minachtend
schertsend’. Zo’n betekenisverschuiving is
vaker te zien – onder meer bij verbijsterend,
vermeend en cynisch – en dat kan voor pro
blemen zorgen, want wie de oude beteke
nissen heeft geleerd, zoals ik, begrijpt een
hedendaagse tekst dan wellicht verkeerd.
En omgekeerd: hoe lezen de jongeren nu
onze oude schrijvers?
Naschrift Taaladviesdienst
De betekenis van badinerend is tegen
woordig inderdaad negatief (‘neerbui
gend, minachtend’). We hebben in ou
dere bronnen gespeurd, en het lijkt erop
dat die betekenisverandering in de jaren

Ergerlijk Engels [1]: slecht voorbeeld
voor immigranten
Eveline Blok - Arnhem

J

oop van der Horst heeft een hekel aan het
“royaal gebruik van Engelse woorden in
een Nederlandse tekst”, zo schrijft hij in de
februari/maartaflevering van zijn column
‘Horstlog’. Maar hij vraagt zich tegelijkertijd
af of al dat Engels objectief bezien kwaad
kan, en of iemand hem kan uitleggen wat er
nu precies zo slecht aan is.
Ikzelf erger mij ook aan al die Engelse
woorden die door sommigen door het Ne
derlands gehusseld worden, en wel om de
volgende reden: wij tamboereren erop dat
immigranten Nederlands moeten leren. Nu,
dan moeten wij dat Nederlands toch góéd
voordoen? Anders geven wij hun alleen
maar raadseltjes op, wat heel onsportief is.
Want straks moeten zij een toets maken,
waarvan voor hen veel afhangt.

Ergerlijk Engels [2]: ‘kakzucht’
Jenö Sebök - putten

J

oop van der Horst vraagt in zijn column
‘Horstlog’ in het februari/maartnummer
of iemand hem kan vertellen wat erop te
gen is om Engelse woorden in Nederlandse
teksten te gebruiken.
Het verwerpelijke van al die onnodige
Engelse woorden zit hem voor mij vooral in
de reden waarom mensen ze gebruiken. Ik
zal een aantal van die redenen opnoemen.
Ten eerste: onkunde. Veel mensen hebben
zó weinig taalgevoel dat zij niet eens weten
dat linken en starten Engelse woorden zijn.
Zij linken alles aan elkaar en starten niet
alleen hun motor, maar ook hun vakantie. 
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 5
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Ergerlijk Engels [3]: niet goed te
begrijpen
Nico W. Nieuwenhuizen - Zoetermeer

J

oop van der Horst vraagt zich in de febru
ari/maartaflevering van zijn column
‘Horstlog’ af of de Nederlandse taal schade
lijdt door Engelse leenwoorden. “Eerlijk ge
zegd heeft nooit eens iemand mij uitgelegd
wat er nou zo slecht is aan dat Engels”, zo
schrijft hij. Ik zal een poging wagen het uit
te leggen.
Het behoeft geen betoog dat lezers
graag begrijpen wat een schrijver wil vertel
len. Maar als deze veel leenwoorden ge
bruikt, lukt dat niet altijd even goed. Als
voorbeeld haal ik enkele termen aan die
ik in een landelijk ochtendblad aantrof:
mission creep, neurofeedback, je bent geen
asset, een drone-pilot-burnout, een black
swan-event, een laffe appeaser, precious, een
agreement to disagree, bashing van politici, ik
wilde terug naar de craft, highbrow topcult,
een gouden hart en easy access tot vrouwen,
merit goods, een shorttracker en moral
hazard. Niet iedereen zal begrijpen wat
deze woorden betekenen en in de Van Dale
staan ze ook niet allemaal. Zo gaat op z’n
minst een deel van de informatieoverdracht
verloren, en zou je terecht kunnen spreken
van taalarmoede. Laten we het Nederlands
gebruiken zolang het kan en alleen terug
vallen op leenwoorden als er echt geen al
ternatieven voorhanden zijn.
120

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 5

Diep

op Schiermonnikoog bewijst dat dit in
derdaad voorkomt. De Winkler Prins ziet
het nog weer anders: ‘geul’ zou de hoofd
betekenis zijn, maar daarnaast wordt balg
ook wel “gebezigd om de zandplaten tus
sen de geulen aan te duiden”.

Jolien T.C. Berendsen-Prins - Haren

I

n de februari/maartaflevering van mijn
favoriete rubriek ‘Namen op de kaart’ van
Riemer Reinsma gaat het over “onderzeese
heuvels en dalen”. Reinsma veronderstelt
daarin dat zijn lezers bij het woord diep
“vooral aan het Hollands Diep” denken.
Wellicht gaat dat op voor de Hollanders,
maar als noorderling denk ik toch allereerst
aan de Diepenring van de stad Groningen.
Immers, de waterwegen rond de oude stad
heten: Zuiderdiep, Schuitendiep, Boterdiep,
Reitdiep, Damsterdiep, Winschoterdiep,
Hoendiep, Lopendediep, Hoornsediep, Hel
perdiep en (het gedempte) Kattendiep.

Balg
Martin van den Bogaerdt - Schiedam

I

n het februari/maartnummer schrijft Rie
mer Reinsma in zijn rubriek ‘Namen op de
kaart’ over onderzeese heuvels en dalen. Hij
sluit het artikel af met de constatering dat
in de verwarring over de betekenis van het
woord balg – is dat een geul of een zand
bank? – het pleit is beslecht in het voordeel
van de betekenis ‘geul’. Maar is een balg in
derdaad een geul? Wie Schiermonnikoog
kent, weet dat de oostpunt van dit eiland
Balg heet. Dat is overduidelijk geen geul
maar een zandvlakte.
Naschrift Riemer Reinsma
Mijn constatering dat een balg tegen
woordig altijd een geul is, was inderdaad
iets te stellig. Weliswaar kent Van Dale
balg alleen in de betekenis ‘geul’, maar
volgens Wikipedia is het juist een ‘zand
plaat’ – en de hierboven genoemde Balg

‘Interfees’ [1]: bevinding
Camiel de Vries - Amsterdam

W

at heb ik genoten van de column van
Kuitenbrouwer over het ‘interfees’,
de taal die gebruikt wordt in software-inter
faces (Onze Taal februari/maart). Ik heb zelfs
hardop gelachen, iets wat ik niet vaak doe
naar aanleiding van een column. Ook ik ver
baas mij (zoals velen, denk ik) vaak over het
wonderlijke taalgebruik van de software die
we gebruiken. Mijn collega kreeg gisteren
bijvoorbeeld telkens de melding (een melding krijgen, ook al zo’n uitdrukking) dat er
“een bevinding” was. Mogelijk had de maker
of redacteur hier nadrukkelijk het woord
probleem niet willen gebruiken.

‘Interfees’ [2]: geslaagd
Marjolein Schaart - Almere

J

an Kuitenbrouwer geeft in zijn column
‘Succesvolle verbinding’ een aantal voor
beelden van de soms vreemde bewoordin
gen die gebruikt worden in software-interfaces (Onze Taal februari/maart), zoals “Er is
met succes verbinding gemaakt.” Een aan
vulling hierop: ik kan maar niet wennen aan
het enthousiaste “Geslaagd” waarmee pin
apparaten aangeven dat een pintransactie
gelukt is. Ik heb nog steeds de neiging de
vlag uit te hangen met mijn boodschappen
tas eraan.
Foto: Wim Zoeteman

Ook onzekerheid speelt een rol. Als je niet
zeker weet of je wel het juiste woord ge
bruikt, dan neem je een Engels woord. Als
je dat verkeerd gebruikt, is er tenminste
niemand die er wat van durft te zeggen.
Verder is het vaak een kwestie van onwetendheid; scholieren die in het Engels
les krijgen, weten soms niet eens meer hoe
iets in het Nederlands heet. En van valse
schaamte. Het eerste plaatje dat ik kocht,
eind jaren vijftig, was ‘Kom van dat dak af’,
van Peter en zijn Rockets. Toen ik dat op
school vertelde, werd er meewarig op gereageerd: een Nederlands plaatje? Je kocht
toch geen Nederlandse popmuziek? Dat
kon nooit goed zijn. En nog steeds hoor je
vaak dat Engels een veel betere taal is om
in te zingen.
Ook zal er een zekere gemakzucht bij
komen kijken. Veel mensen moeten op hun
werk Engels spreken. Zij doen geen moeite
meer om in het gewone leven goed Neder
lands te spreken. Maar de voornaamste en
tevens meest verwerpelijke reden waarom
mensen hun taal doorspekken met Engelse
woorden is wat ik maar even ‘kakzucht’
noem: indruk maken, gewichtig doen.
Hoog en laag doet eraan mee, in de politiek
en in het zakenleven.

De Balg op Schiermonnikoog.

Veranderde straatbordjes
Thea Bosman - Tenerife

O

m Saskia Aukema’s artikel ‘Verboden
uil te storen’, over veranderde teksten
op straatborden (Onze Taal januari), heb ik
erg moeten lachen, vooral omdat ik enkele
dagen ervoor een Spaanse versie van zo’n
verminkte tekst had gezien. Ik heb er geen
foto van. Die had ik ook niet durven maken,
want het ging in dit geval om een auto van
de Policía Local. Een zeer moedig persoon
had kans gezien de laatste l te verwijderen,
waardoor er nu “Policía Loca” stond: ‘gekke
politie’. Alle respect voor deze durfal, want
het ontbreekt de politie hier nogal aan
gevoel voor humor.

Korterlands
Leen de Regt - Willemstad

I

n zijn artikel ‘Het Korterlands’ in het fe
bruari/maartnummer schrijft Hans Bennis
over de verkortingen en afkortingen in de
schrijftaal van de jeugd, in nieuwe commu
nicatiemiddelen als e-mail, sms en Twitter.

Bennis wijst erop dat zulk Korterlands al
langer voorkomt, in telegrammen, kranten
koppen en steno.
Ook werden zulke verkortingen gebruikt
in een communicatiemiddel dat intussen
achterhaald is, namelijk de radiotelegrafie.
Omdat het maken van een tekst in morse
tekens veel tijd in beslag neemt (een erva
ren radiotelegrafist seint zo’n 20 à 25 woor
den per minuut), valt hier veel te besparen.
In de eerste plaats zijn er de internationale
Q-codes, een korte en snelle methode om
vraag en antwoord over te brengen, bij
voorbeeld: QSL? = ‘Kunt u ontvangst beves
tigen?’ Daarnaast af- en inkortingen zoals je
die nu ook in sms’jes ziet verschijnen: cu =
‘see you’, tu = ‘thank you’, gm = ‘good mor
ning’ / ‘goedemorgen’.

Met iemand hebben [1]
Line Wiener - Amsterdam

I

zo spreken over hun relatie: “Hij heeft met
haar.” Maar het kan nog korter. Mijn doch
ter zegt over haar vriend en haarzelf: “Wij
hebben (al meer dan twee jaar).”

Met iemand hebben [2]
Herman Vogt - Haren

I

n Onze Taal van februari/maart schrijft
Esmeralda Klement in de rubriek ‘Gesig
naleerd’ over de uitdrukking met iemand
hebben, die zij de laatste tijd veel hoort.
“In mijn tijd (jaren tachtig en negentig)”,
zo schrijft ze, “had je verkering, een date,
een relatie, in ieder geval ‘iets’ met elkaar.”
Maar met iemand hebben is voor mij niet iets
van de laatste tijd. Ik ben van 1954. In míjn
tijd (en streek?) was deze uitdrukking heel
gewoon, net als op iemand zijn. Iedereen
wist dat je ‘verkering hebben’ respectieve
lijk ‘verliefd zijn’ bedoelde – maar dat zei je

dus niet.

n nummer 2/3 van Onze Taal staat in de
rubriek ‘Gesignaleerd’ een inzending
over de uitdrukking met iemand hebben.
Esmeralda Klement signaleert dat jongeren

Korterlands of Slechterlands?
René Appel

I

n het februari/maartnummer van
Onze Taal brak hoogleraar Hans Bennis een lans voor wat hij ‘Korterlands’
noemt: sms-taal en andere korte varianten die gebruikt worden binnen nieuwe
media. Alternatieve spellingwijzen als ff
voor ‘even’ zijn een uitdrukking van de
creativiteit van de taalgebruikers, stelt
Bennis, en dragen dus bij aan de taalontwikkeling van leerlingen. Bennis lijkt
daarmee te suggereren dat de jongeren
kunstzinnig of vernieuwend bezig zijn
als ze schrijven: ‘me broer komt dalijk
trug’ of het ondertussen clichématig geworden ‘w8 ff’. Akkoord, ooit heeft een
(jonge) taalgebruiker zo’n nieuwe vorm
bedacht. Degene die als eerste kwam
met Xieje voor ‘ik zie je (binnenkort)’ of
‘tot ziens’, was ‘creatief’, maar iedereen
die dit overneemt, imiteert in feite. Als
een vorm van taalgebruik maar het
stempel ‘creatief’ krijgt, wie durft er dan
nog kritiek op te hebben? Hns Bnns z11
cker nie.
Bovendien is het goed om te bedenken dat Bennis het begrip ‘creativiteit’
gebruikt zoals dat in de generatieve
grammatica het geval is: het toepassen
van de regels van de grammatica om tot

taaluitingen te komen. Daarom presenteert hij ook een ‘mini-grammatica’ met
regels voor verkortingen. Een taalgebruiker die die regels volgt, zou in Bennis’
opvatting dus creatief bezig zijn, maar
daarmee suggereert hij ten onrechte dat
ze ook creatief zijn in de alledaagse betekenis van dat woord.
Bennis is niet voor niets hoogleraar
taalvariatie, dus hij bezingt in vele toonaarden de zegeningen van de spellinganarchie tegenover wat hij noemt een
“elitaire uniformiteit” of een “dorre conventie”. Hij toont zich echter blind voor
het mogelijke effect op de ontwikkeling
van schriftelijke vaardigheden, om te
beginnen de leesvaardigheid. Het is een
uitgemaakte zaak dat die leesvaardigheid sterk samenhangt met het vaste
(mentale) woordbeeld waar lezers over
beschikken. Degene die de ene keer bijvoorbeeld wetesgappeluk, vervolgens wetensgappelek en dan weer weteschappelik
tegenkomt, zal geen vast woordbeeld
voor wetenschappelijk opbouwen, en dat
is kwalijk voor de leesontwikkeling.
Dat Bennis niet veel zicht heeft op de
huidige onderwijspraktijk, blijkt ook uit
de volgende, volstrekt niet op feiten ge-

baseerde veronderstelling: “Als ze de
regels van het [taal]systeem doorzien,
inclusief de regels voor het Korterlands,
dan komt het spellen bij een sollicitatiebrief vanzelf wel.”
Wat een ongefundeerd optimisme!
Wie zijn oor maar bij enkele leerkrachten te luisteren legt, hoort grote klachten over de spelvaardigheid van leerlingen.
Als de dorre conventie niet meer telt,
menen ze dat alles mag. Het gebruik
van woorden uit het Korterlands is vooralsnog slechts incidenteel, maar wel
toenemend. Waarom terug schrijven,
wanneer je aan trug gewend bent? En
me heeft mijn als bezittelijk voornaamwoord al bijna verdrongen; ze of se voor
zijn is ook bezig aan een flinke opmars.
Sterker nog is de uit digitale taal overgenomen gewoonte om geen hoofdletter aan het begin en geen punt aan het
eind van een zin te plaatsen, iets waarover Bennis ook stille zwijgt. Niet creatief genoeg?
Bennis poneert dat “nog nooit zo veel
mensen zo veel schreven”. Misschien
moet daaraan worden toegevoegd: en

nog nooit zo slecht.
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“Je eigen woorden gebruiken,
leerde ik van mijn leerlingen”
Uit de klas [2]: Jack Spijkerman
Nogal wat bekende Nederlanders en
Vlamingen hebben voor de klas ge
staan als leraar Nederlands. Verdwijnt
die leraar ooit uit hen? In de serie ‘Uit
de klas’ komen bekende oud-docenten
Nederlands aan het woord over hun tijd
voor de klas, en over hoe die doorwerkt
in hun huidige werk. Deze keer: cabaretier en radio- en tv-presentator Jack
Spijkerman.

Mariëtte Baarda
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J

ack Spijkerman (63) lacht veel,
beweegt druk. Ik zie hem al van
veraf voor het raam staan van zijn
ruime Amsterdamse appartement, wijdbeens, de handen in de zakken. De deur
zwaait open. “Ik zag je aankomen.”
Popmuziek schalt door het huis. Spijkerman gaat me voor naar de woonkeuken.
Hij gebaart naar een eikenhouten tafel
waar wel tien mensen aan kunnen zitten; koffiekopjes en kranten op het tafelblad, een rij lampen erboven. “Zullen
we daar gaan zitten?”
Spijkerman steekt direct van wal.
“Mijn onderwijscarrière”, zegt hij van
achter een ronkende espressomachine,
“begon aan de christelijke kweekschool
in Bloemendaal. Het waren de jaren
zestig, de tijd van de beruchte ‘kweek-

schoolrellen’. Meer inspraak wilden we.
Omdat ik voorzitter was van de leerlingenraad, riep ik op tot staking. Diezelfde week stond er een ingezonden brief
van me in de krant. Het werd me allemaal niet in dank afgenomen door de
directie; mijn school was van de orde
en de regelmaat, en daar liep dan zo’n
Jek [Jack Spijkerman noemt zichzelf
consequent ‘Jek’ – MB] de boel op te
hitsen.”
“Men ontbood mijn vader op school.
‘Wat zou ú doen als u directeur was?’,
vroeg men hem. ‘Ik zou hem eraf trappen’, antwoordde hij. Later zei hij: ‘Jij
hebt eerlijkheid toch zo hoog in het
vaandel? Dit was wat ik ervan vond.’
Mijn lesbevoegdheid haalde ik uiteindelijk aan de Rijkspedagogische Acade-

Foto: Iris Vetter

mie. Daarna heb ik van 1970 tot 1981
lesgegeven; negen jaar in het basisonderwijs, twee jaar in het middelbaar
onderwijs. Ik had aktes voor handenarbeid, godsdienst en kunstgeschiedenis, maar dankzij een eerder afgebroken
studie m.o. Nederlands kon ik de eerste
drie mavo-klassen Nederlands geven.”


b e wijsd ran g 

Vormde het leraarschap je als entertainer?
“Ik heb altijd al van publiek gehouden.
Op mijn twaalfde won ik een imitatiewedstrijd, als puber speelde ik in een
band, en op de academie deed ik aan
schoolcabaret. Onderwijzen is natuurlijk ook een vorm van toneelspelen; je
staat zo’n klas niet alleen droge feiten
te vertellen, je doet dat zo leuk mogelijk. Kinderen zijn scherp; je merkt meteen of iets overkomt of niet. Zo veel
mogelijk je eigen woorden gebruiken,
leerde ik van hen. De dingen zeggen
zoals je ze voelt. Ik schrijf daardoor
nog altijd mijn televisieteksten zélf.
Ook spreek ik ze hardop uit, alvorens
ze op de autocue te zetten. Op die
manier haal je schrijftaal en kromme
zinnen er direct uit.”
Had je overstap naar het cabaret te
maken met het linkse ideaal van
volksverheffing?
“Nee hoor,” lacht Spijkerman, “dat was
pure bewijsdrang. Ik had op mijn vijfendertigste tegen mezelf gezegd: als ik
ooit nog iets anders wil gaan doen, dan
moet dat nu. Ik was niet getrouwd, had
geen kinderen. Mijn voorbeelden waren Freek de Jonge, Neerlands Hoop,
Don Quishocking en Ivo de Wijs, maar
ook een tekstschrijver als Jan Boerstoel. Boerstoel schrijft de allermooiste
liedjes van Nederland. Veel succesliedjes van Karin Bloemen en Paul de
Leeuw zijn van hem. De meeste mensen vallen op een melodie, ik let op de
tekst. Neem de groep Van Dik Hout:
‘Het is zo stil in mij, ik heb nergens
woorden voor.’ Of Acda en De Munnik:
‘Als je bij me weggaat, mag ik dan met
je mee?’ Er wordt prachtig Nederlands
repertoire geschreven.”
Spijkermans gezicht betrekt. “Mijn
zoontje zat vanmorgen naar een of
andere rapper te luisteren op MTV. Die
allesoverheersende beat, die tweelettergrepige woorden, waarvan óók nog
eens de klemtoon verkeerd wordt gelegd, het obligate rijm!” Hij grist een
papiertje van tafel. “Toevallig schreef ik
het op: ‘Ik zal het leven wel aardig maken, dat kan niet, want er zijn moordzaken.’ Het is allemaal zó eendimensionaal.”



Lezen

Waar draaide het in jouw lessen
Nederlands om?
“Op de basisschool ging verreweg de
meeste tijd op aan spelling en zinsontleding. Die kinderen moesten later gewoon een sollicitatiebrief kunnen schrijven, of voor mijn part een liefdesbrief.
Alhoewel … in mijn theaterprogramma
Afslag Dokkum vertelde ik ooit de anekdote van een jongetje dat een briefje
aan de juffrouw schrijft: ‘Juf is liev.’ Ze
retourneert het met een streep door de
v. In zo’n geval is het gebaar natuurlijk
waardevoller dan correct taalgebruik.

ik daarom altijd: ‘Denk erom, een goede
openingszin is het halve werk: het is het
eerste wat de mensen lezen en moet
daarom meteen de toon zetten.’ ”
Welke eigen docent herinner je je
nog?
“Op de kweekschool kreeg ik Nederlands van mijnheer Kip – die zal inmiddels wel 108 zijn. Hij las soms gedichten
voor van de dichter Ed. Hoornik, met
wie hij bevriend was. Dat was mijn eerste kennismaking met poëzie. Ik herinner me nog hoe de zeggingskracht
van zoiets korts als een gedicht mij
verwonderde.”

“Die kinderen moesten later gewoon een
sollicitatiebrief kunnen schrijven, of voor
mijn part een liefdesbrief.”
Met fantasie en met lef kom je verder
in het leven dan met foutloze spelling.”
“Als leraar vond ik boeken lezen
misschien nog wel het allerbelangrijkst:
lezen vormt je als mens. Op de basisschool liet ik mijn leerlingen twee boeken uit de schoolbibliotheek halen en
er een verslagje over schrijven. Was het
een aanbeveling, dan mochten ze er de
klas over vertellen. Ook las ik iedere
dag ’s ochtends en ’s middags een half
uur voor. Dat waren de leukste momenten van de dag; in Minoes van Annie
M.G. Schmidt kon ik wel acht stemmetjes kwijt. Dan zat ik de klas op te jutten: ‘Kom op jongens, doorwerken, dan
kunnen we verder met het boek.’” Enthousiast: “Kinderboeken. Het mooiste
wat er is. Ik zou nog weleens een boek
voor twaalfplussers willen schrijven. Er
is een overvloed aan spannende jeugdliteratuur, maar met de humor is het
droevig gesteld. Iemand als Roald Dahl
kan een kind in de eerste zin door een
reus laten opeten, maar dat is maar
weinigen gegeven. Het kalekoppenhuis
van Jan Blokker is een uitzondering,
maar dat boek kun je nu nergens meer
krijgen. De eerste zin van het boek luidde: ‘Je hebt er moeders bij, dat zijn echt
krengen.’ En dan die slotzin: ‘Want het
leven, daar doe je niks tegen.’ Schitterend.”


Asterix

“Soms klapte ik een boek al na één
bladzijde dicht. ‘Jongens,’ zei ik dan,
‘ik had er meer van verwacht. Wie wil
weten hoe het afloopt, mag het lenen.’
Vaak merkte je het al bij de eerste regels. Als ik een opstelopdracht gaf, zei

“Aan gedichten kwam ik op de mavo
helaas niet toe: op de leeslijst volstond
destijds een kasteelromannetje, bij wijze
van spreken. Ik legde daarom altijd een
stapel Asterix-stripboeken in mijn klas.
Die plaatjes trokken de leerlingen over
de streep, en intussen kregen ze wél
kwaliteit binnen.”
Had je het met je leerlingen over
cabaret?
“Niet direct, maar op de basisschool,
tijdens het liedjes schrijven voor de
slotavond, kwam mijn fascinatie ervoor

goed van pas. ‘Dit werkt,’ zei ik dan,

Jack Spijkerman
Jack Spijkerman (Jacob Dirk Spijkerman,
IJmuiden, 8 oktober 1948) begon zijn
carrière als onderwijzer aan de basis
scholen De Ark in Heemskerk en De
Sluis in Zeist, en doceerde – eveneens
in Zeist – Nederlands, godsdienst en
handvaardigheid aan de Zinzendorf
Mavo. Vanaf 1981 trad hij twaalf jaar
op met zijn cabaretgroep Dubbel en
Dwars.
Spijkerman werd bekend met het
radioprogramma De Steen en Been Show
en presenteerde vervolgens diverse
amusementsprogramma’s, waaronder
Kopspijkers (Televizier-Ring 2002). In
2009 begon Spijkerman zijn zaterdag
avondshow Wat vindt Nederland?, en
vanaf 2010 presenteert hij Echt Waar?!,
met Tijl Beckand en Ruben van der
Meer. Spijkerman is gescheiden en
heeft een zoon van dertien.
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‘ D i sselend e yo g hu rt ’

Op welke eigen cabarettekst ben je
trots?
“Op het autobiografische lied ‘Vader
zwijgt’, uit het programma De vogelaar.”
Je vader zweeg.
“Ja. Die was niet zo van de complimenten. Mijn ouders zijn lang niet naar mijn
voorstellingen gekomen. Die hielden
niet zo van dat linkse gepraat. Toen ze
in de krant lazen dat De vogelaar een
succes was, kwamen ze eindelijk een
keertje.” Snuivend: “Laat dat nu nét het
programma zijn dat ik over mijn vader
had gemaakt. Na afloop was hij zowaar
ontroerd. Hij wilde me bijna – en ál
mijn vrienden zagen het – een zoen
geven. En dat terwijl het programma
erover gaat dat hij nooit een arm om
me heen sloeg. Maar toen mijn vader
naderhand in een kranteninterview las
dat het programma autobiografisch
was, ging de deur dicht.” Vergoelijkend:
“Het was ook niet makkelijk voor mijn
ouders: eerst was ik nog keurig onderwijzer, vervolgens kwamen de linkse
praatjes, en daarna werd ik nog bekend
ook. Uiteindelijk kwam het gelukkig
goed.”
Lijk je totaal niet op je ouders?
“Jawel. De vrolijkheid heb ik van mijn
moeder, en net als mijn vader ben ik
streng maar rechtvaardig. Omdat er
thuis stevig gediscussieerd werd, kon

Foto: RTL

‘maar dat niet.’ Iets als humor valt niet
aan te leren, dat heb je of dat heb je
niet. Maar je kunt iemand wél leren hoe
herhaling bezwerend kan werken, of
hoe een onverwachte regelafbreking de
tekst spannend maakt.” Ineens, zuchtend: “Na zo’n slotavond kwam dan het
grote afscheid. Ik was daar vrij sentimenteel over; ik gaf les aan groep acht,
dat waren al een beetje pubers, met wie
je kon praten. Ik zei dan altijd: ‘Niet
omkijken, hoor. Daar kan ik niet tegen.’
Die eerste maanden met zo’n nieuwe
klas, daar vond ik niks aan. Je was zó
gewend aan je oude klas. Kwam daar
ineens een nieuwe groep binnen. ‘Hé
Jek!’, riepen ze dan. ‘Hoho! Menéér
Spijkerman’, was steevast het antwoord.
Pas na een paar maanden werd ik losser
en mochten ze me bij de voornaam
noemen. Je moet eerst een band opbouwen; mijn eerste jaar voor de klas ging
de mist in, doordat ik meteen de popiejopie ging uithangen.”

Jack Spijkerman als presentator van Wat vindt
Nederland?

ik als puber al zeer overtuigend zijn.
Dan belde ik mensen zaterdags op:
‘U spreekt met Huppeldepup van de
Rozentuinvereniging in verband met
de Rode Kruisrally morgen. Ik bel even
om te vragen of uw vuilnisbak al buiten
staat.’ Het ene adres lieten we een vuilnisbak langs de stoeprand zetten, het
andere een stoel met daarover een onderbroek. Dan gingen we zondags de
route langs fietsen. Kijken of ze het gedaan hadden. Jaren later vertelde ik dat
verhaal in een radiostudio. Hoe zo’n
gesprek dan ging, wilde de regisseur
weten. Ik greep de telefoon en begon
uit het niets een onzingesprek met
iemand aan de andere kant van de lijn.
‘Dat gaan we uitzenden!’, riep die man.
De Steen en Been Show was geboren,
een wekelijks radioprogramma waarin
we ondernemers belden met vragen
over niet-bestaande voorwerpen als de
‘kluunwapse’, de ‘zuigtrompet’, ‘spermatjes’ en ‘disselende yoghurt’. Mensen
hadden geen flauw idee waar je het
over had, maar dachten: ik praat maar
mee met die vent. Het was tenslotte
handel.”


Homo!

Kun je je ergeren aan slordig taalgebruik?
“Als ik hoor wat voor kromme zinnen
televisiepresentatoren soms in de mond
nemen, dan denk ik: man, bereid je

“Je kunt iemand wél leren hoe herhaling
bezwerend kan werken.”
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voor! Mensen als Tijl Beckand, Beau van
Erven Dorens en Matthijs van Nieuwkerk
vind ik echter uitstekende sprekers.
Matthijs van Nieuwkerk stelt vragen
waarin werelden doorresoneren. Iemand
als Jan Smit kan alleen maar – zoals ik
dat altijd noem – ‘rechtdoor-presenteren’.
Die werkt lijstjes af.”
Heb je regels voor wat er thuis wel
en niet gezegd mag worden?
“Fuck you wil ik in dit huis niet horen. En
bij Ajax wordt voortdurend ‘Joden, Joden’
gezongen. Ook dat is streng verboden. Of
het woord homo.” Spijkerman zucht. “Dat
zeggen die kinderen te pas en te onpas.
‘Maar pa,’ zegt mijn zoon dan, ‘dat moet
je niet zien als een scheldwoord’, waarop
ik zeg: ‘Ik vind het nogal raar wanneer je
mij homo noemt.’”
“‘Ja, maar dan doe je zo lullig’, antwoordt hij dan.” Spijkermans ogen
beginnen te twinkelen. “Zondag fiets
ik hier weg, doet mijn zoon het raam
open, brult-ie: ‘Homo!’ Daar moet ik
dan inwendig vreselijk om lachen. ‘Dat
moet je niet doen’, zei ik toen ik thuiskwam. Waarop hij zegt: ‘Vriend, ik zág
je lachen.’”
Zie je jezelf terug in je zoon?
“Hij heeft de schoonheid van zijn moeder
en mijn energie. Als hij hier is, ben ik er
volledig voor hem: dan gaan we samen
naar voetbaltraining en help ik hem met
z’n huiswerk – al moet je daarmee uitkijken: leerkrachten moeten nooit hun
eigen kinderen lesgeven, daarvoor zijn ze
veel te ongeduldig. Ik voel me daarnaast
betrokken bij zijn school: met Kerst gaf ik
er nog twee gastlessen. Het verschil met
vroeger is dat leerlingen nu zitten te kijken naar een meneer die ze kennen van
televisie, maar voor de rest ben ik geen
spat veranderd.”
“Je blijft jong van geest door te doen
wat je leuk vindt. Laatst was er een reünie van mijn oude hbs. Allemaal mensen
van mijn leeftijd. Hun wereld was zó
klein geworden. De een zei: ‘We zijn
vorig jaar maar alvast gelijkvloers gaan
wonen’, de ander: ‘We hadden laatst onze
kleinzoon van twaalf te logeren. Dan ben
je óp hoor.’” Uitproestend: “Dat heb ik
wekelijks!”
Spijkerman drinkt zijn koffie in één
teug op. “Ik kom nog weleens oud-leerlingen tegen. ‘Hé Jek, ken je me nog?’,
hoor ik dan naast me. Dan moet ik even
kijken en weet ik: o ja, Zeist. ‘Je hebt gelijk gekregen’, zeggen ze dan.” Lachend:
“Als ik een handtekening onder een rapport van een leerling zette, zei ik er altijd
bij: ‘Ooit zul je zeggen: bij hém heb ik in
de klas gezeten.’ Want ik wist: óf ik ga de
politiek in, óf je ziet me op een andere

manier terug op televisie.”

Taaladviesdienst
Bukken / zich bukken

?

Is ‘Ad moest zich bukken om door de
deuropening te kunnen’ een goede
zin, of moet dat zich weg?

!

Foto: Nationale Beeldbank / Corepics

Zowel ‘Ad moest bukken’ als ‘Ad moest
zich bukken’ is juist.
Bukken wordt de ene keer met zich ge
bruikt, de andere keer zonder. Woorden
boeken maken geen betekenisonderscheid,
maar in de praktijk lijkt zich bukken vaak uit
te drukken dat er wat meer moeite moet
worden gedaan, en meestal ook dat ongeveer het hele lichaam (of een groot deel
daarvan) omlaaggaat: ‘Ze bukte zich zó
diep dat het in haar rug schoot.’ Bukken
slaat vaak op een beweging die wat natuur
lijker aanvoelt en waarbij maar een deel
van het lichaam betrokken is (bijvoorbeeld
alleen iemands hoofd): ‘Ze bukte net op tijd
toen de boot onder de brug door ging.’ In
de zin uit de vraag hangt het er dus van af
in hoeverre Ad zijn lichaam omlaag moest
bewegen.

Zijn deze mensen ‘uit eten gegaan’ of ‘uit gaan eten’?

Uit gaan eten / uit eten gaan

?

Is het ‘Zullen we vanavond uit gaan
eten?’ of ‘Zullen we vanavond uit
eten gaan?’?

!

Beide zinnen zijn correct, maar ‘Zullen we
vanavond uit eten gaan?’ zal voor de
meeste mensen het best klinken.
De constructie uit eten gaan is vergelijk
baar met uit winkelen gaan, uit werken gaan,
uit jagen gaan, etc.; daarmee wordt aangegeven dat een bepaalde activiteit bui
tenshuis verricht wordt. De klemtoon ligt
hierbij op het woord dat die activiteit uit
drukt: eten, winkelen, etc. ‘Zullen we uit
eten gaan?’ is een neutraal voorstel om iets
te gaan doen (namelijk eten in een restau
rant).
In ‘Zullen we uit gaan eten?’ ligt de
klemtoon eerder op uit: zo’n zin benadrukt
dat iemand graag buiten de deur wil gaan
eten in plaats van thuis. In de praktijk komt
deze volgorde ook wel voor met de neutra
le betekenis (en neutrale beklemtoning),
maar dat is toch een stuk minder gebruikelijk.

Vraag en antwoord
Over de spelling van uit eten kan nog
gediscussieerd worden. Volgens de grote
Van Dale (2005) is uiteten een juiste spelling
in de betekenis ‘buitenshuis eten’ (naast
andere betekenissen). Maar het Groene
Boekje, het Witte Boekje en andere naslag
werken schrijven het in dit geval als twee
woorden.

Enthousiaste administratief medewerkers

?

‘Wij zoeken twee enthousiaste administratief medewerkers.’ Is deze
zin goed?

!

Ja, dit is een goede zin. Op het eerste
gezicht ziet het er misschien wat vreemd
uit: het verbogen bijvoeglijk naamwoord
enthousiaste en het onverbogen administratief naast elkaar. Toch is dit verschil goed te
verklaren.
Een bijvoeglijk naamwoord dat deel uit
maakt van een functieaanduiding, wordt
gewoonlijk zonder buigings-e geschreven:
een bijzonder hoogleraar, onze juridisch expert, deze cultureel antropoloog. Schrijf je
een bijzondere hoogleraar, dan zegt bijzonder
iets over de persoon achter de hoogleraar:
dat is een bijzondere man of vrouw, in
plaats van dat het hoogleraarschap bijzon
der is. Ook in het meervoud van de functie
aanduiding blijft de e doorgaans weg: twee
bijzonder hoogleraren, onze juridisch experts,
deze cultureel antropologen. Zulke woord
groepen vormen als het ware één geheel.
Omdat administratief medewerker(s) een
functieaanduiding is, blijft ook hier de e
weg. Maar enthousiast hoort niet bij die
aanduiding en krijgt daarom – volgens de
gangbare regel – wél een e. Vandaar de op
eenvolging van een verbogen en een onver
bogen bijvoeglijk naamwoord: enthousiaste
administratief medewerkers.

Ik ben zeker de enige die dat vind/vindt

?

Is het ‘Ik ben zeker de enige die dat
vind’ of ‘Ik ben zeker de enige die dat
vindt’?

!

Juist is ‘Ik ben zeker de enige die dat
vindt.’ De bijzin die dat vindt hoort bij de
enige, en dat is een derde persoon enkel
voud; daarom krijgt vindt een t. Vergelijk ‘Ik
ben zeker de enige die dat denkt’; de vorm
denk, zonder t, is hier duidelijk fout.
Omdat het verschil tussen vind en vindt
niet te horen is, zijn veel mensen geneigd
vind met een d te schrijven als de zin met ik
begint; maar dat is dus niet juist als vind in
een bijzin staat die niet bij ik hoort. Het eni
ge werkwoord in de zin hierboven dat wél
bij ik hoort, is ben.

Indexen/indices, indexeren/indiceren

?

Wat is het meervoud van index: indexen of indices? En is het bijbehorende werkwoord indexeren of indiceren?

!

De meervouden indexen en indices zijn
beide juist. Index is een Latijns woord;
indices is het oorspronkelijke Latijnse meer
voud. Daarnaast is er een Nederlandse
vorm op -en ontstaan. Als index de beteke
nis ‘register’ heeft, is indexen gewoner,
maar in economische contexten (denk aan
beursindex en prijsindex) komt indices wat
vaker voor. Indices wordt overigens uitge
sproken als ‘ín-die-ses’ of ‘ín-die-tsjes’.
In het Latijn betekende index ‘wijsvinger’
of iets algemener ‘aanwijzer’; daaruit ont
stond ook de betekenis ‘register’. De bete
kenis ‘wijsvinger’ is in medische vaktaal nog
erg gebruikelijk; het meervoud is ook dan
meestal indices.
De werkwoorden indexeren en indiceren
bestaan allebei. Indexeren betekent onder
meer ‘een index maken’: ‘Ik heb het boek
geïndexeerd.’ Daarnaast heeft het een eco
nomische betekenis: ‘prijzen, salarissen e.d.
aanpassen aan het algemene prijspeil (de
index)’. Indiceren betekent ‘aanwijzen, aan
duiden’ (net als het Latijnse indicare, waar
op het teruggaat); het houdt sterk verband
met het woord indicatie (‘aanwijzing’).

Kortom: welk leesteken?

?

Welk leesteken hoort er na het woord
kortom, bijvoorbeeld in ‘Kortom we
zijn het ermee eens’?

!

Na kortom kan een dubbele punt of een
komma staan. Het boek Leestekens geregeld (2009) zegt hierover: “Na kortom komt
een dubbele punt als er een conclusie van
het voorafgaande wordt gegeven, die vaak
een bepaalde stelligheid uitdrukt. In veel
gevallen volstaat een komma, die soms
zelfs kan wegblijven.”
In ‘Kortom, we zijn het ermee eens’ is
een komma voldoende; de dubbele punt
wordt meestal gebruikt na een wat langer
stuk tekst, waaruit een conclusie wordt ge
trokken. Als kortom verderop in de zin staat,
zijn leestekens niet nodig: ‘We zijn het er
kortom mee eens.’ Als er voor en na kortom
een korte pauze klinkt of gewenst is, zijn

komma’s wel beter.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1600 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
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Illustratie: Matthijs Sluiter

Hoe laat je Google naar
je luisteren?
Online zoeken naar informatie over taal
Wat voor taalonderzoek kun je zoal op internet doen? En welke zoektrucs moet je
daarvoor beheersen? Een spoedcursus in negen stappen, om uit te knippen en
boven het scherm te hangen.

Ewoud Sanders

W

ie iets wil opzoeken, loopt
tegenwoordig vaak niet
meer naar zijn boekenkast,
maar naar zijn computer. Ook als je iets
over taal wilt weten, is ‘even googelen’
wel zo handig. Het helpt dan wel als je
weet hóé je moet zoeken. Hoe duidelijker de zoekopdracht is die je aan Google geeft, hoe beter de resultaten passen
bij wat je werkelijk nodig hebt. Om dat
te bereiken heeft Google allerlei handigheidjes ingebouwd, waarmee je uiterst
verfijnd te werk kunt gaan. Zo kun je
aan een zoekopdracht tekens of woorden toevoegen. Dat ziet er soms een
beetje ingewikkeld uit, maar op deze
126
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manier zoeken went snel. Bovendien
vind je zo sneller wat je wilt. Hoe gaat
dat precies, beter en slimmer zoeken?
1. Zoeken naar de betekenis of spelling van een woord
Op http://vandale.nl vind je de uitgeklede, digitale versie van de Van Dale
hedendaags Nederlands. Je kunt er terecht voor een beknopte beschrijving
van de betekenis en spelling van een hedendaags woord, en bij de meeste leenwoorden (bijvoorbeeld tram) staat ook
de uitspraak genoteerd: ‘trem’. Je krijgt
helaas niet van alle woorden de betekenis te zien; daarvoor moet je betalen.

Uitgebreidere beschrijvingen van
hedendaagse woorden zijn te vinden in
het Algemeen Nederlands woordenboek
(ANW, http://anw.inl.nl/search) van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(INL). Nadeel: dit woordenboek is nog
in aanbouw (tot 2019) en voorlopig
staat er nog maar heel weinig in.
Voor uitgebreide, wetenschappelijke
beschrijvingen van (voornamelijk) historische woorden is er de Geïntegreerde
Taalbank van het INL (http://gtb.inl.
nl). Hier vind je vijf grote wetenschappelijke woordenboeken: het Oudnederlands woordenboek, het Vroegmiddelnederlands woordenboek, het Middelnederlandsch woordenboek, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en
het Woordenboek der Friese taal.
En wie alleen geïnteresseerd is in de
juiste schrijfwijze van een woord volgens de officiële spelling, kan terecht op
Woordenlijst.org. Daar staat de woordenlijst van het Groene Boekje.

2. Zoeken naar een taaladvies
Stel, je vraagt je af hoe het ook alweer
zit met het verschil tussen hun en hen.
Wanneer gebruik je het een en wanneer het ander? Dan kun je bij Google
gewoon intikken: [ hun hen ] (die vierkante haken hoef je niet in te tikken;
die geven hier slechts het begin en het
eind van een zoekopdracht aan, ook in
de tekst hieronder). Maar zoeken met
alleen die twee woorden geeft ruim 81
miljoen resultaten. Dat komt doordat er
ook pagina’s tussen staan waarop die
twee woorden gewoon in het wild
voorkomen. Wat je eigenlijk wilt weten
is: wat zeggen gezaghebbende instanties over dit onderscheid?
Er zijn allerlei sites voor taaladviezen. Die zijn telkens op verschillende
manieren te doorzoeken. Zo kun je de
taaladviezen van het Genootschap
Onze Taal (www.onzetaal.nl/taaladvies) alfabetisch en thematisch doorzoeken. Op andere websites zijn de
zoekmogelijkheden weer anders. Het
is wat lastig om je steeds opnieuw te
moeten verdiepen in die verschillende
zoekmogelijkheden. Maar dat kun je
voorkomen. Wil je weten wat Onze
Taal schrijft over hen versus hun? Tik
dan in in Google:

Door ‘site:onzetaal.nl’ aan de zoekopdracht toe te voegen, beperk je het
aantal resultaten tot 306. Het bovenste
resultaat: een heldere tekst van de
Taaladviesdienst van Onze Taal over
het gebruik van hen en hun.
Wil je vervolgens nalezen wat Taaladvies.net (http://taaladvies.net), een
website van de Nederlandse Taalunie,
over deze kwestie adviseert, dan wordt
de zoekopdracht:

Kortom: door het commando ‘site:’ met
daarachter een domeinnaam voor de
zoekopdracht te zetten (of erachter)
beperk je de zoekopdracht tot één bepaalde website.
Nog belangrijker: vaak kun je door
‘site:’ aan een zoekopdracht toe te voegen veel meer op die website vinden
dan wanneer je het zoekvenster gebruikt van de site zelf. Google zet alle
woorden op een website in een zogeheten index; veel websites doen dat zelf
ook, maar de index van Google is beter

en slimmer, want zoeken is hun kerntaak en ze steken er heel veel geld in.
Neem bijvoorbeeld de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (de
DBNL, op www.dbnl.org). Deze website
bevat een rijke en kwalitatief hoogstaande collectie bronnen over de Nederlandse taal en letteren, maar de
zoekmogelijkheden ervan laten veel te
wensen over. Bijna altijd verdient het
de voorkeur om de DBNL te doorzoeken
via Google, dus met ‘site:dbnl.org’ en
het zoekwoord.
3. Zoeken naar de herkomst of betekenis van een spreekwoord
Op de website van de DBNL (de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren dus; zie hiervóór) staan onder meer
de bekende spreekwoordenboeken van
Stoett (vierde druk, 1923-1925) en Harrebomée (1858-1862). Stoett schreef tot
nu toe het meest diepgravende spreekwoordenboek uit de geschiedenis. Harrebomée stelde de grootste collectie
spreekwoorden samen (zo’n 44.000).
Bij de DBNL zoeken naar een spreekwoord in Stoett of Harrebomée is een
tijdrovende en frustrerende bezigheid,
met veel muisgeklik. De snelle weg, bijvoorbeeld op zoek naar spreekwoorden
met het woord paard, ziet er zo uit:

of

Wie paard vervolgens niet meteen in de
teksten op de aangeklikte webpagina
ziet staan, houdt ‘ctrl’ op zijn toetsenbord ingedrukt terwijl hij op de f drukt.
Daarmee open je een zoekvenster, waarmee je paard meteen kunt vinden. Je
ziet ook meteen hoe vaak het woord
paard op de pagina voorkomt.
4. Zoeken naar varianten op uitdrukkingen, dichtregels, citaten e.d.
Stel, je wilt weten welke hedendaagse
varianten er bestaan op de uitdrukking
dat slaat als een tang op een varken. Die
varianten zijn betrekkelijk gemakkelijk
te vinden door bij een zoekopdracht in
Google gebruik te maken van drie tekens:
-		 Met een min geef je aan: sluit dit
uit.
*		 Met een asterisk (of: sterretje) vervang je een heel woord; met twee

sterretjes twee woorden, enz. (voor
de uitzondering zie ‘5. Zoeken naar
samenstellingen en afleidingen’).
“ ”		 Door dubbele aanhalingstekens
rond een woord of groep woorden
te plaatsen zeg je tegen Google:
precies zo (in deze vorm, in deze
volgorde) moet het er staan.
Wie op internet zoekt naar varianten
op de uitdrukking dat slaat als een tang
op een varken, doet dat zo:

Vertaald in gewoon Nederlands: ik
zoek een bepaalde groep woorden
(daarom heb ik ze tussen dubbele aanhalingstekens gezet), in die groep laat
ik twee woorden open (twee sterretjes), maar ik geef wel aan welke woorden níét op de plaats van die sterretjes
mogen komen (door er een minteken
voor te zetten). Je krijgt nu meteen
allerlei varianten te zien, bijvoorbeeld:
slaat als een drol op een slagroomtaart
en slaat als een slok op een borrel.
Wil je die varianten ook uitsluiten?
Dan wordt de volgende zoekopdracht:
[ “slaat als een * op een * ” -tang -varken -drol -slagroomtaart -slok -borrel ].
Op deze manier kun je de zoekopdracht steeds langer maken, tot ongeveer honderd woorden. Met elke
zoekopdracht vind je meer varianten.
Met deze truc kun je bijvoorbeeld
ook zoeken naar variaties op dichtregels (“domweg gelukkig in de *” -Dapperstraat), tegelwijsheden (“een dag
niet * is een dag niet *”), spreekwoorden (“beter ** in de hand, dan ****”),
citaten (“in * kun je niet wonen”) enzovoort. Behalve naar variaties kun je
op deze manier ook zoeken naar de
correcte vorm van een uitdrukking of
citaat. Is het nu one small step for man
of voor mankind? Laat de woorden
waar je over twijfelt open met een sterretje en kijk wat er terugkomt.
5. Zoeken naar samenstellingen en
afleidingen
Momenteel is er voor het doorzoeken
van internetpagina’s slechts één zoekmachine waarmee je letters binnen
woorden kunt vervangen: Exalead
(www.exalead.com/search). Op Exalead vervang je met een vraagteken (?)
één teken, en met een sterretje (*) een
willekeurig aantal tekens (dit in tegenstelling tot hoe het bij Google werkt,
waar je met een sterretje een heel

woord vervangt). Die tekens kunnen
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alleen ná de eerste letter worden geplaatst, dus – helaas – niet vóór een
woord. Voorbeeld:

Tijdens het intikken van de zoekopdracht geeft de browser al direct enkele
mogelijke termen.
6. Zoeken hoe vaak een spelfout
voorkomt in Nederland en Vlaanderen
Hoe vaak schrijft men advieseur in
plaats van adviseur? En komt het foutieve advieseur vaker op Belgische dan
op Nederlandse websites voor? Wie begint met de zoekopdracht [ advieseur ]
krijgt als vraag van Google: “bedoelde
u: adviseur?” Vooruitlopend op het antwoord komen in de zoekresultaten alvast beide vormen voor: de correcte en
de foute.
Maar je bent bezig met een onderzoekje naar spelfouten, dus je wilt per
se alleen zoeken naar advieseur. Dat
doe je door dubbele aanhalingstekens
rond dit woord te zetten, want daarmee zeg je immers: precies zo moet het
er staan. Dus:

Als antwoord krijg je: advieseur komt
(op het moment van meting) 6980
maal voor. Over dit aantal zo meer. Nu
vast de vraag: wáár komt deze spelfout
vaker voor, op Nederlandse of op Belgische websites?
Dat onderzoek je door aan Google
op te geven dat je alleen in een bepaald
land wilt zoeken. Alleen Nederland:
[ site:nl ]. En alleen België: [ site:be ].
Dus:

En:
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Antwoord: op Nederlandse websites
komt advieseur beduidend vaker voor
dan op Belgische.
Met die frequentiegegevens moet je
trouwens oppassen. Ze zijn niet stabiel
en ze zijn altijd veel te hoog (waarom is
niet precies duidelijk). De meeste mensen krijgen de zoekresultaten per tien te
zien (dat kun je aanpassen). Wie een
betrouwbare frequentietelling wil doen,
zal binnen Google steeds moeten doorklikken, naar de volgende Google-pagina met zoekresultaten. Die Googlepagina’s kun je met tien stappen tegelijk
doorbladeren. Uit ervaring blijkt dat je
veel sneller klaar bent met doorbladeren dan het gegeven aantal treffers doet
vermoeden. In plaats van 6980 treffers
krijg je er bijvoorbeeld slechts 140 te
zien.
7. Zoeken naar de herkomst van een
woord
Het beste startpunt voor de herkomst
van een woord: de Etymologiebank, een
van de vele projecten van Nicoline van
der Sijs (zie ook haar artikel ‘Zelf etymoloog worden’ in het januarinummer).
Op deze site zijn ruim twintig etymologische woordenboeken op woordniveau
ontsloten. De bronnen worden in chronologische volgorde gepresenteerd –
van jong naar oud – en er komen geregeld nieuwe bronnen bij. Gekoppeld
aan de Etymologiebank is de Etymologiewiki (www.etymologiewebsite.nl);
daarin kan iedereen correcties en aanvullingen op de Etymologiebank publiceren.
De site is goed te doorzoeken, maar
houd de eerdergenoemde truc in de
gaten: met de zoekopdracht [ site:
etymologiebank.nl woord ] vind je vaak
veel meer dan via de zoekregel bij de
Etymologiebank, want daarmee zoek je
niet op alle woorden die voorkomen op
de site, maar alleen in de lijst met trefwoorden.
8. Zoeken naar de oudste vindplaats
van een woord of uitdrukking
Stel, je wilt weten hoe oud een bepaald
woord of een bepaalde uitdrukking is.
Dan kun je in de woordenboeken kijken,
maar je kunt ook zelf op zoek gaan.
Doordat miljoenen pagina’s die de afgelopen jaren zijn gedigitaliseerd uit oude
kranten, boeken en tijdschriften, op internet toegankelijk zijn, kan iedereen
erin zoeken en bladeren. En dan blijkt
dat er voor talloze woorden vroegere
dateringen te vinden zijn dan wat in de
woordenboeken staat.
Voorbeeld: volgens de Etymologiebank dateert het woord boycot uit 1910.

De voornaamste digitale collectie historische kranten (bij voltooiing 8 miljoen
krantenpagina’s uit de periode 16181995), is van de Koninklijke Bibliotheek
(http://kranten.kb.nl). Je zoekt hier in
een database waarbij je woorden kunt
afbrek*. Als je de zoekactie [ boycot* ]
beperkt tot bronnen vóór 1910 (je zoekt
immers naar een vroegere datering),
levert dat al snel tientallen vindplaatsen
op, de vroegste vanaf 1880. In die oude
kranten kun je precies nalezen hoe en
onder welke bijzondere omstandigheden het woord boycot is ontstaan.
Een andere belangrijke bron is Early
Dutch Books Online (www.earlydutchbooksonline.nl). Deze site bevat ruim
11.000 Nederlandse boeken uit de periode 1781-1800. Voor meer informatie over
eigen bronnenonderzoek: zie het eerdergenoemde artikel van Nicoline van
der Sijs in het januarinummer.
9. Woorden (of namen) in elkaars
nabijheid zoeken
In wat voor zinnen kunnen de woorden
moeten en mogen in elkaars nabijheid
staan? Voor allerlei onderzoek kan het
handig zijn om te weten of bepaalde
woorden (of namen) in elkaars buurt
voorkomen. Bij Google doe je dat
door aan je zoekopdracht het woord
AROUND (met hoofdletters) toe te voegen met daarachter, tussen haakjes, een
cijfer. Zoek je teksten waarin de naam
Rutte maximaal drie woorden verwijderd is van Wilders, dan luidt de zoekopdracht: [ Rutte AROUND(3) Wilders ].
Met deze truc kun je ook zoeken naar
bepaalde grammaticale constructies, bijvoorbeeld: zoek zinnen waarin moeten
en mogen maximaal drie woorden van
elkaar verwijderd zijn (enkele resultaten: ‘Moeten ambtenaren (mogen) bloggen?’ en ‘Zou minderjarigen verboden
moeten worden hier te mogen posten?’).
Internet is kortom ook voor taalonderzoek een onmisbare bron geworden.
Wie een paar eenvoudige zoektrucs
beheerst, kan er onwaarschijnlijk veel

vinden.
Meer informatie over slim zoeken op internet,
met gedetailleerde voorbeelden, is te vinden in
de gids Eerste hulp bij e-onderzoek van Ewoud
Sanders. Dit boekje, dat 48 bladzijden telt, kost
€ 7,95 en is alleen bij Onze Taal te koop (zie ook
blz. 140).
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Toen in ...
mei 1925

Hedendaagsch
fetischisme

Borgen

M

inister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel wil zo veel mogelijk illegalen het land uit en daarom wil hij “opsporingscapaciteit
borgen voor de toekomst”, vertelt hij in Nieuwsuur. “Maar kunt u
die capaciteit dan niet op een andere manier borgen?”, wil de verslaggever
weten.
Borgen. Er is een Deense dramaserie die zo heet; het verhaal speelt zich af
in de politiek. Onder Haagse politici is de serie een hit, meldde de Volkskrant,
en het hoofdstedelijk debatcentrum De Balie wijdde er zelfs een avond aan.
De Deense Femke Halsema wordt premier en worstelt met de macht. In één
jaar maakt zij een verwording door waar andere politici een hele carrière over
doen. Ik maakte op Twitter een opmerking over dat borgen van Leers, en er
kwamen direct reacties waarin een verband met die tv-serie gelegd werd.
Maar dat verband is er helemaal niet.
Een Haagse insider twitterde dat borgen al heel lang tot de bestuurlijke
turbotaal behoort. Ik was het al eens eerder tegengekomen, maar dat het zó
ingeburgerd is, wist ik niet. Zo’n woord, waar komt dat ineens vandaan? Volgens de wetten van de taaleconomie moet het voorzien in een behoefte. Welke
zou dat zijn?
Voorzover ik heb kunnen nagaan is er geen literatuur over, dus we zullen
zelf iets moeten bedenken.
1. Borgen is een afzwakking van waarborgen. Minister Leers wil opsporingscapaciteit eigenlijk wáárborgen, maar waar wordt weggelaten. Waarborgen
betekent ‘zekerstellen, persoonlijk instaan voor, garanderen’. Wie een waarborg geeft, kan aansprakelijk gesteld worden. Haal dat waar eraf en dit risico
vervalt. Dat kan de populariteit van borgen in de politiek verklaren: het klinkt
solide, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De behoedzame
politicus heeft beloofd dat er iets gaat gebeuren, maar niet dat hét gaat gebeuren. Hij heeft opsporing geborgd, maar niet gewáárborgd. Het is de taal van
de politieke behoedzaamheid.
2. Borgen is een soort eufemisme voor ‘zorgen.’ Het is de taal van de krimpende verzorgingsstaat. Een politicus die geld wil besparen, kan domweg een
publieke dienst opheffen, maar liever belooft hij (m/v) dat de dienst blijft
bestaan én goedkoper wordt. Zo zijn al die managementlagen in het openbaar
bestuur ontstaan: al die managers moeten ervoor zorgen dat voor minder geld
hetzelfde gedaan wordt. ‘Slimmer werken’ heet dat ook vaak, alsof de publieke
dienst wordt geteisterd door een schrikbarend gebrek aan intelligentie.
Een van die ‘slimme’ technieken is het ‘protocol’. Ook zijn er ‘tools’ en
‘benchmarks’. Tools, benchmarks en protocollen zijn geen productieve arbeid
op zich, het zijn stuurmiddelen. Software. Op strategische plaatsen in het
werkproces plaatst de manager een tool of een benchmark of een protocol, als
een soort borgpen, die moet voorkomen dat het misgaat. We gaan niet voor
opsporing zórgen, nee, we gaan opsporing bórgen. Als je voor iets zorgt, doe
je het, als je iets borgt, beloof je het, daar komt het op neer. En daar zit de
besparing. Enfin, op papier.
Uiteindelijk blijkt het vaak een illusie. De thuiszorg, het gehandicaptenvervoer, de kinderopvang, de verzuimreductie, de miljardenstrop van Vestia –
eigenlijk zijn het allemaal ‘borg’-schandalen. De kwaliteit was ‘geborgd’, maar
de borg schoot los. Ofzo. Soms al op de eerste dag. Maar goed, die borg was
dan ook nadrukkelijk géén wáárborg.

Redactie Onze Taal

I

n mei 1925 publiceerde Carry van
Bruggen haar boek Hedendaagsch
fetischisme. Van Bruggen (eigenlijk Caroline de Haan, de oudere zus
van schrijver-dichter Jacob Israël de
Haan) was op dat moment een bekend schrijver, die haar naam gevestigd had met romans als De verlatene,
Heleen en Een coquette vrouw. Vanaf
1916 profileerde ze zich ook steeds
meer als denker; in 1919 verscheen
Prometheus, waarin ze haar ideeën
over het individu versus het collectief
formuleerde, en in 1925 dus Hedendaagsch fetischisme, waarin ze haar
theorieën over taal en taalkunde ontvouwde. Die ideeën waren op dat
moment ongehoord, in ieder geval
binnen de Nederlandse taalkunde.
In 1925 was de heersende gedachte dat taal en volksaard nauw met
elkaar verbonden zijn, dat taal het
diepste wezen van een volk weergeeft. Die opvatting was heel bruikbaar in het toenmalige nationalisme,
dat de landstaal inzette om land en
volk te onderscheiden van andere
landen en volken. Van Bruggen verzette zich tegen die “distinctiedrift”,
noemde het verheerlijken van de
landstaal “fetischisme”, en stelde er
een uiterst rationele taalbeschouwing
tegenover. Volgens haar is taal niets
anders dan “groepen van tekens en
klanken, die op zich zelf niets uitdrukken”, en is de ene taal ook per
definitie niet beter of mooier dan de
andere.
Van Bruggen had de tijdgeest tegen en maakte bovendien geen deel
uit van de gevestigde wetenschappelijke orde – ze was autodidact – en
dus werd haar boek, op een enkele
bespreking na, doodgezwegen. De
waardering kwam pas later (van onder anderen Menno ter Braak), en
de belangstelling ervoor is sindsdien
gebleven: het boek is herdrukt in
1948, 1980 en 2005, en is nu nog

steeds verkrijgbaar.

Jan Kuitenbrouwer
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“Ieder mens heeft zijn eigen organen”
Foto: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Jac. van Ginnekens ideeën over ras en taal
Kan iemands taal beïnvloed zijn door
zijn genetische achtergrond en zijn her
komst? Zitten Zeeuwen bijvoorbeeld
anders in elkaar dan Brabanders? En die
weer anders dan Joden? En is dat te
merken aan hun taal? Voor de oorlog
werd die gedachte geopperd door de
taalkundige Jac. van Ginneken, daarna
is ze lange tijd controversieel geweest.
Wat is de erfenis van deze excentrieke
geleerde?

Marc van Oostendorp
Jac. van Ginneken (1877-1945): een van de kleurrijkste taalwetenschappers die Nederland ooit gekend heeft.

W

aarom praten niet alle
Nederlanders hetzelfde?
Hoe komt het dat er taalverschillen zijn tussen Groningers en
Zeeuwen, tussen mannen en vrouwen,
en tussen jagers en bakkers? Je kunt
het toeschrijven aan de geschiedenis –
Groningers zijn meer beïnvloed door de
Friezen dan Zeeuwen – of aan het toeval: de een doet nu eenmaal dit en de
ander dat. Maar één soort verklaring is
decennialang taboe geweest: die waarbij het draait om biologische verschillen
tussen mannen en vrouwen, of tussen
mensen uit verschillende streken.
Pas de laatste paar jaar wordt er internationaal soms onderzoek gedaan
naar de vraag of genetische verschillen
een rol kunnen spelen bij taalverschillen. Zo verscheen er vorig jaar een artikel waarin werd aangetoond dat volkeren die talen spreken waarin toonhoogteverschillen van belang zijn – zoals het
geval is in veel Afrikaanse en Aziatische
talen – relatief vaak een bepaald gen
hebben dat bij andere volken ontbreekt.
Het idee is dat dit gen het net iets makkelijker maakt om toonhoogteverschillen te horen en daardoor Swahili of
Chinees te leren. Mensen zonder dat
gen kunnen het ook, maar met (een
heel klein beetje) meer moeite.
De reden waarom de kwestie zo gevoelig ligt, is makkelijk te achterhalen.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reputatieschade die de Nederlandse taalkundige
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Jac. van Ginneken (1877-1945) leed vanwege zijn werk over dit onderwerp.


Ee n d

Van Ginneken was waarschijnlijk een
van de kleurrijkste taalwetenschappers
die Nederland ooit gekend heeft. Wie
herinneringen van tijdgenoten leest,
krijgt het gevoel dat hij niemand onverschillig liet – je verafschuwde hem of je
was dol op hem.
Van Ginneken bruiste zijn leven lang
van de energie. Na zijn studie in Leiden
(waar hij in 1907 promoveerde bij de
befaamde taalkundige C.C. Uhlenbeck)
en naast zijn werk als leraar Nederlands
aan het Canisius College in Nijmegen
(vanaf 1911) publiceerde hij tal van boeken over de taalwetenschap. Verder
richtte hij een eigen tijdschrift op, Onze
taaltuin – niet te verwarren met het in
dezelfde tijd begonnen Onze Taal, waarvoor hij overigens meteen in de ‘wetenschappelijke raad’ plaatsnam – en correspondeerde hij met alle bekende Europese taalgeleerden uit zijn tijd.
Toen hij hoogleraar in Nijmegen was,
konden studenten vier middagen in de
week bij hem langskomen om te discussiëren. En iedere zaterdagochtend gaf
hij een openbaar college in Nijmegen,
waar ook mensen van buiten de universiteit mochten komen. Je zou op grond
hiervan misschien denken dat hoogleraren en studenten elkaar vroeger respectvol benaderden, maar dat lag bij Van

Ginneken anders. Hij deinsde er niet
voor terug om zijn studenten uit te
maken voor “eend”, en werd trouwens
omgekeerd door collega’s een “gek”
genoemd, die ze “niet alle vijf op een
rijtje had”.


B e ro ep s k eu z e

Van Ginneken was pater jezuïet en hoefde daarom niet voor het geld te werken.
Een belangrijk deel van zijn activiteiten
ontplooide hij dan ook buiten de wetenschap, bijvoorbeeld voor de emancipatie
van de katholieken. Zo richtte hij twee
gezelschappen voor katholieke vrouwen
op, en een ‘Comité tot Bekering van
Nederland’, waarvan hijzelf voorzitter
werd. Karakteristiek was de manier
waarop hij over dat bekeringswerk
schreef: zelfverzekerd, om niet te zeggen arrogant. “God heeft mij”, zo legde
hij eens uit, “laten beseffen dat Hij van
mij iets anders verlangde dan een
vroom en geleerd jezuïetenleven, omdat
Hij mijn goedige en zonnige ziel en
mijn durvend karakter mij ook gegeven
had om er een apostolische lekenorde
mee te stichten die de hele wereld weer
terug moet brengen aan Zijn voeten.”
Dan was er nóg een terrein waarop
Van Ginneken actief was voordat hij
hoogleraar werd: dat van de beroepskeuze. Toen hij een jaar of veertig was,
werd hij directeur van het Centraal Zielkundig Beroepskantoor in Utrecht, en
in 1924 richtte hij het Wetenschappelijk

Instituut voor Beroepskeuze op. Aan het
begin van de twintigste eeuw kwam de
‘wetenschappelijke’ manier om te zien
welke baan het geschiktst voor een persoon was overwaaien uit Amerika, en
Van Ginneken paste die methoden aan
Europa en het katholicisme aan.


Bo erenta al

Van Ginneken was als wetenschapper
vooral sterk geïnteresseerd in taalvariatie. Een populair-wetenschappelijk
boek dat hij samen met H.J. Endepols
schreef, heette De regenboogkleuren van
Nederlands taal. Op de eerste bladzijde
legden ze in een notendop uit wat hun
verklaring was voor het bestaan van variatie: “Wij moeten bedenken dat ieder
mens zijn eigen organen heeft waarmee
hij de klanken vormt, maar ook dat
iemand wiens gedachten en gevoelens
verschillen van die van een ander, anders móét spreken dan deze, aangezien
het spreken bestaat in het uitdrukken
van gedachten en gevoelens. Zo zullen
boeren, die zich bezighouden met het
bebouwen van het land of met veeteelt,
een geheel anderen gedachtenkring
hebben dan stadsmensen. Hun taal zal
ook anders moeten zijn, en men zou
kunnen spreken van boerentaal.”
Taal is dus variabel omdat mensen
van elkaar verschillen. Hun lichamen
zijn niet hetzelfde – Van Ginneken geloofde dat er systematische verschillen
in de vorm van het verhemelte waren
tussen bewoners van Urk en inwoners
van Brabant – of hun omstandigheden
verschillen van elkaar, en hun taal
wordt daardoor beïnvloed.
De verklaringen die Van Ginneken
gaf, klinken in moderne oren soms een
beetje belachelijk. Zo beweerde hij dat
de Zeeuwen de r voor een s weglieten
(kes in plaats van kers) omdat de wind
in Zeeland zo hard waait. Zeeuwen zijn
daardoor geneigd om hun keel af te
sluiten met hun tong, en dan lukt het
niet om die r nog te maken. Dat er
allerlei andere gebieden zijn waar het
minstens even hard waait als in Zeeland
maar men toch wel kers zegt, vertelde
hij er niet bij.


Stu iver s -sch ot sc h r i f t

Soms waren de verklaringen ook nog
iets erger dan alleen maar belachelijk.
Zo nam Van Ginneken in zijn tweedelige
Handboek der Nederlandsche taal een
hoofdstuk op over de “Jodentaal”, waarin hij uitgebreid inging op de taaleigenaardigheden van “dit felle woestijnvolk”
met zijn “weergaloos taaie wilskracht”
en “koppige hardnekkigheid”. Die eigenaardigheden moesten onder andere ver-

klaard worden uit het feit dat de Joden
de neiging hadden om “schreeuwerig te
roepen”.
Vanwege die opmerkingen kon Van
Ginneken geen professor in Amsterdam
worden. De Amsterdamse dichter en
politicus Jacob Israël de Haan wees al
bij het verschijnen van het Handboek in
1915 op het bedenkelijke karakter van
het hoofdstuk over de Joden, en trouwens ook dat over de taal van de socialistische arbeiders. Die hoofdstukken
hadden volgens De Haan net zo goed
in een “stuivers-schotschrift” kunnen
staan.
Nu was de huidige Universiteit van
Amsterdam in die tijd nog een gemeente-universiteit. Dit betekende onder
meer dat de gemeenteraad met iedere
benoeming moest instemmen. Toen
Van Ginneken in 1919 werd voorgedragen als hoogleraar Nederlandse taalen letterkunde, stemden de machtige
sociaal-democraten tegen hem vanwege
het antisemitisme in zijn Handboek. Dit
wekte dan weer de verontwaardiging
van katholiek Nederland. De plannen
om een eigen katholieke universiteit in
Nijmegen te beginnen werden erdoor
bespoedigd en Van Ginneken werd er
in 1923 benoemd tot hoogleraar.


O n d e r d u i ke n

De discussie over de anti-Joodse houding van Van Ginneken is nooit uitgewoed. Zelf wees hij de beschuldiging
van de hand, zij het op een wat halfslachtige manier. In de tijd dat de kwestie rond de benoeming speelde, zei hij
tegen De Telegraaf: “Ik beschouw de
Joden als een der hoogstbegaafde, misschien hét hoogstbegaafde van alle volken der aarde (…) maar zij hebben ook
temperamentseigenaardigheden, die
mij als Indogermaan niet sympathiek
aandoen.” Jacob Israël de Haan heeft
anderzijds altijd een hartelijke relatie
onderhouden met de man die hij in het
openbaar zo fel had aangevallen.
Ook over Van Ginnekens rol in de
oorlog heerste lange tijd onduidelijkheid. De meeste historici zijn het er inmiddels over eens dat zijn gedrag niet
echt ‘fout’ kan worden genoemd. Hij
publiceerde wel nog in 1943 het boek
De studie der Nederlandsche streektalen,
waarin hij in een bijzin beweerde dat
Joden door hun raseigenschappen de
taal anders uitspraken. Aan de andere
kant hield hij in 1942 een toespraak bij
het overlijden van zijn in concentratiekamp Dachau vermoorde collega Titus
Brandsma, en weigerde hij in 1944 de
geallieerden de schuld te geven van het
bombardement op Nijmegen. Hierop

moest hij vervolgens zelfs een jaar
onderduiken in Amsterdam, omdat hij
door de nationaal-socialisten op een
dodenlijst gezet was. Vlak na de oorlog
overleed hij op 68-jarige leeftijd.


T r e f f e n d e ov e r e e nko m s t

Van Ginnekens voornaamste erfenis is
ondertussen vooral een andere: hij had
een scherp oog voor talent. Hij leidde
als hoogleraar jongeren op die invloedrijke proefschriften schreven – vooral
over Limburgse dialecten – en die soms
later zelf hoogleraar werden. Hij kende
allerlei jonge taalgeleerden uit het buitenland persoonlijk en haalde hen als
het even kon ook naar Nederland. Mede
door hem kreeg ons land daardoor de
vooraanstaande positie in de taalwetenschap die het tot op heden nog steeds
heeft.
Zijn boeken en zijn artikelen – waarvan er relatief veel op het internet te
vinden zijn – hebben een levendige, zij
het hier en daar wat pedante stijl, en
het inzicht in de mens en zijn taal dat
eruit spreekt, is soms verbazend verzoenend. Bovendien zag hij veel meer dan
alléén verschillen. “Mensen lijken allen
op elkaar”, schreef hij aan het begin van
zijn Handboek. “Wat ook in hen moge
verschillen, steeds blijft er een grond
van gelijkheid, die bij nader toezien,
wel verre van te verdwijnen, hoe langer
hoe uitgebreider en dieper blijkt. En
daarom is er ook in alle menselijke talen
ter wereld, een grote en treffende over
eenkomst.”

Van Ginneken nu
Veel werk van Jac. van Ginneken is te
lezen bij de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren: http://bit.ly/
vanginneken. Het leesbaarst voor de
niet-specialist zijn waarschijnlijk De
regenboogkleuren van Nederlands taal en
De roman van een kleuter. Het laatste is
een kinderboek over de manier waarop
(kleine) kinderen taal leren.
Een interessant recent boek dat
grotendeels gaat over Van Ginneken,
en waaruit enkele gegevens voor dit
artikel zijn ontleend, is Heilig moeten.
Radicaal-katholiek en retro-modern in de
jaren twintig en dertig van Marjet Derks
(in 2007 verschenen bij uitgeverij Verlo
ren). Een overzichtsartikel over moder
ne inzichten in de relatie tussen taal en
genen is ‘Languages and Genes’ van
Robert Ladd, Dan Dediu en Anna Kin
sella; het staat op internet (http://bit.
ly/taalengenen).
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Bron: NRC Handelsblad

NRC Handelsblad van 7 april 1994 (l.) en van 7 maart 2012.

Engelse leenwoorden revisited
Hoeveel wordt het Nederlands gemixt met Engels?
Kranten en tijdschriften ontvangen zo
ongeveer dagelijks ingezonden brieven
met klachten over het toenemende
gebruik van Engelse leenwoorden.
Die brieven stoelen uitsluitend op de
intuïtie van de schrijvers; geteld wordt
er bijna nooit. Nicoline van der Sijs
deed het wel.

Nicoline van der Sijs
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V

aak zijn de ingezonden brieven
over de vermeende toename
van Engelse woorden in het Nederlands blijmoedig van toon – tongue
in cheek zou je bijna zeggen. Zo reageert iemand op de aankondiging “De
Ajax-soap continues” in het NOS Journaal met “Anglicismen are not done,
laat staan in een NOS Journaal!” Maar
er zijn ook ernstigere reacties. Niet zelden worden de Engelse leenwoorden
gezien als een teken dat het Nederlands
gedoemd is te verdwijnen.
De toonhoogte van al die brieven
mag dan verschillen, de strekking is dezelfde: het aantal Engelse leenwoorden
loopt de spuigaten uit en het gebruik
ervan neemt de laatste tijd ook nog
eens onrustbarend toe. Vaak wordt zonder enige onderbouwing of nuancering
beweerd dat maar liefst 75% van de Nederlandse woorden aan andere talen is
ontleend – zelfs op een populair-weten-

schappelijke website als Kennislink is
dat te lezen (zie www.kennislink.nl/
publicaties/lenige-leenwoorden). Is
dat echt waar? Het wordt tijd voor een
kleine statistische exercitie.


L e e n wo o r d e n i n 1 9 9 4

In 1994 heb ik al eens bekeken wat het
percentage leenwoorden is in een gemiddeld nieuwsbericht uit NRC Handelsblad. Ik heb gekozen voor krantenberichten omdat die zijn geschreven in
‘gewoon’, alledaags taalgebruik: het
doel van krantenartikelen is immers
om actuele problemen in begrijpelijke,
eigentijdse taal te behandelen.
Het uitgangspunt in 1994 vormden
de eerste vier pagina’s van de krant van
7 april. Op basis van deze steekproef
wilde ik om te beginnen achterhalen
hoeveel leenwoorden er überhaupt in
de krant voorkomen. Uit de telling van
vier pagina’s NRC Handelsblad uit 1994

bleek dat 30,7% van de 2.144 woorden
ooit uit een andere taal in het Nederlands terechtgekomen was – sommige al
vele eeuwen geleden, waardoor ze allang niet meer herkenbaar zijn als leenwoord: woorden als aantal, pijn, prijzen,
school en schrijven. Het gaat dus om
minder dan een derde van de woorden.
Bij deze telling werd ieder woord slechts
eenmaal meegeteld, ook als het meer
dan eens werd gebruikt. Als we rekening houden met het aantal keren dat
een woord in de tekst voorkwam, daalde het aandeel leenwoorden naar
16,2%: de totale frequentie van alle
woorden bedroeg 11.314, en die van de
leenwoorden 1.836. Die scherpe daling
ligt voor de hand: de meest frequente
woorden in het Nederlands zijn immers
lidwoorden (de, het en een), voorzetsels
(van, met, etc.) en voegwoorden (en,
maar, etc.), en zulke functiewoorden
zijn bijna nooit ontleend aan een andere
taal.
Van de leenwoorden bleek ruim 80%
afkomstig uit een Romaanse taal (Latijn, Frans, Italiaans en Spaans). Als
alle woorden – leenwoorden en andere
woorden – werden samengenomen (en
eenmaal geteld), dan was een kwart
van de woorden ontleend aan een
Romaanse taal. Denk bijvoorbeeld aan
centrum, collega, cultureel, politie en rapport. Aanzienlijk minder woorden kwamen uit het Duits en Engels. In de tekst
kwamen 45 Duitse leenwoorden voor,
zoals aantal, deelname, gehalte en wetenschapper; dat is 2,1% van alle woorden. En het Engels? In de vier pagina’s
NRC Handelsblad uit 1994 waren 49
woorden, ofwel 2,3%, uit die taal afkomstig – woorden als baby, blunderen,
computer, drugs, holocaust, intake en
shoppen.


En g el se leenwoo r d e n n u

Onlangs heb ik opnieuw een telling gemaakt van de eerste pagina’s van NRC
Handelsblad, ditmaal in de krant van
7 maart 2012. En wat blijkt? De algemene verhouding tussen leenwoorden en
andere woorden is in 2012 niet essentieel gewijzigd. Veel van de leenwoorden
die in 1994 frequent voorkwamen, doen
dat in 2012 nog steeds – denk aan bank,
politiek, president en procent. Dat het
aantal woorden uit Romaanse talen stabiel is gebleven, ligt voor de hand: het
gaat om allang ingeburgerde oude leenwoorden, terwijl er nauwelijks nog
leenwoorden uit deze talen bij komen.
Maar hoe zit het in 2012 met het
Engels? Is de invloed van die taal in een
gemiddeld krantenbericht de afgelopen
17 jaar toegenomen, zoals veel wordt

gedacht? Van de 2424 verschillende
woorden zijn er 89 aan het Engels ontleend, oftewel 3,7%. Dat is meer dan de
2,3% uit 1994, wat sommigen ongetwijfeld zullen uitleggen als bewijs dat de
Engelse invloed fors aan het toenemen
is. Maar de absolute aantallen zijn erg

diamonds. Datzelfde geldt voor kroongetuige, muisklik en voltijdbaan, die mogelijk zijn ontstaan als vertalingen van
het Engelse crown witness, mouse click
en full-time job. Maar dergelijke woorden kunnen net zo goed in het Nederlands gevormd zijn; zo lijkt avonturen-

Op een enkel A4’tje met 500 woorden
kom je gemiddeld zeven keer een Engels
leenwoord tegen.
klein (49 leenwoorden in 1994 en 89 in
2012) en daarom is het moeilijk om op
basis daarvan harde uitspraken te doen.
Daar komt nog het volgende bij: de 89
Engelse leenwoorden komen in totaal
158 keer in de krant voor. Het totaal
aantal woordvormen in de krant is
10.891. Dat betekent dat een woord in
1,5% van de gevallen een Engels leenwoord is of, om het inzichtelijker te maken: op een enkel A4’tje met 500 woorden kom je gemiddeld zeven keer een
Engels leenwoord tegen. Wow, dat kan
toch nauwelijks een invasie van Engelse
invloed genoemd worden.


N i eu w e m e d i a

De meestgebruikte Engelse leenwoorden in de krant van 7 maart 2012 zijn
bar, film, foto, internationaal, make-up,
lobbyist en album in de betekenis ‘plaat’
(de oudere betekenis ‘boek’ is een Latijns leenwoord). Al deze Engelse leenwoorden dateren van – vaak ruim –
voor 1994 en zijn geheel ingeburgerd.
De leenwoorden dollar, internet, iPhone,
script en succesvol komen drie keer voor;
van deze zijn internet en iPhone namen
voor jonge verschijnselen. De nieuwkomers – woorden die in 1994 niet
voorkwamen en in 2012 voor het eerst
worden genoemd – zijn vooral muziektermen (bluegrass, instrumentals, jugband, songtekst en space-opera – woorden die overigens al ruim voor 1994 in
het Nederlands voorkwamen, maar toevallig niet in die krant) en, voorspelbaar, woorden die de nieuwe media
betreffen: blog, e-mail, website.
Bij de telling heb ik enkele woorden
buiten beschouwing gelaten waarbij het
twijfelachtig is of er sprake is van Engelse invloed of niet, namelijk mogelijke
leenvertalingen. Woorden als bloeddiamanten en conflictdiamanten zijn in
principe Nederlandse samenstellingen,
maar ze zijn misschien gevormd naar
het voorbeeld van de Engelse samenstellingen blood diamonds en conflict

film mij een eigen vorming, onafhankelijk van het Engelse adventure film. En
bij onderbroekbom is de invloed van het
Engels in ieder geval indirect: de terrorist kreeg in de Engelstalige pers onmiddellijk de naam underwear bomber
– maar Amerikanen noemden voorzover
ik kan nagaan het projectiel op zijn
lichaam niet underwear bomb, dus de
samenstelling onderbroekbom is in het
Nederlands gevormd.


R ec l a m e e n t v

Het valt dus erg mee met het aantal
Engelse woorden in de krant. Hoe komt
het dan dat de ingezondenbrievenschrijvers de indruk hebben dat de Engelse
invloed juist sterk toeneemt? De meeste
ingezonden brieven gaan over Engels in
reclame-uitingen of slogans (“Let’s get
closer” van Center Parcs, “Find your
way the easy way” van het Nederlandse
bedrijf TomTom, “Design your own life”
van Ikea). Ook ergernis wekken Engelse

namen van Nederlandse televisiepro-

Zelf woorden tellen
Tegenwoordig zijn er op internet gratis
programma’s beschikbaar die helpen
met het tellen van woorden. Een voor
beeld van zo’n programma is Textaly
ser. Dat maakt van iedere ingevoerde
tekst een automatische analyse: het
telt onder andere het totale aantal
woorden, het aantal verschillende
woorden, het aantal letters en letter
grepen, en de gemiddelde lengte van
een woord en een zin. Ook geeft het de
frequentie van woordcombinaties en
van woorden. Veel schrijvers en verta
lers gebruiken dit programma om een
indruk te krijgen van de moeilijkheid
van een tekst, maar het is dus ook een
handig hulpmiddel voor het tellen van
woorden. Zie http://textalyser.net.
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gramma’s (Hello goodbye, That’s the
question, The voice of Holland). Maar
zulke titels hebben een kort leven: zodra het programma stopt, verdwijnt de
naam uit het taalgebruik. Verder gaan
ingezonden brieven vaak over een enkel, ergerniswekkend woord als occupyen of battelen, dat, als je het nazoekt, in
de dagelijkse praktijk nauwelijks voorkomt.


g er i n g e to ename

De conclusie die kan worden getrokken
uit dit empirische onderzoekje luidt dat
het aantal Engelse leenwoorden enigszins toeneemt, maar dat de meeste van
deze woorden in het alledaagse taalgebruik beperkt voorkomen. Dergelijke
laagfrequente woorden hebben bovendien de neiging om uit de taal te verdwijnen – in 2001 hebben Marinel
Gerritsen en Frank Jansen in Onze Taal
beschreven dat een derde tot de helft
van de Engelse leenwoorden na verloop van tijd vanzelf verdwijnt. Dus, ingezondenbrievenschrijvers: maak u niet
druk om die weinige Engelse verstekelingen in het Nederlands – uw tijd en
energie zijn een betere zaak waardig.
Zoals het feit dat Nederlanders alleen
nog maar in contact komen met de
Éngelse taal en cultuur, en niet meer
met andere talen en culturen: het gros
van de leerlingen leert op de middelbare school slechts één vreemde taal,
namelijk het Engels. De bestudering van
een groot aantal vreemde talen (Arabisch, Roemeens, Portugees, Italiaans,
Duits, Frans) wordt aan de universiteiten gemarginaliseerd of verdwijnt zelfs.
Dat blijft niet zonder gevolgen.
Onlangs vertelde een hoogopgeleide
redactrice van een uitgeverij mij dat ze
in een bepaald citaat al die rare hoofdletters maar had veranderd in kleine
letters. Het bleek te gaan om een Duitse
tekst ... Hier zien we in de praktijk de
gevolgen van een Nederlands schoolsysteem dat eenzijdig op de Engelse taal
en cultuur is gericht: het blijkt mogelijk
een universitair diploma in nota bene
de geesteswetenschappen te halen zonder de meest basale kennis van andere
talen dan Engels. Kennis van meerdere
talen en culturen verrijkt de mens en de
samenleving.
Dus, ingezondenbrievenschrijvers,
schrijf een vlammend betoog tegen de
gerichtheid op de monolithische EngelsAmerikaanse cultuur, die leidt tot eenvormigheid en saaiheid. En gun die
paar arme Engelse leenwoorden hun

– waarschijnlijk korte – bestaan.
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Van Aaf tot z

Het wereldwijde web

I

nternet bestaat inmiddels al zó lang dat er ouderwetse internetwoorden bestaan. Soms hoor je er ineens eentje. Heeft iemand het ooit nog
over zijn ‘homepage’? Ja, heel soms. Maar dan stel je je meteen een in
Comic Sans Serif gestelde, knutselig opgemaakte pagina voor met veel
knipperende banners, te groot uitgevallen smileys en overbelichte foto’s van
een baby of een familiefeest. Met zo’n tellertje erbij, van het aantal bezoekers, dat op 86 is blijven staan.
Verder heeft niemand het ooit nog over zijn ‘homepage’. Omdat de meeste mensen geen homepage meer hebben, maar alles gewoon op Facebook
knallen. Is veel makkelijker, er kijken meer dan 86 mensen naar en bovendien ziet de opmaak er florissanter uit.
Het woord weblog, dat gebruikt ook niemand meer. Blog, dat wel. Maar
blogs schijnen – ook door dat vermaledijde Facebook – helemaal uit de
mode te raken, dus binnenkort heeft ook niemand het meer over zijn blog.
En dan die Nederlandse internetwoorden die mensen, in hun aandoenlijke queeste om de Nederlandse taal te behouden, hebben bedacht om Engelse internettermen te vervangen. (Dat is overigens een verlangen dat bij
mensen uit allerlei landen bestaat. Zo las ik ooit een column van een Surinamer die ervoor pleitte de woorden fes’buku en Twettre in te voeren.) De
mensen die graag Nederlandse internettermen wilden, kwamen al meteen
na de uitvinding van internet op de proppen met webstek. En digitale snelweg. En elektronische mail. En e-post. En het wereldwijde web. Deze woorden
zijn, niet heel vreemd, nooit doorgedrongen tot het algemene taalgebruik.
Ik stel me voor dat er nog één docent natuurfilosofie is die in Emmen
woont en altijd al zijn spullen in een linnen tas vervoert, die het steevast
heeft over zijn ‘webstek’.
En dan zijn er de woorden, merken en namen die vroeger heel belangrijk
waren, maar waar nu niemand meer aan denkt. Weet u nog, de tijd dat we
het constant hadden over Yahoo!? Over AltaVista? Over Zonnet – die service waar je gratis mee kon inbellen? Over ‘inbellen’, überhaupt. Inbellen!
Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar als je vroeger je elektronische post wilde ophalen, moest je eindeloos wachten terwijl je computer
met een zeer trage kabel contact zocht, en dan hoorde je ‘Iiiiiioeieioeoeoeieoeieeeeeee.’ Op een gegeven moment kon ik dat geluid feilloos nadoen.
Ook dat geluid is verdwenen. Gelukkig kun je het op YouTube nog beluisteren. Gewoon even het filmpje ‘The Sound of Dial-Up Internet’ opzoeken.
Heerlijk ouderwets. Alsof je het Polygoonjournaal weer hoort.

Aaf Brandt Corstius

Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

Het mysterie
van Istanbul

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.

E

r zijn maar weinig plaatsen die
zo veel verschillende namen gehad hebben als Istanbul. In het
Turks schrijf je trouwens İstanbul, met
een punt boven de hoofdletter, om aan
te geven dat je die uitspreekt als ‘ie’ (de
andere Turkse ı, zonder puntjes, wordt
uitgesproken als een uh-klank). En in
het Turks ligt de klemtoon op de tweede lettergreep: ‘iestánbul’ dus.
De oudste naam was Byzantium. De
stad lag toen nog midden in Grieks
gebied. In 330 verplaatste de Romeinse
keizer Constantijn de Grote de zetel
van zijn rijk naar Byzantium, dat hij
Nea Roma noemde (Grieks voor ‘nieuw
Rome’). Maar de nieuwe naam vond
geen ingang. Ingeburgerd raakte wél de
naam Constantinopel of – in het toenmalige Grieks – Koonstantinoupolis,
‘Constantijnstad’. In het Grieks, jazeker,
want dat bleef hier de voertaal; het
werd niet verdrongen door het Latijn.
Toen de Turken Constantinopel in 1453
veroverden, namen ze de Griekse naam
van de stad over, maar met een kleine
wijziging: Konstantaniye. Dit was de
Arabische versie van Constantinopel. De
Grieken zelf noemden de stad in die tijd
Estomboli of Istimboli. Maar kort nadat
de Turken de stad veroverd hadden,
raakte ook de naam Istanbul in zwang.
Waar komt die laatste naam vandaan?


Str i jd kree t

Er zijn al heel lang twee verklaringen in
omloop voor het ontstaan van de naam
Istanbul. Welke moeten we geloven? De
eerste verklaring houdt in dat Istanbul
de Turkse verbastering is van Koonstantinoupolis. Het probleem is echter dat
de twee namen weinig gelijkenis vertonen. Adrian Room, schrijver van het
boek Placenames of the World en een
duidelijk aanhanger van deze verklaring, doet een dappere poging om de
naamsontwikkeling te reconstrueren:
Constantinopolis zou via Stantinopol en
Stanpol in Stanbul en Istanbul kunnen
zijn veranderd. Inderdaad, zo zou het
best gegaan kunnen zijn. Slechts de
beklemtoonde lettergrepen zouden zich
dan hebben gehandhaafd: stan en pol.
Maar het is nogal vreemd dat er in de
oude documenten geen vormen zijn

gevonden die deze naamsslijtage bevestigen. Mogelijke overgangsvormen die
je zou verwachten, zoals Stantinopol,
Stantinpol of Konstanpol, worden nergens genoemd.
Liever dus de andere verklaring, al
roept ook die op het eerste gezicht vragen op. Volgens die theorie is Istanbul
afgeleid van het Griekse Eis tèn polin (in
het middeleeuwse Grieks uitgesproken
als ‘ies tien polin’). Eis was in het klassieke Grieks een voorzetsel dat ‘naar’
betekende. De naam zou dan hebben
betekend: ‘naar de stad’. Een bekend
verhaal wil dat de Turkse belegeraars in
1453 eis tèn polin als strijdkreet zouden
hebben gebruikt: “Op naar de stad!” Zij
zouden dat hebben gedaan om de stedelingen te ontmoedigen en ze ertoe te
brengen zich over te geven. Maar het is
nogal vreemd dat een stad zijn naam
zou ontlenen aan een strijdkreet van
belegeraars, en dat de belegeraars het
Grieks, de taal van hun tegenstanders,
zouden hebben gebruikt. Het verhaal
van de strijdkreet moet dus een mythe
zijn.


By z a nti j n s e t r e n d

Ook vreemd aan die betekenis ‘naar de
stad’ is dat woordje naar. Voorzover ik
weet is er geen enkele plaats ter wereld
waarvan de naam begint met een voorzetsel dat een richting aangeeft. Waarom zou dat dan wel zo zijn bij Istanbul?
Bij nadere beschouwing blijkt het
anders te zitten. Want in het Grieks van
1453 duidde eis allang niet meer een
richting aan,
maar betekende
het simpelweg
‘in’, ‘ter plaatse
van’. Eis tèn polin
betekende dus gewoon ‘in de stad’.
In het Byzantijnse
Rijk was het een
trend om eis voor
de naam van een
stad te zetten.
Het zit bijvoor-

beeld ook in de naam van de voormalig
Griekse stad Izmir. In de Oudheid heette de stad nog Smyrna (in het Grieks
gespeld als Smurnè en nog wat later als
Zmurnè), maar in de Middeleeuwen
veranderde Zmurnè in Eis Zmurnè (uitspraak: ‘izmirni’). Zo bezien is dat eis
dus prima te verklaren.
Is het tot slot ook niet vreemd dat je
een stad ‘de stad’ noemt? Alsof er geen
andere steden op de wereld zijn? Toch
staat het vast dat de metropool aan de
Bosporus al in de vierde eeuw de bijnaam ‘Hè polis’ had, oftewel ‘de stad’, al
is dat nooit de officiële naam geworden.
En ook dit verschijnsel kennen we van
nabij. Zo is Stad vanouds de bijnaam
van Groningen. Denk ook aan Stadskanaal; deze plaats ligt aan het kanaal
naar ‘Stad’.


Pro b l e e mp j e

De Eis tèn polin-theorie lijkt al met al
de beste papieren in handen te hebben.
Het enige probleem(pje) is nog de aklank in de tweede lettergreep, want
hoe komt Istanbul van Eis tèn polin?
Daar is onder etymologen heel wat discussie over geweest, en helemaal duidelijk is het niet.
Maar goed, als we nog eens naar de
twee theorieën kijken, dan zien we er
een die niet kan verklaren waarom de
ene vorm na verloop van tijd overgaat
in een sterk afwijkende andere vorm, en
een die niet kan uitleggen waarom er
een klinker is veranderd. De keuze tus
sen die twee lijkt niet moeilijk.
Foto: Saskia Aukema

Abel Tasman inderdaad Tasmanië ontdekt?

De avond valt
over Istanbul.
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 5
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v
In februari reikte het Prins Bernhard Cultuur
Fonds weer de prestigieuze Martinus Nijhoff Prijs
uit, voor de beste vertaler. Voor Onze Taal was
dat het startschot voor een serie van vijf columns
over vertalen, om de maand geschreven door
een eerdere winnaar van de Nijhoff Prijs.

Vertaald

De tekst vertaalt
zichzelf
Ria van Hengel

A

ls ik een goed literair werk vertaal, heb ik het gevoel dat het
boek zichzelf vertaalt. Ik zeg
dat ook weleens, en dan zie ik glazige
blikken: ‘die maakt zichzelf wel érg
onzichtbaar’, of: ‘valse bescheidenheid
waarschijnlijk’. Ik moet maar eens proberen te formuleren waarom ik het toch
echt zo ervaar.
Het komt waarschijnlijk doordat ik
al uitga van een bepaalde vertalershouding: je neemt alle facetten van de oorspronkelijke tekst serieus; je ziet het
verhaal en de woorden, maar ook een
bepaalde stijl (vertellend, betogend,
poëtisch, lange zinnen, weerbarstige
formuleringen, een bepaald ritme), je
signaleert woordspelingen, neologismen, alliteraties, metaforen en verschillende registers (populair, plechtstatig,
plat, ironisch, kindertaal).
Als je op dat alles bedacht bent, is er
geen woord dat jou als vertaler niet zijn
eigen signaal geeft; dan wijst alles jou
de weg naar wat ermee resoneert in de
taal waarin je vertaalt, en in die zin
zorgt de tekst er zelf voor dat hij in vertaling weer even rijk, even subtiel, even
weerbarstig of even spannend wordt als
in het origineel.
Natuurlijk lukt dat ook pas wanneer
je als vertaler je eigen taal goed beheerst, over de juiste equivalenten beschikt, het idioom en de cultuur van de
brontaal ‘vrij’ durft om te zetten in die
van de doeltaal (tegen God of een 19deeeuwse vader zeg je in het Nederlands
‘u’ en niet ‘jij’, ook al staat er in het
Duits ‘du’), en onvermoeibaar blijft
zoeken, schaven, ‘luisteren’.
Ik heb het geluk gehad jarenlang van
dichtbij een musicus aan het werk te
zien, en in mijn eigen huis te horen hoe
bijvoorbeeld een kamermuziekensemble
een muziekstuk tot leven brengt: doorspelen, overleggen (hier een kleiner
crescendo? daar wat meer ruimte voor
de altviool?), opnieuw proberen, weer
overleggen, en langzaam enthousiast
worden. Er is beslist overeenkomst tussen het werk van een uitvoerend musicus en dat van een literair vertaler. Ze
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hebben beiden te maken met een bestaand kunstwerk, dat pas door hén toegankelijk wordt voor het bedoelde publiek; ze hoeven dus niet onzichtbaar te
zijn, kúnnen dat ook niet zijn. De vertaler heeft net zoals de musicus groot
respect voor de schepper en probeert te
achterhalen wat die heeft bedoeld: is
deze ‘Zaun’ van hout (dan wordt het
‘schutting’) of van ijzer (dan wordt het
‘hek’) – gelukkig kon schrijfster Herta
Müller mij dat nog vertellen; is dit een
uitbreidende of een beperkende bijzin
(in het Duits staat er voor élke bijzin
een komma!) – aan Goethe kan ik dat
niet meer vragen, dus kies ik zelf, naar
beste weten.
Er is ook verschil: componisten hebben bij het schrijven de uitvoerenden al
in hun hoofd: ze hóren de strijkers pizzicato spelen, weten hoe die hobosolo
klinkt. Auteurs denken niet aan hun
vertalers terwijl ze schrijven. In Wenen
werkte ik met Elfriede Jelinek aan honderden vragen in verband met mijn vertaling van een boek boordevol woordspelingen, driedubbele betekenissen en
verwijzingen. Ze verontschuldigde zich:
“Je moet iets onmogelijks doen, ik heb
me dat nooit gerealiseerd.” Ik kon haar
geruststellen: er ging ongetwijfeld veel
verloren in mijn vertaling, maar het Nederlands gaf me weer nieuwe mogelijk-

heden tot woordspelingen en verwijzingen om verliezen te compenseren.
Sommigen zien een tegenstelling tussen dienstbaarheid (trouw aan het origineel) en durf (creativiteit). Voor mij
versterkt de dienstbaarheid de durf en
andersom. Misschien is het wel vooral
de daarmee gepaard gaande vreugde
die mij het gevoel geeft dat de tekst

zichzelf vertaalt.

Nijhoff Prijs 2007
Na de Zilveren Griffel voor haar verta
ling van de Sprookjes van Grimm en een
nominatie voor de Europese Aristeion
prijs voor Jelineks De kinderen van de
doden, ontving Ria van Hengel in 2007
de Martinus Nijhoff Prijs voor haar hele
oeuvre. Zij vertaalt zowel klassieke
Duitse schrijvers (Novalis, Kleist,
Goethe) als hedendaagse (onder ande
ren W.G. Sebald, Herta Müller, Marlen
Haushofer, Martin Walser), zowel lite
rair proza als poëzie en essayistiek, en
ze doet dat, volgens het juryrapport,
“niet alleen met grote inzet, uiterst vak
kundig en met een opvallend constante
kwaliteit, maar ook met bevlogenheid,
creativiteit en passie”.

Opfristrainingen Taaladviesdienst

O

p zaterdag 16 juni en zaterdag 23 juni kunt u in Amsterdam deelnemen aan een
training om uw taalkennis op te frissen. Op 16 juni geeft de Taaladviesdienst een
algemene opfristraining (spelling, grammatica en leestekens) en op 23 juni een gram
matica- en leestekentraining. Deze laatste cursus is ideaal voor wie al eens een uitgebreide spellingcursus bij ons heeft gevolgd.
De trainingen duren van 10.15 tot 16.00 uur. Het cursusmateriaal, waaronder een
boek, is bij de prijs inbegrepen. Leden van Onze Taal betalen € 135,– en niet-leden
€ 170,–.
	U kunt u aanmelden via cursus@onzetaal.nl of 070 - 356 12 20. Meer informatie:
www.onzetaal.nl/taaltrainingen.
In juni worden er ook enkele (opfris)trainingen in Rotterdam gegeven. Data en loca
tie vindt u op www.onzetaal.nl/taaltrainingen.

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.

confisceren
confiskeren
confisqueren
delftsblauwe tegel
Delftsblauwe tegel
Delfts blauwe tegel
meeëter
mee-eter
mee eter
ph-waarde
pH-waarde
PH-waarde
van adelijken huize
van adellijke huize
van adellijken huize

B. Vergroot uw woordenschat
1. fom
a. plomp
b. prop
c. zware vrouw
2. koeioneren
a. bevruchten
b. overspel plegen
c. de baas spelen
3. ri
a. Japanse afstandsmaat
b. Mongoolse valuta
c. waterstroom
4. sext
a. interval van zes tonen
b. muziekgezelschap van zes mensen
c. zeshoekig gebouwtje

C. Zoek de fouten
1. De komende jaren zullen naar verluid
zo’n vijftien procent van de land
bouwgronden beschikbaar zijn voor
tweedegeneratie biobrandstoffen,
zoals snoeiafval en wilgentakken.
2. Ten gevolge van de aanhoudende cri
sis zullen andere landbouwperselen
door particulieren of BV’s inbeslaggenomen worden om in structurele
financiëringsbehoeften te kunnen
voorzien.

D.

Extra

Onder welke overkoepelende taalnaam
vallen onder meer het Achterhoeks,
Twents, Drents en Gronings?

Talenstudies

D

e voorbije maanden was er in Nederland veel te doen over de afschaffing van talenstudies als Portugees, Duits, Frans en Italiaans.
Overal zetten universiteiten het mes in hun taalopleidingen. Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten, want sommige van die taalstudies
zijn al drie keer opgeheven en komen toch steeds weer op. Maar de tendens
is duidelijk, en er zal wel degelijk veel verdwijnen. Het argument is meestal
dat er te weinig studenten voor zijn, of dat het te duur is; soms ook een
ongeloofwaardig verhaal dat opheffing juist goed zou zijn, want dan kan
het hele spul ingebed worden in een brede en algemene taal- en cultuuropleiding. Uiteraard is er vanuit binnen- en buitenland ook veel kritiek op
de maatregelen. Dat zal misschien een enkele taal redden, maar stellig niet
allemaal. Er wordt echt veel afgeschaft.
De omstandigheden zijn dan ook ongunstig. Een politiek klimaat met weinig affiniteit met cultuur en wetenschap, en nog minder met internationale
contacten, een financiële crisis, een recessie en bovenal het heersend bijgeloof dat alles wat niet meteen geld oplevert, bijkomstig is. Alles bij elkaar
meer dan genoeg om je krachtig tegen de voorgenomen maatregelen te verzetten.
Tot zover is alles tamelijk duidelijk. Maar het is allemaal op de korte termijn gedacht. Binnen afzienbare tijd hebben we een ander kabinet; ik weet
niet of recessie en crisis gauw zullen overgaan, maar het motto ‘bezuinigen’
heeft beslist geen lang leven. Kortom, je weet niet hoe de wereld er over
een paar jaar uit zal zien. Gaan we tegen die tijd al die nu opgeheven talenstudies (uiteraard met enorm verlies aan vernietigde knowhow) opnieuw
inrichten? Kijk, dat lijkt me een belangrijkere vraag dan het kortebaanverzet,
want dat heeft iets van een (sympathieke) reflex.
Eerlijk gezegd ben ik er niet zo zeker van of die aparte talenstudies ooit
nog terugkomen. En zelfs niet of we het dan nog wel wenselijk zullen vinden.
Vier jaar geleden, in mijn boek Het einde van de standaardtaal, heb ik al
eens mijn twijfel uitgesproken over de toekomst van de taalwetenschap als
apart vak. Hetzelfde geldt trouwens voor de literatuurstudie.
Taal, als bij uitstek menselijk verschijnsel, zal wel altijd op wetenschappelijke belangstelling kunnen rekenen, maar dat hoeft niet per se in een apart
vak, ‘taalwetenschap’ geheten. Het kan ook in het kader van de biologie, de
psychologie, de informatica, de geschiedenis of een of andere neurowetenschap. Sterker nog, dat gebeurt al. Een analoge ontwikkeling zie je bij de
literatuurwetenschap. Anders gezegd: opheffing van de universitaire studie
‘Italiaans’ zou ook weleens een stap kunnen zijn in een herverkaveling van
academische taken en structuren.
Of dat wenselijk is, is een andere vraag. Daar spreek ik me niet over uit.
Simpel, omdat ik het niet weet. Maar dat op de wat langere termijn zo’n
herverkaveling zal doorzetten, daar ben ik vrij zeker van.
Dat het instrument van deze herverkaveling nu een kabinet is en een
argumentatie die mij tegenstaan, doet daar niets aan af.

Joop van der Horst

De antwoorden vindt u op bladzijde 143

van dit nummer.
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Illustratie: Hein de Kort

Wie woorden als kijken en Nijmegen
met een duidelijk hoorbare slot-n
uitspreekt, klinkt behoorlijk ouder
wets. De uitspraak zonder slot-n is
duidelijk de standaard geworden in
de grootste delen van Nederland.
Opvallend genoeg onttrekt een
handjevol woorden zich daaraan.
Hoe zit dat?

Marc van Oostendorp

De laatste bastions van de slot-n
Het Nederlands neemt langzaam afscheid van een medeklinker

“D

e mensen laten de laatste
tijd vaak de n in het
meervoud weg”, schreef
de zeventiende-eeuwse taalbeschouwer
Christiaen van Heule, “en zeggen
‘Scheepe’, ‘Huyze’, ‘Stede’, ‘Lande’, in
plaats van ‘Scheepen’, ‘Huyzen’, etc., en
‘Loope’, ‘Blijve’, ‘Valle’, voor ‘Loopen’,
‘Blijven’, ‘Vallen’.” Van Heule was fel
gekant tegen deze ontwikkeling, schreef
hij: “Deze verkortingen zijn in strijd met
de aard van de taal.”
Vijftig jaar geleden verklaarde de
toenmalige hoofdredacteur van de
radionieuwsdienst, een zekere S. Witteboom, nog: “Ik ben tegenstander van
‘leze’, ‘schrijve’ en ‘rekene’ voor de microfoon. Ik voel niets voor ‘mense’, ‘diere’ en ‘dinge’ voor de microfoon. Ik vind
het bedroevend te horen hoe mensen
met een feilloze uitspraak zich ertoe
laten brengen hun spraakbeeld op deze
manier te bederven. Ik hoop dat de
neerlandici, die onze mensen in Hilversum hardnekkig ertoe willen bewegen
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de slot-n af te kappen, hun energie anders willen gaan besteden.”
De protesten van Van Heule en Witteboom hebben weinig mogen baten. Bijna
overal in Nederland zeggen mensen
inmiddels ‘lope’, ‘ete’ en ‘renne’. Die n
wordt weggelaten na een zogeheten
toonloze e, oftewel de uh-klank (niemand
laat de n ooit weg uit pen, pan of pin),
en ook alleen als die n helemaal aan het
eind staat van een lettergreep (en dus
niet voor lopend). Alleen in sommige
gebieden klinkt die slot-n nog, zoals het
noorden en oosten van Nederland, maar
ook bijvoorbeeld in delen van Zeeland
‘slik je de n in’. Dat laatste is trouwens
een – als je erover nadenkt wat misleidende – manier om te zeggen dat je de
e-klank niet uitspreekt en de n juist wél.
Daar zeg je dus ‘eetn’ en ‘renn’n’.


‘G u t e M o rg e ’

Dat weglaten van die n is voor de inwoners van het westen en zuiden van Nederland bijna niet te onderdrukken. Je

herkent er Nederlanders aan wanneer
ze Duits spreken (‘Gute Morge!’). Ik heb
ook iemand gekend die Boston in het
Engels uitsprak als ‘Boste’. Het is omgekeerd ook iets wat buitenlanders alleen
met veel pijn en moeite onder de knie
krijgen als ze onze taal willen leren en
niet al te onnatuurlijk willen klinken.
Een probleem daarbij is dat je nu ook
weer niet íédere n systematisch moet
weglaten. Als je alléén maar ‘slape’,
‘jonge’ en ‘Nijmege’ zegt, klinkt dat ongeveer even on-Nederlands als het weglaten van geen enkele slotklank. Maar
hoe vaak je het dan moet doen, en
wanneer, dat kan niemand precies uitleggen.
Op de vraag waarom het gebeurt, is
wél een antwoord te geven. De n is relatief makkelijk te maken – je licht het
puntje van je tong op en laat de lucht
door je neus ontsnappen –, maar tegelijkertijd is hij niet zo goed te horen. Daar
komt bij dat de toonloze e altijd in een
lettergreep staat die geen klemtoon

krijgt, en je klanken in zo’n lettergreep
toch al minder gemakkelijk hoort. En
een klank die toch al niet zo goed te
horen is, laat je als spreker liever weg.
Van Heule en Witteboom hadden het
nog alleen over de meervoudsuitgang
van zelfstandige naamwoorden als landen en werkwoorden als vallen. In het
moderne Nederlands valt de -n ook
vaak weg als hij helemaal niet tot een
uitgang behoort, zoals in jongen of keuken. Toch zijn er nog een paar uitzonderingen. Heiden en christen zijn daar
voorbeelden van: ze eindigen op een e
en een n, die je allebei moet uitspreken.
Dat is opmerkelijk: op school leren wij
Nederlandstaligen hooguit op gezag van
Wittebooms “neerlandici” dat je bij het
voorlezen niet alle n’etjes moet uitspreken, omdat dit onnatuurlijk is. Maar dat
er uitzonderingen op die regel zijn, dat
heeft niemand ons ooit verteld. Toch
hebben we dat allemaal kennelijk ooit
opgepikt uit hoe de mensen om ons
heen praten.


‘ Ik t eken ’

Er zijn zelfs vormen waarbij het systemátisch niet kan. Je kunt de n niet
goed weglaten bij werkwoorden in de
ik-vorm, de eerste persoon enkelvoud.
Dus bijvoorbeeld niet aan het eind van
de volgende zin:



G ek n a b b e l d

Een mogelijke verklaring is dat we aan
het eind van een ontwikkeling staan die
eeuwen geduurd heeft en die de woorden op -en één voor één heeft aangetast. In de tijd van Van Heule was er alleen nog aan de meervoudsuitgangen
geknabbeld, maar inmiddels heeft het
proces de meeste woorden op -en wel
bereikt. Er is alleen een restantje van
woorden die niet zo vaak voorkomen of
alleen in relatief plechtige omstandigheden aan hun n zijn blijven vasthouden.
Ook het vermijden van dubbelzinnigheid (heide - heiden) kan er misschien
toe bijdragen dat een woord zijn n behoudt. De ik-vormen hadden tot enkele
eeuwen geleden nog een uitgangs-e (ik
opene) die kennelijk de slot-n nog steeds
beschermt tegen de tand des tijds. Over
honderd jaar zijn die bastions misschien
ook gevallen en is er geen enkel restje
van de standvastige n meer over.
Dat er iets aan het veranderen was,
had Christiaen van Heule dus goed gezien, maar in één ding had hij zich toch
vergist. De neiging om de n te laten vallen na een toonloze e heeft zich in het
Engels noch in het Duits ontwikkeld. Alleen het Nederlands is al eeuwenlang
bezig om de n’en op te eten; dan kun je
toch onmogelijk zeggen dat het in strijd

is “met de aard van de taal”.

Hij wil dat ik de deur open.
Open is niet altijd een uitzondering, en
het komt ook niet doordat het woord
aan het eind van de zin staat. Wanneer
je open als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, kan het best zonder n:
Doe de deur ope(n).
Datzelfde kun je horen bij teken: in de
eerste zin hieronder is het een werkwoordsstam en kan de n niet weg, in de
tweede een zelfstandig naamwoord en
dan kan het wel:
- Hij wil dat ik een huis teken.
- Geef een teke(n).
Waarom zijn deze vormen precies uitzonderingen? Heide zonder n is natuurlijk een bestaand ander woord, maar
dat geldt niet voor christe. Bovendien is
voor sommige mensen ook deken (de
kerkelijke functie) een uitzondering,
terwijl daar op het eerste gezicht geen
verwarring kan ontstaan met een ander
woord, want deke bestaat niet. Aan de
andere kant kan deke natuurlijk wel verwijzen naar de lap wol die sommige
mensen op hun bed leggen.

Oud-directeur Onze Taal
J.G. Smit overleden
Bestuur Genootschap Onze Taal

O

nlangs is in Zeist op 92-jarige
leeftijd oud-uitgever J.G. Smit
overleden. Smit werd in 1983 aangezocht om als adviseur op te treden
voor de professionalisering van het
verenigingssecretariaat van Onze
Taal.
Onze Taal was in 1983 na ruim
vijftig jaar bestaan nog steeds een
vrijwilligersorganisatie, zonder eigen
huisvesting, zonder eigen personeel,
zonder wervingsbeleid en zonder bijvoorbeeld de Taaladviesdienst. Joop
Smit bracht daar verandering in; hij
legde de basis voor de professionalisering van de vereniging. Zijn werk
voor het genootschap zette hij voort
als directeur van 1985 tot 1987 en als
secretaris van het bestuur van 1987
tot 1990.
Wij blijven Joop Smit in dankbaarheid gedenken voor zijn inzet.

r

Raarwoord

Guus Middag komt vaak opmerkelijke
woorden tegen, oud en nieuw. In deze nieuwe
rubriek behandelt hij er elke maand een.

Range
anxiety

I

k kwam het pasgeleden voor het
eerst tegen, op een Engelse website: range anxiety. Het was een
nieuw woord, voor een nieuw verschijnsel: de voortdurend aanwezige
angst bij gebruikers van elektrische
auto’s dat de opgeladen accu niet voldoende stroom bevat om de bestemming te bereiken. Het is de vrees om
stil te komen te staan, ergens, ver van
de bewoonde wereld. En dan? Komen
we dan ooit nog aan?
Mijn eerste gedachte was: hoe zou
die angst in het Nederlands heten – of,
als er nog geen woord voor is, gaan
heten? Actieradiusangst. Leegstroomvrees. Stilstandfobie. Het leek mij een
moderne vorm van vrees. De ridders in
de Middeleeuwen en de oude Grieken
kunnen er nog geen last van hebben
gehad. Maar toen ik er even over
nadacht, zag ik dat dit een nieuwe
variant van een oeroude menselijke
bezorgdheid moest zijn. Eeuwenlang
moet de reiziger zich voor vertrek en
ook onderweg deze vraag hebben gesteld: heb ik voor mijn vervoermiddel
(auto, duikboot, fiets, paard) wel voldoende aan boord (benzine, zuurstofflessen, reserveband, haverzak) om het
einddoel te halen? En heb ik zelf wel
voldoende eten en drinken bij me om
aan te komen? Spreken wij van leeftochtvrees. Teerspijsangst.
Er zitten ook voordelen aan de
nieuwe elektrische auto’s. Ze maken
nauwelijks lawaai. Het is me al een
paar keer overkomen dat er van achteren opeens eentje tevoorschijn schoot.
Nu ben ik een nieuwe fobie aan het
ontwikkelen: de vrees me dood te
schrikken door een onverhoeds opduikende stille e-car. Silence anxiety.
Ze zouden ze een geur mee moeten
geven, net als aardgas. Dan kun je een
auto niet horen, maar wel ruiken aankomen. De geur van paarden, bijvoorbeeld. Of de lekkere lucht van vers
getankte benzine.

Guus Middag
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Aanbiedingen voor lezers
Taaltoerisme

Taal van Toonder

I

n Taaltoerisme por
tretteren taaljour
nalist en Onze Taalauteur Gaston Dorren
en taalkundige Jenny
Audring 53 Europese
talen, van hele kleine
als het Monegaskisch,
het Samisch en het
Luxemburgs tot reu
zen als het Frans, Duits en Engels. De talen
worden niet besproken als dorre systemen
van grammatica en spelling, maar als een
levende vorm van cultureel erfgoed van de
sprekers, die onlosmakelijk verbonden is
met hun volksaard. In ieder stuk wordt in
gezoomd op een vaak verrassend aspect
van de taal, een kenmerkende eigenaardig
heid, zoals het enorme scala aan verkleinen vergrootwoorden van het Italiaans, of de
vele invloeden die het Maltees heeft onder
gaan. In het aprilnummer van Onze Taal
staat een voorproefje uit dit boek.

Toegestuurd voor e 16,–
Taaltoerisme is een uitgave van Scriptum
(gelijmd, 160 blz.). Prijs: € 16,–. België:
€ 20,50. Bestelcode: Taaltoerisme.

Versjes en vertelsels
van Finkers

E

ind vorig jaar
kreeg Herman
Finkers tijdens het
Onze Taal-congres in
Breda de Groenmantaalprijs uitgereikt,
vanwege zijn speelse
omgang met de taal,
en de manier waarop
hij zijn publiek daar
mee op het verkeerde
been weet te zetten (zie voor zijn dankrede
het februari/maartnummer). Dat was voor
uitgeverij Thomas Rap aanleiding om een
selectie te publiceren uit zijn beste confe
rences – de “verzamelde vertelsels” (titel:
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door) – en zijn leukste liedjes
en versjes – de “verzamelde verzen” (titel:
Poëzie, zo moeilijk nie).

Toegestuurd voor e 14,90 / e 17,90
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door en Poëzie, zo moeilijk nie
zijn uitgaven van Thomas Rap (gebonden,
286 resp. 190 blz.). Prijs:  17,90 (vertelsels) /
€ 14,90 (verzen). België: € 22,50 / € 19,50.
Bestelcode: Vertelsels/Verzen.
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O

p 18 mei hon
derd jaar gele
den werd Marten
Toonder geboren,
en dat wordt uitgebreid herdacht.
Terecht, want met
zijn verhalen over
heer Bommel en
Tom Poes heeft hij
onze literatuur en
cultuur verrijkt. En
ook de Nederlandse taal heeft veel moois
aan hem te danken, denk aan woorden als
denkraam en minkukel en uitdrukkingen als
een eenvoudige doch voedzame maaltijd. In
het boekje ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ zijn
vele van die Bommel-woorden bij elkaar ge
zet in een lexicon. Alle woorden en uitdruk
kingen worden verduidelijkt met een citaat.
Het tijdloze boekje is verschenen ter ge
legenheid van Toonders erelidmaatschap
van het Genootschap Onze Taal (in 1995);
het wordt ingeleid met artikelen van o.a.
Jan Wolkers, Kees Fens en Seth Gaaikema.

Toegestuurd voor e 9,95
‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ is een uitgave
van het Genootschap Onze Taal (ingenaaid,
112 blz.). Prijs: € 9,95. België: € 11,50.
Bestelcode: Toonder.

Zoeken op internet

O

p internet is
alles te vin
den, lijkt het soms
wel, maar om het
ook wérkelijk te
vinden moet je wel
goed zoeken. En
door het kolossale
aanbod aan digitale
bronnen is dat niet
altijd even eenvou
dig. Vaak vind je niet wat je nodig hebt, en
soms vind je juist weer veel te veel. Door
slim te zoeken, kun je daar verandering in
brengen. In zijn boekje Eerste hulp bij e-onderzoek legt taaljournalist Ewoud Sanders
uit hoe je met behulp van zoekmachines als
Google doeltreffender kunt zoeken.
Alleen te koop bij Onze Taal. (Zie ook
blz. 126 van dit nummer.)

Toegestuurd voor e 7,95
Eerste hulp bij e-onderzoek. Slimmer zoeken,
slimmer documenteren (ingenaaid, 48 blz.).
Prijs: € 7,95. België: € 9,50. Bestelcode:
Zoeken.

Compacte Schrijfwijzer

J

an Renkema’s
Schrijfwijzer is hét
adviesboek voor het
Nederlands. Gram
matica, spelling, stijl,
interpunctie, het
komt allemaal uitgebreid aan bod.
Deze bestseller is
er ook in een iets
beknoptere en hand
zamere versie: de Schrijfwijzer compact.
Daarin komen dezelfde onderwerpen aan
bod, maar de uitleg is teruggesnoeid tot
de essentie en bovendien zijn de theoretische achtergronden en de oefeningen
achterwege gelaten. Ideaal voor wie direct
aan de slag wil.
De compacte versie van de Schrijfwijzer
wordt niet meer uitgegeven; de laatste
exemplaren zijn nu nog te koop.

Van e 19,95 voor e 12,95
Schrijfwijzer compact is een uitgave van Sdu
Uitgevers (ingenaaid, 263 blz.). Prijs: € 12,95.
België: € 17,45. Zolang de voorraad strekt.
Bestelcode: Schrijfwijzer.

Duitse uitdrukkingen

W

ie de eerste be
ginselen van het
Duits onder de knie
heeft, krijgt vervolgens
al snel te maken met
allerlei typisch Duitse
uitdrukkingen. In het
idioomwoordenboek
Duitse zegswijzen,
spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen
en letterwoorden zijn 1500 gangbare uit
drukkingen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft de
betekenis ervan en de Nederlandstalige
pendant, verduidelijkt het gebruik met een
voorbeeldzin en geeft etymologische in
formatie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, 150 verkortingen en
130 letterwoorden. Bovendien zijn er voor
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek (van de Universiteit Luik) is in
Nederland alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.

Toegestuurd voor e 27,–
Duitse zegswijzen, spreekwoorden, vergelij-
kingen, verkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Caroline Klein is
een uitgave van UCL (gelijmd, 250 blz.).
Prijs:  27,–. België:  31,50.
Bestelcode: Duits.

Taal geregeld

D

e ‘Geregeld’-serie bestaat uit vier boekjes
die onmisbaar zijn bij het schrijven van
een foutloze tekst. Alle delen zijn samenge
steld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.

Familienamen

nie

uw

E

lke familienaam heeft
een verhaal, want ooit
was er een voorouder die als
eerste die naam kreeg – en
die kreeg hij niet voor niets.
In Grammatica geregeld worden
Zo werden mensen wel
zo’n 140 grammaticale termen
genoemd naar hun ouders
uitgelegd, van basisbegrippen als (Jansen), hun woonplaats (Van Delft), hun
‘zelfstandig naamwoord’ tot las beroep (Bakker) of hun hebbelijkheden of
tiger zaken als de ‘bepaling van
eigenschappen (De Lange). In Mijn familiegesteldheid’. Een compact maar compleet
naam, waar komt die vandaan? verklaart de
overzicht van alle woordsoorten en zinsbekende etymoloog en naamkundige Frans
delen. Zeer geschikt voor scholieren, stu
Debrabandere van zo’n negenduizend Beldenten en iedereen die zijn grammaticale
gische en Zuid-Nederlandse namen de oor
kennis wil opfrissen.
sprong en de betekenis. De namen zijn ingedeeld in thematische hoofdstukken over
Leestekens geregeld is een glashel onder meer herkomstnamen, woonplaats
dere interpunctiegids voor het
namen, beroepsnamen, vondelingennamen
Nederlands. De Taaladviesdienst en immigrantennamen. Alle namen zijn
bespreekt hierin tot in de puntjes terug te vinden via een register.
het gebruik van de verschillende
Toegestuurd voor e 27,50
leestekens. Met veel voorbeelden, bruikbare
Mijn familienaam, waar komt die vandaan?
instructies en praktische tips.
Spelling geregeld zet de regels
van de Nederlandse spelling op
een rijtje in een duidelijk, com
pact en compleet overzicht, in
heldere taal zonder overbodige
vaktermen – maar met des te meer voor
beelden.
Tekstvorm geregeld biedt tips en
richtlijnen voor het uiterlijk van
allerlei teksten: van e-mails en
brieven tot persberichten, artikelen en internetpagina’s – dit
boek laat zien waar je aan moet denken,
en in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.

Toegestuurd voor e 11,95 per deel
Vier delen samen: e 40,–
De delen uit de ‘Geregeld’-serie (Sdu Uitgeverij,
ca. 125 blz. per deel) kosten € 11,95 per stuk incl.
porto. België: € 13,50. Bestelcodes: Tekstvorm;
Grammatica; Leestekens; Spelling. De vier delen
samen worden toegestuurd voor € 40,–.
België: € 47,50. Bestelcode: Geregeld-serie.

is een uitgave van Davidsfonds Uitgeverij
(gebonden, 250 blz.). Prijs: € 27,50. België:
€ 33,50. Bestelcode: Familienamen.

En dan nog iets

nie

uw

N

a haar megabestseller
Taal is zeg maar echt mijn
ding heeft schrijfster en caba
retière Paulien Cornelisse
opnieuw een bundeling taal
columns gepubliceerd. In En
dan nog iets doet ze wederom
herkenbare en rake observaties van het taal
gebruik van alledag, met een scherp oog
voor allerlei trends en modieuze eigenaar
digheden. Maar dat niet alleen, want Corne
lisse kijkt ook graag naar wat er achter de
taal schuilgaat: waarom zeggen mensen wat
ze zeggen – en waarom zeggen ze vaak heel
iets anders dan ze bedoelen te zeggen?

Toegestuurd voor e 12,50

Gratis mailnieuwsbrieven

N

aast het tijdschrift Onze Taal geeft
het Genootschap Onze Taal ook een
aantal e-mailperiodieken uit. Iedereen
kan zich er gratis op abonneren.

Woordpost
Wilt u uw woordkennis vergroten of
verdiepen? Dat kan heel goed met
Woordpost, een e-mailnieuwsbrief die
Onze Taal sinds enkele jaren twee keer
per week stuurt aan nu al meer dan
13.000 taalliefhebbers. In Woordpost
wordt telkens een moeilijk of intrigerend
Nederlands woord uit een actueel be
richt besproken: betekenis, uitspraak en
herkomst. Gratis aanmelden kan op
www.woordpost.nl.

Taalpost
Wie op de hoogte wil blijven van wat er
zich op taalgebied zoal afspeelt, kan
eigenlijk niet zonder Taalpost. Al tien jaar
is dat hét elektronische medium voor
actualiteiten over het Nederlands en
andere talen. De redactie (Erik Dams en
Marc van Oostendorp) maakt per week
drie edities vol taalnieuws, tips, oproe
pen en links. Inmiddels heeft Taalpost
ruim 21.000 lezers. Gratis aanmelden:
www.taalpost.nl.

TLPST
Vorig jaar is Onze Taal begonnen met het
uitbrengen van een derde gratis e-mail
nieuwsbrief: TLPST, het jongere zusje
van het fameuze Taalpost. TLPST wordt
speciaal samengesteld voor leerlingen
in de onderbouw van het voortgezet on
derwijs. Het verschijnt aan het einde van
iedere maand (behalve in juli en augus
tus). De taalnieuwtjes, taalweetjes en
taaltips in TLPST zijn heel bruikbaar als
materiaal voor docenten. Gratis aanmel
den: www.onzetaal.nl/TLPST.

En dan nog iets is een uitgave van Contact
(gelijmd, 224 blz.). Prijs: € 12,50. België:
€ 14,–. Bestelcode: Cornelisse.

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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Redactie Onze Taal

Tamtam

Talenstudies op de schop

D

e komende jaren zullen aan Nederlandse universiteiten ongeveer dertig
talenstudies verdwijnen. Ze worden afgeschaft of gaan op in grotere,
algemene opleidingen. NRC Handelsblad meldde dit na een rondgang langs
de universiteiten, en daarna was het groot nieuws. Zelfs The New York Times
besteedde er aandacht aan.
Het inkrimpen en herschikken heeft te maken met het teruglopende aantal
eerstejaars dat zich inschrijft voor een talenstudie, maar ook met de bezuinigingsplannen van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Halbe Zijlstra. Hij vindt dat universiteiten zich meer moeten profileren ten
opzichte van elkaar en dat niet elke instelling alle vakken moet willen geven.
Bij vrijwel alle universiteiten worden opleidingen geschrapt: bij de Universiteit van Amsterdam verdwijnt bijvoorbeeld de studie Roemeens en in
Utrecht de studie Portugees. In Nederland zijn die opleidingen dan niet meer
voltijds te volgen aan een universiteit.

NOS Journaal spreektaliger

V

anaf eind mei zal er meer spreektaal te horen zijn in het NOS Journaal.
Dat meldde de Volkskrant, die de hand wist te leggen op een intern document van de NOS-hoofdredactie. “We schuiven iets meer richting spreektaal
en stappen meer naar de kijker toe”, zo valt daarin te lezen. De “stijve krantenkoppen als headlines” moeten plaatsmaken voor “normaal Nederlands”.
Ook moet het “menselijker”. De NOS hoopt met de metamorfose een breder
publiek te bereiken.
Ook de Nederlandstalige openbare omroep voor radio en televisie in België
– de VRT – werkt aan nieuw taalbeleid: de omroep wil de standaardtaal blijven gebruiken, maar die mag meer schakeringen bevatten, aangepast aan het
programmagenre, de sprekersrol en het medium.

Het NOS Journaal
wordt spreektaliger.

Woorden sterven sneller uit

W

oorden raken de laatste twintig jaar sneller in onbruik dan voorheen.
Dat blijkt uit Italiaans onderzoek naar de frequentie van Engelse,
Spaanse en Hebreeuwse woorden in teksten uit de periode 1800-2008 die
gedigitaliseerd zijn door Google.
Als mogelijke oorzaak noemen de onderzoekers van het Institute for
Advanced Studies te Lucca het gebruik van de spellingcontrole. Die keurt
nieuwe of weinig voorkomende woorden af en ontmoedigt daarmee het
gebruik ervan. Ook hebben mensen een voorkeur voor kortere woorden:
X-ray heeft het in het Engels bijvoorbeeld gewonnen van roentgenogram en
radiogram.
Verder blijkt uit het onderzoek dat nieuwe woorden (vooral uit de hoek
van de technologie) de laatste twintig à dertig jaar sneller geaccepteerd raken
dan vroeger, en dat ongeveer veertig jaar na het ontstaan van een nieuw
woord duidelijk is of het blijft voortbestaan of niet.
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Geen hogere
erkenning
Nedersaksisch

H

et Nedersaksisch, de streektaal die
wordt gesproken in onder andere Groningen, Drenthe en Overijssel, zal niet erkend worden als streektaal onder deel III
van het Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden. Dat
schrijft minister Spies van Binnenlandse
Zaken in een brief aan Rein Munniksma,
bestuurlijk voorman van de Nedersaksische
regio.
Op dit moment is het Nedersaksisch
(net als het Limburgs) al wel erkend op
grond van het Handvest, maar alleen onder
deel II, wat weinig méér inhoudt dan die
erkenning op zich. Erkenning volgens deel
III (zoals het Fries al jaren heeft) betekent
dat de Nederlandse overheid zich onder
andere verplicht radio- en tv-uitzendingen
in de streektaal te subsidiëren. De extra
administratieve, financiële en andere lasten
die deel III met zich meebrengt, waren
voor Spies een belangrijke overweging bij
haar besluit.

En verder:
Klare Taal Op 30 maart was de laatste regulie
re aflevering te horen van Klare Taal, een weke
lijks radioprogramma van de Wereldomroep
over de Nederlandse taal. Het programma is
– samen met vele andere Nederlandstalige
programma’s – wegbezuinigd. Op 10 en 11 mei
wordt er met een speciale uitzending afscheid
genomen.
Taalkunde Olympiade Bas Wullems uit Goes
heeft de Taalkunde Olympiade 2012 gewon
nen. De vier beste deelnemers van de wed
strijd voor middelbare scholieren vertegen
woordigen Nederland tijdens de Internationale
Taalkunde Olympiade in augustus in Slovenië.
Taalbijles Ook dit jaar klagen hogescholen
weer over de geringe taalvaardigheid van hun
studenten. De hbo-instellingen in de grote
steden zien zich genoodzaakt met speciale
taalprogramma’s het niveau te verbeteren.
Genieten Brusselse anderstaligen vinden
genieten het mooiste Nederlandse woord. Dat
maakte Bru-taal, het Brussels netwerk voor
Nederlandse taalstimulering, onlangs bekend.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.

Frank Jansen

Hom of kuit

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

e veel kinderen krijgen geen kans
op een schoolcarrière die recht
doet aan hun talent doordat ze
de Nederlandse taal niet beheersen. In
zijn rede ‘Mijn idee voor Nederland’
presenteerde de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher onlangs een pakket van maatregelen om aan deze misstand een einde te maken. Een belangrijke rol speelt daarbij de ‘voor- en
vroegschoolse educatie’ (vve). Asscher
sluit niet uit dat ouders die hun kinderen de vve onthouden, uiteindelijk een
boete opgelegd krijgen. Is dat een verstandig plan?

Voorstander

Asscher schetst een dramatisch beeld
van de gevolgen van de zogeheten ketenmigratie, het verschijnsel dat de kinderen van immigranten een huwelijkspartner kiezen uit het land van hun ou-

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 137)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
c. confisqueren
c. Delfts blauwe tegel
b. mee-eter
b. pH-waarde
c. van adellijken huize

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
c. zware vrouw
c. de baas spelen
a. Japanse afstandsmaat
a. interval van zes tonen

C. Zoek de fouten
1. zal, naar verluidt, tweedegeneratiebiobrandstoffen of biobrandstoffen van de tweede
generatie
2. landbouwpercelen, bv’s, in beslag genomen,
financieringsbehoeften
D. Extra
Achterhoeks, Twents, Drents en Gronings
vallen onder het Nedersaksisch, dat behalve
in het oosten van Nederland ook in het
noorden (en westen) van Duitsland wordt
gesproken.

Boete voor peuters die niet
naar de voorschool gaan?
ders. Het nieuwe gezin spreekt dan de
taal van die huwelijkspartner: de taal
uit het land van herkomst. Bijgevolg
spreken de kinderen uit die huwelijken
vaak even slecht Nederlands als echte
immigranten. Zo blijven we aan de
gang met inburgeren. Erger is dat die
kinderen geen kans hebben op een goede scholing. Wie maar honderd Nederlandse woorden kent, zal het waarschijnlijk niet eens lukken om succesvol
de basisschool af te ronden, laat staan
het vwo. Kan Nederland het zich veroorloven zo veel talent onbenut te
laten?
Daarom wil Asscher onder meer dat
ouders al op het consultatiebureau contact hebben met een leerplichtambtenaar, dat schoolhoofden serieuze intakegesprekken met ouders houden en vooral dat de kinderen heel vroeg, op de
leeftijd van twee en een half jaar, naar
de vve gaan. Het onderwijs op de vve
zal veel inspanning en moeite vergen,
maar er is nu eenmaal geen gemakkelijkere oplossing. Als ouders weigeren
mee te werken, moeten we kiezen voor
het kind en hen via een boete corrigeren. Wie niet horen wil, moet maar
voelen.

Tegenstander

Asschers doel is onmiskenbaar nobel,
maar gaat deze enorme inspanning ook
werken? In elk geval is er iets in te
brengen tegen de visie op taal die uit
het plan spreekt. In de eerste plaats gebruiken zeer jonge kinderen taal vooral
om de wereld te leren begrijpen. Ze krijgen door de taal als het ware vat op hun
omgeving. Wélke taal dat is, maakt niet
veel uit, als de kinderen maar de kans
krijgen om zo veel mogelijk te spreken.

Daaruit volgt dat het nut van een specifieke taal, zoals het Nederlands, in deze
fase gauw overschat wordt.
Daar komt een ander bezwaar bij.
Asscher heeft een bij uitstek instrumentalistische visie op het verwerven van
een tweede taal. Het Nederlands, zo
lijkt hij te denken, is zoiets als een
bezem die een immigrant op straat
vindt. Hij pakt hem op, kijkt hoe anderen ermee bezemen en voortaan bezemt
hij enthousiast zelf. Er zijn mensen die
een nieuwe taal zo opvatten. Maar
het zou kunnen dat de gezinnen waar
Asscher de vve voor bedoeld heeft, een
andere opvatting hebben over taal – en
dan vooral onze taal. Misschien zien ze
het Nederlands als een symbool van het
niet-eigene, als iets wat hen bedreigt.
De weigering om het kind naar de vve
te laten gaan, is dan geen incident of
gevolg van gebrek aan informatie. Het
past juist in de opvoeding. Zo’n fundamentele instelling verander je niet met
een boete.
Wat vindt u ervan?
Moet er een boete
komen voor ouders die
hun peuter niet naar
de voorschool sturen?
Geef voor 22 mei uw mening op onze
website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Boete
voor peuters die niet naar de voorschool gaan’ of ‘Geen boete voor
peuters die niet naar de voorschool
gaan’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. In het volgende nummer de

uitslag.

Uitslag vorige stemming
Is het nodig dat sprekers afleren hun taal te doorspekken met eh’s? Dat was de vraag
vorige keer, en uw reactie liet niets te raden over: ja, dat vindt u heel hard nodig. Van de
328 inzenders zouden er 245 – dat is 75% – graag zien dat (professionele) sprekers hun
ge-eh beteugelen. De 83 overigen, 25%, ergeren zich er niet zo aan, of vrezen dat een
grote aandacht voor eh ten koste zal gaan van de aandacht voor belangrijkere zaken,
zoals de inhoud.
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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).

Elk hebben
Frank Pluijmers - rotterdam

A

l enige tijd is er op alle tv-zenders een
reclame te zien van Nespresso, waarin
George Clooney en een mooie mevrouw

per ongeluk hun koffers hebben verwisseld.
Het is een ‘internationaal’ filmpje, met on
dertiteling in het Nederlands. En, in een
handschriftlettertje voor de persoonlijke
noot, tegen het einde ook een boventite
ling: “Elk van onze Grand Cru’s hebben hun
eigen karakter (…)”.
“Elk hebben hun karakter”? Schijnbaar
had het internationale reclamebureau geen
Nederlandse grammatica voorhanden.
Maar waarom wordt deze reclame zo al
zeker drie maanden uitgezonden?

Sleutelvervuiling
Ineke van der Kleij - Apeldoorn

T

George Clooney in de reclame voor Nespresso

ijdens een vergadering van een bewo
nerscommissie met een woningbouw
corporatie hoorde ik het woord sleutelvervuiling. Een van de leden van de commissie
vroeg een extra sleutel van een centrale
deur. Het antwoord was: “Nee, dan ont
staat er sleutelvervuiling.” Oftewel: Jantje
leent de sleutel uit aan Pietje, die raakt hem
kwijt, er worden kopieën van gemaakt, etc.
Een duidelijk woord, vind ik, maar mooi?

Gemeente
Gerrit van der Meij - Den Haag

S

inds vorig jaar heeft het woord gemeente
er een nieuwe betekenis bij gekregen.
De regering en de Staten-Generaal hebben
zichzelf bij de opname van de Caribische
BES-eilanden in Nederland aangepraat dat
elk van deze drie eilanden een ‘gemeente’
is. Vooral voormalig minister Donner hoor
de ik vaak spreken over ‘gemeente’, bij
voorbeeld in tv-journaals. Sindsdien wor
den deze eilanden zelfs in kwaliteitskranten
als NRC Handelsblad en Trouw stelselmatig
als ‘gemeente’ betiteld. De desbetreffende
wetteksten vermelden echter expliciet dat
de BES-eilanden geen ‘gemeenten’ zijn,
maar ‘openbare lichamen’.
De bestuursvorm is ook anders: BESeilanden worden elk door een soort land
drost bestuurd, en niet door een gemeen
teraad plus burgemeester, zoals het geval
zou zijn bij een gemeente. Door de eilanden
toch als gemeente te betitelen wordt dat
begrip gedevalueerd van een bestuursvorm

tot een geografisch begrip.

Grand Cru’s.

Gesignaleerd
Verkwent
Arjan Ros - Ede

G

eweldige taalvondst deze week: ik
kreeg een e-mail van een oom van mij
waarin hij het woord verkwent gebruikt voor
frequent, in de zin: “(…) welke zeer verkwent
opa en oma met een bezoek vereerde.”
Verkwent voor frequent. Zo raar is het
niet; we zeggen ook pers terwijl de Engel
sen press gebruiken. In de taalkunde heet
dit verschijnsel ‘r-metathese’, waarvan in
onze taal veel voorbeelden te vinden zijn. Ik
had verkwent nog nooit zo geschreven zien
worden; even gegoogeld en wat blijkt? Er
zijn meer mensen die verkwent schrijven.
Prachtig.

Zonder veel erg
M. Hazelhoff-Sauter - Keerbergen (belgië)

H

et is mij opgevallen dat de laatste tijd
in het nieuws op de VRT en zelfs in De
Standaard steeds vaker de uitdrukking zonder veel erg gebruikt wordt in de betekenis
‘zonder veel nadelige gevolgen’. Bijvoor
beeld: “Een grote werfkraan viel om. Arbei
ders die aan een appartementswoning
werkten, kwamen er zonder veel erg vanaf.”
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Ook opvallend is dat in Vlaanderen
tegenwoordig alles “uitklaart”, zelfs het
weer klaart niet meer ‘op’ maar ‘uit’! Raar
maar waar.

schrift. Maar of hij het echt zo heeft gezegd?
Mij is het in ieder geval weleens gebeurd dat
iemand mij ‘corrigeerde’ bij de woorden
‘gemeend te moeten’.

Gemeend

‘Wees niet getreurd’

F. Houtman - Berg en Dal

Ivo Bouwmans - Delft

E

B

en uitdrukking die me al enige tijd be
zighoudt, is ‘wij hebben gemeend te
moeten …’, die door veel sprekers geredu
ceerd wordt tot ‘wij hebben gemeend te …’
Bijvoorbeeld: “In verband met bezuinigin
gen hebben wij gemeend een reorganisatie
door te voeren.” Men bedoelt: ‘er wordt be
zuinigd; wij zijn dan ook van mening dat wij
een reorganisatie moeten doorvoeren’. Dat
is een glasheldere uitspraak: de bezuinigin
gen maken de reorganisatie noodzakelijk.
Nu wordt het moeten weggelaten. Dan luidt
de mededeling: ‘wij zijn van mening dat wij
een reorganisatie doorvoeren’. Weet men
dan nog wel wat men aan het doen is?
Zelfs een erkende taalvirtuoos als Her
man Finkers zegt het zo: “Uiteraard ben ik
zeer vereerd dat men, door welk misver
stand dan ook, heeft gemeend mij de Ubbo
Emmiuspenning 2011 toe te kennen.” Al
thans, zo heb ik het gelezen in een tijd

egin 2003 las ik het voor het eerst, in een
studentenblad: “Wees niet getreurd.”
Hè? Wát? Je kunt treuren, je kunt bedroefd
zijn, maar je kun toch niet ‘getreurd zijn’? Ik
heb het meteen gegoogeld: er waren 194
internetpagina’s met deze uitdrukking erin.
Niet echt veel dus. Maar in de loop van de
tijd nam het aantal gestaag toe. Eind 2004
waren er al ruim duizend pagina’s met deze
ongrammaticale, maar blijkbaar aanstekelij
ke uitdrukking. In 2009 werd de 10.000grens gepasseerd, en op dit moment kent
Google meer dan 250.000 pagina’s waar
iemand ons gebiedt niet getreurd te zijn:
ruim 1200 keer het aantal van 2003. Ter ver
gelijking: sinds het jaar 2000 groeide het
totaal aantal webpagina’s in Googles archief
met ‘slechts’ een factor 50. De uitdrukking
is zich een vaste plaats in onze taal aan het
verwerven. Maar wees niet geklaagd: zo

blijft er tenminste iets te signaleren.

Raymond Noë

InZicht

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

Joast Halbertsma

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

B

ijna niemand kent nog de Friese dominee, schrijver en taalkundige Joast Halberts
ma (1789-1869), maar in ‘De kanon fan de Fryske skiednis’ wordt hij “Mister Frys
lân” genoemd. Dat komt doordat hij zo veel heeft gedaan voor de Friese taal en
cultuur. In een tijd dat het door de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden (in 1815)
definitief gedaan was met de autonomie van Friesland, begon Halbertsma met het vast
leggen van oude verhalen, versjes en rijmpjes, en het bestuderen van de Friese taal.
Bovendien verzamelde hij van alles wat Fries was – zijn ‘oudheidkundig kabinet’ vormde
de basis voor het Fries Museum in Leeuwarden. Hij had contacten met vooraanstaande
schrijvers en wetenschappers in binnen- en buitenland, en stortte zich ook nog op het
samenstellen van een wetenschappelijk Fries woordenboek. Dat Lexicon Frisicum bleef
onafgemaakt, maar het vormde wel de basis voor het Wurdboek fan de Fryske taal, dat
eind vorig jaar is gepresenteerd.
De laatste jaren wordt er veel geschreven over Halbertsma. Nog vorig jaar verscheen
er een boek over zijn betekenis als lexicograaf, in 2009 een dissertatie over zijn plaats in
de Europese taalkunde van zijn tijd, en er staat een biografie op stapel. En onlangs zag
nóg een boek over Halbertsma het licht: Tussen Hemsterhuis en Grimm, van de in 2009
overleden Anthonia Feitsma – hoogleraar Friese taalkunde in Amsterdam en gedreven
pleitbezorger van de Friese taal en cultuur.
In twaalf artikelen geeft het boek een beeld van het taalkundige gedachtengoed van
Halbertsma. Hij was opgeleid in de achttiende-eeuwse, op de klassieken gerichte tradi
tie van de invloedrijke hoogleraar Hemsterhuis (1685-1766), maar nam gaandeweg
steeds meer moderne ideeën over uit het buitenland, waar de historisch-vergelijkende
taalkunde opgang maakte. Vooral het werk van de Duitser Jacob Grimm (1785-1863, ook
bekend van de sprookjes) was van invloed op Halbertsma. Deze ontwikkeling van oude
naar nieuwe taalkunde is terug te zien in Feitsma’s wetenschappelijke artikelen (in het
Fries, Nederlands, Duits en Engels), die verschillende periodes en aspecten uit Halberts
ma’s werk beschrijven, van zijn belangstelling voor het oude Fries tot zijn contacten en
discussies met Europese taalkundigen.

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.

Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige is een uitgave van Afûk en kost
€ 25,– (gelijmd, 298 blz.). Bestellingen: www.afuk.nl. ISBN 978 90 6273 895 3



Ta alfo u t en

Waar taal gebruikt
wordt, worden taalfou
ten gemaakt, maar de
gemakzuchtige houding
waarmee taalgebruikers
die afdoen als onbelang
rijk – ‘Je snapt toch wat
ik bedoel’ – is tekst
schrijver-redacteur San
der Ruijsbroek een doorn in het oog. Om de
uit deze houding voortvloeiende “verrom
meling van de taal” aan de kaak te stellen,
verzamelde hij in Tampasta en nazi goreng
honderden foto’s en screendumps van taal
fouten die hij in de media en in het straat
beeld heeft aangetroffen. Dat zijn soms
taalfouten die een glimlach oproepen, zoals
kroepoep en bootschapentas, maar voor een
groot deel ook alledaagse spelfouten, zoals
centum, opstakels en berijkbaar, en allerhan
de d/t-fouten. Alle missers en uitglijders,
veelal afkomstig van bedrijven of instanties,
zijn van een kort commentaar voorzien.



Ta a l- e n s ti j l a dv i e s

Friederike de Raat was
drie jaar hoofd eindre
dactie van NRC Handelsblad en Nrc.next, en
de “hilarische, vreselij
ke, onnodige en on
verwachte” fouten die
ze in die periode bij
haar werk tegenkwam
inspireerden haar tot
het schrijven van Hoe
bereidt je een paard?,
een handzaam boekje waarin een aantal
taal- en stijlregels weer eens op een rij
worden gezet. In het boekje richt De Raat
zich op journalisten en anderen die stuk
ken en stukjes moeten schrijven, en geeft
ze hun ook tips mee. Onderwerpen die
aan bod komen, zijn onder meer koppel
tekens, apostrofs, kommagebruik, clichés,
“verhaspeldingen”, verkleinwoorden,
vrouwelijke functienamen, ‘als en dan’,
afbrekingen en onnodig Engels.



Ta a lco lu m n s

De Vlaming Geert
Stadeus is hoofdredacteur van de bekende
Snoecks-jaarboeken,
maar hij schrijft ook
over taal en taalge
bruik, op straat en in
de media. Hij doet dat
in columns van een
paar regels tot een paar bladzijden, die
nu zijn gebundeld in Ja tarara en andere
riteiten.
Stadeus’ toon is licht: nieuwe ontwik
kelingen voorziet hij van goedmoedig
commentaar, en als hem iets ergert,
bromt hij er wat over en stapt over op het
volgende onderwerp. De onderwerpen
variëren van Twitter en Engelse scheld
woorden en tv-taalspelletjes tot reclame
en Opperlands en de taaltheorieën van
Willem Hietbrink.
Ja tarara en andere riteiten. Een spitsvondig en
vernuftig boek over taal, haar kronkels, haar pro-

Tampasta en nazi goreng. Spel- en taalfouten in

Hoe bereidt je een paard? En andere onuitroeibare

blemen, haar klieverij, voor dagelijks gebruik en

professionele communicatie is een uitgave van

taalfouten is een uitgave van Nieuw Amster

misbruik is een uitgave van Van Halewyck en

Eburon en kost € 18,– (ingenaaid, 176 blz.).

dam en kost € 10,– (gelijmd, 112 blz.).

kost € 14,90 (gelijmd, 208 blz.).

ISBN 978 90 5972 549 2

ISBN 978 90 468 1263 1

ISBN 978 904 6131 074 3
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E-le arn i n g -le xi co n

E-learning, oftewel on
derwijs via de computer,
is een jong vakgebied,
dat volop in de belang
stelling staat. Vrijwel
geen ontwikkelaar van
onderwijsmethodes of
hij maakt er wel gebruik
van, en de ontwikkelin
gen gaan snel. De e-learningbranche be
dient zich ook van een specifiek jargon, dat
nu voor (aankomende) leerkrachten en an
dere belangstellenden wordt beschreven
in Lex-e-learn. Dit boek verklaart in vrij uit
voerige lemma’s 274 vooral Engelse e-lear
ningwoorden, zoals avatar, compliancy,
geocoaching, pixel, plug-in, progress bar, webenhanced en zippen. Eventuele Nederlandse,
Franse en Engelse equivalenten worden ook
vermeld.
Lex-e-learn. Lexicon voor e-learning van Caroline
Stockman e.a. is een uitgave van Acco en kost
€ 25,– (ingenaaid, 335 blz.).
ISBN 978 90 334 8886 3


Ki nd eren d i e n i e t pr at e n

Selectief mutisme is het
verschijnsel dat jonge
kinderen in bepaalde
situaties niet willen pra
ten, terwijl ze het heel
goed kunnen. Psycho
loog Max Güldner be
schrijft in Selectief mutisme bij kinderen wat de
oorzaken zijn, en wat je eraan kunt doen.
Het boek is bedoeld voor ouders, leerkrach

In Basisbegrippen fonetiek en fonologie worden
Selectief mutisme bij kinderen. Als een kind soms niet
de belangrijkste begrip
praat is een uitgave van Lannoo en kost € 17,99
pen en termen uit beide
(ingenaaid, 104 blz.). ISBN 978 94 014 0036 7
domeinen uitgelegd
voor “al wie grondig
 Arg u m e nt e r e n vo o r j u r i s t e n
kennis wil maken met
“Argumenteren is een van
de verschillende aspecde belangrijkste instru
ten van het ‘gesproken
menten in de gereed
Nederlands’”. Het boek vereist geen specia
schapskist van de jurist”, le voorkennis.
Basisbegrippen fonetiek en fonologie van Hans
aldus neerlandicus Wil
Smessaert en Wivine Decoster is een uitgave van
lem-Jan van Gendt en
Acco en kost € 42,– (ingenaaid, 290 blz.).
jurist-filosoof Ron Ritzen.
ISBN 978 90 334 8576 3
In Gewogen betogen ver
schaffen zij helderheid in
 Dys l e x i e b i j j o n g vo lwa ssenen
de complexe juridische argumentatieprak
Jonge kinderen met dys
tijk, aan de hand van voorbeelden uit juridi
lexie krijgen de laatste
sche teksten als pleidooien en bezwaarschrif
jaren veel hulp en aan
ten. Daarbij wordt vooral aandacht besteed
dacht, maar voor jong
aan de vraag hoe je kunt bepalen wát je moet
volwassenen – jongeren
zeggen, en vervolgens hóé je dat moet zeg
vanaf een jaar of zestien
gen. Logische, psychologische en juridische
– geldt dat veel minder.
valkuilen komen ook aan bod. Het boek is zo
In die leeftijdscategorie
wel bedoeld voor juristen met weinig kennis
wordt de stoornis ook
van argumentatieleer als voor neerlandici die
minder makkelijk onderkend. Om dit pro
juridisch weinig onderlegd zijn.
Gewogen betogen. Juridisch argumenteren in de
bleem gericht onder de aandacht te bren
praktijk is een uitgave van Coutinho en kost € 26,– gen bij hulpverleners, studenten, weten
(ingenaaid, 224 blz.). ISBN 978 90 469 0274 5
schappers en anderszins geïnteresseerden,
laat Jongvolwassenen met dyslexie twaalf
 Spr a ak b eg r i ppe n
experts aan het woord over de problema
De menselijke spraak wordt bestudeerd in
tiek en achtergronden van dyslexie bij de
twee studiegebieden: de fonetiek (die de fy 16+’ers, het diagnosticeren en het behande
sieke productie, transmissie en perceptie van len ervan, en de begeleiding in de dagelijk
spraak tot onderwerp heeft), en de fonologie se werk- of studieomgeving van de dyslecti
(die bestudeert hoe we betekenis toekennen ci. Het boek besteedt ook aandacht aan het
aan spraak: klanken, intonatie, klemtonen).
dyslexiebeleid van de Vlaamse en Neder
landse overheid.

ten en hulpverleners die met selectief mutis
me te maken hebben.

Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk onder redactie

Taalpuzzel

van Astrid Geudens e.a. is een uitgave van Acco
en kost € 32,50 (ingenaaid, 295 blz.).

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

ISBN 978 90 334 7927 4

D

eze maand een ‘toevoegpuzzel’. Bij
elk van de woorden hiernaast kan
aan de voorkant een letter worden toegevoegd, zodanig dat er weer een goed
woord ontstaat. Achter elkaar gelezen
vormen de nieuwe beginletters – indien
juist ingevuld – een woord.
Wilt u meedingen naar de maandprijs, stuur dit woord dan voor 15 mei
naar puzzel@onzetaal.nl of naar Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag (o.v.v. ‘Taal

puzzel’).
De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie
spellen, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld
door spellenfabrikant Goliath. De winnaar
van de puzzel uit het aprilnummer is Kim van
Winsen uit Zwijndrecht. De oplossing was:
geen woord over de grens spreken.

1

_ elanden

2

_ etterbak

3

_ pruimen

4

_ etmaal

5

_ soleren

En verder
 Juf Jannie – Letters leren lezen. App voor
kinderen vanaf vier jaar, waarmee ze letters
kunnen leren herkennen (kijken en luiste
ren). Prijs: € 1,49. Meer informatie:
www.jufjannie.nl.

Ag e n da

6

_ ankeren

7

_ aslijn

8

_ tomen

9

_ immer

9 mei, Leeuwarden. Grut Frysk Diktee.
30 mei, Leiden. Themamiddag ‘Neder
lands buitengaats’. Lezingenprogramma
over de sporen die de Nederlandse taal in
de wereld heeft achtergelaten.
 31 mei, Driebergen. Tekstnetwerken
2012, het tweejaarlijkse netwerkevent van
Tekstnet, de beroepsvereniging voor tekst

schrijvers.

10

_ immer

Voor meer informatie en meer evenementen




zie www. onzetaal.nl/agenda.

146

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 5

Secretariaat Onze Taal

Foto: Ruud de Groote

Jaarvergadering
Onze Taal

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

O

p dinsdagavond 5 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 2011
Jaarverslag 2011
Financieel verslag 2011
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuurssamenstelling:
aftredend en herkiesbaar:
- drs. L. (Leo) Voogt
statutair aftredend en niet-herkiesbaar:
- drs. J.H.J. (Jan) Luif
- mr. E.J. (Ernst) Numann
- G.F. (Geert) Raateland
- H.S.W. (Henny) Stoel
aftredend en niet-herkiesbaar:
- drs. M.I. (Mieke) van der Weij
het bestuur draagt voor benoeming
voor:
- dr. E. (Els) Elffers
- mr. G.C. (Gert) Haverkate
- prof. dr. C. (Carel) Janssen
PAUZE

8. Rondvraag
9. Voordracht ‘Tien jaar taal in het
nieuws’, over verleden en toekomst
van Taalpost, door Marc van Oostendorp, redacteur van Taalpost
10. Sluiting
Het jaarverslag en het financieel verslag
2011 alsmede de overige vergaderstukken
zijn een halfuur voor aanvang van de vergadering op de plaats van de jaarvergadering voor bezoekers beschikbaar. De
vergaderstukken zijn vanaf 15 mei ook
in te zien op het secretariaat van het
Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a
in Den Haag.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd bij
de jaarvergadering aanwezig te zijn. 

Naam Jan M.L. Bosmans.
Woonplaats Antwerpen.
Geboren 6 juli 1955, op de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden.
Beroep Röntgenarts.
Partner, kinderen Frieda Mast, huisarts. Zoon Steven (28), burgerlijk ingenieur-architect, en dochter Kristien
(25), master in de filosofie en kunstenares.
Opleiding Geneeskunde in Gent en
Antwerpen (1981). Röntgenarts
(1990). Doctor in de medische wetenschappen (2011) met een proefschrift
over het radiologieverslag.
Hobby’s/vrije tijd Welke vrije tijd?
Koken voor mijn vrouw die op weekdagen pas rond tien uur thuiskomt,
lezen en schrijven, klussen in ons huis
in de Thiérache, Noord-Frankrijk.
Onze Taal-lid sinds 1996.
Waarom werd u lid? Ik heb een passie voor alle talen en ben smoorverliefd op het Nederlands.
Andere tijdschriften Lembas, Humo,
Eos, Scientific American, National Geographic. En natuurlijk vakliteratuur.
Krant De Vlaamse kranten De Standaard en ’s zaterdags De Morgen. De
sites van de Volkskrant, AD, Le Monde,
The International Herald Tribune …
als er op iGoogle of de sites van mijn
eigen kranten links naartoe staan.
Televisieprogramma De quiz De
Canvascrack. Nieuws, historische
documentaires en wetenschap. Dalziel
and Pascoe, Midsomer Murders, Sherlock. Af en toe een film. Ik kijk nooit
naar enige commerciële zender.
Radioprogramma Geen voorkeur
voor programma’s, wel voor zenders.
Actualiteit op Radio 1, klassiek op
Klara. Soms Radio 5 Nostalgia, op
de middengolf. Bij sport of reclame
gaat de radio meteen op een andere
zender.
Boek Ik ben sinds mijn dertiende een
Tolkienfan. Verder: alles van Eco maar
vooral De slinger van Foucault. Murakami. Daarnaast vooral non-fictie
(wetenschap, geschiedenis, taal). Ahaerlebnis: Het einde van de standaardtaal, van Joop van der Horst.

Website Taalunieversum.org.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ natuurlijk!
Wat zelden? Ik lees Onze Taal van a
tot z.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Etymologie.
Welke niet zo? Ik heb het moeilijk
met artikelen waarin taalkundigen
het reuze-interessant vinden dat de
standaardtaal verbrokkelt.
Favoriete Onze Taal-artikel ‘Vondel
voor beginners’ in het decembernummer van 2011.
Aantrekkelijkste taaltrend De
schuchtere renaissance van het
Latijn.
Ergerlijkste taaltrend Alle trends die
maken dat het Nederlands in Nederland en Vlaanderen evolueert tot twee
verschillende talen.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Voortdurend. Mijn vrouw
wordt er gek van.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Ik blijf aardrijkskundige
namen ‘klassiek’ schrijven als ik vind
dat we buigen voor andere talen; Congo moet Kongo blijven, Sudan Soedan.
Maar consequent ben ik niet.
Beste taalgebruiker In Nederland
Adriaan van Dis, in Vlaanderen Geert
van Istendael.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? De ondertiteling van Vlaamse programma’s in
Nederland verbieden en vice versa.
Lelijkste woord Goesting.
Mooiste woord Verlangen. Het eindeloze uitdijen van dat prachtige

woord.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: Hedda Stubbe

Heeft de postbode u deze kaart bezorgd?
Neem hem dan mee, u ontvangt van ons uw
tweede kopje koffie gratis (max 4 personen).
Ansichtkaart restaurant Dwingeloo

Tom Dragstra wil zo
hoog mogelijk fluiten
De Trompetter (over de ambitie van een jonge scheidsrechter)
Slogan buurtsuper

Bankkaart verloren,
gestolen of ingeslikt?
Bel onmiddellijk naar Card Stop.
Advertentie op internet

Bij de familie Eggen-Koopstra kun je getuige zijn van vrolijk
springende koeien die na de winter weer de wei in gaan en
meedoen aan een speurtocht door stallen en hooischuren.
Nieuwe Ooststellingwerver

Eten van vrouwen beter voor milieu
AD

Verwacht wordt dat de stremming
nog de hele ochtend duurt. Reizigers
wordt aangeraden om te reizen.
NOS Teletekst

Minder brokken door
ontbijtpap

Foto: Jan-Willem Kunnen - Almere

De organisatie achter de Olympische Zomerspelen van 2012
(…) geeft sinds kort bouwvakkers die in het olympisch dorp
aan het werk zijn pap als ontbijt om hun bloedsuikerspiegel
op peil te houden. Het aangepaste ontbijt leidde daadwerkelijk tot minder ongevallen.
Leeuwarder Courant

De Wandklok Maxie is een
stijlvolle en tijdloze klok
van het gerenommeerde
klokkenmerk Karlsson.
Advertentie in de NCRV-gids
Praxis, Amsterdam

Storing bij KPN – alarmnummer 112 uur onbereikbaar
NRC Handelsblad

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

6
2012

Een goede naam
voor de betere
boekhandel
‘Sukkels dat jullie zijn!’
Gescheld onder de loep gelegd
Als je taalknobbel niet werkt
Bevestigen noch ontkennen
Wat betekent het écht?

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 en Woordspot
Zie www.woordpost.nl en
www.woordspot.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 32.000) 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
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John R. Searle (blz. 169)
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Nou Moe!?, Bladzij 20,
Wolkewietje
Een goede naam voor de betere boekhandel

Foto’s: Saskia Aukema, René Hesselink, Raymond Noë

Het gaat niet goed met de boekwin
kels. Ze lijken het te moeten afleggen
tegen de webshops en het opkomende
e-book. Gaan met die winkels ook
allerlei opmerkelijke namen verloren,
zoals Deur der Hoop, De Rooie Rat en
De Koperen Tuin? Een inventarisatie.

Jaap Meijers
freelancejournalist en docent webschrijven

Josine Schuilenburg
voormalig boekverkoopster; docent aan
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

E

en geluk bij een ongeluk: door
het failliet van Selexyz krijgen
de aangesloten boekhandels
een mooiere naam. Ze raken dat lelijke
Selexyz kwijt, en achter de bestaande
namen komt nu De Slegte te staan. Het
is de vraag of bijvoorbeeld Donner De
Slegte nu zo mooi is, maar de winkels
klinken in ieder geval niet meer als een
derderangs werving-en-selectiebureau.
De naam Selexyz, bedacht door het
Amsterdamse namenbedrijf Globrands,
zou om drie redenen goed passen bij
een boekhandel: de associatie met het
woord selectie staat voor het assortiment
aan boeken, de uitgang xyz staat voor
de letters van het alfabet, en het woord
selexyz zou prikkelend zijn door de associatie met sexy. Ook als je aanneemt dat
de consument deze associaties herkent,
kun je je afvragen of een sexy naam
meer boeken doet verkopen.
Er zijn veel boekwinkels met degelijke maar saaie namen: De Boekenmarkt,
Boek en zo, Bruna, Standaard of The
Read Shop. Zijn er ook boekwinkels met
leuke, grappige, mooie, bijzondere of
152
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sprekende namen?, vroegen wij ons af:
namen die iets zeggen over de geschiedenis van de winkel, over de eigenaars
of de collectie. En verdwijnen die nu
veel winkels het niet meer redden?


I n d e wo l k e n

Het is net als in de meeste binnensteden: als je voorbij de grote ketens
kijkt, dan zie je ineens leuke winkeltjes.
Winkels bijvoorbeeld die hun liefde
voor het boek uitdrukken door zich te
noemen naar een schrijver, een titel of
een bekend personage: Het Verboden
Rijk in Roosendaal en Oosterhout naar
een roman van Slauerhoff uit 1932, De
Stille Kracht in Nuenen naar het boek
van Couperus (1900) en De Koperen
Tuin in Goes naar een boek van Vestdijk
uit 1950. In Hoevelaken zit ’t Laakmannetje, dat ook een figuur is in een sage
rond de kasteelheer van Staverden.
Antiquariaat Hinderickx en Winderickx is vernoemd naar twee hoedenmakers uit het gedicht ‘Alpejagerslied’
van Paul van Ostaijen. Collega-boekverkopers noemen Hinderickx en

Winderickx gekscherend ook wel Hinderlijk en Winderig. De Reizende Boekhandel Louis Tinner verkoopt tweedehands boeken op boekenmarkten en via
internet. De zaak is genoemd naar een
personage dat Herman Brusselmans
creëerde in zijn roman De man die werk
vond: een supercynische bibliothecaris
die er, tussen urenlange verveelmomenten door, alles aan doet om geen enkel
boek aan de man te brengen. Tinner
keert terug in latere boeken als onsuccesvolle boekhandelaar en kansloze
dichter. “Op boekenmarkten waar het
nét iets te rustig is, voelen wij ons soms
net Louis Tinner”, schrijven boekhandelaars op hun website.
Kinderboekwinkels kiezen er vaker
voor om zich te vernoemen naar bekende boeken of een personage uit een
boek. In Weesp zit De Kleine Prins
(naar het beroemde boek van De SaintExupéry), in Rotterdam De Kleine
Kapitein (naar de jeugdroman van Paul
Biegel) en in Woudrichem Minoes (boek
van Annie M.G. Schmidt). Kinderboekhandel Wolkewietje in Purmerend heeft

dezelfde naam als een vriendje van Pinkeltje, een klein mannetje dat leeft op
de wolken. In de Wolken is een kinderboekwinkel in Voorburg.
Andere sprekende voorbeelden zijn
Kiekeboek in Haarlem, en Helden &
Boeven in Amsterdam.


S tr i pheld en

Stripwinkels hebben vaak ook leuke namen. In Delft zit Bul Super (vernoemd
naar een creatie van Marten Toonder)
en in Amsterdam Stripwinkel Nou
Moe!? (‘Nou moe’ is een gevleugelde
uitdrukking van stripheld Guust Flater).
Andere winkels heten Blunder (naar
de fameuze Olivier Blunder), Piet Snot
of, heel bijzonder, Plok Strips en Eh
Dinges.
Die laatste winkel, in Assen, is inmiddels gesloten. Veel boekwinkels die we
belden, bleken al niet meer te bestaan
– Selexyz is niet het enige boekenbedrijf
dat het niet redde. Onder andere door
het internet en het e-book zijn het moeilijke tijden voor de boekhandel. Boekhandel Elckerlijc in Boxtel staat in de
verkoop. Die naam verwijst naar de gelijknamige bekende vijftiende-eeuwse
Nederlandse vertelling. Buddenbrooks
in Den Haag, naar de eerste roman van
Thomas Mann, is ook dicht. Het einde
van een winkel in Culemborg had geen
economische reden, blijkt uit een laatste
bericht via Twitter: “Kaft en Koren is
dicht. Plotselinge, dodelijke ziekte van
de eigenaar maakt doorgaan onmogelijk. Veel bloemen op uw pad gewenst!”


d e kantl ijn

Wat ligt er meer voor de hand dan een
boekwinkel noemen naar het lezen of
het boek op zich? Voorbeelden zijn Het
Open Boek (Texel), De Kantlijn (Bredevoort) en In ’t Profijtelijk Boeksken in
Antwerpen. Antiquariaat Bladzij 20 in
het Groningse Bedum: “Vaak wordt ons
gevraagd waar onze naam vandaan
komt. Het antwoord is niet zo spannend. Onze winkel is gevestigd aan de
Molenweg 20. Dus het huisnummer is
gekoppeld aan iets wat met boeken te
maken heeft: Bladzij 20. We zijn gewoon wat met woorden aan het spelen
geweest.”
Veel mensen vinden de Drvkkery in
Middelburg een erg mooie boekwinkel.
Hij is gevestigd in een pand waar voorheen de Provinciale Zeeuwse Courant
werd gedrukt. Geen aparte naam dus,
maar toch ook weer wel, door die v en
die y. Directeur Dick Anbeek: “Het is
een gratis grapje van de vormgever die
het logo maakte. Het verwijst naar de
u die vroeger als v werd geschreven,

maar verder slaat het nergens op. De
naam van de website was wel meteen
een probleem, want niemand schrijft
het zo. Ik gebruik de naam alleen in
grafische vorm. In het handelsregister
staan gewoon een u en een lange ij.”
Andere namen die naar de wereld
van het boek verwijzen, zijn Hoofdstuk
Een (Brielle), De Omslag (Delft), De
Lezer (Ermelo), ’t Ezelsoor (Amersfoort), Boek en Handel (Emmen) en
Boek-en-Kast (Vollenhove).
Maar veruit de meeste boekhandels
hebben familienamen. Vaak dragen ze
die naam al generaties lang, soms ge-

“Iemand die uitgaf, had ook een winkel
en soms ook een drukkerij. Het geheel
heette ‘boekhandel’. Dus dat is een
ruimere benaming dan wat we er nu
onder verstaan.” In de Alfabetische lijst
der boekdrukkers, boekverkoopers en
uitgevers in Noord-Nederland, sedert de
uitvinding van de boekdrukkunst tot den
aanvang der negentiende eeuw uit 1876,
geschreven door A.M. Ledeboer, staan
dan ook nauwelijks boekverkopers die
niet begonnen waren als uitgever of
drukker. Wat zo’n boekhandel dan uitgaf, hoe vaak het herdrukt werd en
waar ze zich vestigden, leek belangrij-

De naam van Het Keizerrijk, in Maassluis,
maakt duidelijk wie er de baas is: de
eigenaar heet Wim Keijzer.
combineerd met de naam van een partner die de zaak overnam als de zonen
(of een enkele keer dochters) op waren. Het mooiste voorbeeld daarvan is
Raadgeep en Berrevoets. De boekhandel in Doetinchem is een van de oudste
in Nederland. W.J. Raadgeep vestigde
zich in 1842 in het pand aan de Hamburgerstraat 29, waar de winkel nog
altijd zit. Na het overlijden van de oprichter zetten zijn twee dochters de
zaak voort. Toen een van hen overleed,
fuseerde de boekhandel in 1927 met
de boekhandel van L. Berrevoets uit
Zierikzee.
In Doetinchem vinden mensen Raadgeep en Berrevoets geen rare naam,
vertelt huidige eigenaar Jan van Hilten:
“Het is hier zo ingeburgerd, mensen
weten niet anders. Ik werk hier nu vijf
jaar en ik vind het nog steeds mooi om
te zeggen. Het is een naam die makkelijk blijft hangen bij mensen.” Van
Hilten vindt het wel opvallend hoeveel
mensen er ‘Raadgreep’ van maken, dus
met een tweede r. Hij vermoedt dat het
komt door die eerste r. Een alternatieve
verklaring is volksetymologie: mensen
vervormen een vreemd woord naar een
woord dat ze wél kennen.


ker dan de naam van de handel. Vandaar dus al die familienamen. Vaak
ging het dan om hele ‘boekhandelaarsgeslachten’, zoals Van Paddenburg in
Utrecht en Van Cleef in Den Haag en
Amsterdam.


l e e s ku n s t

De naam van Het Keizerrijk, in Maassluis, maakt duidelijk wie er de baas
is: de eigenaar heet Wim Keijzer. LeesKunst d’r schönefeld in Kerkrade is ook
indirect een familienaam. Het eerste
deel van de winkelnaam (LeesKunst)
telt twee hoofdletters omdat er een
expositieruimte en een beeldentuin bij
zitten. En natuurlijk vanwege het lezen
en de kunstboeken die eigenaar Tjeu
Sauren verkoopt. Het tweede deel (d’r
schönefeld) verwijst naar de apotheek
die er jarenlang zat: “Het was een bekende plek. In de volksmond was het
‘d’r Schönefeld’, zo heette die man.
Soms denken mensen dat ik zo heet.
Eén keer kwam er een man binnen,
nogal ontdaan, die vroeg hoe ik erbij
kwam mijn baan als apotheker op te
geven voor een boekwinkel.”
Ook Bol.com, de bekendste online
boekwinkel en de kwelgeest van veel
‘gewone’ boekhandels, heeft een familie 

G e s l ac h t e n

Tot ver in de negentiende eeuw was
het gebruikelijk om de eigen naam
te gebruiken wanneer men een boekhandel begon. Lisa Kuitert, hoogleraar
boekwetenschap aan de Universiteit
van Amsterdam, benadrukt trouwens
dat het vroeger ging om méér dan alleen boeken verkopen, het ging bijvoorbeeld ook om het uitgeven daarvan:

Alliteraties met een b
Bek Boeken - Veghel
Bettie Boek - Den Bosch
Boek en Blad - Meppel
Boek en Boek - Enkhuizen
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Foto: De Drvkkery

Meer opmerkelijke
boekhandelsnamen

De Drvkkery: de naam verwijst naar de u die vroeger als v geschreven werd.

in de naam. Bol is een afkorting van
‘Bertelsmann On-Line’. De oprichter is
het Duitse mediaconcern Bertelsmann
AG, dat weer is opgericht door Carl
Bertelsmann.


I d eo logisch ti ntj e

Begin twintigste eeuw werden boekverkopers creatiever in hun naamkeuze en
kregen de winkels niet langer automatisch de naam van de eigenaar. Dat was
bijvoorbeeld het geval bij de Bazaar van
Goedkope Boeken in Rotterdam, die in
1900 in De Amsterdammer adverteerde
met “spotkoopjes”:
Gaat eens na. De extra mooie Werken
van Dr. JAN TEN BRINK, werken die
men telkens leest en nog eens leest,
de serie van elf deelen voor slechts
ƒ 4 of in elf uniforme prachtbanden
voor slechts ƒ 7. Te bekomen by
D. BOLLE, Bazaar van Goedkope
Boeken te Rotterdam.
Christelijke boekverkopers hebben vanzelfsprekend een goede bron om namen
uit te kiezen. De Graankorrel in Streefkerk verwijst naar Johannes 12:24. In
Goes en in Numansdorp zijn boekwinkels die Tolle Lege heten. Het is een Latijnse uitdrukking en betekent ‘neem en
lees’, een oproep om de Heilige Schrift
ter hand te nemen. Andere christelijke
boekhandels heten De Fakkel, Het Wonder van Weert, Het Goede Nieuws, Deur
der Hoop en De Pelgrim.
In de jaren zestig zijn er meer boekhandelsnamen ontstaan met een al dan
niet ideologisch tintje waaruit blijkt
154
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waarin ze gespecialiseerd zijn, op welke
klanten zij zich richten of aan welk initiatief zij verbonden zijn. De Litteraire
Boekhandel in Den Haag was verbonden aan De Litteraire Gids, een letterkundig maandblad dat bestond tussen
1926 en 1940. De Rooie Rat in Utrecht is
al sinds 1972 de grootste links-politieke
boekhandel van Nederland, en boekhandel De Feeks in Nijmegen, met het
gelijknamige documentatiecentrum
opgericht in 1977, is gespecialiseerd in
homo-, lesbische en vrouwenliteratuur.
Boekhandel Roelants voorheen De
Oude Mol kwam voort uit de studentenbeweging in het linkse Nijmegen. De
winkel is nog altijd te herkennen aan
het bebrilde molletje met boek. De
naam is niet origineel; ook in Parijs en
Brussel waren er linkse boekhandels
met een oude mol in de naam: La
Vieille Taupe. De mol is een metafoor
van Karl Marx voor het proletariaat dat
de instituties van de heersende klasse
had ondergraven. Marx zou de oude
mol trouwens geleend hebben van
Shakespeare, die Hamlet “old mole”
laat roepen naar de geestverschijning
van zijn overleden vader.


B ij  N a d e r I n z i e n

In Amsterdam is er een boekwinkel die
JOOT Books heet. Dat JOOT staat voor
‘Just Out Of Time’, en dat is een eigenzinnige omdraaiing van het ‘just in
time’-principe in de economie, dat zegt
dat je voorraad maar kort mag staan en
snel verkocht moet worden. Deze boekverkopers, die handelen in tweedehands
boeken die juist al lange tijd staan, keer-

’t Boekwurmpje - Den Helder
Het Boekenwurmpje - Schagen
De Boekenwurm - Wolphaartsdijk,
Maastricht en Helmond
Het Vossenhol - Franeker
De Boekentoren - Zutphen
Das Gute Ist Immer Da! (Duitse boeken) Deventer
Savannah Bay - Utrecht
Esoterische boekwinkel Wanuskéwin Amsterdam
Architectura & Natura - Amsterdam
Reisboekenwinkel De Ontdekking Utrecht
Peperback - Enkhuizen
Antiquariaat Verzameld Werk - Nijme
gen
Antiquariaat Gekleurd Papier - Wormer
veer
Aleph - Utrecht
Vingerling - Naaldwijk en ’s-Gravenzande
Roodbeen - Nijkerk
Plukker - Schagen
Antiquariaat Quist - Leiden
Knottnerus - Groningen
Binnert Overdiep - Heerenveen
Stumpel - diverse vestigingen in NoordHolland
Boekanouk - Waalre
In de Kapelse Boekenkist - Kapelle
Het Boekeneiland - Purmerend
De Mijnlamp - Kerkrade
Plaisir de Lire - Amsterdam
Voor Elck Wat Wils Ambulante Boek
handel - Doesburg
De Wijde Wereld - Groningen

den het begrip dus om: just out of time.
Dankzij internet is het ontzettend gemakkelijk om zelf een handel in boeken
te beginnen. De trend om zelf te verkopen (via Bol.com, Antiqbook.com, Boekwinkeltjes.nl of vanuit een bestaande
tweedehandswinkel) levert ook een explosie op van nieuwe, creatieve namen,
zoals Klikspaan, Bij Tij en Ontij, Bonbonboek en De Blinde Reiziger. Tweedehandsboekverkopers kiezen toepasselijke namen als Het Vergeet-Mij-Nietje,
’t Ramsjgat, Het Uitgelezen Boek, De
Tweede Lezer, De Bezeten Bezitter en
Bij Nader Inzien – een naam die ook
knipoogt naar de gelijknamige roman
van J.J. Voskuil.
Er gaan helaas veel boekhandels over
de kop, maar gelukkig komen er ook
weer veel nieuwe bij. En dus ook veel

bijzondere namen.

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

Eetspreuken [4]: aanvullingen

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

Nelly van den Heuvel - oss

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

J

• 	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.

Eetspreuken [1]: Mahlzeit!
Jan A. van der Brugge - Wenen

M

ijn complimenten aan Jaap de Jong
voor zijn leuke, interessante, informa
tieve, goed onderzochte en vooral ook
gezellige artikel over eetspreuken (‘Smake
lijk!’, Onze Taal april).
Een kleine aanvulling: hier in Oostenrijk
zeggen mensen op kantoor of in de zaak
‘Mahlzeit’ tegen iedereen die ze ontmoe
ten. Ze doen dat vanaf elf uur ’s ochtends,
en dan niet aan tafel of bij het eten, maar
op de gang, bij het binnenlopen van een
kamer, of waar dan ook. Het is dus eigenlijk
een soort ‘goeiemorgen’ of ‘goeiemiddag’.
Zelfs bij het opstaan ná de maaltijd of het
verlaten van de kantine zegt men graag
‘Mahlzeit’ – net zoals in Duitsland, meen ik.
Je hoort het overigens wel steeds minder;
het zijn vooral de wat oudere mensen die
het zeggen.

Eetspreuken [2]: ‘Eerst eten, zeggen
ze in Oosterhout’
Toine Korthout - Sleeuwijk

J

aap de Jong schrijft in zijn artikel ‘Smake
lijk!’, in het aprilnummer, over oude en
nieuwe eetspreuken, zoals “Eet smakelijk!”
en “Goede bekomst”. In zijn overzicht staat
ook “Eerst eten, zeggen ze in Oosterhout”,
met de toevoeging dat de herkomst ervan
onbekend is. Mijn moeder is geboren Oos
terhoutse, en zij vertelde me over deze
eetspreuk meer dan eens de volgende
anekdote.
Breda en Utrecht hebben nooit een
spoorwegverbinding gehad, maar er zijn
ooit wel plannen voor geweest. Er kwam
toen een delegatie van de Nederlandse
Spoorwegen Oosterhout bezoeken om
met de bestuurders aldaar de mogelijkheden te bespreken van een spoorverbin
ding Breda-Utrecht. Het bezoek aan
Oosterhout stond kennelijk rond etenstijd
gepland, want toen de delegatie de verga
dering over de spoorverbinding wilde laten
beginnen, zeiden de Oosterhoutse gastheren: “We gaan eerst eten.” Maar de NS-

delegatie had kennelijk een strakke agenda,
want vervolgens ging die hele vergadering
niet door en is de spoorverbinding nooit
gerealiseerd.
Dit voorval werd alom gniffelend be
sproken: “Eerst eten, zeggen ze in Ooster
hout. En je ziet wat daarvan komt!”

Eetspreuken [3]: gebeden
M.J. van den Dorpel-van Zuilen - Assendelft

W

at heb ik genoten van de oude en
nieuwe tafelspreuken in Jaap de Jongs
artikel ‘Smakelijk!’ in het aprilnummer.
Daarin miste ik echter de tafelgebeden die
vroeger in gereformeerde kring wijdver
breid waren. Wanneer mijn oma vroeger bij
ons kwam logeren, ging zij soms – als mijn
vader er niet was – voor in gebed. Vóór het
eten luidde dat:
Vader, die al het leven voedt, kroon deze
tafel met uw zegen.
Spijs en drank ons met het goed van uwe
milde hand verkregen.
Laat ons voor overdaad ons wachten, dat
we ons gedragen zoals het behoort.
Leer ons het hemelse betrachten. Sterk
onze zielen naar uw woord.
Amen.
En erna:
O Heer, wij danken u van harte voor
nooddruft en voor overvloed.
Daar menig mens eet brood der smarte,
heeft gij ons mild en wel gevoed.
Doch geef dat onze ziele niet aan dit ver
gankelijk leven kleve,
Maar alles doet wat gij gebiedt en einde
lijk eeuwig bij u leve.
Amen.
Als kinderen moesten wij altijd lachen om
het rijm in de woorden “aan dit vergankelijk
leven kleve”, maar de betekenis daarvan
ontging ons toen natuurlijk. Overigens be
ginnen wij in mijn eigen gezin nog altijd de
maaltijd meestal met een gebed, maar niet
met dat van mijn voorouders.

aap de Jong behandelt in het aprilnum
mer van Onze Taal in zijn artikel ‘Smake
lijk!’ de eetspreuken die binnenkwamen na
een oproep in het blad. Die oproep heb ik
indertijd door verblijf in het buitenland ge
mist, maar ik wil u de volgende drie, die
werden gebezigd door mijn moeder (19152007), toch niet onthouden:
-	 Zalig zijn de vreetsamen. (Als opening.)
-	Je hoeft toch niet te hooien. (Als er te
snel gegeten werd.)
-	Ik heb nog nooit zo lekker (andijvie, vis,
enz.) horen eten. (Als er gesmakt of
anderszins vies gegeten werd.)

Eetspreuken [5]: geen smakelijk eten
Ad van Herk - Escueillens (Frankrijk)

M

et belangstelling las ik het artikel
‘Smakelijk!’ van Jaap de Jong in het
aprilnummer, over de eetspreuken die in
Nederland gebruikt worden. Tot mijn droe
fenis heb ik moeten constateren dat het
met de goede smaak van veel Nederlanders
kennelijk pover gesteld is. Overigens had
mijn Turkse vriendin nog niet zo lang gele
den een zakelijk etentje met een Neder
lands echtpaar dat haar duidelijk maakte
dat ‘ons soort mensen’ geen ‘Smakelijk
eten’ zegt, maar gewoon aan de maaltijd
begint.

Goeree-Overflakkee
Kees van Rixoort - Dirksland

I

n zijn artikel ‘Huize Avondrood heet nu
Domus Magnus’, over namen van bejaar
denhuizen (Onze Taal april), verwijst Erwin
Wijman naar een fusie van een aantal ver
zorgingshuizen met het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis. Wijman situeert deze fusie in
Zeeland, maar dat is niet juist: het eiland
Goeree-Overflakkee, waar de bedoelde ver
zorgingshuizen en het ziekenhuis staan, be
hoort tot de provincie Zuid-Holland. Deze
vergissing wordt vaker gemaakt, waar
schijnlijk omdat Goeree-Overflakkee direct
grenst aan Zeeland en er qua volksaard en

dialect nauw mee verwant is.
Foto: Google Earth

• 	Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).

Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland.
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Domus Magnus
E.G. van Scheijen - Doorwerth

I

n Erwin Wijmans artikel over namen van
bejaardenhuizen (‘Huize Avondrood heet
nu Domus Magnus’, Onze Taal april) komt
ook Domus Magnus ter sprake, een organi
satie die Wijman omschrijft als “een aan
bieder van particuliere woonzorgvoorzie
ningen”. Die naam is een prachtig staaltje
van dikdoenerij. De bedenker ervan heeft
kennelijk gedacht dat elk Latijns zelfstandig
naamwoord op -us mannelijk is. Helaas,
domus is met nog een aantal zelfstandige
naamwoorden op -us vrouwelijk, net zoals
er onzijdige woorden op -us zijn, zoals
opus, dat we kennen van het bekende opus
magnum. De juiste naam zou dus ‘Domus
Magna’ zijn. Denk ook aan het Domus
Aurea in Rome, het ‘gouden huis’ dat ooit
van binnen met echt goud bedekt was.
Domus Magnus lijkt me meer bekleed met
klatergoud!

Ik verdien met schrijven de kost, ik maak
zelden grammaticale fouten, en ik durf van
mezelf te zeggen dat ik een sterk ontwik
keld taalgevoel heb. Van grammatica heb ik
echter geen kaas gegeten. Persoonsvorm,
bijwoordelijke bepaling van tijd, niet-werk
woordelijke rest – ik heb echt geen idee.
Om goed te kunnen schrijven (of lezen) lijk
je die kennis dus niet nodig te hebben. Cop
pen zegt het zelf al in zijn artikel: “Blijkbaar
heb je een soort taalgevoel dat je zegt dat
bepaalde vormen bij elkaar horen”. Gram
maticaonderwijs zal vast noodzakelijk zijn
om te begrijpen hoe de taal in elkaar zit,
maar wie taal actief wil gebruiken, kan heel
goed zonder. Ik begrijp al die leerlingen wel
die zich afvragen: ‘Waarom moeten we dit
kennen?’
Naschrift Peter-Arno Coppen
De vergelijking ging niet over het nut
van grammatica (of voetbal), maar over
hoe je dingen uitlegt. Je legt niet uit wat
een keeper is als je alleen maar zegt hoe
je hem moet aanwijzen. Dat is bij gram
maticale begrippen ook zo, of dat nou
nuttig is of niet.

Glasbewassing
Jan Verbeek - Lochem

E

gbert Jonkheer verwondert zich in de
rubriek ‘Taalergernissen’ in het april
nummer van Onze Taal over de term glasbewassing, die hij tegenwoordig vaak te
genkomt in plaats van het hem vertrouwde
glazenwassen. Maar het woord bewassing
bestaat in die betekenis al heel lang. In mijn
jonge jaren, toen de glazenwassers nog
rondtrokken met ladderwagens, stond daar
heel vaak puibewassing op.

Puibewassing bestaat allang.

Schrijven zonder grammaticakennis
Govert Schilling - wetenschapsjournalist,
Amersfoort

P

eter-Arno Coppen gaat in zijn artikel
‘Meneer, waarom moeten we dit ken
nen?’ (Onze Taal februari/maart) in op de
vraag hoe grammaticaonderwijs beter kan.
Hij maakt daarbij een originele vergelijking
tussen voetbalonderwijs en grammaticaonderwijs. Er bestaat echter een belangrijk
verschil tussen de twee: om je met voetbal
bezig te houden (zelfs als passieve tv-kijker)
is het inderdaad nodig dat je kennis hebt
van de spelregels, maar taalgebruikers kun
nen heel goed zonder kennis van gramma
tica. Ik ben daar zelf het levende bewijs van.
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Stapel
Carel van Wijk - ’s-Hertogenbosch

I

n het aprilnummer van Onze Taal ver
weert Rik Peters zich in de rubriek ‘Reacties’ tegen Dinie Hartgers’ kritiek dat hij in
zijn stuk ‘Wat zegt een naam?’ (januari
nummer) een artikel heeft aangehaald
waaraan Diederik Stapel heeft meege
werkt. Hij doet dit met een beroep op de
kwaliteit van de onderzoeksgegevens,
maar dit is naar mijn mening onhoudbaar.
De commissie-Levelt heeft dit onderzoek
“fraudulent” en de resultaten “extremely
unlikely” genoemd (zie hiervoor www.
commissielevelt.nl/levelt-committee/
fraud-determined).
Naschrift Rik Peters
De commissie-Levelt geeft inderdaad
aan dat het genoemde onderzoek niet in
de haak is. Deze bevinding is eind maart
2012 naar buiten gebracht, ver na publi
catie van mijn artikel, en ook na het
schrijven van het naschrift bij de reactie
in het aprilnummer van Onze Taal. In dat
naschrift legde ik uit waarom wij – ikzelf
en de redactie – aanvankelijk dachten
dat de paper zonder zorgen aangehaald
kon worden. Ik wees er verder op dat het
fenomeen waarover ik het in het artikel
had, ook beschreven is door andere we
tenschappers, die niets met de gerucht
makende Stapel te maken hebben. Dat
neemt natuurlijk niet weg dat de verwij
zing naar een publicatie waaraan Stapel

heeft meegewerkt, achteraf erg onge
lukkig is.

Data
Martijn van der Most - Delft

D

e Taaladviesdienst ging in de aprilaflevering van de rubriek ‘Vraag en
antwoord’ in op de vraag of sociale media
enkelvoud of meervoud is. Het deed mij
denken aan data. Als ik ’s avonds thuis ben,
krijg ik om mijn oren als ik ‘datums’ zeg,
want het meervoud van datum is data. Maar
overdag op mijn werk is data iets niet-tel
baars, zoals water en suiker: data staat ‘op
schijf’ of wordt verstuurd. En daar is het
meervoud van datum niet data maar datums … Dat enkelvoudige data is misschien
jargon, maar het heeft inmiddels wel vaste
grond onder de voeten.

Arabisch schrift
Rob Helsdingen - Amersfoort

G

aston Dorren schrijft in zijn artikel ‘Ta
len als trekpleisters’ (Onze Taal april)
over de verschillende schriftsoorten die
men in Azerbeidzjan door de jaren heen ge
hanteerd heeft. Dat de Azerbeidzjanen het
woord sigaret op enig moment in hun ge
schiedenis met Arabische letters schreven,
neem ik op Dorrens gezag graag aan, maar
ze deden dit zeker niet op de manier zoals
dit woord in het tussenkopje in het artikel
geschreven is. Het computerprogramma
dat dit Arabische woord moest produceren
‘wist’ blijkbaar twee dingen niet. In de eer
ste plaats wordt Arabisch van rechts naar
links geschreven en ten tweede worden
Arabische letters altijd aan elkaar verbon
den. Een Arabische tekst kan dus nooit met
losse letters, zoals onze blokletters, ge
schreven worden. In wat er in het tussen
kopje in het artikel staat, zal geen enkele
Arabier het woord sigaret herkennen.
Naschrift Gaston Dorren
Ik heb niet geprobeerd een authentiek
Arabisch of Azerbeidzjaans woord te
schrijven, maar het Nederlandse woord
sigaret in Arabische letters. Dat is over
tuigend mislukt: ik heb over het hoofd
gezien dat de lettervormen onjuist zijn,
en ergens tussen het Word-bestand en
de drukpers zijn ze ook nog eens achter
stevoren komen te staan. Dit had het
moeten zijn:

To kick the bucket
Jantje E. Bazuin - Scharnegoutum

D

e Onze Taal-redactie vraagt haar lezers
in de aprilaflevering van de rubriek
‘Gaten in de taal’ een Nederlands alternatief
te verzinnen voor het Engelse to kick the
bucket, dat ‘overlijden’ betekent. “De precieze herkomst van die uitdrukking is
onbekend”, zo schrijft de redactie.
Mijn leraar Engels aan het gymnasium
beweerde dat het een eufemisme was voor
‘gehangen worden’. De veroordeelde schop
te de omgekeerde emmer weg waarop hij
stond en werd door het touw gewurgd.
Naschrift redactie
De bovenstaande verklaring waarbij een
gehangene – of een zelfmoordenaar –
een emmer wegschopt, wordt inderdaad
vaak genoemd als oorsprong van to kick
the bucket. Een andere verklaring komt
uit het boerenbedrijf. Varkens die op de
boerderij geslacht werden, werden opge
hangen aan een slachtbalk, en die heet in
delen van Engeland een ‘bucket’ – waar
het varken dan in zijn doodsstrijd tegen
aan trapt. Een derde verklaring heeft te
maken met de wijwateremmer die aan de
voeten van een dode geplaatst wordt op
het moment dat deze met wijwater be
sprenkeld wordt. De tweede verklaring
(dus die met de varkens) wordt door de
meeste naslagwerken als de waarschijn
lijkste beschouwd, maar geen van de drie

theorieën is afdoende bewezen.

Oproep: plaatsnamen
in uitdrukkingen

‘W

aar een Huizer heeft gelopen,
groeit geen gras meer.’ Het is
een van de vele uitdrukkingen en gezeg
den die inwoners van een bepaalde
plaats karakteriseren, of informatie ver
strekken over hun zeden en gewoonten,
of over de levensomstandigheden ter
plaatse. Een ander, iets vleiender voor
beeld is ‘Uit gouden korenaren schiep
God de Antwerpenaren.’
Rien van den Broek bereidt een boek
voor over dergelijke uitdrukkingen. Kent
u hier voorbeelden van, vooral voorbeel
den die nog niet zijn geboekstaafd in
spreekwoordencollecties of dialect
woordenboeken? Stuur ze dan – indien
mogelijk met vermelding van bron en/
of ontstaansgeschiedenis – naar de
auteur (m.a.broek@planet.nl), of naar
de redactie van Onze Taal. In Onze Taal
zal er binnenkort nader op het onder

werp worden ingegaan.

Engelse leenwoorden
revisited: een aanvulling
Nicoline van der Sijs

E

nkele lezers hebben gereageerd op
mijn artikel in het meinummer
over het aantal Engelse leenwoorden in
de media. Zij hadden de indruk dat er
in etymologische woordenboeken veel
meer leenwoorden staan dan de 30
procent die ik in de krantentekst had
geteld. Dat is helemaal correct. In het
verleden heeft Marlies Philippa berekend dat het aantal leenwoorden in
het Etymologisch woordenboek van het
Nederlands 75 procent uitmaakt. Een
telling in het Etymologisch woordenboek
van Van Dale leidt tot vrijwel dezelfde
uitkomst: 73,9 procent van de ingangen
is een leenwoord.
Hoe is de discrepantie tussen de
aantallen leenwoorden in een woordenboek en in de krant te verklaren?
Dat is eigenlijk heel eenvoudig: redacteuren van etymologische woordenboeken kiezen woorden die een interessante herkomst hebben – en dat geldt bij
uitstek voor leenwoorden. Schrijvers

van een krantenstuk gebruiken daarentegen algemeen begrijpelijke taal.
Daarin kunnen best leenwoorden voorkomen, maar een zin die grotendeels
uit leenwoorden bestaat, wordt niet
als erg leesbaar ervaren. Dergelijke
zinnen komen veel voor in juridische
of medische teksten; in de volgende
willekeurige zin uit een medisch handboek heb ik alle leenwoorden onderstreept: “Actinomycose is een zeldzame
chronische infectie die voornamelijk
wordt veroorzaakt door Actinomyces
israelii, een anaërobe bacterie die onder andere op het tandvlees, het gebit
en de amandelen voorkomt.”
Dit leidt tot de conclusie dat er weliswaar veel leenwoorden bestaan in
het Nederlands (en in woordenboeken
zijn opgenomen), maar dat ze relatief
weinig worden gebruikt. Wat maar
weer eens bewijst dat je niet alles
moet geloven wat in het woordenboek

staat.

De bedenker van imago
Martin Deelen - Eindhoven

U

weet wellicht dat het woord image ruim een halve eeuw geleden
is komen overwaaien uit de Amerikaanse reclamewereld. Het Chronologisch woordenboek van Nicoline van der
Sijs noemt 1963 als het jaar waarin het
woord voor het eerst werd aangetroffen
in het Nederlands.
Aanvankelijk werd het ook hier alleen als reclamebegrip gebruikt en pas
later kreeg het als imago zijn huidige
bredere betekenis ‘reputatie’. Niet alleen in de Engelssprekende landen,
maar ook in bijvoorbeeld Duitsland
gebruikt men nog steeds het woord
image, terwijl wij al heel lang het afwijkende imago kennen.
Daaraan is schrijver dezes schuldig.
Van oorsprong journalist, heb ik een
paar jaar gewerkt bij een groot Amster-

dams reclamebureau. Een van de directeuren, Dick Moesbergen, was in 1965
betrokken bij het organiseren van een
congres van het Genootschap voor
Reclame over de betekenis van ‘image’
voor een commercieel product. Als
oud-gymnasiast kon ik hem ervan overtuigen dat we beter het originele Latijnse woord konden gebruiken dan het
Engelse, en zo geschiedde. Langzaam
maar zeker won dat laatste woord terrein in de media. Ik herinner me nog
dat in een discussie werd opgemerkt
dat het Latijnse imago geen onzijdig
woord is en dat het dus eigenlijk dé
imago zou moeten zijn, maar daar
heeft niemand zich aan gestoord.
In het licht van het wereldgebeuren
is dit niet belangrijk, maar ik vind het
toch leuk om het eens op te schrijven. 
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Van ffff tot zzzz
Nog meer medeklinkerwoorden
Er zijn drie medeklinkers die elk zelf
standig een woord kunnen vormen,
schreef Berthold van Maris in het april
nummer van Onze Taal: de f, de m en
de t. Nee hoor, schreven diverse lezers,
het zijn er meer.

Berthold van Maris

I

n het aprilnummer van Onze Taal
ging ik op zoek naar Nederlandse
woorden die uit louter één medeklinker bestaan, en ik vond er drie: hm
(bestaat, ondanks de schrijfwijze, alleen
uit de m-klank), het afkeurende klikje
met de tong dat als een t klinkt en het
onder Vlamingen vrij gebruikelijke fff
(een lang aangehouden f), dat ongeveer
hetzelfde betekent als een nonchalant
schouderophalen.
Vervolgens kwamen er enkele ingezonden brieven binnen, waarin nog
meer van die eenmedeklinkerwoorden
gesignaleerd werden. Want de tienduizenden lezers van Onze Taal hebben
met zijn allen natuurlijk meer fantasie
dan deze individuele auteur.
Mark Omvlee schrijft dat sss! een
veelvoorkomende variant is van ssst!:
“Een verwijtende sisklank in een duistere bioscoop richting kletsende bezoekers
wordt uit opgebouwde irritatie nooit
keurig afgesloten met een t. Dat is
schrijftaal. Ssst is in werkelijkheid toch
meestal sss!!!” Een andere lezer schrijft:
“Het woord s! is een kortere en scherpere variant van st!”
Twee lezers schrijven dat hm (alleen
een m, kort of lang aangehouden) soms
wordt uitgesproken als ‘hn’ (alleen een
n, kort of lang aangehouden). Dit hn
zou vaak afwijzend zijn: ‘Wat bedoel
je?’, ‘Nou ...’, ‘Nee.’ En net als hm kun je
het op veel verschillende manieren uitspreken: ‘Hn?’, ‘Hn ...’ ‘Hn!’ Frits David
Zeiler denkt dat hn ook voorkomt “als
een bevestigend tussenwerpsel (‘ja’) in
gesprekken waarin de ander grotendeels
het woord voert”.
Zeiler schrijft verder dat er ook een
woordje p! is, “uitgesproken met naar
binnen gekeerde, stijf op elkaar gehouden lippen, dat gebruikt wordt om aar158
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zeling, twijfel of scepsis uit te drukken.”
Ook Mark Omvlee heeft het over zo’n p;
hij denkt dat het een variant is van het
veel bekendere pfff en schrijft: “Bij een
neerbuigend pfff wordt de p zeer bewust
gevolgd door een stroom van lucht, met
de mond in de f-stand. Maar wat als de
verbazing zó groot is dat een ongecontroleerde reactie ontstaat? Dan is er na
de mondstand van de p geen nieuwe
mondstand. Er volgt hooguit valse
lucht.” Hij illustreert dit met het volgende dialoogje:
- Moeder heeft er de halve Kerst om
moeten huilen.
- P! En dat is mijn schuld?!
Als je dit voorbeeld bekijkt, zou p ook
heel goed te maken kunnen hebben met
puh.
Hans Hogendoorn miste in mijn artikel de g. “Ook weer een klank vol ergernis”, schrijft hij, en hij geeft er maar
liefst drie voorbeelden bij:
- Gggg, dat je die kunt vergeten.
- Ggg, dat die mensen niet beter met
hun huisdier omgaan.
- Ggg, moet ik weer terug naar huis.
Bij navraag laat Hogendoorn weten dat
hij deze ggg als een harde g uitspreekt.
Het zou mij trouwens niet verbazen als
g ook gebruikt wordt als een verkorte
vorm van getver.
Ruud van der Helm schrijft dat ik in
mijn artikel “een hele categorie” over

het hoofd zie: de klanknabootsingen
van (dieren)geluiden. Het geluid van de
slang bijvoorbeeld: ‘Sss.’ “Helaas heeft
ook deze categorie het woordenboek
doorgaans niet gehaald”, schrijft Van
der Helm. Of deze slangen-sss buiten de
kinderboekjes, kinderliedjes en kinderspelletjes ook een, laten we zeggen,
meer volwassen bestaan leidt, is iets
waar ik niet zeker van ben.
In de ingezonden brieven worden
nog twee andere klanknabootsende eenmedeklinkerwoorden geopperd: rrr en
zzz. Die laatste zou een zoemtoon kunnen zijn, van een insect of een apparaat
– al is bzzz gebruikelijker. Rrr zou het
geluid van een spinnende kat zijn – al is
prrr daar veel gebruikelijker. Volgens
Mark Omvlee wordt rrr ook wel gebruikt om te suggereren dat iemand een
tijger of tijgerin in bed is (ook een soort
krols katje dus). “Stel je bijvoorbeeld
twee gezellig koffiedrinkende dames
voor, die elkanders seksleven even doornemen:
- Nee met Frits kan dat echt niet, maar
als ik ooit met een andere man nog
eens de kans krijg ...
- Rrrrr!
Frits David Zeiler signaleert nog een
ander r! of rrr! Dat zou een verkorting
zijn van rrt!: het snel wegrennen of
opvliegen van dieren:
- Rrr, daar vloog een fazant op!
- Rrrt!, daar schoot een eekhoorn de
boom in!
Zeiler schrijft: “Ik heb het gevoel dat r!
alleen gebruikt wordt bij een korte ritsel
van kleine diertjes, zoals een veldmuis
je.”		
Met dank aan iedereen die reageerde.

Alfabet
Met bovenstaande suggesties van de lezers erbij hebben we nu een alfabet van negen
medeklinkers die ook negen woorden zijn:

f
g
m
n
p
r
s
t
z

‘nou en’, ‘het zal wel’
uitdrukking van ergernis, mogelijke verkorting van getver
‘lekker’, ook uitdrukking van twijfel
afhankelijk van intonatie: ‘wat bedoel je?’, ‘nou ...’, ‘nee’ en zelfs ‘ja’
uitdrukking van minachting en verbazing, mogelijk een variant op pfff
nabootsing van het snel wegrennen of opvliegen van kleine diertjes, ‘ik vind je lief’,
‘sexy!’ (denk aan krolse poesjes)
‘hou je mond’, nabootsing van het geluid dat een slang maakt
uitdrukking van ergernis
nabootsing van een zoemtoon

Taaladviesdienst

Vraag en antwoord

Slager/slachter

Op jonge leeftijd

Waarom noemen we een slager eigenlijk ‘slager’ en niet ‘slachter’? Het
is toch iemand die ‘slacht’?

Vaak lees ik over mensen die ‘op jonge leeftijd’ iets gedaan hebben. Vanwaar toch die formulering? Een leeftijd is
toch niet jong?

?
!

Foto: Nationale Beeldbank / Stoverfoto

Oorspronkelijk had het woord slager niets
met slachten te maken. De oudste bete
kenis van slager is ‘iemand die een ander
slaat’: het is een afleiding van slaan. Later
kwam daar de bijbelse betekenis ‘iemand
die een ander doodslaat’ bij, en nog weer
later ‘iemand die (voor zijn beroep) dieren
doodt en slacht’.
Tegenwoordig is een slager doorgaans
alleen maar iemand die vlees verkoopt; het
slachten is naar de achtergrond verdwenen.
Voor ‘iemand die slacht’ (maar geen vlees
verkoopt) wordt meestal het woord slachter
gebruikt.
De vormgelijkenis tussen slachter en
slager is overigens niet helemaal toevallig.
Slachten hoort bij het woord slacht, dat zelf
lang geleden is afgeleid van een voorloper
van het werkwoord slaan. Er is dus etymo
logisch gezien een verband tussen slager en
slachter, al is het nogal indirect.

?
!

Er is bij op jonge leeftijd sprake van meto
nymisch taalgebruik. Metonymie is een
stijlfiguur – een soort beeldspraak – waarbij
je niet rechtstreeks zegt wat je bedoelt,
maar een woord gebruikt dat daarmee
te maken heeft. Je ‘verschuift’ je woordgebruik: in plaats van te zeggen dat iemand
zélf jong is, zeg je dat zijn leeftijd jong is.
Van metonymie zijn voorbeelden te
over. Bijvoorbeeld koppen tellen, waarmee
bedoeld wordt: ‘mensen tellen’. Of een
mooi berglandschap aan de muur: dat duidt
een afbeelding (een schilderij, een foto) van
een berglandschap aan. Op www.onzetaal.
nl/metonymie staan meer voorbeelden.
De tegenhanger van op jonge leeftijd is
overigens niet op oude leeftijd, maar bijvoor
beeld op hoge leeftijd of op latere leeftijd.
Metonymie is niet voorspelbaar.

Vertalen in/van, uit/naar

?

Wordt een tekst ‘van het Engels in het
Nederlands vertaald’, of gebruik je
dan andere voorzetsels?

!

Een slachter of een slager?

Meer dan één heeft/hebben

?
!

Hoort er bij meer dan één een enkelvoud of een meervoud?

Een enkelvoud. Het is bijvoorbeeld ‘Meer
dan één cursist heeft afgezegd’ of ‘Er zit
meer dan één konijn in de tuin.’ In de con
structie meer dan één X geldt één X als de
kern van de woordgroep.
De constructie een of meer wordt juist
gecombineerd met een zelfstandig naam
woord en persoonsvorm in het meervoud:
‘Een of meer cursisten hebben afgezegd’,
‘Er zitten een of meer konijnen in de tuin.’
Bij een constructie met of richten de bijbehorende naamwoorden en werkwoorden
zich naar het meervoudige gedeelte daar
van. Het is bijvoorbeeld ook: ‘Mijn zus of
mijn ouders hebben dat fotoboek meege
nomen.’

Bij vertaalwerk zijn altijd een brontaal en
een doeltaal betrokken. Als iemand van
een Engelse tekst een Nederlandse verta
ling wil maken, is het Engels de brontaal en
het Nederlands de doeltaal. Als je alleen de
brontaal noemt, is uit (of vanuit) het juiste
voorzetsel: ‘Ze vertaalde de tekst uit het
Engels.’
De doeltaal wordt van oudsher gecom
bineerd met in, maar ook vertalen naar is in
de naslagwerken te vinden: ‘Hoe vertaal je
dit in/naar het Nederlands?’ Als beide talen
worden genoemd, is het ofwel uit en in, of
wel van en naar: ‘De tekst is uit het Engels in
het Nederlands vertaald’; ‘De tekst is van
het Engels naar het Nederlands vertaald.’

Televisie-uitzending/televisieuitzending

?

Waarom staat er in televisie-uitzending een streepje? Als je televisieuitzending schrijft, is het toch ook prima
leesbaar?

!

Het streepje is verplicht vanwege de zo
geheten ‘klinkerbotsing’. Klinkerbotsing
is het verschijnsel dat er twee klinkers die
vaak als tweeklank of als één lange klank
voorkomen (zoals aa, ee, eu en ui), naast el
kaar staan, terwijl ze bij verschillende letter

grepen horen. Voorbeelden: gala-avond,
keuze-element, geüniformeerd, ruïne. Door
gaans wordt er een streepje gebruikt als de
klinkerbotsing op de grens van twee delen
van een samenstelling plaatsvindt en een
trema als het om een niet-samengesteld
woord of een afleiding gaat.
Nu staan in televisie-uitzending niet alleen
de e en u naast elkaar: er staan nog meer
klinkers omheen, en ieui geeft geen be
staande (twee)klank weer. Er is dus nauwe
lijks verwarring mogelijk, zou je zeggen.
Maar de spellingregels maken geen onder
scheid tussen samenstellingen waarin
alléén een e en een u achter elkaar staan
(zoals stage-uren of douane-unie) en woor
den waarin daar nog meer klinkers omheen
staan, zoals televisie-uitzending of theeuurtje: in al die gevallen is het streepje
verplicht, of er nu verwarring is of niet.

(De) Oekraïne

?

Deze maand vindt het EK voetbal
plaats in Polen en Oekraïne. Vaak
hoor je ‘de Oekraïne’ zeggen. Is dat ook
correct?

!

Ja, maar het is logischer om de weg te
laten. Bij namen van landen staat name
lijk vrijwel nooit een lidwoord.
Sinds 1991 is Oekraïne een zelfstandige
staat; voor die tijd maakte het gebied deel
uit van de Sovjet-Unie (vanaf 1922). In de
eeuwen daarvoor heeft het tot verschillen
de staten behoord, en was de naam niet
eenduidig vastgelegd. Daardoor werd
Oekraïne vooral als streeknaam opgevat,
en bij streeknamen wordt wel vaker een
lidwoord gebruikt; denk aan de Veluwe,
de Peel, de Provence. Overigens is dat geen
vaste regel: bij veel streeknamen ontbreekt
een lidwoord, zoals bij Twente, Lapland en
Bretagne.
Hoewel het land dus al ruim twintig jaar
zelfstandig is, komt de Oekraïne nog steeds
veel voor. Vermoedelijk zal Oekraïne uitein
delijk wel de standaardvorm worden. Dat is
ook bij bijvoorbeeld Libanon gebeurd: lange
tijd was de Libanon gebruikelijk, omdat het
land genoemd is naar een bergketen met
die naam, maar sinds de onafhankelijkheid
in 1943 is het lidwoord langzaam maar

zeker verdwenen.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1700 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
het colofon).
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Illustratie: Frank Dam

Je kind heeft moeite met praten en
met het begrijpen van taal, terwijl
verder alles in orde is. Misschien lijdt
het dan aan esm (‘ernstige spraak- en
taalmoeilijkheden’), of een van de
drie andere vergelijkbare stoornissen.
Wat is eraan te doen? En hoe herken
je het eigenlijk? Over een aandoening
die veel voorkomt, maar niet erg
bekend is.

Gaston Dorren

Kinderen zonder
moedertaalknobbel
Taal- en spraakstoornissen [5]: esm of sli

J

e maakt je zorgen over je peuter.
Er is iets met hem, je weet het zeker. Hij (of zij natuurlijk) is weliswaar niet doof, want hij reageert als je
zijn naam fluistert. Zijn motoriek is zo
te zien in orde. Verstandelijk gehandicapt is hij zeker niet. En toch, er klopt
iets niet. Hij praat zo weinig. En als hij
dan wat zegt, zijn het simpele zinnetjes,
die je bovendien amper verstaat. Trouwens, hij is ook vaak driftig. Gefrustreerd, vermoed je, omdat hij zich niet
kan uiten.
Of zijn dit allemaal maar muizenissen? Ben je als ouder nu eenmaal overbezorgd en slecht in staat om in te
schatten hoe een kind zich op taalgebied moet ontwikkelen? Nee, dat laatste
is in ieder geval niet het geval. Ouders
kunnen de taalontwikkeling van hun
jonge kinderen ongeveer even goed beoordelen als speciaal ontwikkelde diag160
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nose-instrumenten dat kunnen, zo constateerden onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam:
niet perfect, maar heel behoorlijk.
Als moderne ouder met zorgen blijf
je natuurlijk niet lang tobben, maar ga je
al snel googelen. En dan wordt je in een
mum duidelijk: je kind heeft esm, oftewel ‘ernstige spraak- en taalmoeilijkheden’. Althans … wacht, hier staat een
andere mogelijkheid: sli (uitgesproken
als ‘es-el-ai’), in het Nederlands: specifieke taalstoornis. Dát is het, sli – de symptomen kloppen precies! Of heeft de kleine misschien last van dysfatische ontwikkeling? (Of heet het ontwikkelingsdysfasie?) Want die beschrijving klinkt
eigenlijk ook heel vertrouwd. En wat bij
nader inzien ook nog zou kunnen: een
primaire taalontwikkelingsstoornis.
Tja. Vier mogelijkheden. Wat is er nu
echt aan de hand?



N ati o n a l e a f ko rti n g

Het juiste antwoord luidt in de meeste
gevallen: het klopt allemaal. Want deze
vier aandoeningen hebben drie dingen
gemeen: ze komen veel voor, weinig
mensen hebben ervan gehoord, én ze
zijn zo goed als identiek.
De statistieken zijn het zoals gewoonlijk met elkaar oneens, maar 7 procent
lijkt een redelijke inschatting van het
aantal kinderen met, eh … laten we het
houden op esm. Dat is de – strikt nationale – afkorting die in het onderwijs
wordt gehanteerd, als indicatie voor het
zogeheten ‘cluster-2-onderwijs’, speciaal
onderwijs voor kinderen met een ernstig communicatief probleem: niet alleen esm, maar ook bijvoorbeeld doofheid. (De andere termen komen uit de
wetenschap: dysfatische ontwikkeling uit
de medische hoek, specifieke of primaire
taalstoornis uit de taalkunde.)

Een op de veertien kinderen – dat is
niet gering. Hoe onbekend het probleem
desondanks is, merkte de Britse onderzoekster Dorothy Bishop. Een tijdlang
vroeg ze bij elk taxiritje aan de chauffeur of hij wist wat autisme was. Ja natuurlijk: in jezelf gekeerd, niet flexibel,
de film Rain Man. Dyslexie? O ja hoor:
moeilijk lezen, beroerd spellen. Sli,
‘specific language impairment’? Nee.
Nooit van gehoord. Opmerkelijk voor
een aandoening die minstens evenveel
voorkomt als dyslexie, en waarschijnlijk
meer, en aanzienlijk meer dan autisme.


B N ’ er

Hoe komt het dat esm zo’n goed bewaard geheim is? Toen onlangs in
Amersfoort een nieuwe school voor
cluster-2-onderwijs werd geopend, deed
taalkundige Rob Zwitserlood, onderzoeker en voormalig behandelaar, een poging om dit raadsel te verklaren. “Autisme vinden mensen gewoon interessanter dan andere stoornissen. Ook komen
autisten en dyslectici vaker in de media
dan die moeizaam pratende mensen
met esm. Wat enorm zou helpen, is als
een BN’er op tv zou vertellen over de
esm van zijn of haar kind.”
Ook de verdeling in vakgebieden verklaart voor een deel waarom esm in de
schaduw staat van andere stoornissen,
meent Zwitserlood. “Autisme valt onder
artsen en psychiaters, dyslexie onder
psychologen. Dat zijn disciplines met
aanzien en een academische onderzoekstraditie. Esm is het domein van
logopedisten, een beroepsgroep met
minder prestige, die van oudsher minder research doet.” Dat laatste is overigens wel aan het veranderen: hbo’s,
universiteiten en instellingen als Auris
en Kentalis (die cluster-2-onderwijs geven en zorg verlenen) werken steeds
nauwer samen in het esm-onderzoek.
Zwitserlood zelf is werkzaam bij Auris
én onderzoeker aan de Universiteit
Utrecht, terwijl aan de Hogeschool
Utrecht een lector logopedie de brug
tussen theorie en praktijk probeert te
slaan. Het onderzoek wil de behandelingsmethodes verbeteren, maar ook
een antwoord vinden op de basale
vraag: wat is esm eigenlijk?


Ta alo rg a an

Esm is een beschadiging van ‘het taalorgaan’. Althans, dat was tot voor kort een
breed aanvaarde gedachte. Vandaar ook
de naam specifieke taalstoornis: alles is
in orde, alleen dat ene specifieke onderdeel niet. De definitie was dan ook een
negatieve: een kind met een slechte
taalontwikkeling kreeg pas deze diagno-

se als een aantal oorzaken waren uitgesloten. Doen zijn oren het? Is zijn intelligentie normaal? Praten zijn ouders tegen hem? Zo ja, dan moet het wel aan
zijn ‘taalorgaan’ liggen. Maar steeds
minder wetenschappers geloven dat er
in onze schedel zo’n orgaantje op ontdekking ligt te wachten. En dus groeit
het vermoeden dat er bij esm-kinderen
andere dingen aan de hand zijn.
“Het is sowieso een stoornis waarbij
de symptomen per persoon heel erg uiteenlopen”, zegt Brigitte Vugs, neuropsycholoog en onderzoeker bij de Eindhovense vestiging van Kentalis. “Al die kinderen hebben hun eigen sterke en

hij hoort niet goed op, waardoor hij ze
ook niet goed kan reproduceren. Als je
gewerkt opslaat als ‘werkt’, zul je de
juiste vorm ook niet goed kunnen zéggen. Bij de ander is het meer een kwestie van gebrekkig vermogen tot aandacht. Voor een goede taalbeheersing
heb je allerlei deelvaardigheden nodig,
en bij elk daarvan kan iets misgaan.”


In een hoekje

Voor kinderen die moeilijk praten, zijn
de vooruitzichten beter dan voor degenen die moeite hebben met het begrijpen van taal. De googelende ouder van
hierboven, wiens kind moeizaam sprak,

“Als een kind met een dijk van een taalstoornis pas met elf jaar behandeling krijgt, dan
zijn de vooruitzichten toch wel erg somber.”
zwakke punten. Ik verwacht dat uiteindelijk zal blijken dat esm uit twee, drie
of vier verschillende types bestaat, met
elk zijn eigen kenmerken. Zo heb je aan
de ene kant esm-kinderen die taal moeizaam begrijpen. Die kunnen een vrij
lage intelligentie hebben, waardoor ze
abstractie moeilijk vinden. Andere kinderen hebben juist vooral moeite met
zelf taal produceren, met praten dus,
en in een aantal gevallen later ook met
leren lezen en schrijven. Dat kan ook
weer verschillende oorzaken hebben.
De een heeft een probleem met het
werkgeheugen: hij slaat de woorden die

mag zich troosten met die gedachte.
Maar in beide gevallen moet hij op zoek
naar behandeling voor zijn peuter: niet
alleen logopedie, maar ook een gespecialiseerde behandeling bij een instelling
als Auris of Kentalis. En liefst snel.
“Als een kind met een dijk van een
taalstoornis pas met elf jaar behandeling krijgt, dan zijn de vooruitzichten
toch wel erg somber”, zegt Vugs. “Hier
geldt echt: hoe eerder, hoe beter. De
basiselementen van je moedertaal, zoals
de klanken en de hoofdlijnen van de
grammatica, moet je nu eenmaal jong

leren.”

Tweetalige kinderen
Nogal wat allochtone kinderen beginnen hun schoolcarrière met een achterstand in het
Nederlands. De meesten van hen hebben geen esm, maar sommigen ook wel. Hoe kom
je daarachter?
Annette Scheper: “Als kinderen niet zo goed Nederlands kunnen, maar wel Turks of
Chinees of wat hun ouders ook spreken, dan kunnen ze geen esm hebben. Als je deze
stoornis hebt, heb je hem in al je talen. Bovendien lopen tweetalige kinderen op jonge
leeftijd altijd een beetje achter in beide talen. Ze moeten een dubbel lexicon en twee
grammatica’s leren. Maar die achterstand halen ze weer in, en uiteindelijk zijn ze beter af,
met de rijkdom van twee talen.”
Als een tweetalig kind wél esm heeft, wat moeten de ouders dan doen, afgezien van
hulp zoeken? Brigitte Vugs: “Ze hebben nogal eens de neiging om Nederlands te gaan
spreken met hun kind. In het algemeen is het beter dat ouders hun moedertaal blijven
spreken met de kinderen, zeker als hun Nederlands niet geweldig is. Bovendien is het voor
kinderen ook belangrijk om een taal in zijn context te leren. Als hun ouders boos zijn of
hun teen stoten, dan uiten ze hun emoties hoe dan ook in hun moedertaal. Dat hoort alle
maal bij elkaar. Soms willen kinderen thuis Nederlandse woordjes oefenen die ze bij ons
op de groep hebben geleerd. Dat is heel goed, maar dan moet je dat wel duidelijk en heel
consequent scheiden. Dus: als we uit school komen, gaan we even Nederlands spreken,
en de rest van de dag dan weer onze eigen taal.”
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Vervelend genoeg herkennen hulpverleners de taalproblemen van kinderen soms pas laat, vaak tot frustratie
van de ouders. Kinderen die moeilijk
praten, gedragen zich vaak afwijkend:
zitten stilletjes in een hoekje of zijn juist
driftig. Dat daar een taalprobleem aan

ten grondslag ligt, is niet vanzelfsprekend. Per slot van rekening kan zulk gedrag ook heel andere oorzaken hebben.
Zelfs als een kind met esm wél op
jonge leeftijd behandeld wordt, zal dat
de stoornis niet helemaal wegnemen,
zegt Vugs’ collega Annette Scheper. Als

“Ik heb gerecepteerd wie ik ben”

D

Auris

avid (19) heeft esm. Vanaf de
kleuterleeftijd heeft hij speciaal
onderwijs gevolgd. Bij de mbo-opleiding die hij nu doet, krijgt hij speciale
esm-begeleiding. David komt aan het
woord in ESM: een onzichtbare handicap, een voorlichtingsprogramma
voor basis- en middelbare scholen.
De citaten hieronder zijn enigszins
‘opgepoetst’: de meeste herhalingen
en twijfelwoordjes als eh en ja zijn
geschrapt, zoals gebruikelijk bij de
schriftelijke weergave van gesproken
taal. Vergeleken met gewone sprekers
gebruikt David zulke woordjes en
herhalingen wel een stuk vaker.
“Ik heb gerecepteerd wie ik ben.
Vroeger niet, maar nu wel. Het kan
zijn dat ik problemen kan krijgen qua
taalprobleem natuurlijk. Want bepaalde post als ik lees, snap ik het niet. Ga
ik naar mijn moeder toe of naar mijn
vriendin toe of naar een vriend toe,
van hoe gaat het eigenlijk? En heb ik
toch iemand, een backup, van wil je
dat uitleggen? En als iemand tegen mij
gaat vertellen van, in een andere zin
natuurlijk en wat makkelijker, dan heb
ik het wat makkelijker qua financiële
en geen noodsituatie of zo. Dus zeg
maar ... kan het niet uitl...”
(Interviewer:) Dus bepaalde post,
zeg jij, is soms moeilijk te begrijpen?
“Ja, ja. In bepaalde zinnen kan het
soms heel dubbel zijn. Dan kan ik in
een … kan die zin zo begrijpen en ik
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kan het ook anders begrijpen en dat
weet ik soms niet. Dus daarom vraag
ik ook wie eromheen is. Vraag ik het
na. Ja. Maar een taalprobleem blijf je
altijd houden.”
“Vroeger was ik geen lieverdje en
had ik … ik werd heel snel boos, omdat de mensen niet begrijpen. En toen
ben ik naar Alfonso Corti School gegaan, plus agressie erbij. Nieuwe leerlingen, dat vond ik helemaal niet leuk.
Docenten vind ik ook niet leuk. En dan
communiceer je ook wat moeilijker en
ben je wat stiller of snel boos. Omdat
de mensen niet kunnen begrijpen,
enzovoort. Ja, en ben ik naar soort
opvangkliniek van opkomen voor jezelf, dat je minder snel boos worden
en de andere kant in het licht zetten
van hoe kan je dan mee omgaan. Ja,
twee jaar op gezeten en zo is het geworden.”
En nu op het roc. En wat is jouw
idee? Wat zou je graag willen worden?
“Ik wou eerst Media en Vormgeving
doen. Dat houdt in qua advertenties
en kranten en producten qua fotografie is gemaakt. Maar daar ben ik afgewezen doordat ik heel slecht ben
met Engels. Dat was mijn slechtste vak
in principe. Ook bij De Taalkring en
Alfonso Corti School. En daarom ben
ik ook afgewezen en toen had ik maar
gedacht: weet je wat, ik doe wel andere opleiding … elektricien. Dus ben ik
maar aan begonnen.”

klinisch linguïst en onderzoeker houdt
zij zich bij Kentalis onder meer bezig
met diagnostiek. “Esm is geen tijdelijk
probleem, maar een blijvende neurologische stoornis. Je ziet wel dat kinderen vooruitgaan, gelukkig. Hoevéél, dat
hangt mede af van hun intelligentie.
Als bijvoorbeeld hun ruimtelijk inzicht
beter is dan hun spreken, mag je verwachten dat ze zich verbaal ook nog
kunnen ontwikkelen. Alleen al door de
aandacht die ze hier krijgen, gaan kinderen zich veiliger voelen. Dan worden
ze spraakzamer, omdat ze praten weer
leuk gaan vinden en fouten durven te
maken. Ze hebben vaak veel negatieve
reacties op hun praten gehad, en daar
hebben ze emotioneel last van.”


pl a at j e s  e n g e ba r e n

De behandelaars proberen de kinderen
niet alleen zo goed mogelijk te leren
spreken, maar zoeken ook naar andere
manieren van communiceren. Vugs:
“Als kinderen normaal begaafd zijn,
hebben ze donders goed in de gaten
dat het hun niet lukt duidelijk te maken wat ze in hun hoofd hebben. Wij
gebruiken dan plaatjes en gebaren om
de communicatie op gang te krijgen.
Zo merken ze dat dat handiger is dan
uit frustratie hun vriendjes met een
autootje de hersens inslaan – bij wijze
van spreken, uiteraard. Want dáármee
krijgen ze sociaal gezien juist niet wat
ze willen, namelijk contact. Aan de ouders vragen we om de kinderen dingen
mee te geven waarmee ze kunnen laten
zien wat ze gedaan hebben en waar ze
over willen vertellen. Hebben ze een
McDonald’s-doosje bij zich? Dan snappen wij wel dat ze daar zijn geweest en
hebben we een aanknopingspunt. Zo
kunnen we taal uitlokken én hen beter
verstaan.”


H o bb e l

Hoe lastig is zo’n taalstoornis in het
volwassen leven? “Kinderen met esm
ontwikkelen vooral hun andere, niettalige vaardigheden”, zegt Scheper.
“Daar kunnen ze dan later werk in
vinden dat niet heel erg verbaal van
aard is. Al moet ik ook zeggen dat de
samenleving zó op taal gericht is dat
je er toch altijd hinder van blijft ondervinden als je op dat punt trager bent.”
Vugs heeft het pas nog gemerkt: “Ik
zag van de week een meisje met forse
esm. Die zou eerst vmbo-kader doen,
maar ze lijkt nu toch vmbo-t te redden.
Alleen nu ze een vervolgopleiding wil
gaan doen, ziet ze enorm op tegen het
intakegesprek. Gesprekken waar ze zich
goed op kan voorbereiden zijn wel oké,

Iktionaire
zegt ze, maar in intake- en sollicitatiegesprekken, waar ze haar met onverwachte vragen kunnen overvallen, weet
ze dat ze niet goed uit de verf komt.
Dus al is haar taalstoornis beheersbaar
geworden, zodra ze een nieuwe levensfase in gaat, levert die toch weer een
hobbel op die ze niet gemakkelijk alleen
neemt.”


verhullen

Ook de beroepskeuze van esm’ers verklaart dus mede waarom hun probleem
maatschappelijk zo onzichtbaar is: ze
werken zelden op plekken waar ze veel
met klanten of collega’s moeten praten.
Zelden worden ze receptionist, verpleegkundige, helpdesk- of communicatiemedewerker. De rest van de bevolking komt hen daardoor letterlijk weinig tegen – en dat geldt misschien nog
wel sterker voor talige types als de
meeste lezers van dit blad.
En wanneer ze toch onder de mensen
komen, weten ze hun taalprobleem
vaak te verhullen. Scheper: “Ik denk
dat ze zich vrij afhankelijk opstellen in
beurtgedrag. Dat wil zeggen: in een gesprek nemen ze niet zo vaak het woord
en ze staan het snel weer af. Daardoor
valt het niet zo op. En vaak zullen ze
vooral hun partner laten praten.” Anders gezegd: die atypische man of
vrouw die het verhaal van zijn partner
niet onderbreekt, maar wel bevestigend
knikt – die zou weleens esm kunnen

hebben.

Organisaties en
boeken
FOSS is de Nederlandse organisatie
van ouders met esm-kinderen (en
slechthorende kinderen). Website:
foss-info.nl. In Vlaanderen bedient
Sprankel (sprankel.be) een bredere
doelgroep: ouders van normaal begaafde kinderen met leermoeilijkheden.
In het boekje Ik ben niet perfect, nou
en! van Riet Grauwels en Caroline Hou
mes (uitgeverij Van Tricht, 2010, 55 pa
gina’s, e 15,–) doen de ouders van zes
kinderen met uiteenlopende vormen
van esm hun verhaal. Verder bevat het
boekje achtergrondinformatie en lees
tips. Voor professionals verschijnt bin
nenkort bij uitgeverij Acco Specifieke
taalstoornissen, onder redactie van Ellen
Burger, Marcia van de Wetering en Mar
jolijn van Weerdenburg (ca. 240 pagi
na’s, e 30,–).

Hart en hoofd

I

n de weken van het Catshuisberaad ging het zó vaak over ‘nieren proeven’
en ‘over je schaduw heen springen’ dat ik op een nacht wakker schrok van
iemand die grommend met een bloedig orgaan tussen zijn tanden over
een schaduw sprong.
Coalities ‘klappen’ of ‘knallen’, kabinetten ‘vallen’, zo is het in de politieke
natuurkunde geregeld. Toen kwam ‘het berouw’, en ‘de opluchting’.
Het CDA had ‘heel wat uit te leggen’, maar gelukkig is dat precies waar
CDA’ers goed in zijn, dingen uitleggen. Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken, en eventjes favoriet bij de CDA-lijsttrekkersverkiezing, moest
bijvoorbeeld uitleggen waarom zij zich nu plots distantieerde van de PVV,
terwijl ze toch loyaal had meegewerkt aan hun plannen, waaronder het
boerkaverbod.
Dit is voor een politicus een kritiek moment. Eigenlijk zou elke beginnende
politicus zich in die positie moeten manoeuvreren: iets doen wat lijnrecht in
strijd is met eerdere uitspraken. Als hij dat vervolgens goed kan ‘uitleggen’,
maakt hij kans op een succesvolle carrière. Lukt dat niet, dan kan hij beter een
ander beroep kiezen. Columnist, ik noem maar iets. Ook partijvoorzitter Ruth
Peetoom had natuurlijk veel uit te leggen, en zowel Spies als Peetoom deed
dat met een vergelijking. De perfecte manier om van onderwerp te veranderen.
Spies koos voor ‘hoofd’ versus ‘hart’. Haar hart was tegen het boerkaverbod,
maar haar hoofd had ermee ingestemd. Hart en hoofd. Een sterke vondst. Je
staat bij de banketbakker en je wilt die slagroomtaart in z’n geheel oppakken
en aan je mond zetten (hart), maar je weet dat dit tot problemen zal leiden
(hoofd). Bij ‘hart’ denk je aan iets moois, iets hooggestemds, en bij ‘hoofd’ aan
verstandig pragmatisme. Opportunisme, onbetrouwbaarheid en hypocrisie zijn
ver weg. Liesbeth Spies had een droom (geen boerkaverbod), maar helaas,
praktische bezwaren stonden in de weg.
Ruth Peetoom is de voorzitter van het CDA en zij moet natuurlijk ook uitleggen waarom haar partij zich nu opeens met terugwerkende kracht opwerpt
als gewetensbezwaard. In het tv-programma Buitenhof presenteerde zij haar
oplossing. “Compromissen zijn geen standpunten”, zei ze. Aan de manier
waarop zij het een aantal keer werktuiglijk herhaalde, kon je horen dat ze had
geoefend, zoals de studenten van Zweinstein uit de Harry Potter-boeken hun
spreuk repeteren voor een overhoring. “Compromissen zijn geen standpunten.” Ook een knappe.
Wij zijn toen akkoord gegaan met het door de knieën schieten van lastige
hangjongeren, maar dit is nadrukkelijk géén standpunt van ons. Ook het staken van alle ontwikkelingshulp is, voor alle duidelijkheid, níét ons standpunt.
Al heb ik daar zojuist wel mijn handtekening onder gezet.
“Het is namelijk zo dat compromissen geen standpunten zijn.”
De politiek wordt steeds meer een vorm van neurolinguïstisch programmeren. Dit is geen catastrofe, dit is een kans! Waar is wat je gelooft, wat je gelooft is waar.

Jan Kuitenbrouwer
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Is het ‘Slijmbal dat je bent!’ of ‘Slijmbal
die je bent!’? De prestigieuze Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS) gaat
niet uitvoerig op deze kwestie in, om
dat die “alleen van theoretisch belang
is”. Taalkundige Peter-Arno Coppen is
hier verbijsterd over, en besluit de diep
te in te gaan. Waarom is het zo lastig
om te kiezen tussen dat en die?

Peter-Arno Coppen

‘Sukkels dat jullie zijn!’
De grammaticale ontrafeling van een beschimping

S

ukkel dat ik ben. Van sommige
grammaticale kwesties kun je
beter afblijven. Die zijn zo ingewikkeld, daar kom je nooit uit. Die
leiden alleen maar tot teleurstellingen
en frustratie. En je schiet er niets mee
op. Maar iemand moet het doen.
Wat is de woordsoort van dat in de
zin ‘Sukkel dat ik ben’? Dat is een vraag
die opgeworpen werd in de elektronische nieuwsbrief Taalpost van 20 februari 2012. Het was in de context van een
taaltip over de vraag of het moet zijn
‘Slijmbal dat je bent!’ of ‘Slijmbal die je
bent!’ Kan allebei, was de geruststellende taaltip voor degenen die zich in het
vuur van een scheldpartij nog druk maken over de grammatica. Maar omdat
zoiets gauw gezegd is, voegde de Taalpost-redactie daar nog aan toe dat volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (kortweg de ANS) niet goed te
verklaren valt waarom dat in dit soort
uitroepende zinnen ook kan verwijzen
naar de-woorden, zoals slijmbal. Het
zou “eerder een voegwoord dan een betrekkelijk voornaamwoord” lijken. Met
164
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andere woorden, het lijkt meer op het
woordje dat in ‘Ik vind dat je een slijmbal bent.’
Dat is een vreemde uitspraak. In
‘Slijmbal die je bent!’ is die duidelijk
herkenbaar als een betrekkelijk voornaamwoord. Die richten zich gewoonlijk naar het woord waar ze bij horen
(‘De roman die ik las’ en ‘Het boek dat
ik las’). Dat je hier zowel ‘Slijmbal die
je bent!’ hebt als ‘Slijmbal dat je bent!’
is opmerkelijk, omdat slijmbal een dewoord is. Maar waarom zou je dan meteen zeggen dat het om een voegwoord
gaat?


H e t sli j mba l l e r ig e

De publicatie in Taalpost lokte een reactie uit van taalkundige Guy Tops, die
opmerkte dat het woord slijmbal in zulke uitdrukkingen altijd zonder lidwoord
is. Daardoor drukt het woord eerder een
eigenschap uit (‘de slijmballerigheid’)
dan een persoon (‘de slijmbal’). Bovendien wees hij op het Engels, waar je zinnen hebt als ‘They wanted husbands,
which they got easily’ (‘Ze wilden man-

nen, die ze makkelijk kregen’). Ook
daar heb je which als betrekkelijk voornaamwoord dat niet goed past bij het
meervoudige en naar personen verwijzende husbands (je zou who verwachten). Een variant maakt duidelijk wat er
aan de hand is: ‘They wanted husbands,
something which they got easily.’ Het
betrekkelijk voornaamwoord which
heeft dus betrekking op something.
Mannen is iets wat ze wilden. Misschien
gaat het in ‘Slijmbal dat je bent!’ om iets
vergelijkbaars: dat je het betrekkelijk
voornaamwoord dat hebt dat niet aansluit op (de) slijmbal, maar op ‘het slijmballerige’.
Naïeveling als ik ben, geloof ik dit
onmiddellijk. Natuurlijk is dat in ‘Slijmbal dat je bent’ een betrekkelijk voornaamwoord. Natuurlijk is het niet zo’n
probleem dat dit dat is en niet die, wat
je zou verwachten bij een woord als
slijmbal. Een slijmbal, dát is wat je bent.
Het voornaamwoord dat wordt vaker
gebruikt om eigenschappen aan te geven, zeker in combinatie met het werkwoord zijn (‘Dat ben ik’, ‘Dat zijn wij’).

Foto: Raymond Noë

ten kunt. Dat blijkt alleen al uit het feit
dat onze meest prominente taalgebruikers heel goed uit de voeten kunnen
met de taal, zonder dat zij op de hoogte
zijn van de inhoud van de ANS. Maar
zelfs in het onderwijs wordt de ANS
meestal als ‘te hoog gegrepen’ beschouwd, dus de meeste taalgebruikers
kennen het boek niet eens. Het hele
werk is alleen van theoretisch belang.
Maar er is nog iets anders: de ANS
telt meer dan 1700 pagina’s, en dit is de
enige plaats waar zo’n opmerking staat
over theoretisch belang. Wat betekent
dit? Het ziet er een beetje uit als een
soort waarschuwing: ‘Pas op! Kwestie
alleen van theoretisch belang! Vooral
niet verder over nadenken, want je
steekt je in een grammaticaal wespennest waaruit allerlei gemene argumenten tevoorschijn komen! We gaan er dus
niet verder op in.’
Voor avontuurlijk ingestelde taalliefhebbers is zo’n grammaticale waarschuwing natuurlijk eerder een uitnodiging.
Wat is dat dan voor een wespennest?
Waarom is de woordsoort van dat hier
zo lastig te bepalen? Gaat het echt alleen maar om het feit dat je bij een
de-woord die verwacht?


Maar waarom beweert de ANS dan dat
het woordje dat in ‘Slijmbal dat je bent!’
meer op een voegwoord lijkt?
Verrassing: de ANS bewéért dit helemaal niet. Het Taalpost-stukje geeft het
standpunt van de ANS niet goed weer.
In de paragraaf ‘Uitroepende zinnen van
het type ‘Lummel die/dat je bent!’’ staat
het letterlijk zó: “de grammaticale status van dat (betrekkelijk voornaamwoord of voegwoord?) is moeilijker te
bepalen.” Het gaat dan om voorbeelden
als “Pechvogels dat we zijn” en “Smerige onderkruipers dat jullie zijn.” De
ANS signaleert dus alleen een probleem
met de woordsoort van dat. Maar nu
komt het. De volgende zin luidt: “Op
deze kwestie, die alleen van theoretisch
belang is, wordt hier niet nader ingegaan.”


G rammati c a al we s pe n n e s t

Hier doe ik even een verbaasde stap
achteruit. Hoezo, “alleen van theoretisch belang”? Dat is om twee redenen
een raadselachtige uitspraak. Ten eerste
is eigenlijk alles wat er in de ANS staat
alleen van theoretisch belang. De grammaticale beschrijving van een taal, hoe
interessant ook, is iets waar je best bui-

Uitg e b r ei d e v e rg e li j ki n g 

Er zijn in ieder geval twee taalkundigen
die de kwestie al eens uitgebreider besproken hebben: Piet Paardekooper beschreef in 1963 de constructie ‘Stommeling dat je bent!’ en Jaap de Rooy publiceerde in 1967 een inventarisatie van de
dialectvarianten van ‘Lummel dat je
bent!’ Daarbij signaleerde hij niet alleen
‘Lummel die je bent!’ maar ook ‘Lummel

gebreide vergelijking van de beschimping ‘Stommeling dat je bent!’ met de
uitroep ‘Een stommeling dat je bent!’
Dat zijn twee taalvormen die veel op
elkaar lijken, maar die volgens Paardekooper totaal verschillend zijn.
Met ‘Stommeling dat je bent!’ scheld
je iemand uit, en behoorlijk fors ook.
Het is volgens Paardekooper een soort
uitbreiding van de kortere beschimping
Stommeling! in de vorm van een bijvoeglijke bijzin ‘die/dat je bent’. De
andere taalvorm, ‘Een stommeling dat
je bent!’, is om verschillende redenen
totaal anders. Ten eerste klinkt hij anders. De beschimping ‘Stommeling dat
je bent!’ eindigt in een dalende intonatie, waardoor het meteen duidelijk is
dat er niks meer komt. Met het lidwoord een erbij krijg je een uiting die
juist in een stijgende toon eindigt. Daardoor krijg je de indruk dat er nog iets
volgt: ‘Een stommeling dat je bent,
nounou!’


M e e r m og e l i j k h e d e n

Ook de betekenis is totaal anders. ‘Een
stommeling dat je bent (nounou)!’ is
geen beschimping, het is meer een uitroep van verbazing over iemands stomheid. Dat is verschil nummer twee.
Ten derde heeft de variant ‘Een stommeling dat je bent!’ veel meer mogelijkheden. Zo kun je het voor andere personen gebruiken (‘Een stommeling dat hij
is!’), en je kunt andere woordsoorten invullen voor een stommeling (‘Stom dat
hij is!’, ‘Veranderd dat hij is!’). Bovendien kun je in plaats van dat ook als
gebruiken: ‘Stom als hij is!’ Dat kan bij
‘Stommeling dat je bent!’ allemaal niet.

Waarom is de woordsoort van ‘dat’ hier
zo lastig te bepalen? Gaat het echt alleen
maar om het feit dat je bij een ‘de’-woord
‘die’ verwacht?
dat je daar bent!’ en zelfs ‘Lummel daar
je bent!’, dat in verouderd Fries en in
het Limburgs was aangetroffen.
Over dat in ‘Stommeling/lummel dat
je bent’ waren beide taalkundigen het
roerend eens: dat moest gezien worden
als een betrekkelijk voornaamwoord,
hoewel het eigenlijk niet paste bij een
de-woord als stommeling of lummel. Volgens beiden is ‘Stommeling/lummel dat
je bent’ dus een nevenvorm van ‘Stommeling/lummel die je bent.’ Paardekooper kwam tot die conclusie na een uit-

Waarom is dit verschil zo belangrijk?
Wel, een bijvoeglijke bijzin hoort altijd
bij een zelfstandig naamwoord. Dat betekent dat je in ‘Stom dat hij is’ of ‘Veranderd dat hij is’ geen bijvoeglijke bijzin
hebt, want stom en veranderd zijn geen
zelfstandige naamwoorden. Dat hij is
moet in die gevallen dus een gewone
bijzin zijn. Maar als ‘Stom dat hij is!’
inderdaad een variant is van ‘Een stommeling dat hij is!’, dan is dat hij is in die
zin natuurlijk ook een gewone bijzin.

Daarom benadrukt Paardekooper dat
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‘Stommeling dat je bent!’ een heel andere constructie is. Daar heb je niet al die
mogelijkheden (stom in plaats van stommeling, als in plaats van dat), juist omdat dat hij is daar geen gewone bijzin is,
en dat geen voegwoord is maar een betrekkelijk voornaamwoord.
Dat het betrekkelijk voornaamwoord
dat niet klopt met een de-woord als
stommeling, is volgens Paardekooper
niet zo’n punt: dat komt doordat je bij je
bent altijd de voorkeur hebt voor iets
neutraals. Je zegt liever ‘Je bent dat al
jaren’ dan ‘Je bent die al jaren.’
De Rooy onderschrijft deze redenering van Paardekooper, en voegt er nog
aan toe dat het woordje dat wel vaker
bij negatieve kwalificaties wordt gebruikt: dat mens tegenover die mens bijvoorbeeld. En ‘X dat je bent!’ is bijna
altijd negatief. Zelfs in ‘Lieveling dat je
bent!’ klinkt volgens De Rooy iets boosaardigs door.
H ei lig e g ra al

Drie argumenten van Paardekooper en
nog eens een punt van De Rooy: viernul voor het betrekkelijk voornaamwoord, zou je zeggen. Waarom twijfelt
de ANS aan deze keiharde argumentatie? De hele discussie dateert van het
einde van de jaren zestig, en de ANS is
vijftien jaar later geschreven. In de tussentijd zijn er geen nieuwe analyses van
deze zin gepubliceerd. Blijkbaar is er op
theoretisch gebied iets gebeurd waardoor de ANS toch het idee heeft dat de
kwestie niet beslist is. Ik denk dat het te
maken heeft met de heilige graal van de
taalwetenschap.
Taaltheoretici zijn altijd op zoek naar
de ene allesomvattende theorie, die alle
zinnen met elkaar in verband brengt. In
het Nederlands is een van de grootste
raadsels het verschil in woordvolgorde
tussen hoofdzin en bijzin, dat in de
meeste talen niet bestaat.
Een hoofdzin staat op zichzelf, een
bijzin is een zin die een zinsdeel is van
een andere zin. Bijvoorbeeld: in ‘Dat het
regent irriteert mij’ is Dat het regent het
onderwerp, en in ‘Toen je dat zei moest
ik lachen’ is Toen je dat zei een bijwoordelijke bepaling. In het Nederlands is
ook de woordvolgorde heel anders: in
een hoofdzin heb je onderwerp - werkwoord - voorwerp (‘Konijnen eten wortels’), en in een bijzin onderwerp - voorwerp - werkwoord (‘Omdat konijnen
wortels eten’). Het ligt iets ingewikkelder, want eigenlijk staat in een hoofdzin
alleen het vervoegde werkwoord tussen
onderwerp en voorwerp. Staan er meer
werkwoorden, dan staan die op dezelfde plaats als in de bijzin (‘Konijnen zou166
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den wortels hebben willen eten’). Ook
als het vervoegde werkwoord samengesteld is, staat er een stukje werkwoord
achteraan (‘Konijnen eten wortels op’).
Het lijkt er dus op dat het bijzinspatroon (werkwoorden achter de voorwerpen) in hoofd- en bijzin voorkomt, en
in hoofdzinnen is er iets geks met de
plaats van het vervoegde werkwoord.


ta a lb r e i n

Waarom is dit verschil tussen hoofd- en
bijzin zo belangrijk? Omdat theoretici er
in de jaren zeventig in slaagden om het
verschil in woordvolgorde tussen hoofdzin en bijzin rechtstreeks in verband te
brengen met het voegwoord dat. Dat
ging als volgt.
Elke bijzin begint met een voegwoord
(omdat de man de hond bijt, als de man
de hond bijt, hoewel de man de hond

bijt). Dat kan ook wel een vraagwoord
zijn (wie de hond bijt, waarom de man
de hond bijt) of een betrekkelijk voornaamwoord (die de hond bijt). Maar hé:
in die gevallen komt daar, met name in
spreektaal, nog weleens een extra
woordje dat bij: ‘Ik weet niet wie dat ik
allemaal gesproken heb’, ‘Weet jij waarom dat de man de hond gebeten heeft?’
Zelfs bij betrekkelijke voornaamwoorden komt sporadisch, in sommige regio’s, deze variant voor: ‘De man die dat
de hond gebeten heeft, staat in alle
kranten.’
In een bijzin heb je een voegwoord
en de ene volgorde, in een hoofdzin
geen voegwoord en een andere volgorde. Zou dat niet iets met elkaar te maken kunnen hebben? Taaltheoretici uit
die tijd stelden het zich als volgt voor:
je hersenen vormen elke zin vanuit een

bijzinsvolgorde, inclusief het woordje
dat. Bijvoorbeeld ‘Dat hij van de appel
heeft gegeten.’ Dat zit zo in je hoofd.
Vervolgens kies je ervoor om dat weg te
laten. Maar nu ontstaat er een leegte
die opgevuld moet worden. ‘Dat hij van
de appel heeft gegeten’ is geen goede
zin meer. Waar vul je die plaats mee op
om een hoofdzin te krijgen? Met het
vervoegde werkwoord: ‘Heeft hij van de
appel gegeten?’
Nu heb je een zin in je hoofd die zonder verdere aanpassingen een vraagzin
wordt. Maar wacht, je kunt er een gewone mededelende zin van maken door
een van de andere zinsdelen voorop te
plaatsen: ‘Hij heeft van de appel gegeten’, ‘Van de appel heeft hij gegeten’,
‘Gegeten heeft hij van de appel’, en misschien zelfs ‘De appel heeft hij van gegeten.’ Dit gebeurt natuurlijk allemaal
in een fractie van een seconde, en je
bent je er niet van bewust, maar zo zou
het taalbrein theoretisch kunnen werken.


Missi n g  li nk

In deze theorie wordt alles met elkaar
in verband gebracht: hoofd- en bijzin,
woordvolgorde en het voegwoord dat.
Hierdoor worden allerlei gekke zinnetjes met dat ineens theoretisch heel interessant. Een marginaal zinnetje als
‘Een boel appels dat hij heeft gegeten!’
lijkt een beetje op de ‘missing link’ tussen bijzin en hoofdzin. Hier is het voegwoord dat niet weggelaten, waardoor
het vervoegde werkwoord heeft achteraan is blijven staan. Maar er is wel iets
voorop geplaatst (Een boel appels). Vanuit de bijzinsvolgorde ‘Dat hij een boel
appels heeft gegeten’ is dus maar één
stap gezet op weg naar een hoofdzin als
‘Hij heeft een boel appels gegeten.’ Toch
kun je het resultaat (‘Een boel appels
dat hij gegeten heeft!’) al gebruiken als
een hoofdzin.

is. Want Naïeveling als (dat) ik ben is
geen zelfstandige taaluiting, het is een
deel van een andere zin.
Volgens theoretici zeggen dit soort
gekke halffabricaten uit de spreektaal
iets over hoe de taal in elkaar zit. Als je
namelijk alle ingewikkelde grammaticale toevoegingen uit een zin weglaat,
hou je een soort drooggekookte taalvorm over, waarin alleen de essentie
van de taal zit. Vooral gereduceerde
taalvormen die in de spreektaal vaak
voorkomen, zijn in dat opzicht veelzeggend.


S pr i n g l e v e n d

Wie op het internet zoekt naar zinnetjes
van het type ‘Stommeling dat je bent’,
ziet dat de constructie nog springlevend
is. Waar Paardekooper het nog had over
stommeling en De Rooy over lummel,
lijken nu de wat forsere scheldwoorden
populairder. ‘Sukkel dat je bent’ is nog
een van de vriendelijkste gevallen die
tamelijk frequent zijn. Ook toevoegingen komen veelvuldig voor: “Dikke sukkel dat je bent!”, “Enorme sukkel dat je
bent!”, tot uitgebreide scheldpartijen als
“Vuile smerige achterbakse heks dat je
bent!” Maar ook de varianten met daar
zijn in modern taalgebruik nog populair. Dat daar wordt dan meestal gespeld als dr, en het zijn niet de meest
verheffende voorbeelden van beschaafd
taalgebruik (“Pessimistisch zuur oud
wijf dat je dr bent”).
Dat is dus het “theoretische belang”
waar de ANS over spreekt. De zin ‘Sukkel dat je bent’ is een veelvoorkomende,
drooggekookte constructie waar het
woordje dat in voorkomt. Dat moet wel
haast het voegwoord zijn. Je kunt daar
van alles tegen inbrengen, maar ik denk
dat een theoretisch taalkundige niet
terugdeinst voor een analyse waarin
‘Sukkel die je bent’ en ‘Sukkel dat je
bent’ met elkaar in verband worden ge-

De constructie is nog springlevend. “Dikke
sukkel dat je bent!”, staat er op het internet, en: “Vuile smerige achterbakse heks
dat je bent!”
Eerder in dit artikel gebruikte ik het
zinsdeel Naïeveling als ik ben (in de zin
‘Naïeveling als ik ben, geloof ik dit
onmiddellijk’). Daar heb je dezelfde
woordvolgorde als in die bijzin die half
op weg is om hoofdzin te worden, maar
nu zou je zeggen dat het nog een bijzin

bracht door te zeggen dat beide zinnen
ontstaan zijn uit ‘Sukkel die dat je bent’,
waarin die een betrekkelijk voornaamwoord is en dat een voegwoord. En dan
laat je een van beide weg. Liefst die,
waardoor je het voegwoord dat over
houdt.

t

Toen in ...
juni 2006

Zalig
Redactie Onze Taal

O

p 28 juni 2006 werd het
woord zalig door de KRO
uitgeroepen tot mooiste
katholieke woord van het Nederlands. Het was de tijd dat de mooistewoordenhype zo’n beetje op zijn
hoogtepunt was – hoewel sommigen
mopperden over een dieptepunt.
Vanuit het niets waren er in 2004
opeens vier organisaties die onafhankelijk van elkaar het mooiste woord
van het Nederlands wilden eren. De
woorden die zij kozen: tweemaal liefde, eenmaal vrijen, eenmaal desalniettemin. Die uitslagen lieten al meteen
zien dat er niet zoiets bestond als hét
mooiste woord. Er waren twee stromingen te zien: een die vooral lette
op vorm (desalniettemin) en een die
koos voor inhoud (liefde).
Maar de discussies over de aard
van het mooiste woord kwamen pas
echt op stoom in de periode erna. In
Zeeland bijvoorbeeld ontstond gemor
omdat een vakjury de gedoodverfde
winnaar negeerde en dus niet de
geliefde bastaardvloek hosternokke
(‘allemachtig’) koos als hét woord
van het Zeeuws, maar platte zeuge
(‘borstel’, ‘pissebed’). En het dialectwoord dat de lezers van De Gelderlander het mooiste van hun provincie
vonden (huulbessem: ‘huilbezem’, oftewel ‘stofzuiger’), bleek volgens een
deskundige helemaal geen dialectwoord te zijn maar een “woord dat
juist vaak gebruikt wordt om dialect
belachelijk te maken”.
En natuurlijk werd het intussen
ook wel heel erg veel, al die mooie
woorden. Het bericht dat er zelfs een
mooiste woord ter wereld was gekozen – het Turkse yakamoz (‘weerspiegeld maanlicht’) deed iemand op internet verzuchten: “Je wordt onderhand gek van al die uiterstenlijstjes
die door allerlei verkiezinkjes tot
stand zijn gekomen.”
Daarna verloren de woordenverkiezingen behoorlijk aan populariteit.
Maar er kwam wel iets voor in de
plaats – zij het alleen maar in december: de verkiezingen van allerhande

‘woorden van het jaar’.
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Iconen van de taalkunde [4]

De belofte van John R. Searle
Ook de taalkunde heeft zo haar mijlpalen: baanbrekende onderzoeken en
nieuwe inzichten die tot buiten het
vakgebied bekendheid kregen. Op ge
zette tijden spreekt Marc van Oosten
dorp met invloedrijke taalkundigen
over het werk waarmee ze hun naam
vestigden. Deze keer: John R. Searle en
diens Speech Acts (1969).

filosoof J.L. Austin, die geïntrigeerd was
door zinnen als ‘Ik verklaar de vergadering voor geopend’ en ‘Hierbij veroordeel ik u ter dood.’ Anders dan bijvoorbeeld ‘Het wil nog maar niet zomeren’
doen die zinnen meer dan alleen maar
iets vertellen over de wereld: ze veranderen haar ook een beetje. Als ze zijn
uitgesproken is de vergadering inderdaad begonnen en is de aangesprokene
zijn leven niet langer zeker. Dat soort
zinnen zijn dus meer dan stukjes taal:
het zijn ‘taalhandelingen’.
Althans, voor ze werkelijk als zodanig kunnen gelden, moet er volgens
Searle aan een aantal vastomlijnde
voorwaarden voldaan zijn. In de meeste
k beloof dat ik stop met roken.’
samenlevingen zijn alleen bepaalde
Doet iemand die zoiets zegt een
mensen – rechters bijvoorbeeld – gebelofte? Niet altijd. Stel, we traimachtigd om iemand ter dood te vernen een Rus om alle Nederlandse wooroordelen, en dat dan alleen nog maar
den keurig en accentloos uit te spreken,
als ze in functie zijn. Wanneer een wilmaar we vertellen er niet bij wat de zin
lekeurige burger de bijbehorende zin
betekent. Als onze Rus dan de bijpassen- formuleert, of zelfs als de rechter die
de klankreeks produceert, belooft hij
woorden aan de ontbijttafel uitroept
natuurlijk niets. Zoals we het ook een
tegen zijn vrouw tijdens een echtelijke
acteur die de zin uitspreekt, en wel dege- ruzie, dan betekent de zin iets heel
lijk begrijpt wat hij zegt, niet kwalijk
anders.
kunnen nemen als hij een half uur later
In zijn boek Taalhandelingen onderachter het podium een sigaretje opsteekt. zocht Searle in detail welke voorwaarHoe zit dat? Wanneer geldt een uitden een zin nu precies tot een geldige
spraak precies als een belofte? En is bijhandeling maakten. Als voorbeeld nam
voorbeeld de valse belofte van een politi- hij de belofte. Waarom die keuze? “Belocus die weet dat hij er zich nooit aan zal ven is een heel duidelijk voorbeeld van
houden wel een echte belofte? Dit was
een taalhandeling. Bovendien speelt
het soort vragen dat de Amerikaan John de belofte ook een belangrijke rol in
R. Searle (1932) in 1969 stelde in zijn
andere takken van de filosofie, zoals de
eerste boek: Speech Acts. An Essay in the
wijsbegeerte van de moraal en van de
Philosophy of Language (vertaald als Taal- samenleving, en trouwens ook in ons
handelingen. Een taalfilosofisch essay).
dagelijkse leven. Dus leek beloven me
Het boek maakte de schrijver wereldeen goed beginpunt.”
beroemd. Searle is al meer dan vijftig
 r eg e l s
jaar verbonden aan de universiteit van
Searles lijst van voorwaarden is een verBerkeley en geldt inmiddels als een van
bazingwekkend gedetailleerde analyse
de belangrijkste Amerikaanse denkers.
van regels waaraan iedereen zich houdt
“Hoewel Taalhandelingen over een
zonder er ooit over te hebben nagenogal beperkt onderwerp lijkt te gaan,”
dacht. De spreker moet bijvoorbeeld
zegt Searle nu, “zit er eigenlijk al een
kiem van al mijn volgende boeken en ar- geloven dat de luisteraar graag wil dat
de belofte wordt uitgevoerd. Wordt aan
tikelen in, of die nu gaan over politieke
die voorwaarde niet voldaan, dan is er
of sociale filosofie, over onderzoek naar
eerder sprake van een dreigement: ‘Ik
de geest, naar de maatschappij, of naar
beloof je dat ik je mores ga leren’ heeft
ethiek. Ik wist het niet toen ik het boek
wel het werkwoord beloven maar wordt
schreef, maar het bleek een vruchtbaar
buiten de sm-kelder meestal anders
onderwerp.”
geïnterpreteerd.
 Ter doo d
Een ander voorbeeld: stel dat iemand
Searle had in de jaren vijftig in Engeland aan de dinertafel ineens zegt: ‘Ik beloof
gestudeerd. In Oxford ontmoette hij de
dat ik in het komende uur regelmatig ga

Marc van Oostendorp

‘I
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ademhalen.’ Dat zal bij de disgenoten
eerder tot schrik en consternatie leiden
dan tot instemming en tevredenheid.
De reden daarvoor is dat iedereen ervan uitgaat dat je alleen dingen belooft
die niet vanzelf spreken en die op zijn
minst enige moeite gaan kosten.
Een van Searles conclusies in Taalhandelingen was dat taalgebruik bestaat uit het volgen van allerlei regels,
zoals: ‘Beloof geen dingen die toch wel
gebeuren.’ Searle: “Als we taal gebruiken, zijn we ons meestal niet bewust
van die regels, maar als het nodig is
kunnen we onszelf er wel bewust van
maken.”

John R. Searle
De Amerikaan John R. Searle (1932) stu
deerde aan de universiteiten van Wis
consin en Oxford voor hij op 29-jarige
leeftijd de jongste hoogleraar werd aan
de prestigieuze universiteit van Califor
nië in Berkeley. Omdat hoogleraren in
Amerika niet gedwongen worden tot
pensionering, kon hij vorig jaar zijn
50-jarig jubileum aan die universiteit
vieren.
Searle heeft zich behalve met taalfilosofie ook intensief beziggehouden
met nadenken over de menselijke geest
en de menselijke samenleving. Hij deed
dit niet alleen in wetenschappelijke
boeken en artikelen, maar trad ook ge
regeld in het openbaar in debat met
andere Amerikaanse en Europese den
kers in tijdschriften als The New York
Review of Books.
In de jaren zestig was John R. Searle
een van de eerste hoogleraren die zich
solidair verklaarden met het studenten
verzet. Hij zette zich met name in voor
de vrijheid van meningsuiting, bijvoor
beeld in de Vietnam-oorlog.
Na Taalhandelingen schreef Searle
nog bijna twintig andere boeken, waar
onder The Campus War (1971), Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind
(1983), The Construction of Social Reality
(1995) en Making the Social World. The
Structure of Human Civilization (2010).
Van deze boeken is alleen Speech Acts in
het Nederlands verschenen, als Taalhandelingen, in 1977. Deze vertaling is
van de latere Amsterdamse hoogleraar
taalbeheersing F.H. van Eemeren.

Illustratie: Matthijs Sluiter. Foto: University of California, Berkeley.



G edachteloos

Dat begrip ‘bewustzijn’ speelt ook in later werk van Searle een belangrijke rol.
Hij noemt het gebrek aan bewustzijn bijvoorbeeld een van de redenen waarom
een computer nooit taal zal kunnen begrijpen of zelfs echt zal kunnen denken.
“Stel eens”, oppert Searle, “dat een man
helemaal alleen in een kamer zit. Die
man spreekt geen andere taal dan Engels, maar er komen de hele tijd berichten in Chinese karakters binnen. In zijn
kamer heeft de man allerlei dikke boeken met instructies, zoals: ‘Wanneer je
deze karakters voor je krijgt, moet je die
karakters terugsturen’, ‘Je kunt tekens op
deze manier met elkaar combineren’, enzovoort. Het resultaat is dat de man als
antwoord op de teksten die binnenkomen, zelf zinnen naar buiten stuurt die
door een Chinees begrepen kunnen worden. De man begrijpt er zelf echter niets
van. Op dezelfde manier begrijpt een
computer die een dialoog voert met een
mens niets van wat er gezegd wordt.”
Een belangrijk verschil tussen mens
en computer is volgens Searle dat de
mens een bedoeling heeft: als wij mensen iets zeggen of doen, willen we daar
iets mee bewerkstelligen. Een computer
heeft geen bedoeling, maar schuift alleen gedachteloos symbolen heen en
weer. Het maakt zo’n ding niet uit wat
er met de uitkomst gebeurt. Het is dus
precies die bedoeling (of ‘intentie’) met
alles wat we zeggen of doen die een
mens tot een mens maakt.
Die bedoelingen zag Searle naar eigen
zeggen nog niet zo duidelijk toen hij
Taalhandelingen schreef: “Ik richtte
me vooral op taal als een systeem van

regels. Als ik het boek opnieuw zou
schrijven, zou ik meer aandacht hebben
voor menselijke intenties. Ik behandelde
in dat boek taal nog alsof het een spel
was: zowel taalgebruik als spel is een
goed voorbeeld van menselijk gedrag
dat aan regels onderhevig is.”


Uit pu t t e n d e l i j s t

Searles eerste boek werd zeer positief
ontvangen en niet alleen in de wijsbegeerte. Door het werk van Searle en
enkele anderen bloeide ook de tak van
taalwetenschap op die bestudeert hoe
de betekenis van een zin bepaald wordt
door de omstandigheden waarin die zin
wordt uitgesproken, de pragmatiek. Wie
op de Dam aan een Amsterdammer
vraagt: ‘Waar kan ik Le Monde kopen?’,
verwacht geen uitputtende lijst van alle

plaatsen op de wereld waar die Franse
krant te verkrijgen is, ook al is dat de
letterlijke betekenis van de vraag en zou
Google wel een dergelijke lijst geven.
Een of twee plaatsen volstaan, mits
deze zich in de buurt van de Dam bevinden. De pragmatiek probeert uit te
vinden hoe we van die letterlijke betekenis komen tot de feitelijk bedoelde.
In de wijsbegeerte was Searles werk
over taal ook lange tijd belangrijk, maar
inmiddels speelt taal volgens hem niet
meer zo’n belangrijke rol onder filosofen. “Ik denk dat dit deels komt doordat
mensen het gevoel hebben dat we alles
wat we uit de studie van taal kunnen
leren, inmiddels wel weten. Ik denk dat
ze zich daarin vergissen. Ik geloof dat
we nog veel meer kunnen halen uit het

taalonderzoek.”

Searle over taalfilosofie
“In wat voor verhouding staan woorden tot de wereld? Wanneer een spreker een stroom
akoestische signalen op een hoorder afstuurt, gebeuren er opmerkelijke dingen: de spre
ker bedoelt iets, het geluid dat hij uitzendt betekent iets, de hoorder begrijpt wat er be
doeld wordt, de spreker beweert iets, stelt een vraag of geeft een bevel. Hoe kan dat alle
maal? Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat ik met ‘Jansen ging naar huis’ – wat in zeker
opzicht toch alleen maar een reeks geluiden is – bedoel dat Jansen naar huis ging? Wat is
het verschil tussen iets zeggen en dat ook bedoelen en iets zeggen zonder het te bedoe
len? En wat houdt het nu juist in dat te bedoelen en niet iets anders? Hoe komt het bij
voorbeeld dat met ‘Jansen ging naar huis’ bijna altijd bedoeld wordt dat Jansen naar huis
ging en bijvoorbeeld niet dat De Bruin een feestje geeft of dat De Vries dronken is? En wat
is het verband tussen wat ik bedoel als ik iets zeg en wat het betekent als iedereen het
zegt of niemand? Op welke manieren symboliseren woorden zaken? Wat is het verschil
tussen een klankenreeks met betekenis en een klankenreeks zonder betekenis? Wat wil
het zeggen dat iets waar is of onwaar?
Zulke vragen vormen het object van de taalfilosofie.”
(Uit: Taalhandelingen. Vertaling: F.H. van Eemeren)
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Bevestigen noch ontkennen
Wat betekent het écht?
Als de directeur van een groot bedrijf
een bepaalde overname kan ‘bevesti
gen noch ontkennen’ weten we ge
noeg: die overname komt er. Of ligt het
toch genuanceerder? Riemer Reinsma
vroeg het zich af, en schakelde daarbij
de hulp in van de lezers van Onze Taal.

Riemer Reinsma

A

l jaren is het een beroemd
mysterie: bestaat er in Moskou
een geheime metrolijn die het
Kremlin verbindt met de kantoren van
de veiligheidsdienst, en met een bunkercomplex? De ondergrondse verbinding, Metro-2 geheten, zou onder de
codenaam D-6 zijn aangelegd tijdens
het bewind van Stalin. Het belangrijkste
doel: als er een nucleaire oorlog uitbrak, konden de Sovjetleiders naar een
goede schuilplaats uitwijken. Maar het
bestaan van Metro-2 is nooit bewezen.
En je zou dus zeggen dat niets de Moskouse autoriteiten belet om het bestaan
ervan te ontkennen. Toch gebeurt dat
niet: Moskou “bevestigt noch ontkent”
het bestaan van Metro-2. Het ontwijkende antwoord van de autoriteiten wordt,
ook door serieuze beoordelaars, gezien
als een aanwijzing dat Metro-2 weleens
echt zou kunnen bestaan.


merk wa ard ig e kr e e t

De ietwat plechtstatige uitdrukking
bevestigen noch ontkennen, die ook in
veel landen om ons heen bestaat, wordt
veel gebruikt als personen of instanties
op een bericht of een gerucht reageren
waarover zij eigenlijk het liefst hun
mond zouden houden. Op het eerste
gezicht een hoogst merkwaardige kreet.
Want waarom zou iemand, als een bewering op waarheid berust, dat niet
ronduit bevestigen? En omgekeerd. Ik
kreeg dan ook steeds meer het vermoeden dat bevestigen noch ontkennen er
altíjd op neerkomt dat de spreker het
gerucht daarmee eigenlijk bevestigt.
Om meer zekerheid te krijgen begon
ik een verzameling aan te leggen van
gevallen waarin iemand een gerucht
‘bevestigt noch ontkent’.
170
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De zanger van de Finse band Lordi is ooit zonder masker afgebeeld; hij wilde ‘bevestigen noch ontkennen’ dat
het om hem ging.

Ook kwam er een oproep in het januarinummer van Onze Taal, waarop
zo’n twintig lezers reageerden. Dat zijn
er niet heel veel, maar de meesten van
hen kwamen met nuttige aanvullingen.
In de oproep stond overigens als ‘spelregel’ vermeld dat het moest gaan om
gevallen waarin degene die ‘bevestigt
noch ontkent’ geacht mocht worden het
antwoord op de hem gestelde vraag te
kennen. Daarbij had ik het voorbeeld
vermeld van Sarah Palin, die de vraag
of zij zich kandidaat ging stellen voor
het presidentschap “bevestigde noch
ontkende”. Want, zo stond in het januarinummer: “Het is onwaarschijnlijk dat
Palin niet op de hoogte was van haar
eigen toekomstplannen.” Achteraf betwijfel ik echter of Palin een goed voorbeeld was. Het is immers best mogelijk
dat zij op dat moment nog geen beslissing had genomen. En dat haar antwoord dus misschien eigenlijk neerkwam op: ‘Ik weet het nog niet’.


O ly m pisc h e r i n g e n

Hoe weet je dan zeker dat de spreker
wel degelijk op de hoogte was toen hij

zijn uitspraak deed? Dat blijkt vaak uit
de gebeurtenissen die er later op zijn
gevolgd. Anna Spek mailde mij een
anekdote uit haar middelbareschooltijd
die dat aardig illustreert.
De sector-directeur werd verliefd op
onze docente Culturele Kunstzinnige
Vorming. Tenminste, dat dachten de
vijfde- en zesdeklassers te signaleren.
Voor leerlingen is dit natuurlijk een
ontzettend interessante gebeurtenis.
Iedereen staat er met z’n neus bovenop en probeert iets meer te ontdekken. Toen er een bijdehand persoon
opstond om het gewoon eens op de
man af te vragen aan onze sectordirecteur, antwoordde de man met
een strak gezicht: “Ik kan dit bevestigen noch ontkennen.” Een jaar later
werd hun trouwdatum bekend.
Ook na de oproep vormen de inzendingen waarin bevestigen noch ontkennen
een indirecte bevestiging inhield een
overgrote meerderheid in mijn verzameling. Toch zijn er uitzonderingen. Op
een website met gerechtelijke uitspra-

Foto: Wikimedia Commons

ken tikte inzender Erwin Hijmans de
zoekwoorden bevestigen noch ontkennen
in, en hij kreeg 23 treffers. Slechts twee
daarvan bleken zaken te zijn die uiteindelijk bevestigd werden. De overige 21
werden, zoals Hijmans het noemt, “letterlijk gebruikt zonder bijbedoeling”.
Oftewel, vrij vertaald: ‘Ik weet het niet.’
En neem de studentengrap die een
Friese oudejaarsvereniging eind 2011
uithaalde: studenten ontvreemdden de
olympische ringen van het Olympisch
Stadion in Amsterdam. Op 25 december
2011 berichtte Het Parool op internet dat
het ging om een stunt van “een stel
Friezen”. Om erachter te komen wie
de daders waren, had de krant aan de
voorzitter van de Friese oudejaarsvereniging Frijsteat Folgeren gevraagd of
het zíjn club was die achter de diefstal
zat. De jongeman in kwestie “bevestigde
noch ontkende”. Maar het kwam neer
op een ontkenning, want … op 6 januari 2012 wist Het Parool te melden wie de
werkelijke daders waren – namelijk de
Friese oudejaarsvereniging De Geitefok.


To p G e ar

De voorzitter van Frijsteat Folgeren, die
de uitdrukking dus gebruikte terwijl hij
het gerucht gerust had kunnen ontkennen, hoefde kennelijk niet zo nodig zijn
onschuld te bewijzen. Anders gezegd:
blijkbaar was hij bereid de suggestie van
schuld te wekken om op die manier het
mysterie in stand te houden. En daarmee hebben we direct een van de redenen te pakken om de uitdrukking in
kwestie te gebruiken: mystificatie. Zo
ook in Top Gear, het populaire BBC-programma waarin auto’s worden getest
door een vaste maar anonieme coureur,
bijgenaamd The Stig. Het programma
dankt zijn beroemdheid vooral aan die

hebben in het mediarelletje rond ‘Mr.
Lordi’, de zanger (en oprichter) van de
Finse band Lordi, die in 2006 het Eurovisiesongfestival won. Deze heavymetalband werd bekend doordat de leden
lugubere maskers dragen, en door hun
griezelige outfit. In 2006 had een Fins
blad een foto gepubliceerd waarop de
zanger ‘in burger’ te zien was: het bleek
te gaan om Tomi Putaansuu. De zanger
wilde dit “bevestigen noch ontkennen”,
maar moest wél even kwijt dat hij de
actie van de fotograaf zag als een “een
poging om het ‘monsterimago’ te vernietigen waaraan hij tien jaar gewerkt
had”.
Vaak ook wordt de uitdrukking gebruikt uit diplomatieke overwegingen.
Je wilt niet het achterste van je tong
laten zien om betrokkenen te vriend te
houden, of je wilt andere mensen eerst
inlichten voordat je een bepaald gerucht
bevestigt. Neem nu de hoofdredacteur
van het AD. Toen hem in 2011 gevraagd
werd of zijn krant inderdaad zou gaan
verhuizen naar een andere plek in Rotterdam, kon hij het bericht “bevestigen
noch ontkennen” (iets waaraan hij ongelukkigerwijs toevoegde: “Ik ga morgen
eerst de redactie informeren”, wat de
indruk versterkte dat het gerucht klopte,
en dat bleek uiteindelijk ook het geval
te zijn).


Z wa rte l ij s t

Frank Wassenaar, woordvoerder van een
ministerie, heeft de uitdrukking al twintig jaar op de zwarte lijst staan. Onlangs
schreef hij in een instructietekst voor
beginnende voorlichters: “Tegenwoordig
betekent het gewoon een bevestiging.”
In plaats van te ‘bevestigen noch ontkennen’ kun je, aldus Wassenaar, beter
andere bewoordingen gebruiken, zoals

Een van de redenen om de uitdrukking
te gebruiken: mystificatie.
mysterieuze bestuurder, wiens naam in
geen geval bekend mag worden. In 2010
liep het mis: in zijn autobiografie onthulde Ben Collins dat hij The Stig was.
De BBC “bevestigde noch ontkende”.
Dat dit neerkwam op een bevestiging
blijkt mede uit het vervolg van de geschiedenis: de omroep spande een proces aan tegen de coureur. Niet alleen
verloor de BBC die rechtszaak, ook verdween de spanning toen het raadselachtige personage echt een gezicht kreeg.
De behoefte om een mysterie in
stand te houden moet ook gespeeld

‘geen enkel commentaar’. Maar men kan
zich afvragen of het probleem daarmee
niet verplaatst wordt. Is het niet een
ándere manier om iets te ‘bevestigen
noch ontkennen’?
Als je een gerucht écht de wereld uit
wilt helpen, bijvoorbeeld omdat het niet
klopt of omdat je zelf niet weet hoe het
zit, zeg dat dan gewoon. Alleen zo maak
je in één klap een einde aan alle specu
laties.
Iedereen die anekdotes stuurde, of anderszins

r

Raarwoord

Guus Middag behandelt opmerkelijke
woorden, oud en nieuw.

Koeienhonger

H

et is ruim 2400 jaar geleden.
De slag is voorbij. Moeizaam
baant een leger van tienduizend Griekse huursoldaten zich vanuit
vijandelijk Perzisch gebied een weg
naar huis. De tocht voert door het binnenland van Turkije. Het is winter. Er
ligt sneeuw. Het is bitter koud. En er
is niet veel voedsel voor de uitgeputte
soldaten. Sommigen zakken tijdens
het lopen in elkaar.
Legerleider Xenophon ziet het gebeuren, maar hij snapt niet goed wat
er aan de hand is, zo zal hij later
schrijven in zijn verslag van de terugtocht, de Anabasis. Hij moet zich laten
vertellen, door “iemand die er verstand van had”, dat deze soldaten
“kennelijk geeuwhonger hadden en
weer zouden opstaan als ze iets te
eten kregen”. En zo was het ook.
Xenophon slaagt erin bij de lastdieren
nog wat voedsel te vinden. Hij deelt
het uit aan de gevallen mannen. En
zie: “Wanneer de zieken iets gegeten
hadden, stonden ze op en liepen weer
verder.”
Geeuwhonger. De Nederlandse vertalers, Nicolaas Matsier en Gerard
Koolschijn, vermelden in een voetnoot
bij dit woord dat de Grieken voor dit
verschijnsel eigenlijk een ander woord
gebruiken. “Letterlijk ‘koeienhonger’.
Staat van algemene uitputting; aanhoudende hongerverschijnselen.” Ik
veerde even op bij het lezen van deze
voetnoot. Koeienhonger! Mooi woord.
Ik kende het niet. Ik kende wel honger
als een paard, honger als een wolf, honger als een manke beer – maar koeienhonger niet. Je kon je er wel iets bij
voorstellen. En dat je, als je er last van
hebt, gaat loeien van ellende.
Koeienhonger. Wat zou er in het
Grieks precies hebben gestaan? De
arme soldaten ‘kregen last van boe-limia’, schreef Xenophon 2400 jaar geleden. En weer veerde ik even op. Boelimia! Het stond er inderdaad. Boe is
‘koe’ en limia is ‘honger’. Het was verrassend om dat moderne woord boulimia zomaar ineens midden in de antieke Turkse sneeuw aan te treffen, voor
een heel andere vorm van hongerziekte
– veel beter te behandelen ook.

Guus Middag

meewerkte aan dit artikel: heel hartelijk bedankt!
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Middelbare scholieren leggen het af
tegen basisschoolleerlingen als het gaat
om werkwoordspelling. Tot die conclu
sie kwam Jannemieke van de Gein
anderhalf jaar geleden in een spraakma
kend artikel in Onze Taal. Twee Tilburgse
docenten deden nieuw onderzoek, en
dat leidde tot heel andere inzichten.

Tom Borsten
docent Nederlands Koning Willem II College

Bas Jongenelen
docent Nederlands Fontys Lerarenopleiding
Tilburg

‘Zij verbaasdt zich’
Middelbare scholieren spellen wél beter dan basisschoolleerlingen

I

n september 2010 schreef Jannemieke van de Gein in Onze Taal in
haar artikel ‘Komd een kind van de
basisschool’ dat de vaardigheid in het
spellen van werkwoorden in het voortgezet onderwijs afneemt ten opzichte
van het basisonderwijs. 77% van de teksten die door leerlingen uit groep 8 geschreven zijn, zijn geheel foutloos, terwijl dit bij slechts 40% van de eindexamenleerlingen havo en vwo het geval is.
Het waren cijfers die begrijpelijkerwijs nogal wat stof deden opwaaien.
Veel media besteedden er diezelfde
maand aandacht aan, maar ook daarna
werd het onderzoek vaak aangehaald.
Het vormde bijvoorbeeld een van de pijlers van een onderzoek van de Nederlandse Taalunie, getiteld ‘Ze kunnen niet
meer spellen’, en ook onlangs speelde
de discussie over het spelvaardigheidsonderwijs weer op nadat Van de Gein
aan het woord was gekomen in Nrc.next.
Er wordt dus behoorlijk wat belang gehecht aan dat onderzoek, maar hoe terecht is dat? Laten we eerst eens kijken
hoe haar onderzoek van toen in elkaar
zat.


Appel s  me t peren

Van de Gein vergeleek de werkwoorden
van leerlingen uit groep 8 van de basisschool met die van leerlingen uit de
havo- en vwo-eindexamenklassen. De
werkwoorden kwamen allemaal uit opstellen die ze zelf hadden geschreven,
dus niet uit toetssituaties waarin vaak
172
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de ‘instinkers’ aan de orde komen. Was
die keuze wel zo handig?
Voor de basisschoolleerlingen was
duidelijk dat spelfouten in hun opstellen hun aangerekend zouden worden,
maar was dat bij de middelbare scholieren ook het geval? En: hoe zit het met
samengestelde zinnen? Leerlingen uit
groep 8 gebruiken die waarschijnlijk
veel minder en maken dan ook minder
fouten als ‘Weet je wel wat dat allemaal
inhoud?’ (moet natuurlijk zijn: ‘inhoudt’). Bovendien: leerlingen die zelf
hun werkwoorden mogen bepalen, zullen misschien bepaalde vormen achterwege laten.
Door opstellen te onderzoeken vergelijk je kortom appels met peren. Een
toets met werkwoorden die voor iedereen hetzelfde zijn, geeft volgens ons een
veel betrouwbaarder beeld van de praktijk. In september en oktober 2011 hebben wij op vier scholen voor voortgezet
onderwijs en vier scholen voor basisonderwijs (alle acht in Tilburg en omgeving) steeds dezelfde toets afgenomen:
twintig zinnen met steeds een werkwoord waar de eindletter(s) van weggelaten is/zijn. De leerlingen hoeven
slechts een d, t of dt in te vullen. Enkele
voorbeelden:
- Ik heb gehoord dat jij naar school
loop…
- Wor… je broer piloot? Dat is leuk.
- Tante Marianne verbaas… zich erover dat ik zo goed kan spellen.

- Kees ligt zo lang in de zon, dat hij
helemaal verbran…
- Bianca verhuis… binnenkort naar
een andere stad.
In totaal hebben we 2266 leerlingen getoetst. Gezamenlijk maakten zij 14.482
fouten, wat neerkomt op een gemiddelde van 6,3 fouten. Leerlingen uit groep
8 maken verreweg de meeste fouten
(8,1 gemiddeld) en leerlingen uit 6-vwo
de minste (2,3 fouten).
Groep 8 basisschool
 			
gemiddeld
groep 8
8,1
Voortgezet onderwijs
			
gemiddeld
klas 1		
7,8
klas 2
6,7
klas 3
7,5
4-vmbo
7,1
4-havo
6,2
5-havo
5,3
4-vwo
3,5
5-vwo
3,3
6-vwo
2,3

Het spellingniveau stijgt naarmate het
schooltype hoger is, én naarmate de
kinderen ouder zijn. Ook de leerlingen
in 4-vmbo doen het beter dan die in de
gemêleerde brugklassen. Zij hebben in
die vier jaar op school duidelijk beter
leren spellen. Onze resultaten spreken
die van Jannemieke van de Gein dus
volstrekt tegen.

a

Naschrift
Jannemieke van de Gein
Borsten en Jongenelen roeren een heikel punt aan: het criterium dat je hanteert om een uitspraak te doen over
iemands spelvaardigheid. Hun criterium
is de toetsscore, het mijne is de praktijk
van het schrijven. “Appels met peren”,
vinden zij, want “leerlingen die zelf hun
werkwoorden mogen bepalen, zullen
misschien bepaalde vormen achterwege
laten”. Als hiermee wordt bedoeld dat
scholieren in eigen werk weinig ‘instinkers’ produceren, hebben ze gelijk. De
talige werkelijkheid grossiert niet in
‘instinkers’, maar een toets kan niet zonder en is daardoor moeilijker. Alleen,
hoe ‘makkelijk’ het schrijven van een
tekst zonder werkwoordfouten in vergelijking ook is, havisten en vwo’ers
slagen er toch echt minder goed in dan
achtstegroepers.
De suggestie dat dat de schuld is van
samengestelde zinnen, is niet meer dan
dat: een suggestie. Empirische ondersteuning ontbreekt, en in mijn data vind
ik die ook niet.
Verder menen Borsten en Jongenelen
dat het oneerlijk is om de prestaties van
achtstegroepers te vergelijken met die
van eindexamenkandidaten, omdat de
eersten wél wisten dat ze op de werkwoorden afgerekend zouden worden, en
de laatsten misschien niet. Mag ik hieruit opmaken dat zij de zwakke prestaties van de eindexamenkandidaten vergoelijken? Hoe dat ook zij, de examinandi wisten het wél. Het eindcijfer
voor het schoolexamen schrijfvaardigheid is een gewogen gemiddelde van
een cijfer voor ‘inhoud’ en een cijfer
voor ‘taal’. En dat meegewogen taalcijfer werd 48 procent van de eindexamenkandidaten noodlottig.
Rest de vraag hoe het mogelijk is dat
leerlingen die op toetsen goed scoren,
het er in de praktijk van het schrijven
slechter vanaf brengen dan achtstegroepertjes. Veelzeggend in deze context
lijkt mij het feit dat het kennelijk nodig
is om zelfs eindexamenkandidaten erop
te wijzen dat werkwoordspelling ‘meetelt’. In het basisonderwijs hoeft dat
niet. Daar weten de zevende- en
achtstegroepers dat de werkwoorden
meetellen, altijd, met als gevolg dat ze
doorlopend oefenen met het in praktijk
brengen van het geleerde. Zo niet, begrijp ik, in het voortgezet onderwijs.
Daar tellen de werkwoorden ook weleens níét mee. Geen doorlopende praktijkoefening dus. Zit ’m misschien daar

de kneep?

Van Aaf tot z

Haha!

O

nlangs betrapte ik mezelf erop dat ik in een e-mail twee keer het
woord haha! had gebruikt. Of is haha! eigenlijk wel een woord?
Even uitleggen waarom ik überhaupt aan haha! doe. Ik heb er
een hekel aan als mensen hun mails en sms’en doorspekken met :-) en ;-(.
Ten eerste omdat ik het armoedig vind om je emoties door leestekens te
laten uitdrukken, en ten tweede omdat ik altijd zo lang moet staren, eventueel met een gekanteld beeldscherm: is dat nou een lachend of een pruilend mondje? En knipoogt dat verdrietige gezichtje nou? – wat verwarrend.
Haha! vind ik dan een beter alternatief; je begrijpt meteen wat er staat en
het is tenminste nog een woord. Een soort woord, in ieder geval.
Soms schrijf je nu eenmaal iets op waar je in het dagelijks leven een ironische toon bij zou aanslaan of een grappig gezichtje bij zou trekken, en
dat kan niet in een mail. Dus dan schrijf ik, om duidelijk te maken dat ik
het allemaal zo ernstig niet meen, haha! achter een zin. Maar: enig zoeken
in mijn correspondentie van de laatste tijd wijst uit dat ik bijna dagelijks
een e-mail verstuurd heb waarin ik haha! gebruik. Dat vind ik veel.
Uit verdere analyse blijkt dat ik haha! vooral in mails aan kennissen en
werkrelaties gebruik, en minder in mails aan vrienden. Blijkbaar veronderstel ik dat vrienden mijn wrange humor wel begrijpen, maar dat mensen
die iets verder weg in mijn sociale cirkel zitten, bij elke poging tot leuk
doen er hardhandig op gewezen moeten worden dat dit grappig bedoeld is,
middels dat dwingende haha!
Ook gebruik ik haha! in antwoord op grappig bedoelde mails van anderen. Iemand stuurt me een eenregelig bericht met een klein mopje erin, en
ik schrijf dan ‘Haha!’ terug. En verder niets. Het doet me een beetje denken
aan het vaste antwoord van mijn zus in Amerika, als ik haar een foto van
mijn kinderen stuur. Dat is altijd, al twee jaar lang, áltijd: “lief!!!!!!!” En
“lief!!!!!!!” is natuurlijk wel lief, maar toch ook aan inflatie onderhevig, als
je het altijd als reply gebruikt.
Ditzelfde geldt in mijn geval voor haha! ‘Haha!’ Dus ik ga ermee stoppen. Want dit kan zo niet langer. Nee, niet haha! Helemaal niet haha, zelfs.

Aaf Brandt Corstius
(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kunt u doorstuderen voor een Master of Education Nederlands.
Kom naar een van de open dagen of kijk op www.masters.hu.nl/nederlands voor meer
informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Verder, verder!

“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.



Kantoo rta al

Wat doet iemand in nood die door niemand wordt gehoord? Die gaat toch
maar door met roepen, tegen beter
weten in. En zo doet Ellen ten Damme
ook: “Maar desalniettemin schreeuw ik
soms toch.” Het is een wonderlijke regel. Er zullen niet veel Nederlandstalige
liedjes zijn waarin het stijve, ambtelijke
en ouderwetse kantoortaalwoord desalniettemin voorkomt – en al helemaal
niet uit de mond van iemand die vastzit
en alleen nog maar wanhopig om hulp
kan roepen in een verlaten sneeuwlandschap.
Dan is het weer tijd voor de eskimoroep. Het lijkt ook wel op de roep van
een dier. Of horen we hier een geval
van joik? Joik is de naam voor de traditionele geïmproviseerde zangstijl van de
Laplanders, “gekenmerkt door vocale
imitaties van natuurgeluiden”, zo zegt
Van Dale. Eskimo Ellen blijft haar roep
herhalen. En ze geeft de moed niet op.
Hoe vast ze ook zit, ze moet “verder,
verder, altijd verder”, zo zingt ze in het
refrein. “Ik weet niet meer waarheen, /
ik ga door alleen, / verder, verder, altijd
verder.”
174
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In de rest van het lied zal het om die
tegenstelling blijven gaan: hopeloos
vastzitten, en toch verder willen. Wanhoop en Wanderlust. “Ik denk niet meer
dat ik de weg ooit vind, / ik heb de
hoop op redding opgegeven. / Misschien is het de sneeuw die mij verblindt. / Ik heb mijn hersens uit hun
taak ontheven.” Opnieuw is de toon erg
bestudeerd en netjes, op het formele af.
Dat geldt zeker voor die laatste regel,
met de ambtelijke formulering “uit hun
taak ontheven”. Dat lijkt mij een contaminatie van de al even ambtelijke uitdrukkingen uit hun functie ontheffen en
van hun taak ontheffen.


Da n s n u m m e r

Het is niet erg waarschijnlijk dat iemand die wanhopig moet ploeteren
door metershoge sneeuw, en die beweert haar hersens te hebben uitgeschakeld – dat zo iemand tegelijk nog zulke
coherente en stijf-formele en bovendien
ook nog eens rijmende zinnen kan uitspreken. Toch blijft de zangeres dat
doen, tot het eind. Ik weet niet of de
tekstdichter, Ilja Leonard Pfeijffer, het
zo bedoeld heeft, maar al snel wordt dit
merkwaardige procedé vanzelf ongeloofwaardig, en daardoor ook wel weer

grappig – op de wijze waarop Drs. P of
De Schoolmeester grappig is. Uitgeput,
versuft, verblind, reddeloos verloren, tot
aan de liezen in de sneeuw – en wat
zegt de zangeres? “Het enige wat ik aan
mijn bestaan nog toevoeg / is dat ik
wanhopig schreeuw.”
Er is nog iets anders geks met dit
lied. Het gegeven is droevig en uitzichtloos, maar dat hoor je er helemaal niet
aan af. Het lied klinkt vrolijk, en opzwepend, met een steeds sneller ritme en
een aanzwellend volume, zeker als de
zangeres door haar dichtregels heen is
en zich vervolgens enthousiast kan
overgeven aan het steeds maar herhalen
van haar levensmotto: “Verder, verder,
altijd maar verder!” Dit is dus een lied
met twee gezichten. We horen de laatste noodkreet van een wanhopig
sneeuwmeisje. Maar een buitenlander,
die de tekst niet kan verstaan, zou gemakkelijk kunnen denken dat hij naar
een opwindend dansnummer luistert.
Of naar een vakbondslied, dat massaal
meegezongen kan worden: “Verder,
verder!” Of naar een supporterslied
voor op de tribune, met lekker veel
trommels erbij – voor, zeg, voetbalclub
FC Vooruit. Verder, verder, altijd maar

verder!

Redline Music

O

peens hoorde ik de stem van
een indianenmeisje uit de radio komen. Twee korte uitroepen, “oh-oh”, gevolgd door een langgerekt “oo-oo-ooh”, en daarna weer twee
keer kort “oh-oh”. Het klonk alsof het in
de buitenlucht was opgenomen, op een
open vlakte, met bergen in de verte.
Wat ik hoorde was het begin van het
lied ‘Verder, verder!’ van Ellen ten Damme. Op grond van die indianenkreet
kon je nog niet goed zeggen wat er aan
de hand was, maar al snel volgde er
tekst. Daaruit bleek dat dit geen noodoproep van een indianenmeisje op de
prairie was, maar eerder van een eskimomeisje op een uitgestrekte witte
poolvlakte: “Ik sta tot aan mijn liezen in
de sneeuw.” Dat klinkt als ‘het water
staat me aan de lippen’. Iemand die tot
aan haar liezen in de sneeuw staat, zit
vast en kan op eigen kracht niet verder.
En dat is ook wat ze ons meedeelt: “Ik
kan niet lopen, hoe ver moet ik nog?”
En wie komt haar helpen? “Geen mens
hoort dat ik schreeuw wanneer ik
schreeuw.”

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.

dinsdag jl
dinsdag jl.
dinsdag j.l.
Dokkummer
Dokkumer
Dokummer
orthopaedie
orthopedie
ortopedie
semi indirect
semiindirect
semi-indirect
Vaderdagcadeau
vaderdagcadeau
Vaderdagkado

B. Vergroot uw woordenschat
1. gamba
a. dans
b. garnaal
c. vechtsport
2. jambalaya
a. dans
b. gerecht
c. tropisch insect
3. mamba
a. dans
b. gifslang
c. muziekinstrument
4. samba
a. dans
b. hert
c. vechtsport

C. Zoek de fouten
1. Toen de pijn in haar hemstring
onverdraagzaam was geworden,
had ze gezondheidssite’s op het hele
wereldwijde web uitgepluisd om
de dichtsbijzijnde osteopaat of
chiroparctor te vinden.
2. Daarnaast had ze na ampere overwe
gingen ook besloten bij haar ex-man
te rade te gaan, die als Arboarts alles
van erchonomisch verantwoord meu
bulair afwist.

D. Wie zei wat?
1.
2.
3.
4.

De hel, dat zijn de anderen.
Ik denk, dus ik ben.
Toeval is logisch.
Tussen droom en daad staan wetten
in de weg.
Kies uit: a. Johan Cruijff, b. René Descar
tes, c. Willem Elsschot, d. Jean-Paul
Sartre
De antwoorden vindt u op bladzijde 179

van dit nummer.

Verlanglijstje

I

k lees in een stukje van de taalkundige Marc van Oostendorp op het
weblog Neder-L dat Linde van den Bosch afscheid heeft genomen als
algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, en dat ze bij die gelegenheid een toespraak heeft gehouden. In die toespraak moet ze een paar
belangrijke taalpolitieke onderwerpen voor de komende jaren genoemd hebben. Zeg maar een soort verlanglijstje. Marc van Oostendorp is het heel erg
met haar eens. Hij is zelfs van plan om politici van alle politieke partijen een
brief te sturen om hun dit verlanglijstje in te peperen. En hij gaat ons op de
hoogte houden van de antwoorden die hij krijgt.
In het algemeen zijn verlanglijstjes van aantredende kopstukken natuurlijk
veel interessanter dan die van vertrekkende, maar ik zal toch de punten noemen die Van Oostendorp zo in vuur en vlam gezet hebben: 1. Wie bepaalt
hoe we iets moeten schrijven? Zijn daar normen voor en wie bepaalt die?
2. Studenten kunnen niet meer spellen, geen fatsoenlijke zin meer formuleren. Wie doet daar iets aan? 3. Blijft het Nederlands wel een taal van de
wetenschap? 4. Moeten we ons wapenen tegen het oprukkende Engels?
5. Groeien het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname uit elkaar?
Is dat erg? 6. Wat betekent dat voor het Standaardnederlands?
Ik ben, laat ik het maar eerlijk zeggen, verrast door de reactie van Van
Oostendorp. Ik houd hem namelijk voor een verstandig man. Eerst dacht ik
aan ironie, maar bij nader inzien geloof ik dat hij het meent. Bovenstaand
lijstje getuigt, punt voor punt, van het soort oppervlakkige apenliefde voor
de Nederlandse taal dat je veel tegenkomt bij mensen die weigeren zich van
de feiten op de hoogte te stellen of over de zaken langer dan drie minuten na
te denken. Perfect geschikt om in volle zalen de handen op elkaar te krijgen,
maar zo wereldvreemd dat je er niks mee kunt beginnen. Nou ja, behalve
dan brieven sturen naar parlementariërs.
Het antwoord op de meeste vragen is ontkennend, of je nu hoog of laag
springt. En daar gaan de brieven van Van Oostendorp ook niets aan veranderen. (Ik blijf een beetje twijfelen; zou hij het toch ironisch bedoelen?)
En dan vraag 2 van Van den Bosch. Haar “niet meer” impliceert dat het
vroeger anders was. Het is, dunkt me, volksverlakkerij om het zo voor te stellen. Het moge waar zijn dat van de honderd studenten er tegenwoordig
slechts tien behoorlijk schrijven en spellen. Maar het is niet zo dat de overige
negentig vroeger beter schreven en spelden. De waarheid is dat die overige
negentig er vroeger gewoon niet waren.
De oplossing van het probleem, als het dat is, is simpel: stuur die negentig
naar huis. Maar dit paardenmiddel lijkt me erger dan de kwaal. Dan is het
zaak om je verlies te nemen, en de prijs te betalen die democratisering van
het onderwijs kost. Ik denk dat er in ons hoger onderwijs nog precies evenveel studenten fatsoenlijk schrijven en spellen als vijftig jaar geleden; maar
destijds bepaalden zij het beeld, en tegenwoordig, door de toevloed van studenten, moet je ze met een kaarsje zoeken in de menigte.
Een paar jaar geleden hadden we een voorzitter van de HBO-raad die in
ernst ervoor pleitte dat 70% van de jongeren naar het hoger onderwijs zou
doorstromen. Alsof je zou kunnen zeggen dat de meeste mensen veel langer
zijn dan het gemiddelde. Als 70% naar het hoger onderwijs gaat, dan is dat
logisch noodzakelijk niet langer ‘hoger’, oftewel: dan daalt het niveau. Maar
hier zou Linde van den Bosch natuurlijk terecht kunnen vragen: is dat erg?

Joop van der Horst
Het stukje van Marc van Oostendorp is te vinden op http://tinyurl.com/horstlog
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Aanbiedingen voor lezers
Taaltoerisme

Taal van Toonder

I

n Taaltoerisme por
tretteren taaljour
nalist en Onze Taalauteur Gaston Dorren
en taalkundige Jenny
Audring 53 Europese
talen, van hele kleine
als het Monegaskisch,
het Samisch en het
Luxemburgs tot reu
zen als het Frans, Duits en Engels. De talen
worden niet besproken als dorre systemen
van grammatica en spelling, maar als een
levende vorm van cultureel erfgoed van de
sprekers, die onlosmakelijk verbonden is
met hun volksaard. In ieder stuk wordt in
gezoomd op een vaak verrassend aspect
van de taal, een kenmerkende eigenaardig
heid, zoals het enorme scala aan verkleinen vergrootwoorden van het Italiaans, of de
vele invloeden die het Maltees heeft onder
gaan. In het aprilnummer van Onze Taal
staat een voorproefje uit dit boek.

Toegestuurd voor e 16,–
Taaltoerisme is een uitgave van Scriptum
(gelijmd, 160 blz.). Prijs: € 16,–. België:
€ 20,50. Bestelcode: Taaltoerisme.

Versjes en vertelsels
van Finkers

E

ind vorig jaar
kreeg Herman
Finkers tijdens het
Onze Taal-congres in
Breda de Groenmantaalprijs uitgereikt,
vanwege zijn speelse
omgang met de taal,
en de manier waarop
hij zijn publiek daar
mee op het verkeerde
been weet te zetten (zie voor zijn dankrede
het februari/maartnummer). Dat was voor
uitgeverij Thomas Rap aanleiding om een
selectie te publiceren uit zijn beste confe
rences – de “verzamelde vertelsels” (titel:
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door) – en zijn leukste liedjes
en versjes – de “verzamelde verzen” (titel:
Poëzie, zo moeilijk nie).

O

p 2 mei hon
derd jaar gele
den werd Marten
Toonder geboren,
en dat is uitgebreid
herdacht. Terecht,
want met zijn ver
halen over heer
Bommel en Tom
Poes heeft hij onze
literatuur en cul
tuur verrijkt. En ook
de Nederlandse taal heeft veel moois aan
hem te danken, denk aan woorden als denkraam en minkukel en uitdrukkingen als een
eenvoudige doch voedzame maaltijd. In het
boekje ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ zijn vele
van die Bommel-woorden bij elkaar gezet in
een lexicon. Alle woorden en uitdrukkingen
worden verduidelijkt met een citaat.
Het tijdloze boekje is verschenen ter ge
legenheid van Toonders erelidmaatschap
van het Genootschap Onze Taal (in 1995);
het wordt ingeleid met artikelen van o.a.
Jan Wolkers, Kees Fens en Seth Gaaikema.

‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ is een uitgave
van het Genootschap Onze Taal (ingenaaid,
112 blz.). Prijs: € 9,95. België: € 11,50.
Bestelcode: Toonder.

Zoeken op internet

O

Toegestuurd voor e 14,90 / e 17,90
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door en Poëzie, zo moeilijk nie
zijn uitgaven van Thomas Rap (gebonden,
286 resp. 190 blz.). Prijs:  17,90 (vertelsels) /
€ 14,90 (verzen). België: € 22,50 / € 19,50.
Bestelcode: Vertelsels/Verzen.

Eerste hulp bij e-onderzoek. Slimmer zoeken,
slimmer documenteren (ingenaaid, 48 blz.).
Prijs: € 7,95. België: € 9,50. Bestelcode:
Zoeken.
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E

lke familienaam heeft
een verhaal, want ooit
was er een voorouder die als
eerste die naam kreeg – en
die kreeg hij niet voor niets.
Zo werden mensen wel
genoemd naar hun ouders
(Jansen), hun woonplaats (Van Delft), hun
beroep (Bakker) of hun hebbelijkheden of
eigenschappen (De Lange). In Mijn familienaam, waar komt die vandaan? verklaart de
bekende etymoloog en naamkundige Frans
Debrabandere van zo’n negenduizend Belgische en Zuid-Nederlandse namen de oor
sprong en de betekenis. De namen zijn ingedeeld in thematische hoofdstukken over
onder meer herkomstnamen, woonplaats
namen, beroepsnamen, vondelingennamen
en immigrantennamen. Alle namen zijn
terug te vinden via een register.

Toegestuurd voor e 27,50
Mijn familienaam, waar komt die vandaan?
is een uitgave van Davidsfonds Uitgeverij
(gebonden, 250 blz.). Prijs: € 27,50. België:
€ 33,50. Bestelcode: Familienamen.

Toegestuurd voor e 9,95

p internet is
alles te vin
den, lijkt het soms
wel, maar om het
ook wérkelijk te
vinden moet je wel
goed zoeken. En
door het kolossale
aanbod aan digitale
bronnen is dat niet
altijd even eenvou
dig. Vaak vind je niet wat je nodig hebt, en
soms vind je juist weer veel te veel. Door
slim te zoeken kun je daar verandering in
brengen. In zijn boekje Eerste hulp bij e-onderzoek legt taaljournalist Ewoud Sanders
uit hoe je met behulp van zoekmachines als
Google doeltreffender kunt zoeken.
Alleen te koop bij Onze Taal. (Zie ook
blz. 126 van het meinummer.)
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Toegestuurd voor e 7,95

Duitse uitdrukkingen

W

ie de eerste beginselen van het
Duits onder de knie
heeft, krijgt vervolgens
al snel te maken met
allerlei typisch Duitse
uitdrukkingen. In het
idioomwoordenboek
Duitse zegswijzen, 
spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen 
en letterwoorden zijn 1500 gangbare uitdrukkingen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft de
betekenis ervan en de Nederlandstalige
pendant, verduidelijkt het gebruik met een
voorbeeldzin en geeft etymologische informatie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, 150 verkortingen en
130 letterwoorden. Bovendien zijn er voor
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek (van de Universiteit Luik) is in
Nederland alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.

Toegestuurd voor e 27,–
Duitse zegswijzen, spreekwoorden, vergelij-
kingen, verkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Caroline Klein is
een uitgave van UCL (gelijmd, 250 blz.).
Prijs:  27,–. België:  31,50.
Bestelcode: Duits.

Taal geregeld

D

e ‘Geregeld’-serie bestaat uit vier boeken
die onmisbaar zijn bij het schrijven van
een foutloze tekst. Alle delen zijn samenge
steld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.

Taalkalender
Onze Taal

nie

uw

D

e twintigste scheurkalen
der van Onze Taal staat
weer boordevol taalweetjes,
geschreven door specialisten
als Riemer Reinsma, Gaston
In Grammatica geregeld worden
Dorren, Marlies Philippa en de
zo’n 140 grammaticale termen
uitgelegd, van basisbegrippen als adviseurs van de Taaladviesdienst van Onze
‘zelfstandig naamwoord’ tot las Taal. Bovendien is er één keer per week een
‘Ruggespraak’-dag, met taalkronkels en
tiger zaken als de ‘bepaling van
-bloopers. Iedere dag heeft een jaar lang zijn
gesteldheid’. Een compact maar compleet
eigen onderwerp: taaladvies, etymologie,
overzicht van alle woordsoorten en zinsEuropese talen, straatnamen, gezegden en
delen. Zeer geschikt voor scholieren, stu
taalkronkels. Doordat de zaterdag en de
denten en iedereen die zijn grammaticale
zondag op één blaadje zijn samengenomen,
kennis wil opfrissen.
is de Taalkalender 2013 nog aantrekkelijker
Leestekens geregeld is een glashel geprijsd. En wie nu bestelt, krijgt korting op
de winkelprijs. De kalender wordt half sep
dere interpunctiegids voor het
Nederlands. De Taaladviesdienst tember zonder verdere kosten thuisgestuurd.
bespreekt hierin tot in de puntjes
Van e 14,95 voor e 13,50
het gebruik van de verschillende
Alleen in juni, juli en augustus
leestekens. Met veel voorbeelden, bruikbare
instructies en praktische tips.
Spelling geregeld zet de regels
van de Nederlandse spelling op
een rijtje in een duidelijk, com
pact en compleet overzicht, in
heldere taal zonder overbodige
vaktermen – maar met des te meer voor
beelden.
Tekstvorm geregeld biedt tips en
richtlijnen voor het uiterlijk van
allerlei teksten: van e-mails en
brieven tot persberichten, artikelen en internetpagina’s – dit
boek laat zien waar je aan moet denken,
en in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.

Toegestuurd voor e 11,95 per deel
Vier delen samen: e 40,–
De delen uit de ‘Geregeld’-serie (Sdu Uitgeverij,
ca. 125 blz. per deel) kosten € 11,95 per stuk incl.
porto. België: € 13,50. Bestelcodes: Tekstvorm;
Grammatica; Leestekens; Spelling. De vier delen
samen worden toegestuurd voor € 40,–.
België: € 47,50. Bestelcode: Geregeld-serie.

De Taalkalender 2013 is een uitgave van Bekking
& Blitz (winkelprijs € 14,95). Prijs nu: € 13,50.
België: € 17,90. Bestelcode: Taalkalender.

En dan nog iets

N

a haar megabestseller
Taal is zeg maar echt mijn
ding heeft schrijfster en caba
retière Paulien Cornelisse
opnieuw een bundeling taalcolumns gepubliceerd. In En
dan nog iets doet ze wederom
herkenbare en rake observaties van het taal
gebruik van alledag, met een scherp oog
voor allerlei trends en modieuze eigenaardig
heden. Maar dat niet alleen, want Cornelisse
kijkt ook graag naar wat er achter de taal
schuilgaat: waarom zeggen mensen wat ze
zeggen – en waarom zeggen ze vaak heel
iets anders dan ze bedoelen te zeggen?

Gratis mailnieuwsbrieven

N

aast het tijdschrift Onze Taal geeft
het Genootschap Onze Taal ook een
aantal gratis e-mailperiodieken uit.

Woordpost
Wilt u uw woordkennis vergroten of ver
diepen? Inmiddels ontvangen 14.000
taalliefhebbers twee keer per week
Woordpost, waarin een moeilijk of
intrigerend Nederlands woord uit een
actueel bericht wordt besproken: de
betekenis, uitspraak en herkomst.
Zie www.woordpost.nl

Taalpost
Wie op de hoogte wil blijven worden van
wat er zich op taalgebied zoal afspeelt,
leest Taalpost. Al bijna tien jaar is dat hét
medium voor taalactualiteiten. Drie edi
ties per week vol taalnieuws, tips, oproe
pen en links, inmiddels voor ruim 21.000
lezers. Zie www.taalpost.nl

TLPST
TLPST is het jongere zusje van Taalpost,
speciaal samengesteld voor leerlingen
in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Het verschijnt iedere school
maand. De taalnieuwtjes, taalweetjes
en taaltips in TLPST zijn heel bruikbaar
als materiaal voor docenten.
Zie www.onzetaal.nl/TLPST

Woordspot
Speciaal voor middelbare scholieren
(en hun docenten) is er Woordspot. Elke
week wordt een woord uitgelegd en
geïllustreerd dat geregeld voorkomt
maar wel lastig is, bijvoorbeeld überhaupt, hypotheekrenteaftrek of botvieren.
Woordspot is te volgen via Woordspot.nl,
Facebook, Twitter, e-mail en rss.
Zie www.woordspot.nl

Toegestuurd voor e 12,50
En dan nog iets is een uitgave van Contact
(gelijmd, 224 blz.). Prijs: € 12,50. België:
€ 14,–. Bestelcode: Cornelisse.

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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Tamtam

Weer geen einde voor allochtoon

Foto: Rijksoverheid.nl

S

chrap (niet-)westerse allochtoon uit het woordenboek van de overheid. Dat
is in het kort het advies dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
(RMO) begin mei gaf aan demissionair minister voor Immigratie en Asiel
Gerd Leers. Het was niet de eerste keer dat een dergelijk geluid klonk. Sterker
nog: enkele maanden ervoor had de minister zelf in het Libelle Nieuwscafé
Live gezegd er de voorkeur aan te geven dat mensen die hier zijn geboren
“geen allochtoon meer heten, maar gewoon Nederlander”. Het plan werd al
snel weggehoond, en zo gaat het eigenlijk altijd als iemand de term ter discussie stelt – iets wat toch wel eens in de twee jaar gebeurt.
Toch was er iets wat dit nieuwe RMO-voorstel onderscheidde van de vele
eerdere plannen: de argumentatie. Voorheen werd allochtoon vaak bekritiseerd omdat het te zeer belast zou zijn met negatieve associaties. Maar dit
nieuwe RMO-voorstel was vooral juridisch van aard, en had meer te maken
met de officiële definitie van het woord. Door het Centraal Bureau voor de
Statistiek wordt allochtoon bijvoorbeeld omschreven als “een persoon van wie
ten minste één ouder in het buitenland is geboren”. De RMO wijst op de
merkwaardige gevolgen van die definitie. Een in Marokko geboren persoon
wiens ouders in Nederland zijn geboren, staat bijvoorbeeld niet te boek als
allochtoon, een in Nederland geboren persoon van wie een van de ouders in
Marokko is geboren, wel. Bovendien speelt
de herkomst van de ouders in de praktijk
een steeds kleinere rol in het overheidsbeleid. Het gaat tegenwoordig vooral om
de achtergrond van de persoon zelf.
Hoewel de minister dus zelf kennelijk
ook weleens met de gedachte had gespeeld
om de term allochtoon te schrappen voor
mensen die hier zijn geboren, kwam zijn
afwijzing snel. Nog geen vier uur nadat het
RMO het advies had gepubliceerd, meldde
Leers al er niets in te zien: “Om te kijken of
het algemene beleid werkt, blijven feiten en
cijfers nodig, ook over afkomst.”

‘Slechte talenkennis kost orders’

O

ngeveer de helft van de topfunctionarissen uit het internationale bedrijfsleven is ervan overtuigd dat hun onderneming zakendeals misloopt
door de ontoereikende talenkennis van hun medewerkers. Dat blijkt uit een
onderzoek van onderzoeksbureau Economist Intelligence Unit onder 572
‘senior executives’ van bedrijven overal ter wereld.
Ook in Nederland wordt zoiets geregeld beweerd, en dan gaat het meestal
over het Duits. Doordat Nederlanders die taal slecht beheersen, stagneert de
handel met Duitsland, toch onze belangrijkste economische partner. De schade wordt soms ook in cijfers uitgedrukt; de afdeling Duits van de Radboud
Universiteit Nijmegen meldt dat het gaat om een omzetderving van zeven
miljard euro.
Klopt dit bedrag? Arjen van Veelen ging het na voor de rubriek ‘Next
checkt’ in Nrc.next, en concludeert dat dit cijfer “ongefundeerd” is. Het is,
stelde Van Veelen vast, terug te voeren op een enquête onder de eigen leden
van de Nederlands-Duitse Handelskamer en exportorganisatie Fenedex; negentig procent van hen antwoordde bevestigend op de vraag of ze denken dat
Nederland meer omzet kan halen als ons Duits beter is. Volgens Van Veelen is
het aannemelijk dat de export naar Duitsland (in 2010 ruim 90 miljard euro)
groter zou kunnen zijn als we beter Duits spraken. “Misschien gaat het zelfs
om miljarden. Het is alleen niet bewezen. Een enquête onder ondernemers
wees alleen uit dat die dénken dat er meer omzet te behalen valt met beter
Duits.”

Verbeet: politieke
taal niet verruwd

V

olgens Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is
het taalgebruik in de Tweede Kamer de
afgelopen jaren niet ruwer geworden, maar
wel anders. Verbeet, die onlangs heeft aangekondigd in september de politiek te zullen
verlaten, zei dat in het tv-programma Pauw
& Witteman. “Er zijn nieuwe partijen gekomen met een nieuwe woordenschat. Daar
moeten anderen mee leren omgaan.”
Zo’n nieuwe partij is de PVV, maar ook de
SP, lichtte Verbeet toe. “Die hebben een veel
activistischere, extravertere manier van uitdrukken.” Zulke veranderingen zijn volgens
haar van alle tijden. “Aan het eind van de
negentiende eeuw kwam het voor dat iemand op basis van zijn uiterlijk werd verweten dat er wel weinig hersens in zijn hoofd
zouden zitten. En men daagde elkaar uit
voor duels. Je hebt altijd van die perioden
dat het heel hoog oplaait en dat het daarna
heel rustig gaat.”
Een veelbesproken woord de afgelopen
jaren was knettergek, dat PVV-leider Geert
Wilders toenmalig minister Ella Vogelaar tijdens een debat toevoegde. Verbeet vertelde
dat het al eerder was voorgekomen, in een
schriftelijke vraag. Verbeet heeft toen verschillende Kamerleden gebeld om te vragen
wat zij van dit woord vonden – iets wat ze
vaker deed bij mogelijk controversiële termen. “De SGP vond knettergek niet blasfemisch, en Agnes Kant van de SP begon heel
hard te lachen. Dus ik heb het toegelaten.
Toen het woord later in het debat werd
gebruikt, moest ik het wel laten passeren.
Anders had men kunnen zeggen: ‘Maar vorige week hebt u het wel toegelaten in een
schriftelijke vraag.’”

En verder:
Master Nederlands De beste masteropleiding
Nederlandse taal en cultuur is volgens de re
centste beoordeling te vinden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, aldus de Keuzegids
masters.
Linde van den Bosch heeft eind april afscheid
genomen als algemeen secretaris van de Ne
derlandse Taalunie. Haar termijn van acht jaar
was voorbij. Op 1 mei is ze begonnen bij de
Inspectie van het Onderwijs. Het is nog niet
bekend wie haar zal opvolgen.
Zurkeltrutte West-Vlamingen hebben zurkeltrutte (‘een belachelijke, naïeve vrouw’ en in
sommige streken ‘zuurpruim’) verkozen tot
het mooiste woord van hun dialect.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.
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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.

O

nlangs hebben feministen in
Zweden voorgesteld de persoonlijke voornaamwoorden
han (‘hij’) en hon (‘zij’) te vervangen
door het sekseneutrale hen. Op deze
manier hopen ze ongewenst sekseonderscheid in de kiem te smoren. Het
Nederlands beschikt met hij/zij, hem/
haar en zijn/haar eveneens over seksespecifieke voornaamwoorden; is ook
onze samenleving gebaat bij een sekseneutrale term?

Voorstander

Het zou eens tijd worden! De impliciete
boodschap van aparte voornaamwoorden is immers dat het geslacht het allerbelangrijkste verschil tussen mensen is.
Dat is niet alleen onterecht, maar zet
ook de deur wijd open voor discriminatie. Zij lijkt wel evenwaardig aan hij,
maar dat is niet zo. Zij is alleen voor
vrouwen, hij voor iedereen. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de verwijzing naar
niemand in ‘Niemand wist waar hij zijn
auto had geparkeerd.’ Als we horen:
‘Niemand wist waar zij haar auto had
geparkeerd’, kunnen we zij en haar
maar moeilijk op niemand betrekken.

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 175)
A. Spelling
1. b. dinsdag jl.
2. b. Dokkumer
3. b. orthopedie
4. c. semi-indirect
5. b. vaderdagcadeau
B. Woordenschat
1. b. garnaal
2. b. gerecht
3. b. gifslang
4. a. dans
C. Zoek de fouten
1. hamstring, onverdraaglijk, gezondheidssites,
uitgeplozen, dichtstbijzijnde, chiropractor
2. daarnaast … ook is dubbelop; ampele,
arboarts (eventueel arbo-arts), ergonomisch,
meubilair
D. Extra
1d, 2b, 3a, 4c

Hom of kuit

Zijn sekseneutrale voornaam
woorden een goed idee?
Kortom, door zij en haar worden vrouwen weer eens als bijzondere gevallen
apart gezet.
Daar komt bij dat we met een sekseneutraal persoonlijk voornaamwoord in
het dagelijks leven nooit meer gênante
fouten hoeven te maken als:
- Doe doe doe doe wat lacht ze al leuk!
- Het is wel een jongen hoor.
Welke nieuwe vorm verdient de voorkeur? In ieder geval niet hij/zij, de Nederlandse variant van het Amerikaanse
(s)he: die is onuitspreekbaar, en heeft
de ambtelijke uitstraling van een formulier waarin we zelf een keuze kunnen
maken. Vij is nog vrij voor ‘hij/zij’ en
zaar voor ‘zijn/haar’; beide woorden
passen ook keurig in het systeem.

Tegenstander

Invoering van vij en zaar zal veel inspanning vergen van schoolfrikken en
taalpolitie. Zeker als we ons realiseren
dat de verandering van het simpele
voornaamwoordje gij in u al enkele eeuwen in beslag nam. En dat is wel veel
gevraagd voor een nutteloze maatregel.
Achter het Zweedse voorstel zit het volgende idee. Als een kind die aparte
voornaamwoorden leert, wordt het (!)
ertoe aangezet om voor alles rekening
te houden met het sekseonderscheid.
Omdat het gevolg onwenselijk is, wordt
de oorzaak bestreden. Deze opvatting is
echter betwistbaar. Als we geen behoefte hadden aan onderscheid tussen de
seksen, zouden we sekseneutrale vor-

men gebruiken. Die bestaan namelijk
ook nu al. Denk bijvoorbeeld aan het
aanwijzend voornaamwoord die: ‘Hij
lacht en zij huilt’ is goed te vermijden
met ‘Die lacht en die huilt.’ Maar zo willen we dat niet zeggen.
Je zou ook verwachten dat er vaak
met onzijdige woorden zoals het en dat
naar personen wordt verwezen als dat
mogelijk is: ‘Dat jongetje daar in dat
roze speelpakje, het lijkt me niet gelukkig.’ Maar dat zeggen we niet, wel: ‘Dat
jongetje daar in zijn roze speelpakje, hij
lijkt me niet gelukkig.’
Er is wel een verband tussen het
voorkomen van aparte voornaamwoorden voor de seksen en het pernicieuze
onderscheid blijven maken tussen mannen en vrouwen, maar dat is andersom.
Omdat we het man-vrouwonderscheid
belangwekkend vinden, hebben we
aparte voornaamwoorden. Vij en zaar
zullen dus nooit tot grotere gelijkheid
van mannen en vrouwen leiden.
Wat vindt u ervan?
Zijn sekseneutrale voornaamwoorden een goed
idee?
Geef voor 3 juli uw mening op onze
website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Sekseneutrale voornaamwoorden zijn een
goed idee’ of ‘Sekseneutrale voornaamwoorden zijn geen goed idee’
naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In
de volgende aflevering de uitslag. 

Uitslag vorige stemming
Er zijn kinderen die al op twee-en-een-halfjarige leeftijd het risico lopen op een taalach
terstand en toch door hun ouders niet naar de voor- en vroegschoolse educatie mogen
(vve – wat vroeger voorschoolse opvang heette). Is het wenselijk om die vve dan met een
boete af te dwingen? Daarover ging het in de vorige aflevering van ‘Hom of kuit’.
Het merendeel van de inzenders (100, oftewel 75%) vindt het onwenselijk om mensen
op die manier onder druk te zetten; 35 van hen (25%) zien er wel wat in. Veel tegenstan
ders verklaren zich überhaupt tegenstander van dwang. Anderen zien niet graag dat de
overheid zich bemoeit met opvoedingszaken.
De voorstanders benadrukken vooral dat het doel van de maatregel belangrijk is.
Ten slotte zijn er ook lezers die aarzelen bij onderwijs aan peutertjes. Een vve-begelei
der schrijft: “Wij werken met een ontwikkelingsgerichte methodiek waarbij kinderen op
álle gebieden, maar vooral op taalgebied, spelenderwijs gestimuleerd worden in hun
ontwikkeling. (…) De peuter speelt alleen maar, wíj houden de ontwikkeling bij.”
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, ver-

Woonachtig

werpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk

Sem Laport (12 jaar) - Middelburg

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).

Duiden en duiding
Carl Huizinga - Hengelo

B

eduidend vaker dan tot voor kort duikt
het tweetal duiden en duiding op, vooral
in radio-interviews (‘Hoe moeten wij dit
verschijnsel duiden?’ en ‘Wat is uw duiding
van dit gebeuren?’). Aan de ene kant is het
natuurlijk mooi dat die plechtige woorden,
die enigszins in de vergetelheid waren ge
raakt, in ere worden hersteld, maar dat ge
beurt dan helaas vaak door interviewers die
graag indruk willen maken op geïnterview
den. Het riekt naar ijdel taalgebruik en naar
gewichtigdoenerij.

D

at het Nederlands een heleboel rare
woorden kent, is bij ons allemaal
bekend, maar één woord slaat alles: woonachtig. Volgens het woordenboek betekent
dat “wonend, gevestigd”. Ik zou dat natuur
lijk klakkeloos kunnen aannemen, maar als
ik dat zou doen, had ik dit stukje niet ge
schreven, dus ga ik dit woord eens onder
de loep nemen.
Eerst kijk ik in Van Dale bij wonen. Dat
staat voor “zijn woning hebben”. Als -achtig
achter een werkwoord is geplaatst, dan be
tekent het normaal gesproken: “(al te zeer)
geneigd tot het verrichten van het door het
werkwoord genoemde”, met als voorbeel
den onder meer: babbelachtig, roofachtig,
schrikachtig, treuzelachtig, vernielachtig en
zwijgachtig.
Als ik nu de verzamelde informatie eens
beter bekijk, kom ik tot de conclusie dat

woonachtig zou moeten betekenen: ‘hij
woont zo ongeveer’. Wie zegt ‘Hij is woon
achtig in Den Haag’, zegt dus eigenlijk: ‘Hij
woont in Den Haag, tenminste, het is maar
wat je wonen vindt, ik zou het persoonlijk
niet wonen willen noemen.’ Als dat tegen
mij gezegd zou worden, zou ik dat niet
bepaald als een compliment zien.

Safeguarden
Ruud Poortier - Rijswijk

I

ngrid Strouken, directeur van het Neder
lands Instituut voor Volkscultuur en Im
materieel Erfgoed, wil ons erfgoed naar
eigen zeggen “safeguarden”, zo stond
begin april te lezen in NRC Handelsblad. Als
ze nu eens begon met het bewaren van het
immateriële erfgoed van de Nederlandse

taal?		

Gesignaleerd
“Sluit in 14 seconden”
Mark van de Steeg - Saint-Louis (Frankrijk)

H

et is mij niet alleen opgevallen dat het
achtuurjournaal via internet alleen nog
maar met reclame vooraf bekeken kan wor
den – reclame die niet vooruitgespoeld of
overgeslagen kan worden – maar ook dat
erbij staat aangegeven dat het spotje “in
een aantal seconden” voorbij is. In dus, in
plaats van het volgens mij correcte voorzet
sel over. Wellicht komt dat door de invloed
van het Engels (“This ad closes in x se
conds”), of ik moet me vergissen.
Verder staat er een spatie waar die niet
zou moeten, namelijk tussen Ster en advertentie. Daar zou toch minstens een liggend
streepje tussen moeten … of vergis ik mij
hier nu ook al?

In de tweede helft van de jaren negentig
heeft zeg maar zijn intrede gedaan, en in de
jaren nul van deze eeuw is ik bedoel als stop
woord aan een flinke opmars begonnen.
Terwijl het oorspronkelijk bedoeld (!) is als
introductie op een uitleg over een voor
gaande zin of voorgaande zinnen, wordt
het tegenwoordig steeds meer zomaar er
gens ingevoegd in een stroom spraak. Het
stopwoord heeft een goede ambassadrice
gevonden in tennisster Michaëlla Krajicek.
In het programma De wereld draait door ge
bruikte ze in een kleine halve minuut drie
keer ik bedoel. Nadat presentator Matthijs
van Nieuwkerk zijn enthousiasme had geuit
over Krajiceks terugkeer in de top-honderd,
reageerde ze: “Jazeker, ik bedoel, het is ei
genlijk een goed jaar geweest uiteindelijk.”

Of ze ooit nog Wimbledon zal winnen? “Ja,
ik bedoel, die droom is nog niet verloren. Ik
ben, net als je al zei, pas 22, ja, ik bedoel,
mijn coach die ik nu heb, als iemand me
naar Wimbledon kan brengen, dan is hij het
wel.”

De bloedbad
Cor Nelisse - Rotterdam

I

n de Metro van 3 mei stond een pagina
grote advertentie voor een tv-programma
van BNN over de Slag om Arnhem in 1944.
Die slag zou, zo meldt de advertentie, uitlo
pen op “een bloedbad die zijn weerga niet
kent”. De bloedbad: foutje of bewuste keuze
om aan te sluiten bij de jonge doelgroep? 

Ik bedoel
René Appel - amsterdam

I

eder tijdperk heeft zo zijn eigen stop
woordjes. In de jaren zeventig kwam
vooral in hippiekringen weet je wel in de
mode, nog altijd onovertroffen lijzig uitgesproken door Kees van Kootens creatie
Koos Koets. Populair werden ook weet je en
of zo. Het laatste diende oorspronkelijk om
onzekerheid of twijfel aan te geven, maar
als echt stopwoord werd het vooral ge
bruikt als ‘opvuller’.
180
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Tennisster Michaëlla
Krajicek: “… ik bedoel …”

Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland en

Lucebert en het Nederlands

België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo
volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp

T

on den Boon is behalve hoofdredacteur van de grote Van Dale ook kunst- en
poëzieliefhebber. In zijn Zolang de lijm niet loslaat komen die drie belangstellings
gebieden – taal, poëzie en beeldende kunst – samen: het boek gaat over de taal
van de dichter-schilder Lucebert.
Lucebert (eigenlijk L.J. Swaanswijk, 1924-1994) was een dubbeltalent: hij had succes
als beeldend kunstenaar (aanvankelijk sterk geïnspireerd door de Cobra-beweging van
Appel, Corneille en Constant), maar zijn grootste faam verwierf hij toch als dichter en
voorman van de roemruchte Vijftigers, waartoe onder anderen ook Claus, Campert,
Kouwenaar en Vinkenoog behoorden. Als zodanig heeft hij veel invloed gehad op de
Nederlandse dichtkunst, en op een bescheidener schaal ook wel op de Nederlandse
taal.
Die invloed speelt zich vooral buiten de naslagwerken af, zo blijkt uit Den Boons
boek. Onder de vele lemma’s in de grote Van Dale zijn geen door Lucebert gemunte
woorden te vinden, maar wel worden regels uit zijn werk aangehaald als voorbeeldzin.
Zo vinden we bijvoorbeeld bij neger “er is een grote norse neger in mij neergedaald”, en
bij waarde het bekende aforisme “alles van waarde is weerloos”. De hoofdmoot van Den
Boons boek bestaat uit een inventarisatie van dergelijke bekende regels uit Luceberts
werk, zoals “een broodkruimel te zijn op de rok van het universum”, “omroeper van
oproer” en “overal zanikt bagger”. Ze worden stuk voor stuk vrij uitvoerig toegelicht.
Behalve aan Luceberts zinnen besteedt Zolang de lijm niet loslaat ook aandacht aan
zijn opvallende woorden. Niet alleen de vele nieuwvormingen – spijsgeer, rijmrat, kikkerstar, fluistergeboorte, tochtkruid – komen aan bod, maar ook de archaïsche en anders
zins ongewone woorden die hij uit woordenboeken opdiepte, zoals meeps, vilder, horror
en barg. Als Vijftiger verzette hij zich misschien tegen het instituut ‘woordenboek’, zo
schrijft Den Boon, maar de inhoud ervan vond hij toch te mooi om niet te gebruiken.
Zolang de lijm niet loslaat is geïllustreerd met tekeningen van Lucebert. Het is ver
schenen ter gelegenheid van de tentoonstelling Open de kooien van de kunst in het
Cobra Museum in Amstelveen, waarin het beeldende werk van Lucebert centraal staat.
Te zien tot en met 9 september.

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Zolang de lijm niet loslaat is verschenen bij De Weideblik en kost € 17,50 (ingenaaid, 72 blz.).
ISBN 978 90 77767 34 4



Ta alto er is me

Onze Taal-auteur Gaston
Dorren schildert in zijn
boek Taaltoerisme karak
teristieke portretjes van
maar liefst 53 Europese
talen, van het Azerbeidzjaans tot het Iers,
en van het Spaans tot
het Samisch uit Lapland.
Die portretten bestaan niet uit een dorre
opsomming van eigenschappen, maar ne
men eerder een bepaalde eigenschap of ei
genaardigheid als uitgangspunt. Zo gaat
het bij het Zweeds over de informalisering
van deze taal, bij het Spaans over de snelle
uitspraak ervan, en bij het Faeröers over de
moeilijkheidsgraad. Het zijn korte kennis
makingen, waarin de lezer een eerste in
druk krijgt van de taal in kwestie.
Sommige stukjes in het boek zijn ge
schreven door Jenny Audring. Zie ook het
artikel in het aprilnummer van Onze Taal, en
de lezersaanbieding op blz. 176.
Taaltoerisme. Feiten en verhalen over 53 Europese
talen is een uitgave van Scriptum en kost € 16,–
(ingenaaid, 175 blz.). ISBN 978 90 5594 886 4



N e d e r l a n ds -T u r k s

Woordenboeken
NederlandsTurks zijn er al
jaren, maar die
waren vooral
voor en door
Turken gemaakt.
In 1995 werd het
initiatief geno
men voor een
vertaalwoorden
boek Neder
lands-Turks bedoeld voor Nederlandstali
gen met minimaal basiskennis van de Turk
se grammatica. Dat boek is nu, in het jaar
van het 400-jarig bestaan van de TurksNederlandse handelsbetrekkingen, einde
lijk verschenen. Het bevat circa 30.000
Nederlandse woorden en hun Turkse equi
valenten. De lexicale informatie bij de Ne
derlandse woorden is beperkt gehouden
(lidwoord en woordsoort) omdat bijzonder
heden als domein, betekenis, meervoud en
uitspraak bekend worden verondersteld. De
Turkse vertalingen worden voor een groot
deel met een of meer voorbeeldzinnen ver

duidelijkt. Achter in het fraai uitgevoerde
boek is een beknopt grammaticaal com
pendium van het Turks opgenomen. Er zijn
plannen voor een corresponderend woor
denboek Turks-Nederlands.
Woordenboek Nederlands-Turks van Gerjan van
Schaaik en Mehmet Emin Yıldırım is een uitgave
van Leiden University Press en kost € 69,95
(gebonden, 1280 blz.). ISBN 978 908 72 8160 1


B e lgisc h e fa m i l i e n a m en

Mijn familienaam,
waar komt die vandaan? van etymo
loog en naamkundi
ge Frans Debraban
dere behandelt de
Vlaamse achternamen van België
en Noord-Frankrijk.
Het boek is geba
seerd op zijn Verklarend woordenboek van de familienamen in
België en Noord-Frankrijk (uit 1993, tweede,
herziene editie 2003), maar de inhoud is
geheel omgewerkt en wordt in dit nieuwe

boek thematisch gepresenteerd. Dit wil
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zeggen dat de achternamen zijn ingedeeld
naar hun oorsprong: het boek bevat hoofd
stukken over patroniemen, metroniemen,
beroepsnamen, herkomstnamen, zin
woordnamen, humanistennamen, vonde
lingennamen, en namen die afkomstig zijn
uit het buitenland of die gebaseerd zijn op
bijnamen. Alle in het boek besproken na
men zijn terug te vinden via een register.
Lezers van Onze Taal kunnen gebruikmaken van de aanbieding op blz. 176.

geving, over hoe die betrouwbaarheid een
retorisch middel kan zijn voor verslaggevers, en over hoe kennis van de retorica
journalisten kan helpen om in het geval van
een (al dan niet moreel) dilemma – is publi
catie gerechtvaardigd of niet? – een gefun
deerde beslissing te nemen.
Pics or it did not happen! De dood van Osama bin
Laden en de retorica van betrouwbaarheid van het
nieuws is een uitgave van Boom Lemma en kost
€ 23,50 (ingenaaid, 33 blz.).
ISBN 97 90 5931 798 7

Mijn familienaam, waar komt die vandaan? is een
uitgave van Davidsfonds Uitgeverij en kost



S pe l li n g e n l e e s t e k e n s

€ 27,50 (gebonden, 250 blz.).



ISBN 978 5826 860 0

Klaas van der
Veen (‘meester
Klaas’) is een
basisschoolleer
kracht met bijna
veertig jaar erva
ring in het onder
wijzen van spel
ling. Omdat hij
vond dat er geen
lesboeken waren
die de werk
woordspelling goed uitleggen, besloot hij
in 2009 zelf maar een methode te schrijven:
D of t? Ik zit er niet (meer) mee!, waarin kleur
codes voor de verschillende werkwoords

Re to r i c a  i n d e j o u r n a lis ti e k

Onze Taal-redacteur
Jaap de Jong is sinds
2010 hoogleraar Jour
nalistiek en Nieuwe
Media aan de Universi
teit van Leiden. In
november 2011 hield
hij zijn inaugurele
rede, en die tekst is
nu uitgegeven, onder
de titel Pics or it did not happen! In zijn rede
sprak hij over het belang van betrouwbaar
heid voor de hedendaagse nieuwsverslag

Taalpuzzel
Samenstelling: Rutger Kiezebrink

D

eze maand opnieuw een woordsudoku: een sudoku met letters in
plaats van cijfers. Elke rij, elke kolom en
elk zwartomrand blok van drie bij drie
velden moet zodanig worden ingevuld
dat er negen verschillende letters in
staan: E, I, M, N, O, R, T, U en Z. Ook de
blauwe ‘ogen’ en de roze ‘mond’ moeten
aan die eis voldoen; in de mond ontstaat
uiteindelijk van links naar rechts gelezen
een goed negenletterwoord. De letters in
de vakjes H3 tot en met H6 dienen als
controlewoord.
Wilt u meedingen naar de maandprijs,
mail dan het negenletterwoord én het
controlewoord naar puzzel@onzetaal.nl,
of stuur de oplossing naar Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel’).

Uiterste inzenddatum: 20 juni.
Deze woordsudoku is gemaakt door Folkert

A

B

1

O

T

2

M

C

D

U

40 blz.). ISBN 978 90 813963 4 9

En verder
 Taaltempo Nederlands van Pauline KuiperJong. Gespreksvaardigheidstraining voor
mensen die het Nederlands als tweede taal
leren. Coutinho, € 17,– (ingenaaid, 179 blz.).
ISBN 978 90 469 0281 3
 Nieuw handboek voor de puzzelaar van
Th. Kooijman. Geactualiseerd editie van
tweedelig puzzelwoordenboek. Deel een is
een gewoon woordenboek, deel twee is

F

G

5

I

U

R

I

M

Z
E

O

6

O

U

I

7

N

M

R

8
9

H

O

Z
T

N
I

M

© 2012 www.sudoku-variations.com

De winnaar krijgt een luxe spellenpakket

sudoku-variations.com zijn tal van sudoku-

gesteld door spellenfabrikant Goliath.
De winnaar van de puzzel uit het meinummer
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• Leestekens, geen punt! kost € 8,95 (gelijmd,

N

(drie spellen, t.w.v.€ 67,–) dat beschikbaar is
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(gelijmd, 72 blz.). ISBN 978 90 813963 6 3

I

van der Meulen Bosma. Op zijn website www.
variaties te vinden.

• Spelen of spellen. Leer- en oefenboek kost € 9,95

E

3
4

E

vormen een belangrijke rol spelen. Deze
uitgave was zó succesvol dat Van der Veen
nu ook een boek heeft samengesteld waar
mee spellingproblemen aangepakt en ge
oefend kunnen worden die te maken heb
ben met verdubbeling van medeklinkers
(dunne in plaats van dune) en verenkeling
van klinkers (dromen in plaats van droomen), plus een boek over leestekens. Bij alle
uitgaven zijn ook antwoordboeken beschik
baar. De boeken zijn gericht op leerlingen
uit groep 7 en 8 en eventueel brugklassers.
Een nadere toelichting op de boeken en
bestelinformatie zijn te vinden op www.
dtgeenprobleem.nl.

is Anna van Dam uit Baars. De oplossing
was bloeimaand.

een retrograde woordenboek. Prisma,
€ 29,99 per deel, setprijs € 49,99
(gebonden, 1700 blz. per deel).
ISBN 978 90 00 30718 0 (deel 1); 978 90 00
30719 7 (deel 2); 978 90 00 30556 8 (set)
 De verleidingsexplosie van Kees de Both.
Boek over de toepassing van verleiding als
middel om anderen te beïnvloeden, met
ook twee hoofdstukken over hoe taal en
beeldtaal daarbij ingezet kunnen worden.
Aspekt, € 18,95 (gelijmd, 258 blz.).
ISBN 978 94 6153 074 5
Ag enda
 13, 14 en 15 juni, Leeuwarden. Fries
Filologencongres.
 28 juni, Nijmegen. Nationale
bijspijkerdag zinsontleding.

Voor meer evenementen en meer informatie
zie www.onzetaal.nl/agenda.

Taaltrainingen
Onze Taal

N

a het succes van de trainingen in
maart en april zijn er in juni nog
eens zes taaltrainingen van de Taaladviesdienst gepland; voor het eerst ook
in Rotterdam.
Opfristraining taalregels (spelling,
grammatica en leestekens) (ledenprijs:
e 135,–)
-		 woensdag 6 juni, Rotterdam, 10.0016.00 uur
-		 zaterdag 16 juni, Amsterdam, 10.1516.00 uur
Training leestekens (ledenprijs: e 95,–)
-		 woensdag 13 juni, Rotterdam, 10.0012.30 uur
-		 zaterdag 23 juni, Amsterdam, 10.1512.45 uur
Training praktische grammatica
(ledenprijs: e 95,–)
-		 woensdag 13 juni, Rotterdam, 13.3016.00 uur
-		 zaterdag 23 juni, Amsterdam, 13.3016.00 uur
U kunt de trainingen leestekens en
grammatica op één dag combineren
voor in totaal e 140,–. Alle prijzen zijn
inclusief een boek.
Aanmelden op korte termijn kan
het best telefonisch: 070 - 356 12 20.
E-mail: cursus@onzetaal.nl. Zie voor
meer informatie en de voorwaarden
www.onzetaal.nl/taaltrainingen.



Foto: Cindy Michelle Booth van Harten

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

Naam Albert van Harten.
Woonplaats Ansager, Denemarken.
Geboren 29 oktober 1976 in Alkmaar.
Beroep Nerd. Ook wel ‘ICT-professional’ genoemd.
Partner, kinderen Getrouwd, geen
kinderen. Wel een kat.
Opleiding Heb een aantal informatica-diploma’s, maar die zijn meer dan
14 jaar oud, en dus hopeloos verouderd binnen de ICT.
Hobby’s / vrije tijd Talen. Of het nu
gaat om gesproken talen of programmeertalen. En films.
Onze Taal-lid sinds Ik denk dat ik
een jaar of vier geleden besloot een
abonnement te nemen.
Waarom werd u lid? Ik woon in het
buitenland, en wil graag mijn moerstaal zo goed mogelijk bijhouden.
Andere tijdschriften In de wachtkamer bij de dokter en de tandarts lees
ik het liefst de Donald Duck, in het
Deens: Anders And & Co.
Krant Nieuws lees ik online op Nu.nl
en Dr.dk.
Televisieprogramma Eigenlijk kijk ik
maar één televisieprogramma, via Uitzending gemist, en dat is Blik op de
weg. Mis wel de rechtstreekse uitzending van het Groot Dictee.
Radioprogramma Het liefst iets met
non-stop muziek.
Boek Ik lees graag boeken van John
Grisham.
Website Www.flikz.eu – maar die is
nog in de opbouwfase. Verder heb ik
een aantal blogs. Ten slotte heb ik een
haat-liefdeverhouding met Google.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
Eigenlijk wil ik het niet toegeven,
maar dat is toch echt ‘Ruggespraak’.
Maar het duurt niet lang voordat ik de
artikelen ga lezen.
Wat zelden? De aanbiedingen voor
lezers.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Etymologie, vooral als de
ene taal iets heeft overgenomen van
een andere taal.
Welke niet zo? Weet ik eigenlijk niet,
ik vind taal uitermate boeiend.
Favoriete Onze Taal-artikel Helaas is
Henk Spaan gestopt met schrijven
voor Onze Taal; zijn column vond ik
altijd erg leuk.
Aantrekkelijkste taaltrend Daar ben
ik denk ik te conservatief voor, ik

houd niet zo van taaltrends (al spreek
ik wel graag over mijn ‘aaiFoon’).
Ergerlijkste taaltrend Als ik er echt
maar één mag noemen, dan moet ik
kiezen tussen het scheiden van woorden zoals huis werk en dokters bezoek,
en sms-taal: “Ff w88, moet 1st ff me
ma bll” (‘Even wachten, ik moet eerst
even mijn moeder bellen’).
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ik probeer het niet (meer)
te doen, maar soms is de verleiding te
groot, óók in het Deens. Onlangs had
mijn Deense schoonzusje het over
“Mig og min veninde var i skolen”
(‘Mij en mijn vriendin waren op
school’). Ik verbeterde dat in “Min
veninde og jeg var i skolen” (‘Mijn
vriendin en ik waren op school’). Het
had geen zin, correct taalgebruik lijkt
uit den boze onder jongeren.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Ik haal steeds vaker
Deens en Nederlands door elkaar.
Mijn afspraken staan derhalve niet
meer in mijn ‘agenda’ maar in mijn
‘kalender’.
Beste taalgebruiker Boudewijn de
Groot en Herman Finkers krijgen bij
mij een gedeelde eerste plaats.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Correct
gebruik van de d’s en de t’s in werkwoorden afdwingen. Of zou ik toch
beginnen met de juiste volgorde van
grammaticale personen binnen één
zin(sdeel)?
Lelijkste woord Ajacied. En niet omdat ik voor of tegen Ajax ben (sport
zegt me sowieso niets).
Mooiste woord Verneukeratief. Een
schuttingwoord, maar dan netjes in
gepakt.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: Daan Wolber

Iedere winkel beschikt over een
afsluitbare kantoorruimte met
een koelkast waar vrouwen zich
rustig kunnen terugtrekken om
te kolven.
BV borstvoeding gezond voor moeder en kind

Dekker mogelijk alleen
op estafette in Londen

Torta Pelvis (gedraaid
bekken) wordt veroorzaakt door blokkade
van de onderrugwervels en specifieke
spierverkramping,
deze twee reacties veroorzaken de gedraaide
en scheve bekken.
Advertentie chiropractor
in Flevopost

Koninginnedag in IJsselstein

Kleine bouwlocaties
onder de loep
Kleine bouwlocaties kunnen de komende weken extra controles verwachten.
NOS Teletekst

Het Parool

Landelijk aanklager overvallen
Er komt binnenkort een landelijke officier van justitie voor overvalcriminaliteit
en alle politieregio’s krijgen een eigen overvalteam.
Brabants Dagblad

Ingrediënten: licht, koolzuurhoudend water, vruchtensap uit
geconcentreerd vruchtensap
Productinformatie op verpakking van vruchtenfrisdrank

Foto: Bea en Willem Nobbe

Kaartje

Nog onduidelijkheid
over EK Schermen
Tijdens het EK deze zomer komt de welbekende ‘Oranjegekte’ ook in Utrecht
ongetwijfeld weer naar boven. De gemeente wil tegemoet komen aan de wens
om met zijn allen voetbal te kijken, maar plaatst geen grote schermen op pleinen
in verband met de veiligheid.
Stadsblad Utrecht

Tandartspraktijk te Riel

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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“Ik denk in
arabesken”
Mart Smeets over taal

Nederengels: onze tweede taal
‘We speak an own English’
Nog lang en gelukkig?
Slotzinnen in romans
Een plekje geven, blokkades, intunen
De taal van de psychotherapeut

Foto: Chris Ward

81ste jaargang
nummer 7/8
juli/augustus 2012
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 en Woordspot
Zie www.woordpost.nl en
www.woordspot.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 32.000) 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

Directie
drs. P.H.M. Smulders
Administratie
Heleen Bücker
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. G.C. (Gert) Haverkate, voorzitter
drs. L. (Leo) Voogt, vicevoorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
drs. M.A. (Margot) Scheltema, penningmeester
dr. E.H.C. (Els) Elffers, prof. dr. C.J.M.
(Carel) Jansen, mr. drs. L. (Bert) Jongsma,
lic. M. (Martine) Tanghe, 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
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Je ziet ook dat Nederlandse
media Engelse teksten vaak
niet vertalen. Dat geldt voor
de kwaliteitskranten, maar
ook voor bijvoorbeeld het
RTL-programma So You Think
You Can Dance.

Alison Edwards (blz. 189)
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Tien jaar geleden vond een pleidooi om
onbekommerd op onze eigen manier
Engels te spreken weinig weerklank.
Nu doet een taalkundige in het uiterst
Britse wetenschapsbolwerk Cambridge
onderzoek naar het ‘Dutch English’ als
een mogelijk zelfstandige variant van
de wereldtaal.

Gaston Dorren

‘We speak an own English
since decennia’
Onze unieke tweede taal

S

teenkolen-Engels, tulpen-Engels,
Nederengels, Erasmus-Engels,
Dunglish of Dinglish: aan namen geen gebrek voor de taal die Nederlanders produceren wanneer ze dé
lingua franca (oftewel contacttaal) van
de moderne tijd bezigen. De aanduidingen hebben allemaal met elkaar gemeen
dat ze niet als compliment bedoeld zijn.
Wij Nederlanders spreken minder goed
Engels dan we denken, is de boodschap.
We struikelen over klanken, verhaspelen
de grammatica, kleunen mis in onze
woordkeus, verbasteren uitdrukkingen,
schenden beleefdheidsnormen en spellen nog slechter dan BN’ers bij het
Groot Dictee. Het is niet moeilijk om
deze beweringen met tal van voorbeelden te staven. Ook ik hoef niet verder te
zoeken dan het Engels dat ik zelf spreek
en schrijf.
En toch: tegelijkertijd zijn er weinig
landen in de wereld waar zó veel mensen heel behoorlijk een gesprek kunnen
voeren in het Engels zonder dat dit te188
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vens een officiële landstaal is. Sterker
nog: in een groot aantal Afrikaanse en
Aziatische landen waar het Engels die
status wél heeft, zijn naar verhouding
veel minder mensen de taal machtig
dan bij ons.


Drie kringen

Dat gegeven past niet zo goed bij het
‘driekringenmodel’ dat vaak wordt
gebruikt om de verspreiding van het
Engels in de wereld te beschrijven. In
dit model, bedacht door de IndiaasAmerikaanse taalkundige Braj Kachru,
vormen landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de binnenste
kring. Het grootste deel van de bevolking heeft hier het Engels als moedertaal. Elk van deze landen heeft zijn eigen standaard, met zijn eigen woordenboeken, een of meer herkenbare accenten en een robuuste taaltrots: ‘Wij mogen Engels spreken zoals wij dat willen.’
De kring daaromheen omvat ruwweg
de voormalige Britse koloniën waar zich

niet veel Britten hebben gevestigd. Hier
dient het Engels vaak als bestuurstaal
en als lingua franca tussen bevolkingsgroepen, die in eigen kring elk een
andere taal spreken. In de meeste van
deze landen ontstaat geleidelijk aan
ook iets van een eigen norm, al heeft
die minder status dan die van Engeland, de VS of pakweg Zuid-Afrika. In
landen als Singapore, India, Nigeria en
Jamaica is het normaal om een lokaal
gekleurd Engels te spreken en – in mindere mate – te schrijven. Zo treft men
in Indiase publicaties zelden het woord
million aan, maar veel vaker de Indiaas-Engelse termen lakh (‘honderdduizend’) en crore (‘tien miljoen’).
In de buitenste kring (door Kachru
de ‘uitdijende kring’ genoemd) dient
Engels uitsluitend voor contacten met
de buitenwereld. Onderling spreekt
men de moedertaal of een nationale
lingua franca, zoals Russisch of Indonesisch. Wil iemand zich in het Engels
uitdrukken, dan geldt de taal van Enge-

land of de VS als richtsnoer. Hier, in de
buitenste kring, plaatst Nederland zichzelf van oudsher.


S teenko len -E n g el s 

Nogal wat taalkundigen vragen zich
af of het wel terecht is dat het Engels
van Nederlanders nog steeds zo ver
van het ‘echte’ Engels wordt geplaatst.
Een van hen is hoogleraar Marc van
Oostendorp, tevens medewerker van
dit blad, die er al in 2002 in zijn boek
Steenkolen-Engels voor pleitte om onze
schroom af te werpen en Engels te praten zoals wíj dat willen. Een wereldtaal
heeft geen eigenaar, zo redeneerde hij.
Waarom zou het ‘fout’ zijn als we ons
anders uitdrukken dan een Londenaar
of een Californiër? Als we ons zo laten
ringeloren, zetten we in internationale
contacten onszelf bij voorbaat op achterstand. Nee, als Engels de wereldtaal
is, moet iedereen kunnen spreken zoals
hij gebekt is, zonder neerbuigend gecorrigeer door de moedertaalsprekers.
Het gaat om wederzijds begrip, en dat
vraagt van beide partijen een inspanning.
Van Oostendorp wilde vooral een
debat uitlokken over het Nederlandse
en Europese taalbeleid – wat maar
mondjesmaat lukte. “Onder leraren
Engels ontbrandde een debat over de
vraag of ze er wel naar moesten blijven
streven om leerlingen the Queen’s English te leren”, herinnert hij zich. “Voor
de rest staat het hele taaldebat nog
steeds op een laag niveau. Wat ook wel
weer interessant is overigens: je kunt
gadeslaan hoe de situatie geleidelijk
verandert zonder dat iemand zich druk
maakt. Behalve natuurlijk de moorden-brand-schreeuwers volgens wie we
het Nederlands in de uitverkoop doen.”


T wee tali g o n d erw i js

Dat de veranderende aard en positie
van het Engels in Nederland interessant is, vindt ook taalkundige Alison
Edwards. Na een jarenlang verblijf in
Duitsland en Nederland is deze Australische nu in het Engelse Cambridge
neergestreken. Ze was enkele jaren als
eindredacteur verbonden aan de Universiteit Maastricht (pardon, Maastricht University – de officiële naam)
en raakte daar geïntrigeerd door het
Engels van haar Nederlandse omgeving. Dat was meestal zeer begrijpelijk,
maar vertoonde vaak kenmerkende
eigenaardigheden. De zin ‘We speak an
own English since decennia’, die boven
dit stuk staat (en voor dit doel is verzonnen), illustreert dit; hij wijkt op
liefst drie punten af van het Standaardengels: de keuze voor de onvoltooide

tijd, de combinatie an own en het
woord decennia. Toch is die zin volgens
Edwards “volkomen begrijpelijk voor
elke Engelstalige” (zie ook het kader
‘Ons Engels: voorbeelden’ op de volgende bladzijde).
Ook Edwards neigt tot het standpunt
dat Nederland in de middelste kring
thuishoort. Ze durft niet stellig te beweren dat het al helemaal zover is, maar
“dat is in ieder geval de richting”, zegt
ze. “Nederland heeft aan het Engels dan
wel geen formele status voor binnenlands gebruik toegekend, functioneel
heeft de taal die rol op allerlei plekken
wel. Wat daarbij vooroploopt, is het onderwijs. De tweetalige middelbare scholen zijn een aanwijzing, maar belangrijker nog is dat je in Nederland nauwelijks een master kunt doen zonder goed
Engels te spreken. Ook op de werkplek
kan Engels onmisbaar zijn, want in veel
bedrijven is het de verplichte taal van
vergaderingen en ook van mailverkeer,
zelfs al werkt er maar een kleine minderheid van niet-Nederlandstaligen.”


RTL- pro g r a m m a

Universiteiten en multinationals zijn
niet de dagelijkse omgeving van de
meeste Nederlanders. Heeft Edwards
het niet eerder over een elite die, net
als vroeger, een vreemde taal moet beheersen? “Nee, het gaat in Nederland
echt veel verder dan dat. Om te beginnen zei in 2006 al 87 procent van de bevolking dat ze een gesprek in het Engels
kunnen voeren. Dat is veel meer dan de
10 tot 20 procent van een land als India,
dat tot de middelste kring behoort.
En je ziet ook dat Nederlandse media
Engelse teksten vaak niet vertalen. Dat
geldt voor de kwaliteitskranten, maar

Net als Van Oostendorp is Edwards
van mening dat de moedertaalsprekers
niet meer de dienst mogen uitmaken in
de enige echte wereldtaal: “Tenslotte is
tegenwoordig bij de meeste Engelstalige
communicatie niet eens een moedertaalspreker betrokken. Het Engels moet
daarom gedemocratiseerd worden.”


Co m m o n co r e

En hoe zou zo’n democratisch Engels er
dan uit moeten zien? Edwards: “Dat is
nog volop in ontwikkeling. Een model
dat mij aanspreekt, bestaat eveneens
uit kringen, maar dan heel anders geordend. In het midden heb je een grote
kring die ‘Internationaal Engels’ heet, of
ook wel ‘Common core’, ‘gezamenlijke
kern’. Het is niet een precies gedefinieerde taal, maar een vorm die bestaat uit
de grammatica en woorden die eigen
zijn aan alle varianten van het Engels,
enigszins beïnvloed door de ‘fouten’ die
zo’n beetje alle niet-moedertaalsprekers
maken. Maar meer dan een echte taal is
het een setje communicatiestrategieën,
waarbij aanpassingsvermogen centraal
staat en de precieze grammatica, woordkeus en uitspraak mede afhangen van de
gesprekspartner.”
“Om dit Internationale Engels heen,
en gedeeltelijk ermee overlappend, zou
je kleinere kringen hebben: AmerikaansEngels, Australisch-Engels, NigeriaansEngels, Nederlands-Engels, JapansEngels, enzovoort. Het idee is dat je in
buitenlandse contacten Internationaal
Engels spreekt – een taal zonder moedertaalsprekers, en dus ook zonder een
in Londen of Washington vastgestelde
norm. In elk afzonderlijk taalgebied kan
het ‘Eigen Engels’ een zekere rol spelen,
bijvoorbeeld het Nederlands-Engels;

“Nederlanders schakelen vlot over op Engels;
dat is een teken dat Engels kennen nu een
deel is van de Nederlandse identiteit.”
ook voor een eenvoudig RTL-programma als So You Think You Can Dance,
waar ik naar keek toen ik in Maastricht
woonde. De Nederlandse deelnemers
én kijkers moesten het Amerikaanse
jurylid maar verstaan, en kennelijk lukte dat. Het feit dat Nederlanders tegen
anderstaligen zo vlot overschakelen op
Engels zie ik eveneens in dit licht. Die
gewoonte wordt vaak negatief geïnterpreteerd, maar je kunt het ook zien als
een teken dat Engels kennen nu een
deel is van de Nederlandse identiteit.”

voor de rest blijft men natuurlijk gewoon
de plaatselijke moedertaal spreken. In
dit model spreekt iedereen die veel internationale contacten heeft, twee ‘dialecten’ van het Engels: een lokaal dialect en
het internationale. En de meeste mensen
daarnaast nog hun moedertaal.”


Beamer

Niet alleen het Internationale Engels
heeft nog vrij vage contouren, datzelfde
geldt voor het Nederlands-Engels. Hoe

het daarmee op dit moment staat, is
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ogen dat er een ‘Singapore English’ of
‘Singlish’ bestaat. Hier is het nog niet
zover. De meeste mensen zijn beledigd
als je zegt dat ze Nederlands-Engels
spreken.”
Wat Edwards wél beoogt, is om de
wording van het Nederlands-Engels op
heterdaad te betrappen. Of althans twee
aspecten daarvan: de afwijkende voorzetselkeuze (‘Welcome in Amsterdam!’)
en het eigenzinnige gebruik van werkwoordsvormen op -ing (‘We are living in
Amersfoort’). Anderen mogen het materiaal navlooien op andere aspecten –
dat is meer werk dan één promovenda
kan verzetten.


Taalkundige Alison Edwards brengt in Cambridge het Nederlands-Engels in kaart.

precies wat Edwards voor haar dissertatie aan het onderzoeken is. Daartoe
heeft ze het Corpus of Dutch English
(CDE) samengesteld, een verzameling
van door Nederlanders geschreven, ongecorrigeerde teksten. (Corpora – het
meervoud van corpus – omvatten bij
voorkeur ook gesproken taal, maar dat
is in dit geval nog toekomstmuziek.)
Alle 400.000 woorden zijn gemarkeerd
met informatie over de tekst en de
auteur, en zijn bruikbaar om allerlei
onderzoeksvragen op los te laten. Het
CDE is opgebouwd volgens internationale richtlijnen, zodat het straks ook
mogelijk zal zijn om het Nederlandse
materiaal te vergelijken met bijvoorbeeld het Ierse of Maleisische materiaal.
Zal Edwards aan de hand van het
CDE kunnen bewijzen, of juist weerleggen, dat er een Nederlands-Engels aan
het ontstaan is? Ze schudt haar hoofd.
“Daar is het corpus sowieso te klein
voor. Het lijkt heel wat, 400.000 woorden, maar je hebt veel en veel meer
nodig voor een enigszins compleet
beeld. Een Nederlands-Engels woord
als beamer staat er bijvoorbeeld niet in.”
Pardon, is beamer geen Engels? “Nee,
sorry, het Engelse woord voor zo’n ding
is projector. Je bent overigens in goed
gezelschap: een Nederlandse taalkundige die al meer dan tien jaar in Engeland
woont, wist het evenmin. In de Britse
spreektaal bedoelen ze met beamer een
BMW.”
Er is nog een tweede reden waarom
de corpusstudie geen uitsluitsel zal geven over het Nederlands-Engels. “Het al
190
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dan niet bestaan van een eigen variant
is ook een maatschappelijke kwestie.
Pas als uit sociolinguïstisch onderzoek
blijkt dat genoeg Nederlanders gelóven
dat ze een eigen Engels hebben, ontstaat er belangstelling voor, ontstaat er
een markt voor woordenboeken en
grammatica’s, kortom, dan kan zo’n eigen variant met eigen normen pas echt
goed van de grond komen. In Singapore
ziet men – soms met tegenzin – onder

pit ti g e k lus

Een corpus samenstellen is een pittige
klus. “Het CDE heeft me veel tijd en
een stukje van mijn ziel gekost”, zegt
Edwards. En stel nu dat er nog geen
Nederlands-Engels te betrappen is – is
al het werk dan voor niets geweest?
“Nee, zeker niet”, verzekert ze. “Dan is
het materiaal altijd nog heel goed bruikbaar voor het onderwijs. Je kunt hier
zien op welke punten Nederlanders in
hun Engels afwijken van de standaard.
Tegenstanders van het hele idee van
een eigen Nederlands-Engels kunnen
het corpus dus juist gebruiken om de
typisch Nederlandse ‘fouten’ des te

beter te bestrijden.”
Alison Edwards blogt over haar onderzoek op
www.alison-edwards.com.

Ons Engels: voorbeelden
Als we Engels praten of schrijven, sijpelt het Nederlands aan alle kanten binnen. Hier een
kleine greep uit de voorbeelden die Alison Edwards heeft verzameld, met daarachter de
Standaardengelse variant.
-

I live here since four years Moet zijn: ‘I have lived here for four years.’
In 2002, the euro has been introduced: ‘In 2002, the euro was introduced.’
Opening hours library: ‘Library opening hours’. Alternatief: ‘Opening hours of the
library’.
- In the third year students write an own thesis: ‘In the third year, students write their
own thesis.’
- 	 Do not hesitate to mail us: ‘Do not hesitate to email us.’
- 	 Guests will be welcomed from 16.30 hours: ‘... from 4.30 p.m.’
- ICT-facilities for PhD-students: ‘ICT facilities for PhD students’.
- 	 This happens (too) often: ‘This happens often, maybe too often.’ Het Nederlandse
gebruik van haakjes wijkt sterk af van het Standaardengelse.
- Decennium, lustrum Deze woorden staan wel in Engelse woordenboeken, maar
worden zelden gebruikt. Een periode van tien jaar is a decade, ‘het derde lustrum’ is
the fifteenth anniversary.
- Taxi’s, dilemma’s, faq’s Standaardengels: taxis, dilemmas, FAQs. Overigens is ook on
der moedertaalsprekers de neiging om onnodige apostrofs te plaatsen wijdverbreid.
Veel meer voorbeelden zijn te vinden op www.onzetaal.nl/nederengels.

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

Eetspreuken

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

Huub Vinkenburg - Velp

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

J

• 	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.

Laaghangend fruit

Puibewassing

H. Elout - Leimuiden

Th.H.J. Tromp - Almere

I

E

n haar column in het aprilnummer schrijft
Aaf Brandt Corstius onder meer over laaghangend fruit, in de betekenis “vrouwen die
zich net te makkelijk aanbieden bij het an
dere geslacht”. Ik ken de uitdrukking al wat
langer, maar in een andere context. Als
voormalig lid van de Commissie Geluidshinder Schiphol en de Commissie Regionaal
Overleg Schiphol kan ik mededelen dat de
uitdrukking daar regelmatig gebruikt wordt
voor alle eenvoudig in te voeren regelingen
ter vermindering van geluidshinder voor de
omgeving. Onnodig te vermelden dat alle
‘laaghangend fruit’ rond Schiphol al is weg
geplukt, en dat enkel de zwaardere maatregelen nu nog resten.

Toepasselijke namen
Tom Bakker - Bodegraven

R

ik Peters’ artikel ‘Wat zegt een naam?’
(Onze Taal januari), over opvallende re
laties tussen namen en beroepen, deed mij
denken aan een soortgelijk geval waar ik in
1973 van hoorde. Ik was toen journalist van
Elseviers Weekblad en informeerde bij de ge
meenten Utrecht, Rotterdam en Den Haag
(of Amsterdam, dat weet ik niet meer) naar
plannen om midden in het Groene Hart een
gezamenlijk Randstad-slachthuis te bou
wen. Dat slachthuis is er nooit gekomen,
hoewel de drie verantwoordelijke wethou
ders Hamm, Worst en Spek heetten.

Inburgeringscursussen
Joost Hoogveld - Rotterdam

J

an Erik Grezel schrijft in zijn artikel over
inburgeringsexamens (‘Wij moeten we
ten van de taal’, Onze Taal april) dat Turken
wegens een uitspraak van de Europese
Raad geen inburgeringscursussen meer op
gelegd kunnen krijgen. Dit klopt niet. De
uitspraak is niet afkomstig van de Europese
Raad (die vergadert in Brussel) maar van de
Centrale Raad van Beroep (zetelend in
Utrecht).

gbert Jonkheer verwondert zich in de
rubriek ‘Taalergernissen’ in het april
nummer van Onze Taal over de term glasbewassing, die hij tegenwoordig vaak te
genkomt in plaats van het hem vertrouw
de glazenwassen. In de rubriek ‘Reacties’ in
het juninummer schreef Jan Verbeek uit
Lochem vervolgens dat hij het op glasbewassing lijkende woord puibewassing al
van voor de oorlog kent. Dat geldt ook
voor mij. In mijn jeugd (ook voor de oor
log) telde onze straat twee glazenwassers
bedrijven die op hun karren verkondigden
dat ze niet alleen ramen lapten, maar ook
aan “gevel- en puibewassing” deden. Ik
kon met mijn vijf jaar weliswaar redelijk
lezen, maar wat puibe betekende, ontging
mij. Pas nadat ik er mijn moeder naar ge
vraagd had, werd mij duidelijk dat het ging
om een pui die door hen werd ‘bewassen’.

Entsorgung
Hans Bouma - Bilthoven

H

oe regelt de wet begrijpelijke teksten
in onder meer bijsluiters? Dat is het
onderwerp van prof. Leo Lentz’ artikel ‘Tus
sen droom en daad’ in het meinummer.
Hierin merkt Lentz op dat proefpersonen
die bijsluiters moesten lezen vaak niet
direct de informatie kunnen vinden over
het weggooien van geneesmiddelen. Als
(mede)auteur van scheikundeboeken her
ken ik het probleem. Bij de proefvoor
schriften in die boeken (de beschrijvingen
van scheikundige proeven) moet aangege
ven worden wat je met gebruikte chemica
liën moet doen. Wij hebben dat opgelost
door een kopje ‘Milieu’ op te nemen aan
het eind van een proefvoorschrift.
Maar wat ik in het Nederlands erg mis,
is een goed woord voor wat in Duitsland
Entsorgung (‘neutralisatie, afvoer en opslag
van schadelijke afvalproducten in overeen
stemming met wettelijke milieubepalin
gen’) wordt genoemd. Misschien dat een
van de lezers hiervoor een suggestie kan
doen?

aap de Jong inventariseert in het april
nummer van Onze Taal in zijn artikel
‘Smakelijk!’ oude en nieuwe Nederlandse
eetspreuken en maaltijdwensen. Mag ik
nog één aanvulling geven?
Als een van de priesterbroers van mijn
vader bij ons op bezoek was, dan kreeg hij
– heeroom dus – de eer van het tafelgebed
voor de maaltijd. Nadat hij het had uitge
sproken, zei hij altijd – je kon erop wachten:
“Akelijk eten.” En als we hem dan quasivragend aankeken, kwam er altijd achter
aan: “Ik heb de sm al opgegeten!”.

Nespresso-reclame
Karin de Graaff - Lierderholthuis

B

egin mei zag ik de Nespresso-reclame
met George Clooney weer eens op tele
visie voorbijkomen. Ik veerde op: daar had
ik zojuist over gelezen in Onze Taal! Hoewel
ik deze reclame al vaak had gezien, was het
zinnetje waarover Frank Pluijmers het in de
mei-aflevering van de rubriek ‘Taalergernis
sen’ heeft – “Elk van onze Grand Cru’s heb
ben hun eigen karakter” – me nog nooit
opgevallen. Ik was dus extra alert.
Wat bleek: het zinnetje was veranderd!
Misschien was het reclamebureau erop
geattendeerd? Of toch net niet helemaal?
Want tot mijn grote hilariteit verscheen nu
de zin: “Elk van onze Grand Cru’s heeft hun
eigen karakter.”

Borgen [1]: vastzetten
Bries Heijnen - Wageningen

J

an Kuitenbrouwer wijdt de mei-aflevering
van zijn column ‘Iktionaire’ aan borgen,
een populair woord onder politici vandaag
de dag. Hij ziet twee mogelijke verklaringen
voor dit woord: het is ofwel een afzwakking
van waarborgen, ofwel een eufemisme voor
‘zorgen’. Maar borgen betekent ook ‘zorgen
dat iets niet losgaat’ – dat iets blijft zitten,
kortom. Daarvoor zijn vele borgdingen,
zoals borgpennen, -bouten, -pinnen en -rin
gen, in de handel. Zouden die politici soms

deze betekenis bedoelen?

Borgen kan ook met een borgpen.
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Borgen [2]: burcht

Range anxiety [1]: bereikbibbers

Ellen ter Poorten - tolk-vertaler Deens-Neder

Rijkert Knoppers - ’s-Hertogenbosch

lands, elsloo

M

et veel plezier las ik Jan Kuitenbrou
wers column over het woord borgen
(‘Iktionaire’, Onze Taal mei). Dat dit vaak
door Nederlandse politici gebruikte woord
te maken zou hebben met het Deense
woord borgen (van de tv-serie die zo heet)
is leuk gevonden.
Ter aanvulling: het Deense woord is een
verkorting van Christiansborg, wat de naam
is van het Deense parlementsgebouw, en
betekent gewoon ‘de burcht’. De afkorting
wordt in het algemeen gebruikt onder
politici en ambtenaren van ministeries, en
heeft door de serie ingang gevonden in de
dagelijkse taal in Denemarken.

G

uus Middag vroeg zich in zijn rubriek
‘Raarwoord’ in het meinummer van
Onze Taal af of er niet een Nederlands woord
bestaat voor range anxiety, de angst dat de
accu van je elektrische auto leeg is voor je
het dichtstbijzijnde oplaadpunt bereikt
hebt. Welnu, naar aanleiding van Joris Luy
endijks serie over de elektrische auto in NRC
Handelsblad bedacht lezer Paul Brouwer in
september 2009 een alternatief voor dit
woord, namelijk bereikbibbers. Het woord is
nog niet erg geaccepteerd – googelen levert
slechts negentig hits op – maar mooier is de
essentie van range anxiety niet weer te geven.

Range anxiety [2]: actieradiusstress
Peter Quite - Hilversum

I

n de mei-aflevering van zijn nieuwe ru
briek ‘Raarwoord’ schrijft Guus Middag
over de term range anxiety, oftewel “de
voortdurend aanwezige angst bij gebruikers
van elektrische auto’s dat de opgeladen
accu niet genoeg stroom bevat om de be
stemming te bereiken”. Een van de mogelij
ke Nederlandse vertalingen die hij noemt, is
actieradiusangst. Als freelance vertaler voor
de auto- en motorfietsbranche heb ik de
term zelf vertaald met actieradiusstress. De
term is op beperkte schaal overgenomen,
maar niet echt ingeburgerd geraakt.

Sneller zoeken met Google
Ellis Jongsma - Maastricht

Borgen: verkorting van Christiansborg.

Koeioneren
Guido Kuppens – Tessenderlo, België

I

n de rubriek ‘Taaltest’ in het meinummer
krijgen we bij het onderdeel ‘Vergroot uw
woordenschat’ voor koeioneren drie moge
lijke betekenissen voorgeschoteld, waarvan
‘de baas spelen’ enkele pagina’s verder als
de juiste wordt aangeduid. Dat verschilt
toch duidelijk van de betekenis die het
woord hier in Vlaanderen heeft, namelijk
‘iemand de duvel aandoen, sarren, treite
ren’. Voor ‘de baas spelen’ hebben wij een
ander synoniem: cheffen (‘Mijn zus is weer
aan het cheffen’).
Naschrift redactie
Ook in Nederland bestaat koeioneren in
de betekenis ‘treiteren’, naast ‘de baas
spelen’. Die laatste betekenis heeft de
voorkeur gekregen in de ‘Taaltest’.
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I

n zijn artikel ‘Hoe laat je Google naar je
luisteren?’ (Onze Taal mei), over allerlei
slimmigheden bij het zoeken met de
Google-zoekmachine, stelt Ewoud Sanders
onder punt 6 dat je het aantal gevonden
resultaten het snelst kunt tellen door steeds
in stappen van tien pagina’s tegelijk verder
te gaan in de zoekresultaten. Er is echter
een snellere manier.
Een adresregel van een website bestaat
uit verschillende delen die je kunt verande
ren. In de adresregel van Google staat, als je
na een zoekopdracht een of meerdere resul
taatpagina’s vooruit bent gegaan, ergens
“start=[getal]” (zie hieronder in het rood).

‘Start=10’ betekent dat de resultatenpagina
nu de resultaten laat zien na het tiende
resultaat, dus resultaat 11 tot en met 20. Als
je nu dit getal in een hoog getal verandert,
bijvoorbeeld in 600, dan kun je een heleboel
resultaatpagina’s overslaan en in het geval

van dit voorbeeld kom je direct op de laatste
pagina terecht.

Slot-n [1]: Sal Witteboon
Els Ackerman - Rotterdam

I

k ben vast niet de enige die het grappig
vindt dat in een artikel over het verdwijnen
van de slot-n (Marc van Oostendorps ‘De
laatste bastions van de slot-n’, Onze Taal
mei) de heer S. Witteboon ineens wordt her
doopt tot S. Witteboom. Sal Witteboon
(1903-1987) was een bekende journalist; in
de periode 1950-1968 was hij hoofdredacteur van de Radionieuwsdienst ANP.

Slot-n [2]: nog niet verdwenen
Esther Hanssen, Arina Banga, Anneke Neijt
en Robert Schreuder - Center for Language
Studies, Nijmegen

I

n zijn artikel ‘De laatste bastions van de
slot-n’ (Onze Taal mei) schrijft Marc van
Oostendorp: “De uitspraak zonder slot-n is
duidelijk de standaard geworden in de
grootste delen van Nederland.” Dat strookt
niet met wat we in recent onderzoek vonden
voor de slot-n van meervouden op -en, zoals
druiven. Om de invloed van de spelling uit te
sluiten, gebruikten we plaatjes van woorden
die in een zinnetje moesten worden uitge
sproken. De meerderheid van de door ons
ondervraagde proefpersonen waren jonge
mensen, en ze blijken nog steeds in meer
dan de helft van de gevallen een slot-n uit te
spreken. Er zijn wel grote individuele en regi
onale verschillen. In Heerenveen en Doetin
chem vinden we in driekwart van de zinnen
een slot-n, in Roermond in ruim de helft van
de zinnen, in Barneveld in ruim 40% en in
Rijnsburg in ruim 30%. Dus zelfs in het wes
ten, dat bekendstaat om zijn n-loze uit
spraak, wordt nog vaak een slot-n uitgespro
ken.
Ons onderzoek ging overigens ook over
de tussen-n in het midden van samenstellin
gen. Op basis van plaatjes van druiven en
het plukken van druiven vergeleken we de
uitspraak van zinnen als ‘Hij wil nu de drui
ven plukken’ met de uitspraak van zinnen
zoals ‘Dit is echt een druivenplukker.’ Het
blijkt dat sprekers die vaak een slot-n uit
spreken ook vaak een tussen-n gebruiken.
De tussen-n wordt wel minder vaak uitge
sproken dan de slot-n, wat verklaarbaar is op
grond van het verschil in context. De twee
woorden van een samenstelling worden im
mers sneller uitgesproken dan de woorden
van een woordgroep, en dat bevordert het
weglaten van de n.
Het doel van ons onderzoek was trou
wens om na te gaan of in een woord dat een
tussenklank heeft die we als en schrijven

later, in de jaargang 1984 van Onze Taal, had
M. Godschalk nog steeds “een gloeiende he
kel (…) aan zeges, rentes, gewoontes, beroertes en andere woorden die naar mijn mening
fatsoenlijker zouden doen door op een -n te
eindigen”.

Slot-n [3]: de ondergang van de -n en
opkomst van de -s

Koolhaas

Ariane van Santen - Universiteit Leiden

Walter Pier - Wassenaar

H

I

et Nederlands is, zoals Marc van Oosten
dorp schrijft in zijn artikel ‘De laatste
bastions van de slot-n’, “al eeuwenlang bezig
om de n’en op te eten”. Deze neiging om de
n niet uit te spreken na een toonloze e, is be
gonnen bij de meervoudsuitgangen, en bij
woorden als landen en vallen is de uitspraak
zonder slot-n zelfs de standaard geworden.
Niet alle taalbeschouwers en taalgebrui
kers waren en zijn enthousiast over deze ont
wikkeling, maar te verklaren is die volgens
Van Oostendorp wel. De n is niet zo goed te
horen, en zo’n klank laat je dan als spreker
liever weg. De neiging om die n weg te laten
wordt versterkt door het feit dat de duidelijk
heid er niet onder lijdt; ook zonder n is het
meervoud lande voldoende te onderscheiden
van het enkelvoud land.
Hoe belangrijk zo’n hoorbaar verschil
tussen enkelvoud en meervoud is, blijkt uit
het meervoud bij woorden als ziekte. Bij dit
type woorden komen naast meervouden
op -n (ziekten) steeds vaker meervouden op
-s (ziektes) voor. De taalkundige Van Haerin
gen merkte al op (in 1947): “Bijzondere
aandacht verdient de toeneming van het -smeervoud bij woorden die op , geschreven
-e, uitgaan.” Weglaten van de n in het meer
voud ziekten levert een vorm op die gelijk is
aan het enkelvoud, en dat ‘repareren’ we
door het meervoud ziektes te vormen. De
opkomst van de s is hier dus goed te recht
vaardigen.
De s-meervouden zijn typisch voor de ge
sproken taal. Zolang we de n wel schrijven,
zijn ze in de geschreven taal niet nodig ter
onderscheiding van het enkelvoud. Van Hae
ringen constateerde dan ook dat de s het in
de geschreven taal duidelijk moeilijker heeft
dan in de gesproken taal, en Van Dale ver
meldt bij woorden op -te nog: “waar het dub
bele mv. voorkomt, wordt in de gesproken
taal vaker de s-vorm, in de geschreven taal
meestal de n-vorm gebruikt”.
Charivarius heeft zich in zijn Is dat goed
Nederlands? (1946) sterk verzet tegen het
doordringen van de s in de schrijftaal: “Ne
derlandse woorden op -e krijgen -n: (…) beloften, boeten, gemeenten, groenten, ziekten,
enz. N.B. In Centraal-Nederland is deze n
stom; ter verduidelijking zegt men daar in
het meervoud meestal -s. Dit verklaart het
misbruik van deze letter ook in de schrijftaal.”
(Cursivering van mij – AvS.) En veertig jaar

Portret: Annie de Meester, 1914

(zoals druivenplukker) het eerste deel van de
samenstelling als meervoud beschouwd kan
worden. Op grond van de uitspraakovereen
komsten kun je die vraag met ‘ja’ beantwoor
den.

n de eerste aflevering van zijn nieuwe ru
briek ‘Raarwoord’ laat Guus Middag zijn
gedachten gaan over het woord koolhaas,
met als aanleiding de achternaam van de
schrijver Anton en diens zonen: de architect
Rem en de schaatshistoricus Marnix. Wat is
een koolhaas nu eigenlijk, vraagt hij zich af.
Uiteindelijk vindt hij de betekenis: “een van
stro nagemaakte haas die voor het oogsten
in een veld koolzaad werd verstopt”.
Het was Guus Middag er niet om begon
nen om te verklaren waar de náám Koolhaas
vandaan komt, maar ik werd daar toch
nieuwsgierig naar.
De naslagwerken komen met nogal diver
se verklaringen. In Frans Debrabanderes
Woordenboek van de familienamen in België
en Noord-Frankrijk vinden we: “Mnd. [Mid
delnederlands] kôlhase: sprinkhaan. Bijnaam
voor een levendig, beweeglijk mens.” Een
andere verklaring biedt Jan Spendel in zijn
Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen. Hij schrijft dat de naam in Duits
land een beroepsbijnaam was voor “een
tuinman of boer gespecialiseerd in het telen
of verbouwen van kool”. Als tweede verkla
ring geeft Spendel: “Patroniem [‘achter
naam afgeleid van de naam van de vader’]
van Kolaas, ontstaan uit de Griekse naam
Nikolaas.”
In De Nederlandsche geslachtsnamen van
Johan Winkler, ten slotte, staat: “De haas is
een liefhebber van kool, en in koolvelden
wel te vinden. De naam koolhaas is dus te
verklaren, en kwam oudtijds ook meermalen als huisnaam voor.”

Charivarius (1870-1946), auteur van het gedicht
‘The Chaos’ en de klassieker Is dat goed Nederlands?

Engelse uitspraak
Huub de Bel - Gouda

G

aston Dorren schrijft in zijn artikel ‘Talen
als trekpleisters’ (Onze Taal april) onder
meer over de “tongcapriolen” die nodig zijn
voor de uitspraak van het Engels. Zijn artikel
deed me denken aan een gedicht uit 1920
dat me door de enorme hoeveelheid voor
beelden van de (schijnbaar) inconsequente
uitspraak van Engelse woorden tot wanhoop
dreef. Ik doel op het 274-regelige ‘The Chaos’,
nota bene geschreven door een Nederlander
(Gerard Nolst Trenité (1870-1946), ook be
kend als Charivarius), dat zó eindigt:
Don’t you think so, reader, rather,
Saying lather, bather, father?
Finally, which rhymes with enough,
Though, through, bough, cough, hough,
sough, tough?
Hiccough has the sound of sup.
My advice is: GIVE IT UP.
Het complete gedicht is te beluisteren op
YouTube (http://jn.gs/9d) en te lezen (inclu
sief toelichting) bij The English Spelling

Society (http://jn.gs/R5).

(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kunt u doorstuderen voor een Master of Education Nederlands.
Kom naar een van de open dagen of kijk op www.masters.hu.nl/nederlands voor meer
informatie.
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“Het is leuk om
lenig te zijn met taal”
Interview met sportverslaggever en schrijver Mart Smeets
Hij is al enkele maanden 65 en dus met
pensioen. Althans officieel, want deze
zomer presenteert Mart Smeets tijdens
de Tour de France nog gewoon het
tv-programma De Avondetappe, en ook
tijdens de Olympische Spelen zal hij
volop in beeld zijn. Een gesprek over
de rol van taal bij het presenteren,
verslaggeven en schrijven. “Ik denk in
arabesken.”

Kees van der Zwan
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‘M

et het bord op schoot’,
‘WE hebben de finale dus
weer niet gehaald’, ‘Mag
ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen’:
het zijn uitdrukkingen die niet alleen
sportliefhebbers meteen zullen herkennen als afkomstig van sportverslaggever
en -presentator Mart Smeets. Op het
internet zijn er hele verzamelingen van
zulke gevleugelde Smeets-uitdrukkingen te vinden.
Smeets zelf kent die lijsten niet. Hij
vraagt of hij er even een kan zien, en
ter plaatse, in het Haarlemse koffiehuis
waar het gesprek plaatsvindt, neemt hij
die door – oprecht verbaasd dat zoiets
bestaat. Smeets: “‘De Tour wacht op
niemand’: dat is gewoon een heel bekend Frans gezegde, dat ik inderdaad
graag mag gebruiken. Het zegt namelijk
heel veel over de Ronde van Frankrijk.
En ‘Rechtdoor naar school en kantoor’ is
de titel van een radioprogramma uit de
jaren vijftig. Hij is erg geschikt als beeld
voor wielrenners die zonder op of om te
kijken richting finish razen. Je ziet het
voor je: net mensen die zich ’s morgens
enorm haasten om op tijd te komen.

‘Mevrouw Van Zetten uit Tiel’ werd al
gauw een begrip. Dat merkte ik toen ik
anderen opeens dingen hoorde zeggen
als: ‘Hoe is dat nu voor mevrouw Van
Zetten uit Tiel?’”
Hoe is die uitdrukking ontstaan?
“Tijdens een verslag had ik even een
leuke aanduiding nodig voor ‘de gewone kijker en luisteraar’. Ik had natuurlijk
‘de gewone kijker en luisteraar’ kunnen
zeggen, maar ik wil wel altijd graag dat
er een kwinkje in zit, een versierinkje.
Die bedenk ik niet vooraf, die ontstaan
gewoon. Ik denk in arabesken.”
“En hier: ‘Het verdict van een etappe’. Natuurlijk had ik gewoon kunnen
kiezen voor uitslag. Maar verdict vond ik
leuker. Het was ook een plagerijtje. Een
van de redacteuren bleek het woord niet
te kennen, wat ik raar vond. Ik heb het
toen speciaal voor hem de hele Ronde
van Frankrijk over ‘het verdict van de
etappe’ gehad.”


G ed i c h t e n

U hebt ook iets met taal. In een van
uw boeken staat dat u overwogen
hebt Nederlands te gaan studeren. En

Foto: Iris Vetter

in een ander boek hebt u gedichten
van eigen hand opgenomen.
“Op de middelbare school had ik een
uitstekende, bevlogen leraar Nederlands, meneer Hoogteyling, die het vak
heel erg kneedbaar en prettig maakte.
In de laatste jaren van de hbs heb ik
een enorme leeswoede over me heen
gekregen. Vooral las ik veel Vlamingen:
Hubert Lampo, Hugo Claus en Marc
Andries. Ik herinner me dat ik enorm
gegrepen was door Geblaf in het hondsdal, van Oscar Timmers – wie dat boek
nog heeft is gek. Ik wilde leraar Nederlands worden, en eigenlijk wil ik dat
nog steeds. Eind jaren zestig ging ik
naar de Oudemanhuispoort in Amsterdam om me aan de universiteit in te
schrijven voor Nederlands, maar mijn
poging liep vast doordat daar werd
gestaakt. Gestáákt! Dat vond ik zoiets
bizars. Dat komt in mijn woordenboek
niet voor. Ik heb het toen geprobeerd
als tekstschrijver bij een reclamebureau,
maar na twee maanden bleek dat de
mores van het reclamevak niet aan mij
waren besteed. Toen ben ik langzamerhand de journalistiek in gerold.”
“En ja: in mijn jeugd heb ik gedichten geschreven. Ze kwamen in de
schoolkrant en ik deed mee aan gedichtenwedstrijden. Ze gingen over verborgen liefdes en zo, en ze zijn vreselijk,
maar ik vond het drie jaar geleden aardig om mijn boek Passie, een terugblik
op veertig jaar in de journalistiek, met
een paar van die gedichten te laten beginnen. Ik beschouwde dat puur als een
vorm van zelfspot. Maar zo is het niet
opgevat. Mij werd arrogantie verweten
– zoals wel vaker trouwens.”
Uw boek Prikkels gaat over uw vier
belangstellingsgebieden: sport, eten,
muziek en sportboeken. Poëzie en
literatuur zitten daar niet bij.
“Ik lees nog altijd literatuur, al kom ik
niet overal doorheen. A.F.Th. van der
Heijden lukt bijvoorbeeld niet. Iemand
als Nelleke Noordervliet vind ik weer
wél geweldig. En ook Arnon Grunberg;
die schrijft agressief mooi Nederlands.
Maar op een zeker moment is mijn interesse wat gaan verschuiven. Ik ben mijn
taalbeheersing op andere dingen gaan
richten, zoals het verslaan van wielerwedstrijden: met zo eenvoudig mogelijke middelen zo goed mogelijk vertellen
wat er gebeurt.”


Pr i kkelen

Ergens schrijft u dat u gevraagd bent
om de Tour de France te verslaan
vanwege uw “combinatie van rust en
enthousiasme”. Is dat ook een goede
typering van uw stijl?

“Ja. In een grote chaos word ik rustig,
en dus mijn taalgebruik ook. In de tijd
dat ik begon, was Theo Koomen een
bekende radioreporter. Die schreeuwde
voortdurend en maakte dingen groter
dan ze waren. Dat ontdekte je dan als
je later op tv zag wat er werkelijk was
gebeurd. Ik ben rustig als dat nodig is,
en enthousiast als het kan. Toen Jan

kan raken door klassieke muziek. Dat
paste niet in het beeld.”


C ac h e t

“Kijk, het komt hierop neer: door in je
taal heel eenvoudig gebruik te maken
van bepaalde stijlvormen kun je een
etappe, of een wereldkampioenschap, of
een klassieker, meer oppoetsen, je kunt

“Ik heb de neiging om een beetje te prikkelen.
Ik weet dat ik bijvoorbeeld met dat ‘fietsen’ of
‘hard fietsen’ de renners een beetje trigger.”
Ullrich in de Ronde van Frankrijk een
keer op een cruciaal moment onderuitging, vond ik het voldoende om te
zeggen: ‘Dag Jan.’”
Het valt ook op dat u het alledaagse
soms iets heroïsch meegeeft. U noemt
wielrenners bijvoorbeeld vaak
‘kerels’.
“Soms wil ik duidelijk laten merken dat
ik sporters bewonder. Als een wielrenner of een schaatser iets bijzonders
doet, dan heb ik sterk de behoefte hem
even op een voetstuk te zetten. Dan
probeer ik zijn podiumpje iets groter te
maken dan het eigenlijk is.”
Tegelijk relativeert u graag. Heel bekend is de manier waarop u het wijgevoel ironiseert, in zinnen als: ‘WE
gaan naar de finale.’ En wielrennen
noemt u vaak gewoonweg ‘fietsen’.
“Ik heb de neiging om een beetje te
prikkelen. Ik weet dat ik bijvoorbeeld
met dat fietsen of hard fietsen de renners
een beetje trigger. Dan zeggen wielrenners: ‘Maar jij hebt nog nooit gewielrend.’ En dan antwoord ik: ‘Maar jij
hebt nooit Nederlands leren spreken.’
Met dat woord verdict waar ik het al
over had, plaagde ik destijds mijn redacteur, en daarna kennelijk ook de kijkers. Alleen moet je er niet in blijven
hangen; er moet ook wel iets nieuws
komen. Verdict ligt nu achter me. Ik
vind dat ik van lieverlee tóch al te veel
de rol toebedeeld heb gekregen van iemand die graag prikkelt. Onlangs mocht
ik op tv iets vertellen over de eerste
symfonie van Sibelius, waar ik toevallig
veel van weet, en waar ik veel mee heb.
Dat heeft voor verwarring gezorgd. Dat
kwam allereerst doordat men mij vanwege mijn al jaren lopende radioprogramma For the record in de hoek van
de popmuziek heeft geplaatst. ‘Hoe
weet je dat allemaal?’, was de reactie.
Maar ook werd niet goed begrepen hoe
iemand die zo stekelig is, zó vervoerd

er meer cachet aan geven. Dat is ook
wat ik van mezelf verlang. Ik kan het
sportnieuws van gisteravond wel zó
voordragen [Smeets verzit even en
spreekt op presentatietoon – meteen is
het Haarlemse koffiehuis even de Studio
Sport-studio]:
Dames en heren goedenavond, dit is
het Sportjournaal van dinsdagavond
22 mei. Het Nederlands elftal heeft
vanavond met 3-2 verloren van
Bayern München. De Nederlandse
dames wonnen hun oefeninterland
tegen Servië met 23-21 en FC Groningen heeft een nieuwe coach. Tot
zover. Morgenavond meer.
Maar dat is saai. Het is leuk om er iets
van te maken. Ooit heb ik in één uitzen- 

Mart Smeets
Mart Smeets (Arnhem, 1947) werd na
zijn carrière als basketballer freelance
journalist voor onder meer De Tijd.
Gaandeweg ging hij werken voor sport
programma’s op radio en tv; sinds 1974
is hij verbonden aan Studio Sport. Al
veertig jaar volgt hij de Tour de France,
eerst als verslaggever, daarna als pre
sentator van het tv-programma De
Avondetappe. Intussen is hij ook blijven
schrijven, voor o.a. Trouw, Sportweek,
Haarlems Dagblad en de VARAgids. Voor
de VARA presenteert hij sinds jaar en
dag tweemaal per week op Radio 2 het
muziekprogramma For the record.
Smeets publiceerde meer dan veer
tig boeken, voornamelijk over sport;
onlangs verscheen Rond de veertig, over
zijn ervaringen in de Tour. En deze
zomer volgt een biografie, van de hand
van Kees Sluys.
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Foto: NOS Communicatie

ding een stuk of vijftien verschillende
woorden voor ‘scheidsrechter’ gebruikt:
leidsman, de man in het zwart, de man
die de fluit beroert, de man die denkt alles te weten, degene die de regels toepast,
de referee, enzovoort. Dat heb ik niet
vooraf bedacht, ik kreeg het idee ter
plaatse. Ik vond dat aardig – ook om
mezelf te testen. Het doet een beroep
op je lenigheid. En het is toch leuk om
lenig te zijn met taal? Op een bepaald
moment was er een renner die Heras
heette. Die vloog bij aankomst in de
hekken; ik dacht meteen aan die beroemde Heras-hekken en voordat ik het
wist zei ik: ‘Heras hekken in.’”


D e Avo nd e tappe

Begin dit jaar is Smeets 65 geworden.
Hij is officieel dus met pensioen, maar
blijft gewoon actief. Deze zomer is hij
nadrukkelijk betrokken bij de tv-uitzending van de Olympische Spelen in Londen, en voor die tijd presenteert hij
tijdens de Tour de France als vanouds
dagelijks De Avondetappe. Vanaf een
schilderachtige locatie in de buurt van
de finish van de dagetappe blikt hij met
enkele gasten aan tafel terug op de afgelopen Tourdag – een glas wijn binnen
handbereik.
In De Avondetappe toont u zich een
ware sfeermaker. Welke taalmiddelen
zet u dan in?
“Allereerst spreek ik goed Nederlands.
Het lijkt misschien gek, maar dat zorgt
meteen voor sfeer. Daarnaast gebruik ik
in De Avondetappe graag wielerjargon –
niet te veel, maar het hoort erbij. Het
gaat ook vanzelf, want mijn gasten zijn
vaak ingewijden. Verder wil ik ook in
mijn taal laten merken dat we in Frank-

Mart Smeets presenteert De Avondetappe.

wust, want als ik het bewust deed, dan
zou ik een clown worden. In elk geval
werkt het. Ik weet niet hoe dat komt;
misschien wekt het vertrouwen, misschien zorgt het voor – daar is het weer
– cachet.”
U bent befaamd om uw commentaar
bij de korte samenvatting van de
dagetappe. Vooral uw timing wordt
geprezen: meestal passeren de renners de finish precies als u het woord
finish uitspreekt.
“Sinds ik in 2003 naar De Avondetappe
ben verbannen – ja, dat zie ik zo: ik
ben door mijn bazen, de jonge jongens,
van het reportagewerk overdag af gehaald – is die samenvatting míjn moment, het moment van mijn journalistieke inbreng. Veel mensen roepen dat
mijn verslag bij die samenvatting iets
bijzonders is, maar dat is niet zo. Het is
om te beginnen een kwestie van ervaring. En van even goed concentreren.

“Allereerst spreek ik goed Nederlands.
Het lijkt misschien gek, maar dat zorgt
meteen voor sfeer.”
rijk zijn. Ik neig eerder naar Franse
leenwoorden als merci, chapeau en consequentie. Heel belangrijk voor de sfeer
van het programma is ook dat de benadering – en dus de taal – niet aanvallend is.”
“Weet je wat het geheim Adriaan van
Dis is? Dat hij in zijn interviews altijd
een of twee woorden gebruikt die in
zijn milieu misschien heel gangbaar
zijn, maar waarvan de gemiddelde
Nederlander denkt: ‘Wát?’ Ik vind dat
prachtig. Misschien breng ik dat er soms
ook bij de sport een beetje in – onbe196
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Ik heb die samenvatting van tevoren
meestal niet gezien, en vertrouw op
mijn taallenigheid en improvisatievermogen.”
“Ik word ook te hooi en te gras gevraagd om pas overleden mensen op de
radio te herdenken. Toen mijn zeer gewaardeerde collega Jean Nelissen gestorven was, werd ik in Spanje gebeld:
of ik daar meteen rechtstreeks in de
uitzending bij wilde stilstaan. Hetzelfde
bij de dood van wielrenner Gerrie Knetemann: ik stond toen in een platenzaak in Austin, Texas, via een mobieltje

live een necrologie uit te spreken. Dan
komt het echt aan op improviseren.”


V e r s lo n sd

Matthijs van Nieuwkerk zei onlangs
dat hij u beschouwt als een belangrijke leermeester. Van wie hebt ú het vak
geleerd?
“Ik ben gevormd door Bob Spaak, die
jarenlang mijn chef was, en voor wie ik
veel respect had en heb. Hij was enorm
streng. Als in beeld je kleding niet in
orde was, dan kreeg je een van zijn beruchte memo’s en volgde er een sanctie:
een of twee weken niet op de buis. Hij
lette ook scherp op je taal. Op een verkeerde uitspraak of klemtoon of een
taalfout volgde steevast een correctie.
Tegenwoordig gebeurt dat niet meer.”
Waar merkt u dat aan?
“De taal is enorm verslonsd, ook buiten
de sportjournalistiek. De zinnen worden
korter, en je hoort steeds meer gemakzuchtig gebruikte buitenlandse termen.
Ik heb het zelf nog altijd liever over de
‘Ronde van Frankrijk’ dan over de ‘Tour’.
En er worden veel meer fouten gemaakt.
‘Een aantal mensen lopen’, hoor je dan.
Néé, het is: ‘Een aantal mensen loopt.’
Het gaat om dat aantal, om de groep.
Als ik zo’n fout op tv hoor, zet ik ’m uit.
Voetbalverslaggevers zeggen ook dat de
bal ‘binnengetikt’ wordt. Dat moet zijn:
‘ingetikt’. Veertig jaar geleden was dat
soort fouten zeldzaam.”
Zou er veertig jaar geleden óók niet
gezegd zijn dat het taalgebruik vroeger veel beter was?
“Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat destijds mensen als Fred Racké en Joop van
Zijl hun taal uitstekend beheersten. Zij
waren nooit op een taalfout te betrappen.”
Wat is het mooiste woord dat u kent?
“Respect. Zeker uit de mond van Aretha
Franklin, in het gelijknamige nummer.” 

Taaladviesdienst

?
!

Schrijf je zelf( )bereide aan elkaar in
een zelf( )bereide maaltijd?

Het ligt het meest voor de hand zelfbereide aaneen te schrijven. Het is hier een bij
voeglijk naamwoord, en volgens de naslag
werken worden combinaties van zelf en een
voltooid deelwoord in zo’n geval meestal
aaneengeschreven. Bekende voorbeelden
zijn zelfgemaakt en zelfbedacht.
Zelfbereid is een samenstelling van zelf en
het voltooid deelwoord bereid; er bestaat
geen werkwoord zelfbereiden. Ook andere
woorden kunnen soms met een voltooid
deelwoord een samenstelling vormen:
hardgekookt, felbegeerd, eerdergenoemd,
etc. Dat gebeurt vooral als het vaste combi
naties zijn, die als bijvoeglijk naamwoord
worden gebruikt (een hardgekookt ei, het
eerdergenoemde idee). Dat is niet het geval
in zinnen als ‘Ik heb de maaltijd zelf bereid’,
‘Heb je het ei hard gekookt?’ en ‘Dit heb ik
al eerder genoemd.’ Daarin zijn bereid, gekookt en genoemd werkwoordsvormen.

In plaats (van) dat ...

?

In het boek Knielen op een bed violen
van Jan Siebelink staat een zin die
begint met “In plaats dat hij haar zijn
dromen vertelde”. Is in plaats dat goed
Nederlands?

!

Ja, in plaats dat kan zo gebruikt worden.
Ook in plaats van dat is juist. De Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS) zegt hier
over: “In de woordgroep in plaats van dat
kan van weggelaten worden, zodat de
voegwoordelijke uitdrukking in plaats dat
ontstaat. Zowel in plaats van dat als in plaats
dat behoren tot informele taal.” Het is ook
mogelijk in plaats van te combineren met
een bijzin met te: ‘In plaats van haar zijn
dromen te vertellen ...’ Vaak levert dat een
wat beter lopende zin op.
In plaats dat komt al eeuwen voor in het
Nederlands. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) geeft een citaat uit de
Statenbijbel van 1688: “Ende het verwoeste
lant sal bebouwt worden: in plaetse dat het
eene verwoestinge was (...).”

worden volgens de Nederlandse regels ver
voegd. Er komt dus niet -ed aan het eind
maar alleen -d of -t, al naar gelang de voor
afgaande letter(s).
Ook bij Engelse werkwoorden werkt het
ezelsbruggetje van ’t kofschip: de g zit daar
niet in, en dus is de vervoeging tagde - getagd. Je zou in verwarring kunnen raken
doordat de g als een soort ‘zachte k’ klinkt,
en in de vorm ik tag of hij tagt zelfs bijna als
een gewone k – en de k zit wél in ’t kofschip.
Maar toch valt de g (zowel de Nederlandse
g-klank van vlaggen als de Engelse van taggen) onder de zogeheten stemhebbende
medeklinkers: je stembanden trillen licht
als je de klank uitspreekt, in tegenstelling
tot bij stemloze medeklinkers als de k, de p
en de t.
De tweede en derde persoon enkelvoud
van de tegenwoordige tijd krijgen wel een t,
net als andere werkwoorden: ‘Als jij de fo
to’s niet tagt, tagt Louise ze wel.’

schrijft hoog lopen dan ook als “hevig, fel,
erg worden”. Oplopen wordt omschreven
als “plotseling in beroering komen, met
geweld zich verheffen en dreigen uit te
barsten”. Hoewel hoog daar op het eerste
gezicht weinig aan kan toevoegen, is hoog
oplopen toch een zeer gangbare uitdruk
king geworden.

Van leven op dood?

?
!

‘Het was een zaak van leven op dood.’
Is dat een goede zin?

Nee, hier zijn twee uitdrukkingen door el
kaar gehaald. In dit geval zou het moeten
zijn: ‘Het was een zaak van leven of dood.’
Je kunt daarnaast spreken van ‘op leven en
dood’, maar dat hoort doorgaans bij een
strijd, een gevecht, een duel, etc.: een strijd
waarbij het hard tegen hard gaat.

Herkomst van flat

Hoog( )lopend/hoog( )oplopend

?

Is het een hooglopende ruzie, een hoog
lopende ruzie, een hoogoplopende ruzie
of een hoog oplopende ruzie?

!

Zowel hooglopend als hoogoplopend is
juist. Hooglopend en hoogoplopend wor
den volgens de naslagwerken aaneengeschreven; ze worden allebei als één bij
voeglijk naamwoord opgevat.
Deze woorden zijn ontstaan uit de werk
woordcombinaties hoog lopen en hoog oplopen. Die zijn namelijk ook beide mogelijk,
al is ‘De ruzie liep hoog op’ tegenwoordig
veel gebruikelijker dan ‘De ruzie liep hoog.’
Het woord hoog is een versterking bij
lopen(d) en oplopen(d): het geeft aan dat
iets in hoge mate het geval is. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) om
Foto: 123RF

Zelf( )bereide

Vraag en antwoord

?

Waarom gebruiken we eigenlijk het
woord flat voor een hoog gebouw? In
het Engels betekent flat toch juist ‘plat’?

!

In het Engels betekende het zelfstandig
naamwoord flat oorspronkelijk ‘verdie
ping van een huis’ en ‘woning op één eta
ge’. In die betekenissen kwam het woord
ook in het Nederlands terecht; dat was aan
het begin van de twintigste eeuw.
Al snel ontstonden er samenstellingen
met flat, zoals flatgebouw: een gebouw met
een aantal van die woningen boven elkaar.
Dat woord werd in de eerste helft van de
twintigste eeuw steeds vaker verkort tot
flat, en dat is uiteindelijk de gebruikelijkste
betekenis geworden. In andere talen is dat
niet gebeurd.
Overigens is dat Engelse woord flat (‘wo
ning’) niet direct verwant aan het bijvoeg
lijk naamwoord voor ‘plat’. Oorspronkelijk
gebruikte men voor de woning een ander
woord: flet, maar onder invloed van flat –
het waren immers lage, ‘platte’ woningen –

veranderde de e in een a.

Voltooid deelwoord van taggen

?

Wat is het voltooid deelwoord van
taggen (‘markeren, digitaal van namen voorzien’), bijvoorbeeld in ‘Louise
had de foto getagd/getagt/getagged’?

!

Het voltooid deelwoord van taggen is getagd. Werkwoorden met een Engelse her
komst (zoals taggen, dat van to tag komt)

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1700 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
Een ‘hoog oplopende’ ruzie?
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Meer concurrentie, minder vraag
De erosie van het instituut Van Dale
Over twee jaar bestaat het woorden
boek van Van Dale 150 jaar. Hoewel
naslagwerken wereldwijd moeilijke
tijden doormaken, wil de uitgever rond
die tijd een nieuwe papieren editie uit
brengen. Ondertussen staat moeder
bedrijf VBK te koop. Hoe overleeft een
oud taalinstituut de moderne tijd?

Gaston Dorren en
Marc van Oostendorp

B

ij Van Dale willen ze graag dat
je je precies uitdrukt – vooral
als het over henzelf gaat. De
opmerking dat “Van Dale van oudsher
een instituut van de Nederlandse taal
was” stuit op protest bij de woordenboekmakers: “Wás? Dat zijn we nog
steeds.” Uitgever Jaap Parqui: “We
hopen dat over twee of drie jaar de
nieuwe papieren editie van de grote
Van Dale het achtuurjournaal haalt,
net als in het verleden.”
Ook dat “Van Dale te koop staat”, zoals verschillende kranten in maart meldden, mag je beslist niet zeggen. “Ons
moederbedrijf, uitgeverij VBK, staat in
de verkoop”, zegt uitgeefdirecteur Maurice Kneppers. “In zijn geheel. Van de
medewerkers van dat bedrijf werkt
slechts een fractie voor Van Dale. Wij
zijn beslist niet afzonderlijk te koop.”



Lente akkoo r d

Maar ook als het klopt dat Van Dale nog
steeds een gezaghebbend instituut is,
dan toch een instituut dat afbrokkelt.
De erosie knaagt aan alle kanten. Deels
doordat nu eenmaal álle autoriteit in
onze samenleving blootstaat aan slijtage: van politie tot politici en van media
tot medici. Aan die maatschappelijke
trend ontkomt ook een groot woordenboek niet.
De tweede erosiefactor is het internet. Dat heeft niet alleen het hele boekenvak in opschudding gebracht, voor
198
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naslagwerken is er een extra probleem:
het wemelt op het web van de gratis
alternatieven die ook taalvragen snel,
gratis en meestal duidelijk en betrouwbaar genoeg beantwoorden (zie ook het
kader hieronder). Simpelweg googelen
levert doorgaans veel bruikbare treffers
op. Daar komt nog eens bij dat gebruikers niet meer jaren willen wachten
voordat ze een nieuw woord kunnen
opzoeken – van het papieren woordenboek verschijnt ongeveer één keer in de

tien jaar een nieuwe editie. De inhoud
van de elektronische editie van het
woordenboek wordt overigens jaarlijks
ververst, binnenkort zelfs elk kwartaal;
maar zelfs dan kun je nog steeds niet
onmiddellijk nazoeken wat lenteakkoord
ook alweer precies betekent.


Ta a lvo n ds t e n

Er is nog een derde probleem: de grenzen van de standaardtaal vervagen. “De
stabiele kernwoordenschat wordt om-

Gratis online woordenboeken
De traditionele woordenboeken hebben het niet makkelijk. Overal op internet zijn gratis
alternatieven te vinden, die in sommige gevallen heel nuttig zijn.
Ten eerste zijn er de zogenoemde wiki’s. Dit zijn woordenboeken die geheel door par
ticulieren worden samengesteld. Iedereen die dat wil, kan er een bijdrage aan leveren.
Een zeer succesvol voorbeeld hiervan is de Urban Dictionary, een woordenboek dat vooral
Amerikaans-Engelse straat- en jongerentaal documenteert. De site bestaat sinds 1999,
en bevat momenteel maar liefst 6.648.235 definities. In Nederland heeft woordenboek
uitgever Het Spectrum geprobeerd iets vergelijkbaars op te zetten, onder de naam Drop
je lyrics, maar dat is geen succes geworden.
De Wiktionary van Wikipedia lijkt meer op een echt woordenboek. Hierin staat informatie over onder meer betekenis, uitspraak en woordafbreking. Een voordeel van de
Wiktionary is dat de Nederlandse woordenlijsten gekoppeld zijn met die uit andere talen,
zodat het ook meteen als vertaalwoordenboek te gebruiken is.
Naast de wikiwoordenboeken zijn er op internet sites als Answers.com, Wordnik.com
en (voor het Nederlands) Encyclo.nl. Deze sites harken na een zoekopdracht allerlei informatie bij elkaar die op internet beschikbaar is, en presenteren die op één overzichtspagina. Wordnik, bijvoorbeeld, geeft betekenissen, uitspraak, citaten, etymologie, syno
niemen en nadere verwante woorden, tweets, afbeeldingen én de woordwaarde die het
woord heeft bij het scrabbelen.

geven door een steeds grotere en in elk
geval sterk variabele schil van gelegenheidswoorden, modewoorden en tijdelijk idioom”, zegt Ton den Boon, de
Nederlandse hoofdredacteur van Van
Dale, “en de vraag is wat de woordenboekmaker daarmee aan moet.” Nietcommerciële woordenboekmakers in
binnen- en buitenland hebben volgens
Den Boon evenmin een oplossing voor
dit probleem.
“Vroeger hanteerde Van Dale de stelregel dat een woord pas wordt opgenomen als het minstens drie jaar in de
krant heeft gestaan”, vertelt Ruud Hendrickx, de Vlaamse collega-hoofdredacteur van Den Boon – het woordenboek
heeft sinds enkele decennia een Nederlandse en een Vlaamse hoofdredacteur,
beiden werkend op freelancebasis.
“Maar wat doe je dan met alle informele taal die op het internet en in de sociale media verschijnt? Wanneer precies
nemen we die op?” Mede om dat probleem te verhelpen wil Van Dale binnenkort een zogenoemde wiki inrichten,
waar taalgebruikers zelf hun taalvondsten kunnen melden. Iemand die vindt
dat de definitie van een woord niet
klopt, kan zelf een voorstel doen ter
verbetering. Ook kunnen gebruikers
nieuwe woorden melden die naar hun
mening een plaats verdienen. De redactie kijkt naar die voorstellen en geeft
een eindoordeel. Gebruikers kunnen
in al dat materiaal zoeken, waarbij
voor ieder stukje duidelijk zichtbaar is
of de redactie er al naar gekeken heeft
of niet.


B ela s ti n g b e taler

Is het afbrokkelen van de autoriteit een
bron van zorg? “Er kan nóg zo veel informatie op internet staan, als mensen
echt de juiste spelling of betekenis van
een woord willen weten, grijpen ze toch
naar een Van Dale”, denkt Parqui. “Die
is betrouwbaar.” Maar hoeveel vraag is
er nog naar die betrouwbaarheid?
“Mensen spelen tegenwoordig volop
met woordvormen en spelling”, zegt
lexicograaf Arnoud van den Eerenbeemt. “Dat zie je bij jongeren, dat zie
je ook in de reclame. De spelling wordt
door velen minder belangrijk gevonden.” Bovendien is de spellingnorm zelf
minder stabiel geworden. Sinds de officiële spelling van 2005 – vastgelegd in
de toenmalige editie van het Groene
Boekje én van Van Dale – die onverwacht nieuwe wijzigingen bleek te bevatten, laten veel media, waaronder
NRC Handelsblad en de Volkskrant, zich
leiden door het dissidente Witte Boekje,
dat enigszins afwijkende regels han-

teert, die bovendien niet in Van Dale te
vinden zijn.
Wie betrouwbaarheid wél belangrijk
vindt, kan over een paar jaar ook nog
terecht bij een gratis toegankelijke concurrent. Het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie in Leiden werkt aan het
door wetenschappers samengestelde Algemeen Nederlands woordenboek (ANW).
“In 2018 willen we het af hebben”, zegt
hoofdredacteur Tanneke Schoonheim.
“Het ANW is bestemd voor de wetenschapper én voor de gewone taalgebruiker. Wij worden bekostigd door de belastingbetaler, vandaar dat we het belangrijk vinden om een zo groot mogelijk publiek goed te bedienen. Daarom
streven we ook naar begrijpelijke omschrijvingen van woorden. We schrijven
dus niet zeker persoon en welker, maar
gewoon iemand en waarvan.”


Bosat l a s

Dat laatste lijkt vanzelfsprekend, maar
uitgerekend in Van Dale zijn nog wel
trefwoorden te vinden die omslachtig en
ouderwets worden omschreven: “bomen
vol geurig ooft, welker takken wegbogen” (uit het trefwoord Tantalus in de
actuele papieren editie; in de elektronische editie is de omschrijving inmiddels
aangepast). “Van Dale zou baat hebben
bij een grondige actualisering”, meent
taaladviseur Rutger Kiezebrink van het

Genootschap Onze Taal. “Veel omschrijvingen zijn al heel oud: omslachtig en
gedateerd, met woorden als wier en
welks. Tegenover de gewone taalgebruiker vind ik dat iets arrogants hebben.
Maar ja, voor een revisie heb je een vast
team van redacteuren en lexicografen
nodig en juist daar is flink op bezuinigd.
Er werken nu vooral allerlei freelancers.”
Van Dale zelf spreekt overigens tegen
dat hier een probleem zou liggen. Parqui: “Er werken nog net zo veel mensen
voor ons als vroeger. Nú zijn dat freelancers, die vanuit huis werken, maar
met de moderne communicatiemiddelen maakt dat niet uit.”
Ook voor het overige lijken Parqui en
Kneppers vooral zelfverzekerdheid uit te
willen stralen. “Via bedrijfslicenties hebben ongeveer 3,2 miljoen Nederlandstaligen toegang tot de digitale editie”,
rekent Kneppers voor. Is hij niet bang
dat Van Dale de weg op gaat van veel
encyclopedieën die hun papieren editie
hebben afgestoten, als ze al niet helemaal ten onder zijn gegaan? “Wij spiegelen ons liever aan de Bosatlas.”
Intussen daalt de vraag naar betrouwbare informatie, neemt het gratis
online-aanbod toe en is Van Dale zelf
niet overal geheel bij de tijd. “Ja, de
wereld verandert”, beaamt Parqui, “en

dat is niet leuk.”

Vlaanderen: eindelijk gerechtigheid
In Vlaanderen staat de reputatie van Van Dale als taalinstituut nog recht overeind, zegt de
Vlaamse hoofdredacteur Ruud Hendrickx. “Dat blijkt alleen al uit de strijd die er is rond
om Belgische woorden in Van Dale.” Volgens Hendrickx zijn er twee kampen: “In het ene
zitten mensen die vinden dat Vlaamse uitdrukkingen niet in het woordenboek mogen
staan – het zuivere Nederlands zou uit Nederland komen. Aan de andere kant staan dege
nen die er groot belang aan hechten dat ook Belgisch-Nederlandse woorden opgenomen
worden. Beide groepen zijn het over één ding eens: een woord heeft pas recht van be
staan als het in Van Dale staat.”
De kwestie laaide vorig jaar bijvoorbeeld op toen twee scholieren zich bij Hendrickx
meldden met het verzoek om gejost zijn (‘pech hebben’, spreek uit: ‘gezjost’) op te ne
men – een verzoek dat hij honoreerde, omdat het woord in heel Vlaanderen bekend is.
Eerder had de politicus Bart De Wever nog geweigerd om te antwoorden op de vraag of
hij zich ‘gejost’ voelde, omdat dit tussentaal zou zijn, de controversiële kruising tussen
standaardtaal en dialecten. “Sommige mensen vonden het verschrikkelijk dat gejost in
Van Dale kwam, een teloorgang van de standaard. Anderen vierden het alsof er eindelijk
gerechtigheid was gekomen.”
Hendrickx, die behalve hoofdredacteur bij Van Dale ook taaladviseur bij de VRT is, ziet
het als zijn belangrijkste taak om te bepalen welke woorden Belgisch-Nederlands mogen
heten: onbekend in Nederland, maar niet behorend tot een bepaald Vlaams dialect. Het
probleem daarbij is dat veel van zulke woorden behoren tot het informele taalgebruik –
de taal van thuis en in de kroeg. Vroeger gebruikten Vlamingen in zo’n geval dialect, maar
tegenwoordig is er behoefte aan standaardtaalvormen, bijvoorbeeld omdat men wil dat
kijkers in heel Vlaanderen de informele dialogen in een soapserie kunnen verstaan. De
informele vormen uit Nederland worden in zo’n geval als te vreemd ervaren, en dus zijn
Belgen op zoek naar een eigen ‘informele’ standaard. En men verwacht van Van Dale dat
die daaraan meebouwt.
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Met korting
naar de 50Plu
sBeurs?
Profiteer van
het lezersvoo
rdeel!

Vakantie / Wonen / Vrije Tijd / Financiën / Mooi en Fit / Gezondheid
Autoplein / Fietsparcours / Kunst / Eten en Genieten / Modeshow
Artiesten / Shows / Workshops / Lezingen / Debat / Sport

EUROVOICES &

VICKY LEANDROS
11 T/M 15 SEPTEMBER 2012
Beleef de 50PlusBeurs helemaal

Jubileumconcert

Lezers hebben 4 x voordeel!

‘s Werelds grootste 50PlusBeurs biedt van 10.00 tot
17.30 uur informatie, amusement en voordeel in de
Jaarbeurs te Utrecht. Ruim 600 stands in 6 beurshallen
met workshops, lezingen en presentaties. Maar ook
vele optredens op podia met muziek, show, dans en
exposities. En natuurlijk heel veel voordeel, proeverijen,
cadeaus en acties. Wat dacht u van gratis vlaai? De
gratis informatieve 50PlusGids? Of de gratis beurstas
vol hebbedingetjes? Wie weet wint u een auto.
Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen!
Kijk voor actueel programma op www.50plusbeurs.nl

Sluit uw beursdag van 17.30
tot 19.30 uur feestelijk af met
Songfestival in Concert. EuroVoices
brengen u alle bekende nationale
en internationale songfestivalhits.
Wereldster en songfestivalwinnares
Vicky Leandros zingt natuurlijk
‘Après toi’, vele eigen hits en
ook meesterwerken van Whitney
Houston en Celine Dion.
Vicky is eenmalig live in Nederland!

1 50PlusBeurs entree: €10,00 (i.p.v. €20,00)
2 Beurs én Concert: €25,00 (i.p.v. €65,00)
Bestel snel via: www.plusticket.nl (actiecode: Taal)
of bel 026 3779736 (geef aan: actiecode: Taal)
Bestelkosten Beurs €1,50 / Beurs & Concert €2,50

Wilt u met de OAD-bus naar Beurs of Concert?

Busvervoer met entree bestelt u via OAD: 0548 377009
Groepen vanaf 15 personen eigen opstapplaats!
3 Busvervoer met 50PlusBeurs entree: €20,00
4 Busvervoer met Beurs én Concert: €37,50

Iktionaire

t

Toen in ...
juli 1632

Ampzing

Op is op?

H

et was op Schiphol. Wij hadden champagne verdiend en gingen ernaar op zoek. Dat lukte niet direct – dat wil zeggen: het vínden, het
zoeken zelf ging prima – dus we schoten een medewerker aan. In
ons deel van de luchthaven, enfin, het deel waar wij waren, bevond zich geen
champagneschenkpunt, legde hij uit. Daarvoor moest je ‘op Schengen’ zijn.
‘Schengen’ bleek te staan voor de terminal waar de vluchten naar Schengenlanden vertrekken. Schengenlanden zijn eigenlijk geen landen, meer een
soort gemeenten: je kunt in en uit rijden of vliegen zoveel je wilt, je merkt het
eigenlijk niet eens. Des te meer champagne drinken de Schengenbewoners,
dat is logisch.
Even later waren wij op Schengen. Wij waren op Schiphol, en op Schiphol
waren wij dus op Schengen. Waar de champagne even later trouwens ook op
was, maar dat is een ander ‘op’.
Op.
Je woont ‘in’ een Schengenland, maar ‘op’ Schiphol ben je ‘op’ Schengen.
En je bent dus ‘op’ een luchthaven, en ‘in’ een zeehaven.
Je zit ‘aan’ de pillen, maar je kunt ook ‘op’ de pillen zitten. Kun je ook op de
wiet zitten? Nee. Op de hasj? Nooit gehoord. Op de heroïne? Nee. Op de cocaïne? Ook niet. Op de alcohol? Nee. Op de speed? Ja, dat dan weer wel. Speed
en pillen, daar zit je ‘op’. Die berijd je, als een brommer. Sommige zijn inwisselbaar. Onder de pillen kom je ook tegen. Eraan, erop, eronder, de pil is rond.
Op de fles kan ook, maar dan hebben we het over een andere gesel der
mensheid.
In Rotterdam ben je ‘op’ Zuid, maar in Amsterdam niet ‘op’ Noord. Zouden
Rotterdammers voor hun gevoel op een eiland wonen? In Utrecht woon je ‘op’
Kanaleneiland, en inderdaad, die wijk is een eiland tussen drie waterwegen.
Maar de wijk Zuilen is dat niet, en toch woon je ‘op’ Zuilen, zie bijvoorbeeld
het boek Een jeugd op Zuilen van Henk Kronenburg. (Nieuw-)Zuilen werd in
de jaren dertig gebouwd. De stadsuitleg als sociale terp? Wie naar de nieuwe
wijk verhuist, klimt een trede op de sociale ladder?
Ergens beleid ‘op’ voeren, dat hoor je ook steeds vaker.
Of advies. ‘Wij hebben daar advies op gegeven.’
Om advies ‘op’ wordt nooit gevraagd. ‘Ik zou graag een advies op mijn pensioen willen’ – dat zeg je niet. Advies ‘op’ wordt alleen gegeven. Advies wordt
verlossend woord.
“Slecht vertaalde marketingboekjes”, sprak een vriend resoluut. Advice on,
policy on. Ja, dat zou het kunnen zijn. Het is in het Engels ook high on, voor
alle bestaande drugs.
Ons voorzetselstelsel is te ingewikkeld. Wij willen een simpel, overzichtelijk
systeem, net als de Engelsen. Minder voorzetsels, breder inzetbaar. Met naar
… toe zie je het ook: een passe-partout vervangt een reeks varianten. En wat
de taal wil – we weten het zo langzamerhand – dat doet zij gewoon.

Jan Kuitenbrouwer

Redactie Onze Taal

D

eze maand 380 jaar geleden,
op 29 juli 1632, overleed in
Haarlem Samuel Ampzing,
net 42 jaar oud. Hij was toen al dertien jaar dominee van de Sint-Bavokerk in Haarlem, maar zijn belangstelling beperkte zich niet tot de kerk
alleen. Hij liet zich horen over politieke kwesties, maar was vooral ook
actief als dichter, vertaler, geschiedschrijver en taalkundige. Zijn bekendste werk, Beschryvinge ende lof
der stad Haerlem in Holland (1628),
was een berijmde beschrijving van de
historie van zijn woonplaats, waarvan de geschiedkundige kwaliteiten
in latere tijden meer lof kregen dan
de literaire. Zijn dichtwerk was verzorgd, maar braaf. In zijn verhandeling Taelbericht der Nederlandsche
spellinge (1628) legt hij zijn ideeën
neer over spelling en grammatica,
maar ook die zijn niet heel bijzonder.
Wél opvallend is Ampzings fanatisme
als het gaat om taalzuivering. Geheel
tegen de heersende mode in – de welig tierende rederijkersgezelschappen
pronkten graag met een woordje buitenlands – roept hij op tot het weren
van alle Frans en Latijn uit het Nederlands.
Na Ampzings dood zakte zijn status af tot die van voetnoot in de geschiedenis van Haarlem. Dat zou hij
ook nog steeds geweest zijn als hij
niet in 1995 uit de geschiedenisboeken was opgediept door een Haarlems muziekgezelschap onder leiding
van kunstenaar Eric Coolen. Deze
muzikanten zijn een goedmoedig
soort purisme toegedaan, dat ze uitdragen in liederen met anti-Engelse
teksten, maar ook in boeken en andere kunstuitingen. Dankzij dit Ampzing Genootschap, zoals ze zich noemen, werd Samuel Ampzing na ruim
350 jaar weer een bekende Haarlemmer. Sinds een paar jaar heeft hij
zelfs een borstbeeld naast de SintBavo, de kerk waar hij ooit dominee

was.
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Illustratie: Matthijs Sluiter

Het einde van een boek kan nog lang
door je hoofd spoken, mede dankzij
een pakkende slotzin. Hoe kiest een
auteur die? Een inventarisatie van de
slotzinnen van honderd bekende ro
mans. “Net als bij een goede openings
zin wilde ik soms doorlezen, alleen kan
dat bij een slotzin natuurlijk niet.”

Berthold van Maris

“Zijn reis naar Friesland is
altijd onopgehelderd gebleven”
Wat zegt een pakkende slotzin?

W

at alle romans met elkaar
gemeen hebben, is dat ze
met een openingszin beginnen en met een slotzin eindigen. Sommige openingszinnen zijn beroemd geworden, deze twee bijvoorbeeld:
- Ik ben makelaar in koffie, en woon
op de Lauriergracht, No.37.
- Behalve den man, die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa
vond, heb ik nooit een wonderlijker
kerel gekend dan den uitvreter.
Herkent u ze? De eerste is uit Multatuli’s Max Havelaar, de tweede komt uit
De uitvreter van Nescio.
Beroemde slotzinnen zijn er nauwelijks. Ik dacht altijd dat De avonden van
Reve eindigde met de zinnen: “‘Het is
202
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gezien,’ mompelde hij, ‘het is niet onopgemerkt gebleven.’” Maar dat blijkt niet
zo te zijn. De slotzin is: “Hij strekte zich
uit en viel in een diepe slaap.”
Dat is een veel gewoner einde: de
hoofdpersoon, door wiens ogen het
verhaal verteld wordt, valt in slaap en
daarmee dooft de roman als het ware
uit.


I e t s b i j zo nd e r s

Terwijl openingszinnen bedoeld zijn om
je het verhaal in te trekken, hebben slotzinnen de functie om de lezer – oneerbiedig gezegd – het verhaal weer uit te
slingeren, en dat kan natuurlijk op allerlei manieren: hardhandig, subtiel, met
een open einde … allemaal afhankelijk
van het gevoel waarmee de schrijver je
wil achterlaten als je het boek dicht-

klapt. Iedere auteur probeert van zo’n
slotzin dan ook iets bijzonders te maken.
Ik was nieuwsgierig naar wat voor
typen slotzinnen er in de Nederlandse
en Vlaamse literatuur gebruikt worden
en keek daarom naar honderd bekende
romans – waaronder veel klassiekers
(van Nescio tot Wolkers), maar ook een
aantal recente romans.
De simpelste manier om een roman
te beëindigen is: het personage verlaat
de plaats van handeling en loopt daarmee de roman uit:
- Toen draaide ik als een houten, maar
voor altijd bezeerde pop op mijn hakken om, en ging.
(Johan Daisne, De trein der traagheid)

- Hij ging met zijn vlugge tred de trap
omlaag, hij trok stil achter zich de
voordeur in het slot.
Het laatste voorbeeld komt uit Karakter
van Bordewijk, en wat me opviel, is dat
Bordewijk zijn andere beroemde roman, Bint, op een vergelijkbare manier
laat eindigen: “Toen kwam het over
hem, eenvoudigweg, het hoofd te ontbloten en zacht ging hij de trap naar
boven.”


Al s i n  d e fi lm

Een wat modernere variant van dat
‘de roman uit lopen’ is “Ik wil een
taxi” (uit Joost Zwagermans roman
Gimmick!).
Weer andere wegloopvarianten zijn
de slotzinnen die bijna filmisch aandoen, waarbij je als het ware een camera voor je ziet die plots stilhoudt, wegdraait van de scène, uitzoomt om het
totaalplaatje te laten zien of juist inzoomt op een detail:
- Ik heb hem daar op de bosgrond
laten liggen.
(Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest)
- Hun stemmen weerkaatsten tegen
de gesloten gevels van de grachtenhuizen.
(J.J. Voskuil, Bij nader inzien)
- Zo liepen zij voort, zonder naar elkaar te kijken, en er was enige afstand tussen de drie gestalten, die
door de duisternis der ontwakende
stad werden verzwolgen, zo snel,
dat het een mirakel had kunnen zijn.
(Simon Vestdijk, De kellner en de
levenden)
- Maar aan de handen van pater Beer
zaten minder vingers dan Osewoudt
kogelgaten in zijn lichaam had.
(W.F. Hermans, De donkere kamer
van Damokles)
- De open laadbak is tot aan de
rand volgestapeld met een bloederige en dampende massa paardenhoofden.
(Jan Cremer, Ik, Jan Cremer 3)
Die laatste zin is eigenlijk heel vreemd
voor een slotzin, want er wordt op de
valreep opeens nog een heleboel nieuwe informatie gegeven, waardoor je
een vervolg verwacht. En dat is ook
precies het effect dat de schrijver ervan
beoogt. Cremer suggereert dat er ook
nog weleens een deel vier zou kunnen
komen, waarin we meer over die bloederige paardenhoofden te weten komen, en daarnaast suggereert hij dat
het grote avontuur van het leven altijd
maar door blijft gaan.



Op ’t kale kerkhofje

Personages kunnen in de slotzin dus in
slaap vallen of gewoon ‘het beeld uit
lopen’, maar ze kunnen natuurlijk ook
doodgaan – dat is het ultieme einde van
romans, films en toneelstukken. De dood
als slot vond ik meerdere malen in mijn
verzameling:
- Toen begroeven zij haar, in een grooten stoet, op ’t kale kerkhofje, waar
ook ’t lijk van haar moeder lag en van
haar vrindje Johan.
(Frederik van Eeden, Van de koele
meren des doods)
- Zij zouden nooit terugkomen, mijn
vader niet, mijn moeder niet, Bettie
niet, noch Dave en Lotte.
(Marga Minco, Het bittere kruid)
- Aan de voet van Monika’s graf vormde zich een klein wit bergje.
(Karel Glastra van Loon, De passievrucht)
Een curieus geval is Han de Wit gaat in
ontwikkelingshulp van Heere Heeresma.
Daar komt de hoofdpersoon in de hemel
en dan luidt de slotzin: “‘Ach’, dacht Han
en zijn lippen bewogen daarbij zachtjes
‘wat jammer toch dat ik nog niet even
terug kan om de mensen te zeggen dat
het wáár is wat men vertelt ...’” Dit is
trouwens de enige slotzin met humor die
ik tegenkwam.


Vu r ru k ku l lu k

Een heel ander type slotzin is de samenvattende of concluderende slotzin:
- Ik heb geweigerd de Heer te zien als
een ijdele dwingeland en, het hart bitter als alsem, ben ik godslasterend het
leven ingegaan, terwille van Agnes,

ooit te bezitten is het onbereikbare
meisje Ina Damman (in de bekende roman van Simon Vestdijk, Terug tot Ina
Damman). Een erg fraaie slotzin, want
het is een conclusie in de vorm van een
paradox.
Sommige romans gaan verder dan alleen een conclusie: ze eindigen met een
louterende ervaring (wat sinds de Grieken ‘catharsis’ genoemd wordt) en die
kan dan mooi in de slotzin beschreven
worden: “Een gevoel van geluk, zo hevig als hij het nog nooit had gekend,
stroomde door hem heen en verzoende
hem met bijna alles” (Remco Campert,
Het leven is vurrukkulluk).
Zinnen die een catharsis verwoorden,
kunnen erg lang en extatisch zijn. Het
volgende voorbeeld was zó lang dat ik
hier alleen de tweede helft citeer: “(...)
maar wat blijft is het ongelofelijk vredige gevoel dat diep in mijn lichaam onder mijn middenrif begint en zich uitbreidt tot een nooit gekend welbehagen
dat niet alleen de hoofdpijn weet te verdrijven en bij voorbaat dromen waarin
ik omlaag val verijdelt, maar daarbovenuit een voorspelling lijkt in te houden van iets dat voor altijd geldig zal
blijven” (Maarten ’t Hart, Een vlucht
regenwulpen).
Maar literatuur vertelt natuurlijk niet
alleen maar louterende verhalen. Het
kan ook gebeuren dat de hoofdpersoon
steeds dieper wegzakt in de ellende –
de ideale voedingsbodem voor melodramatische slotzinnen:
- Terwijl hij langzaam de deksel weer
liet zakken, werd hij wakker, overspoeld door een gevoel van oeverloze
treurigheid.
(J.J. Voskuil, Het bureau deel 7)

Personages kunnen in de slotzin natuurlijk
ook doodgaan – dat is het ultieme einde
van romans, films en toneelstukken.
mijn kuise bruid, mijn dode zuster,
zoals Eurydice tweemaal verloren.
(Marnix Gijsen, Klaaglied om Agnes)
- Maar zijn voeten raakten zwaar de
aarde, zwaar en knarsend op het kiezel, alsof zij het alleen hadden te bepalen hoe onwankelbaar trouw hij
blijven zou aan iets dat hij verloren
had, – aan iets dat hij nooit had bezeten.
Datgene wat de hoofpersoon in het laatste voorbeeld verloren heeft zonder het

- Hij was nog maar net begonnen aan
zijn zelfmoord – mondjesmaat.
(A.F.Th. van der Heijden, Advocaat
van de hanen)
Een variant op de concluderende slotzin
is wat ik de ‘existentiële slotzin’ zou
willen noemen: die verwoordt een algemeen, ontnuchterend, existentieel
inzicht, dat niet vrolijk is, maar wel
louterend: “Ik ben alleen gekomen, ik
ga alleen weer weg” (Marcel Möring,

In Babylon).
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In: Nescio, De uitvreter. Met illustraties van Joost Swarte. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2006.

koord in de muziek: je verwacht een oplossing, maar die blijft uit:
- Sax ging verzitten en leunde tegen
de harde houten rug van zijn stoel,
zich voorbereidend op wat hem te
wachten stond.
(Theo Kars, De vervalsers)
- “Nou?” vraagt hij nadat hij zich weer
tot Ben heeft gewend.
(Leon de Winter, Kaplan)
- Toen ze zagen dat hij naar boven
keek, deden ze allemaal een stap
terug.
(A. Alberts, De vergaderzaal)
Een prachtige variant hierop is de slotzin van Kort Amerikaans van Jan Wolkers:
Door de verbrijzelde ruit keek hij de
man, die in elkaar dook en schoot,
lachend aan.
Slot van De uitvreter van Nescio, geïllustreerd door Joost Swarte.



To eko m s t

Romans eindigen nogal eens met algemene waarheden:
- En zo gaat alles zijn gangetje en wee
hem die vraagt: Waarom?
(Nescio, Titaantjes)
- (...) en het einddoel van alle wijsheid
is het rustig tegemoetzien van den
dood.
(Carry van Bruggen, Eva)
- Zij die God werkelijk lief heeft boven
allen, moeten de last daarvan dragen
tot het einde.
(Nescio, Dichtertje)
- (...) want onbereikbaar is het ware
noorden van het verlangen, en achter
de einder wenkt altijd het geluk.
(Jan de Hartog, Hollands glorie)
Met zo’n algemene uitspraak (die in de
tegenwoordige tijd gezegd wordt maar
niet letterlijk tegenwoordige tijd is) stap
je als het ware uit de roman-tijd, en
daarmee ook uit het verhaal.
Andere manieren om uit de romantijd te stappen zijn, zoals we al gezien
hebben, de hoofdpersoon dood laten
gaan (na de dood is er geen tijd meer)
of in slaap laten vallen (als je slaapt, valt
je bewustzijn van tijd weg). En wat ook
heel veel gebeurt, is: uit de roman-tijd
stappen door naar iets in de toekomst te
verwijzen:
- De volgende ochtend zou er veel
dauw op de rotswand gevallen zijn.
(Simon Vestdijk, De koperen tuin)
204
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- Zijn reis naar Friesland is altijd
onopgehelderd gebleven.
(Nescio, De uitvreter)
- Vanavond zal ik eens vertellen hoe
van de kuma-boom twee takken
werden afgebroken.
(Arthur Japin, De zwarte met het
witte hart)
- En morgenmiddag moet ik naar
mevrouw Sassen.
(Hugo Claus, De Metsiers)


T eg e nd r a ads

Hierboven heb ik slotzinnen vergeleken
met de manier waarop films eindigen.
Ik kwam ook een paar slotzinnen tegen
die me deden denken aan muzikale
procedés. Net als een symfonie kan
een roman eindigen met een stevig
slotakkoord:
- Dat is alles, alles, ik heb niets weggelaten, ik heb er niets aan toegevoegd; het is alles; dit is wat ik heb
gedaan, of wat door mij, mét mij
gedaan is: alles.
(J. Presser, De nacht der girondijnen)
- Geef antwoord!
(Harry Mulisch, De ontdekking van
de hemel)
- Dan is alles weer stil en ondoordringbaar.
(Jan Wolkers, Een roos van vlees)
Een wat tegendraadse manier om de
roman te beëindigen, is: midden in een
scène eindigen. Je zou dat kunnen vergelijken met een dissonerend slotak-

Het moment van schieten wordt hier als
het ware bevroren. Het grappige is dat
deze slotzin er in vroegere edities van
het boek anders uitzag (Wolkers heeft
de roman in 1979 herzien):
Door de verbrijzelde ruit keek hij de
man, die in elkaar dook en hem van
uit zijn heup volschoot met lood,
recht in het gezicht.
De oorspronkelijke versie is explicieter
(“en hem (...) volschoot met lood”), de
latere versie is echter mooier van opbouw (ritmischer), minder expliciet (er
wordt niet verteld of de hoofdpersoon
geraakt wordt) en daardoor veel intrigerender.


Allermooiste zin

Het is natuurlijk fijn als een slotzin een
mooie stijlfiguur bevat, bijvoorbeeld:
- een retorische vraag: “Maar wie is
dat wel?”, uit De biograaf van Willem
Brakman;
- een alliteratie: “Voetveeg van de geschiedenis, geen voetnoot waard”, uit
De Movo tapes van A.F.Th. van der
Heijden;
- een paradox: “De enige die mijn
vriend kon zijn, kon het niet meer
zijn”, uit Onze hoogmoed van Boudewijn van Houten.
Of een opmerkelijk ritme:
- Hoe, koe, het rijmt, denkt zij terwijl
zij naar de keuken rent en naar de
tuin en naar de grot.
(Hugo Claus, Omtrent Deedee)

- ‘Bougainville’ had ik willen zeggen,
‘Bougainville, Bougainville.’
(F. Springer, Bougainville)
- Hij trok aan zijn linkeroor, nam zijn
roze pen en schreef op een roze blad:
En als we dood zijn groeit er roze
gras op onze roze buik, roze gras op
onze roze buik, roze gras op onze
roze buik.
(Walter van den Broeck, Lang weekend)
Deze laatste zin vond ik de meest intrigerende van de honderd slotzinnen die
ik onder ogen kreeg. Net als bij een
goede openingszin wilde ik doorlezen,
alleen kan dat hier natuurlijk niet.
De allermooiste slotzin in mijn materiaal vond ik: “Hij dacht: Dit is de wereld, was ik er ooit eerder?” Misschien
dat deze zin u nieuwsgierig maakt naar
de roman die eraan voorafgaat. Zelf
vind ik dat je deze zin ook gewoon kunt
lezen als een opzichzelfstaande, intrigerende taaluiting. Die iets weergeeft wat
we misschien allemaal wel kennen,
maar wat maar door één persoon zo opgeschreven had kunnen worden: Anna

Blaman (in Eenzaam avontuur).

k

Klassewerk

In de klas zijn vaak mooie taalvondsten en
grappige ontsporingen te horen en te lezen.
Vanaf deze maand komen ze langs in de
rubriek ‘Klassewerk’. Inzendingen zijn van
harte welkom op klassewerk@onzetaal.nl.

App
Frans Lucassen - leerkracht groep 5/6,
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Van Aaf tot z

Mof

“H

et is een mof.” We reden al een tijdje achter een auto die
onhandig deed – hij ging te langzaam, twijfelde steeds,
trok op en remde dan weer af. De bestuurder wist duidelijk de weg niet.
En toen zei ik het. “Het is een mof.”
“Wat is een mof?”, vroeg een kind vanaf de achterbank. Het kind, elf
jaar, wist van niks. Voordat ik iets anders had kunnen bedenken, of desnoods had kunnen roepen: ‘Een ding om je handen mee warm te houden’,
zat ik uit te leggen dat mof een scheldwoord voor ‘Duitser’ is.
Hiermee zien we een generatiekloof. Ik ben van 1975 en ik weet wat
een mof is. Het kind is van 2001 en heeft geen idee.
1975 is natuurlijk ver na de oorlog, maar ik zat als kind ook achter in
een auto, en dan hoorde ik voorin vaak genoeg gescheld op een mof –
van mensen die de oorlog nog wél hadden meegemaakt en het daarom
een normaal woord vonden.
Ik vond het doodgewoon dat een Duitser eigenlijk altijd een mof genoemd werd en deed er vrolijk aan mee. Zodra ik een Duits kentekenbord
spotte op de weg, zei ik tegen mijn vader: “Kijk! Een mof!” En daar werd
ik absoluut niet om bestraft.
Maar die tijden zijn dus voorbij, met de generatie na mij. En dat is
maar goed ook, want toen ik het woord mof zei, in de auto, met die uitleg
erachteraan, schaamde ik me diep. Wat bezielde me? Ik kom graag in
Duitsland, vind Duitsers aardige mensen, met goeiige wollen mutsjes en
tassen van gerecyclede autobanden, ze zijn in het sociaal verkeer netter
dan Nederlanders – maar wacht, wat maakt dat uit? Al waren ze stomvervelend, dan nog mag ik ze geen mof noemen.
Ik ga dat dus niet meer doen.
Overigens is het nu niets beter. Hetzelfde kind, van elf jaar oud, vertelde mij dat een jongen uit zijn klas anderen uitscheldt met, en ik waarschuw u nu, u moet niet verder lezen als u niet van nare krachttermen
houdt: kankerjood.
Dat had in mijn jeugd helemaal niet gekund. En nog steeds niet. Maar
de meester heeft die jongen er niet op aangesproken, al weet hij ervan.
Dit vind ik verbijsterend. In mijn kindertijd was je hier, vermoed ik, een
week om geschorst, je hele gezin was op een zwarte lijst gezet en niemand had op het schoolplein ooit nog een woord met je gewisseld. Nu
wordt het gedoogd. Het is dus niet beter geworden.

Aaf Brandt Corstius

almere

V

andaag gaf ik een woorddictee aan
mijn groep 6. Ik las de volgende zin
voor: “Het strand is breed, dus het is
eb”, gevolgd door de instructie “Schrijf
op: eb.” Ik keek het dictee na en wat had

een leerling geschreven? “App”!
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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 psychotherapeut. Over ‘blokkades’
en ‘borderline’, ‘intunen’ en ‘uittesten’,
en de sporen van Freud in onze taal.

Jan Erik Grezel

“Taal is hét instrument
van therapeut en cliënt”
Taal in het werk [15]: de psychotherapeut

I

n een goed gestoffeerde studeerkamer zit een dame van een jaar
of vijftig in een luie draaistoel. Het
is Mira, therapeute in ruste. Op de bank
tegenover haar: Paul, een psychotherapeut die vroeger in Mira’s praktijk het
vak heeft geleerd. Hij opent: “Heel
vreemd om weer in deze kamer te zijn,
nadat David is …” Stilte. Dan: “Heb je
dat een beetje een plek kunnen geven?”
“Dat is wel het ergste wat ik ooit heb
meegemaakt.” Ze vervolgt opgewekt:
“En hoe is het met jou?”
“Met mij? Nou ja, ik werk te hard. Ik
probeer af te vallen, wat dus niet lukt.
En ik heb een midlifecrisis, alweer. De
derde geloof ik. Of misschien is de eerste nog niet eens afgelopen.” Paul heeft
problemen. “Ik heb je gebeld omdat ik
behoefte heb om met iemand te praten.
Ik heb het idee dat ik m’n geduld aan
het verliezen ben met m’n patiënten.”
Hij noemt een paar gevallen. “Er is ook
een jonge vrouw die alweer een jaar bij
mij in therapie zit, en eh … er is sprake
van erotische overdracht. Dat is net uitgekomen en opeens is dát het enige
waar onze sessies nog over gaan.”


Va s tg elo pen

Iets een plek geven, midlifecrisis, erotische
overdracht, sessies – het zijn een paar
van de vele termen en formuleringen
die in de praktijk van een psychothera206
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peut gemeengoed zijn. Ze worden gebruikt bij gesprekken tussen cliënt en
therapeut óf tussen therapeuten onderling, zoals in bovenstaande dialoog. Die
is afkomstig uit de populaire NCRV-serie
In therapie. De afgelopen twee zomers
was dat een hit op de Nederlandse tv.
Een feest van herkenning, want Nederland is massaal in therapie. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar volgens
mensen uit de beroepsgroep bezoeken
in Nederland jaarlijks ongeveer een
kwart miljoen mensen een psychotherapeut. De klachten waar cliënten (ook
wel ‘klanten’ of ‘patiënten’ genoemd)
mee komen, variëren van somberheid,
angstgevoelens, stress, uitstelgedrag
en gebrek aan geduld tot gewoon doorlopend ruzie. In de kern is het steeds
die ene constatering: ‘vastgelopen’ – in
de relatie, met de studie, op het werk,
in het gezin.
“Een situatie waarin iemand kan
vastlopen, is bijvoorbeeld die van de
werkende vrouw die veel van zichzelf
eist”, zegt de Utrechtse psychiater en
psychotherapeut Sieke Kruyt. “De piek
in haar loopbaan valt samen met de
periode waarin haar kinderen veel aandacht vragen én de zorg voor haar
ouders toeneemt. Ze wil het op alle
fronten goed doen. Dat lukt niet meer,
ze gaat door haar hoeven. Of neem de
oudere man met een dikke baan. Hij is

Mira (Elsie de Brauw) en Paul (Jacob Derwig) in het
eerste seizoen van de tv-serie In therapie.

niet vooruit te branden en is depressief.
Therapie kan dan uitkomst bieden.”


W i ppe n

Bij therapie gaat het hoofdzakelijk om
‘praten’. Sieke Kruyt: “Ik stel vragen die
de cliënt uitnodigen om de problemen
te verhelderen: ‘Wat doet het met je?’
‘Wat raakt jou in deze situatie?’ ‘Wat
zou het gemakkelijker gemaakt hebben?’ ‘Waar zit ‘de angel’?’ Bij het formuleren denk ik goed na over het effect
van mijn woorden. Ik moet ‘intunen’:
aanhaken bij het vocabulaire van de
cliënt. Stel dat ik in een sessie over seksuele relaties praat. Zegt een cliënt ‘vrijen’, ‘de liefde bedrijven’ of misschien
‘wippen’? Die laatste aanduiding heeft
een liefdeloze lading. Wil de cliënt er
die lading aan geven of is wippen het
standaardvocabulaire? En ga ik daarin
mee of juist niet? Zo’n keuze bepaalt
mijn verstandhouding met de cliënt. Die
relatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Dat krijg je als therapeut vooral
door de juiste woorden te kiezen. Taal
is hét instrument voor therapeut en
cliënt.”
Therapieën zijn er legio, zoals gedragstherapie en de nieuwste trend:
narratieve therapie. Die laatste is erop
gericht om van het verhaal van je leven
een samenhangend geheel te maken.
Sieke Kruyt: “Ik krijg hier Turkse vrou-

S turen

Een veelgebruikte aanpak is de cognitieve gedragstherapie. Kruyt: “Deze therapie gaat ervan uit dat niet een gebeurtenis, maar je gedachten en gevoelens
over een gebeurtenis tot problemen
kunnen leiden. Bijvoorbeeld: jij kwam
daarstraks een kwartier te laat op onze
afspraak. Ik kan dan denken: blijkbaar
ben ik niet belangrijk voor jou. Daarbij
kan ik het gevoel krijgen dat ik niets
voorstel. Dat heeft gedrag tot gevolg: ik
ben niet toeschietelijk in dit gesprek.



Va k t e r m e n



Foto: Margot Hovenkamp

Jitta bespreekt haar aanpak geregeld
met collega’s. “Dan vliegen de vaktermen over tafel. Die zijn wel aan mode
onderhevig. Vroeger sprak men van
‘hysterie’, dat heet nu ‘theatrale persoonlijkheidsstoornis’. Vanaf de jaren
tachtig kwam ‘borderline’ in zwang, een
aanduiding voor mensen die op de

S ti lt e s

Ike Jitta vermijdt in haar sessies al die
termen. “Ik gebruik heel alledaagse taal
tegenover klanten. Dat praat makkelijker. Ik ga bijvoorbeeld ook het woord
cliënt uit de weg – dat klinkt nogal formeel. Het woord patiënt vinden mijn
klanten over het algemeen ook niet

prettig. Maar het gaat niet alleen om
Foto: Monique van den Berg



grens zitten van twee psychische aandoeningen: de ‘neurose’ – een lichte
aandoening – en de ‘psychose’, die zonder meer ernstig is. Langzamerhand
vervangt men die term door ‘ERS’: emotionele regulatiestoornis. Zo’n nieuwe
term is wat minder stigmatiserend. Ik
heb weleens meegemaakt dat een klant
die de diagnose ‘borderline’ kreeg, het
gevoel had dat hij daarmee ‘ontoerekeningsvatbaar’ heette te zijn. ERS is wat
neutraler. Ook noemen we iemand niet
meer een ‘psychopaat’. Dat is nu een
‘antisociale persoonlijkheid’. Anderzijds
komen bepaalde termen weer terug,
zoals hechting: de fysieke en emotionele
relatie tussen mensen, met name tussen
ouder en kind. In de jaren vijftig kwam
kinderpsychiater Bowlby met zijn hechtingstheorie. Die is nu weer actueel, en
daardoor het woord hechting ook. Bowlby
werd overigens beïnvloed door de psychoanalytische theorie van Freud.”
Freud? Die is toch passé? Sieke
Kruyt: “Als behandelwijze wordt de klassieke psychoanalyse nauwelijks nog gebruikt, als verklaringsmodel is die zeker
niet verlaten. Het legt psychische mechanismen bloot. En Freud heeft heel
wat sporen in ons dagelijks taalgebruik
achtergelaten, denk aan verdringing, onderbewuste, fixatie, projectie en obsessie.”
Ook nieuwe aanduidingen worden soms
snel populair. “Mijn zoon van zestien typeert klasgenoten met míjn vaktermen.
De een vindt hij een enorme ‘autist’, de
ander een ‘super-ADHD’er’.”

Maar ik kan ook denken: die arme man
heeft het erg druk en heeft ook nog in
de file gestaan, ik kan medelijden voelen en heel behulpzaam worden om dit
gesprek goed te laten verlopen. Het zijn
twee tegengestelde gedragsreacties op
dezelfde gebeurtenis. Cognitieve gedragstherapie probeert mensen te leren
om de gebeurtenis, de gedachte, het
gevoel en het gedrag – de vier g’s – te
scheiden. Zo leren ze hun eigen gedrag
te sturen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het goed werkt.”
Het soort therapie dat wordt toegepast, hangt af van de problematiek, de
cliënt en de voorkeur van de therapeut.
“Ik maak veel gebruik van een model
waarbij de pijn van vroeger centraal
staat”, zegt Ike Jitta. Zij heeft als artspsychotherapeut een zelfstandige praktijk in Deventer. “Wat is de ‘trigger’?
Waar wordt een klant door geraakt?
Neem een hardwerkende vrouw van in
de vijftig. Ze krijgt moeilijkheden met
haar baas. Dat komt doordat haar
‘grensoverschrijdende’ vader ineens
voor het beeld van die directeur schiet.
Als je doorvraagt, komt er een ‘incestverleden’ naar boven. Vaak wordt dat
pas na dertig of veertig jaar bespreekbaar. Slachtoffers hebben voor het opvangen van de nare ervaringen uit de
kindertijd altijd een ‘afweermechanisme’ in stelling gebracht. Eén vorm van
afweer is bijvoorbeeld ‘valse hoop’: als
ik stinkend mijn best doe, dan komt het
wel goed.”

Foto: Monique van den Berg

wen met depressieve klachten. De migratie heeft een breuk in hun leven veroorzaakt. Een vraag om zulke vrouwen
op weg te helpen is bijvoorbeeld: ‘Waar
zou jouw moeder trots op zijn als ze jou
hier zou zien?’ ”
Sessies kunnen individueel zijn of
met meerdere mensen, zoals bij gezins-,
groeps- en relatietherapie. “Het doel is
dat mensen weer gaan geloven in hun
vermogen om problemen aan te kunnen. Iedereen loopt teleurstellingen op,
vaak in de kindertijd. Je bent een keer
alleen gelaten of voor gek gezet. De een
kan dat ‘een plek geven’ – zoals dat in
ons jargon heet –, bij de ander resulteert het in een grotere kwetsbaarheid
voor bijvoorbeeld verlatingsangst. Dat
kan je hele doen en laten gaan beheersen.”
Als zulke ‘patronen’ eenmaal duidelijk zijn, bieden therapeuten geen pasklare oplossing. Kruyt: “Het gaat eigenlijk nooit om het probleem zelf. De
cliënt is ‘gedemoraliseerd’ en is het
vertrouwen in zichzelf kwijt. Als therapeut wil je dat de cliënt dat vertrouwen
terugwint. Een van de middelen is ‘positief herlabelen’. Je benadrukt de krachtige kanten van een persoon. En je bent
veranderingsgericht. Ik vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe zou je leven er over een jaar
uit kunnen zien?’ ”

Psychotherapeuten Sieke Kruyt, Ike Jitta en Roman Nielen (v.l.n.r.).
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Illustratie: Hein de Kort

wat ik zeg. Laatst zei een klant: ‘Ike,
het zijn niet je woorden, maar je stiltes
waar ik het meest aan heb. Dan gebeurt
er iets van binnen.’ Stiltes geven veiligheid. Als je met een buurvrouw staat te
praten, is er geen ruimte voor zwijgen.
Bovendien beperkt zo’n gesprekspartner
zich tot bijvoorbeeld: ‘Hè, wat vreselijk
rot voor je!’ Een therapeut legt verbanden met vroeger: ‘Lijkt dat niet heel erg
op …?’ En als iemand gebrek aan ‘inzicht’ heeft of blijk geeft van een ‘blokkade’, werk je als therapeut op de ‘ikversterking’. Dan kijk je naar wat er wél
goed gaat.”
Bij volwassenen die in therapie gaan,
draait het dus toch vooral om taal. Maar
hoe gaat dat bij kinderen? “Soms maken
we in onze praktijk gebruik van voorwerpen”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Roman Nielen. “Denk aan een sleutelhanger met helpende gedachten,
zoals ‘Ik kán het.’ Je leert een kind die
sleutelhanger voor de dag te halen
in moeilijke situaties.” Nielen werkt bij
de antroposofische instelling Twee Stromen in Zutphen. “Ik behandel hier jongeren, van pakweg 6 tot 18 jaar. Een
deel van de jongeren die hier komen,
heeft gedragsproblemen of depressieve
klachten, wat zich kan uiten in ‘zelfmutilatie’ – het zichzelf bekrassen of
verwonden – of ‘suïcidale neigingen’.”
“Bij de therapie stel ik me in op het
begripsvermogen van de kinderen. Begrijpt een kind de oorzaak-gevolgrelatie,
snapt het wat zijn gedrag voor effect op
208

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 7 / 8

de omgeving heeft?
Taal is niet altijd
de geschikte ingang. Heel jonge
kinderen zijn nog
volop in ontwikkeling, ook qua taal.
Bij hen biedt
speltherapie
mogelijkheden. Of neem
kinderen met
autisme. Dat zijn
geen praters. Wij
proberen hun hier bepaald gedrag aan
te leren, zoals een
hand geven bij een
ontmoeting en oogcontact maken bij
een gesprek; het is
een soort socialevaardigheidstraining. Het is cruciaal
of een kind kan generaliseren: dat het wat
het hier leert, kan
toepassen in een situatie
thuis of op school. Bij kinderen met
autisme zie je vaak dat ze dat mechanisch doen, zonder gevoel.”


L e e rth e r a pi e

Net als zijn vakgenoten benadrukt Nielen dat de vertrouwensrelatie tussen
therapeut en cliënt vooropstaat. “Dat
vertrouwen is soms in het geding bij
mensen met een persoonlijkheidsstoor-

nis. Bij hen is de ‘betrekking’ – de relatie
tussen therapeut en cliënt – een belangrijk onderdeel van de therapie. Mensen
met zo’n stoornis doen vaak een appèl
op de betrokkenheid van de therapeut.
Ze willen de therapeut ‘uittesten’. Ben je
er wel voor mij? Heb je goed geluisterd?
Stel dat zo’n cliënt boos of stuurs binnenkomt. Dat doet iets met mij. Dat noemen we ‘overdracht’ – een term van
Freud overigens. Eenvoudig gezegd is
dat het gevoel dat je krijgt in het contact
met iemand anders. En ‘tegenoverdracht’
is mijn reactie op de overdracht van de
cliënt. Bij de tv-serie In therapie staan de
afleveringen bol van beide soorten overdracht. Het is gespeeld, maar góéd gespeeld.”
Het gesprek tussen therapeuten Mira
en Paul in die serie is inmiddels op een
heftige confrontatie uitgelopen. Paul:
“Ga je me nou zitten analyseren?” Mira:
“Kom op Paul, je bent hier negen jaar in
therapie geweest.” Is dat reëel? Gaan
therapeuten bij elkaar in therapie – en
zo lang? Sieke Kruyt: “Het is een onderdeel van de opleiding om in therapie te
gaan bij een collega met wie je geen samenwerkingsverband hebt. Het zijn minimaal vijftig sessies. Die ‘leertherapie’
is uitermate leerzaam. Je ervaart hoe
‘helend’ therapie kan zijn, hoe je in ‘regressie’ kunt gaan en je kinderlijke kanten de ruimte krijgen. En ook hoe woorden een andere lading krijgen. Ik wilde
na vijftig sessies nog lang niet stoppen:
zo’n therapeut die een uur lang alleen
maar aandacht voor jóú heeft. Héérlijk!” 

Korte woordenlijst psychotherapie
Psychotherapeuten gebruiken vaktermen die hun zakelijke, afstandelijke houding bena
drukken, zoals erotische overdracht voor ‘seksuele gevoelens’. Er zijn ook woorden uit de
therapiepraktijk of uit de freudiaanse traditie die in het dagelijks taalgebruik zijn doorgedrongen, zoals ADHD en projectie. Enkele andere voorbeelden:
cognitieve gedragstherapie Behandelwijze die de gedachten en gevoelens over gebeur
tenissen probeert te sturen waardoor het gedrag verandert.
dissociatie Proces waarbij gedachten en gevoelens losraken van de gebeurtenis waar
door ze uitgelokt werden.
mindfulness Aanpak waarbij men zich vol aandacht en zonder haast richt op ‘wat er is’
en het hier en nu leert accepteren.
narcistische persoonlijkheidsstoornis Ziekelijke zelfingenomenheid die gepaard gaat
met egocentrisme, behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsvermogen.
overdracht Gevoelens die de cliënt heeft over de therapeut, meer voortkomend uit
ervaringen, verlangens en angsten dan uit wie de therapeut is of wat hij doet.
primaire afweer Gevoel bij een kind niet te deugen als reactie op het niet krijgen van
wat het nodig heeft.
regressie Terugkeer naar eerdere levensfase, terugval in kinderlijke gevoelens of kinder
lijk gedrag.
verdringing Onbewuste onderdrukking van wensen en verlangens; ook: negeren van
negatieve gevoelens of ervaringen.

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.

casselerrib
kasseler rib
kasselerrib
ernaartoe zeilen
ernaar toe zeilen
er naartoe zeilen
gejudo’d
gejudood
gejudoot
wijkcomité
wijkcommité
wijkcommitee
zich het schompes schrikken
zich het schompis schrikken
zich het schompus schrikken

Kop uit het zand

A

D. Extra

ls ik het allemaal goed begrepen heb, dan zijn voor de voormalige
algemeen secretaris van de Taalunie, Linde van den Bosch, de volgende vragen het belangrijkst: 1. Wie bepaalt hoe we iets moeten
schrijven? Zijn daar normen voor en wie bepaalt die? 2. Studenten kunnen
niet meer spellen, geen fatsoenlijke zin meer formuleren. Wie doet daar iets
aan? 3. Blijft het Nederlands wel een taal van de wetenschap? 4. Moeten we
ons wapenen tegen het oprukkende Engels? 5. Groeien het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname uit elkaar? Is dat erg? 6. Wat betekent dat
voor het Standaardnederlands?
Vorige maand heb ik daarover al geschreven. Ik schrik van zo’n lijstje,
want het is zes keer je kop in het zand steken. Het antwoord (vaak ‘Nee’)
doet er niet eens veel toe; het gaat me erom dat precies alle belangrijke
zaken ongenoemd blijven. Haar vragen sluiten alleen maar mooi aan bij de
gebruikelijke soort apenliefde voor de Nederlandse taal, slecht geïnformeerd,
wereldvreemd, en daardoor ronduit schadelijk.
De hoogste tijd om een alternatief verlanglijstje op te stellen. Ik doe dat
nu ook maar even in de vraagvorm. Ik noem er zes, net als Van den Bosch.
De eerste en allerbelangrijkste kwestie moet natuurlijk zijn: hoe kunnen
we in een veeltalige samenleving iedereen zo veel mogelijk de kans geven
mee te doen zonder al te grote belemmeringen door iemands ‘moedertaal’
(en dit dus inclusief Turks, Berbers, gebarentaal, Nedersaksische dialecten,
Japans, Engels, Pools, straattaal, enz.). Er zal veel Nederlands geleerd moeten worden, maar deze optie (op zichzelf al niet zonder problemen) is niet
altijd, niet voor iedereen en niet onder alle omstandigheden de enige of zelfs
maar de beste optie. Kortom: hoe gaan we om met veeltaligheid? Vreemd
toch eigenlijk, dat de top van de Taalunie daar helemaal niet aan denkt.
Tweede kwestie: is er voldoende geld, tijd, aandacht en waardering voor
tolken, vertalers en in het algemeen voor het leren van vreemde talen? Het
antwoord is zeker ‘Nee!’ Maar als Van den Bosch nu zou vragen: ‘Is dat erg?’,
dan zeg ik: ‘Ja, dat is heel erg. En het is nog erger dat u dit niet eens als
belangrijke kwestie aanmerkt.’
Derde kwestie: is ons papieren en ons digitale geheugen in goede handen?
Daar hoor je weinig over. Het antwoord is misschien niet evident, maar
beslist van groot belang. Ook voor de taal.
Vierde kwestie: is onze spelling, ooit ontworpen voor het schrijven met
pen en inkt, al voldoende aangepast aan onze huidige manier van lezen en
schrijven? En hier is meteen de aanvulling op zijn plaats: ‘Wie doet daar iets
aan?’ Antwoord: dat zou de Taalunie moeten zijn, want spelling behoort
expliciet tot haar taken.
Ten slotte mijn vijfde en zesde kwestie: is er een geactualiseerde (en nietcommerciële) grammatica van het Nederlands (inclusief zijn vele varianten)
beschikbaar? En: is er een geactualiseerd (en niet-commercieel) woordenboek van het Nederlands (inclusief zijn vele varianten) beschikbaar?
De eerlijkheid gebiedt me overigens hierbij aan te tekenen dat het feitelijke werk van de Taalunie iets minder wereldvreemd is dan de gedachten
van de voormalige algemeen secretaris.

Hoe heet het golfje op de n in Spaanse
woorden als piña colada, señorita en
doña?

Joop van der Horst

B. Vergroot uw woordenschat
1. annex
a. behalve
b. en daarbij
c. zo nodig
2. atol
a. eiland
b. hemellichaam
c. islamitisch schriftgeleerde
3. baldakijn
a. fijn korrelig leer
b. gematigde republikein in Franse
		 Revolutie
c. overkapping van een altaar
4. gepikeerd
a. effectstoot bij het biljarten
b. geblokt
c. ontstemd

C. Zoek de fouten
1. Enigzins nerveus toog mevrouw van
der Vlist naar de tandartspraktijk voor
de jaarlijkse controle op tandsteen,
caries en de kwaliteit van haar amal
gaam vullingen.
2. Aangezien ze gisteren een met veel
knoflook gelardeerde, geflamboyeer
de tournedot gegeten had, had ze
haar gebit vanmorgen zo rigoreus ge
poetst dat haar bloedende tandvlees
de mondhygièniste wel zou verassen.

De antwoorden vindt u op bladzijde 215

van dit nummer.
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Aanbiedingen voor lezers
Taaltoerisme

Taal van Toonder

I

n Taaltoerisme por
tretteren taaljour
nalist en Onze Taalauteur Gaston Dorren
en taalkundige Jenny
Audring 53 Europese
talen, van hele kleine
als het Monegaskisch,
het Samisch en het
Luxemburgs tot reu
zen als het Frans, Duits en Engels. De talen
worden niet besproken als dorre systemen
van grammatica en spelling, maar als een
levende vorm van cultureel erfgoed van de
sprekers, die onlosmakelijk verbonden is
met hun volksaard. In ieder stuk wordt in
gezoomd op een vaak verrassend aspect
van de taal, een kenmerkende eigenaardig
heid, zoals het enorme scala aan verkleinen vergrootwoorden van het Italiaans, of de
vele invloeden die het Maltees heeft onder
gaan. In het aprilnummer van Onze Taal
staat een voorproefje uit dit boek.

Toegestuurd voor e 16,–
Taaltoerisme is een uitgave van Scriptum
(gelijmd, 160 blz.). Prijs: € 16,–. België:
€ 20,50. Bestelcode: Taaltoerisme.

Versjes en vertelsels
van Finkers

E

ind vorig jaar
kreeg Herman
Finkers tijdens het
Onze Taal-congres in
Breda de Groenmantaalprijs uitgereikt,
vanwege zijn speelse
omgang met de taal,
en de manier waarop
hij zijn publiek daar
mee op het verkeerde
been weet te zetten (zie voor zijn dankrede
het februari/maartnummer). Dat was voor
uitgeverij Thomas Rap aanleiding om een
selectie te publiceren uit zijn beste confe
rences – de “verzamelde vertelsels” (titel:
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door) – en zijn leukste liedjes
en versjes – de “verzamelde verzen” (titel:
Poëzie, zo moeilijk nie).

Toegestuurd voor e 14,90 / e 17,90
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat
wederom niet door en Poëzie, zo moeilijk nie
zijn uitgaven van Thomas Rap (gebonden,
286 resp. 190 blz.). Prijs:  17,90 (vertelsels) /
€ 14,90 (verzen). België: € 22,50 / € 19,50.
Bestelcode: Vertelsels/Verzen.
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O

p 2 mei hon
derd jaar gele
den werd Marten
Toonder geboren,
en dat is uitgebreid
herdacht. Terecht,
want met zijn ver
halen over heer
Bommel en Tom
Poes heeft hij onze
literatuur en cul
tuur verrijkt. En ook
de Nederlandse taal heeft veel moois aan
hem te danken, denk aan woorden als denkraam en minkukel en uitdrukkingen als een
eenvoudige doch voedzame maaltijd. In het
boekje ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ zijn vele
van die Bommel-woorden bij elkaar gezet in
een lexicon. Alle woorden en uitdrukkingen
worden verduidelijkt met een citaat.
Het tijdloze boekje is verschenen ter ge
legenheid van Toonders erelidmaatschap
van het Genootschap Onze Taal (in 1995);
het wordt ingeleid met artikelen van o.a.
Jan Wolkers, Kees Fens en Seth Gaaikema.

Taalkalender Onze Taal

D

e twintigste scheurkalender van Onze
Taal staat weer boordevol
taalweetjes, geschreven
door specialisten als Riemer
Reinsma, Gaston Dorren,
Marlies Philippa en de
adviseurs van de Taaladviesdienst van Onze
Taal. Bovendien is er één keer per week een
‘Ruggespraak’-dag, met taalkronkels en
-bloopers. Iedere dag heeft een jaar lang zijn
eigen onderwerp: taaladvies, etymologie,
Europese talen, straatnamen, gezegden en
taalkronkels. Doordat de zaterdag en de
zondag op één blaadje zijn samengenomen,
is de Taalkalender 2013 nog aantrekkelijker
geprijsd. En wie nu bestelt, krijgt korting
op de winkelprijs. De kalender wordt half
september zonder verdere kosten thuisge
stuurd.

Van e 14,95 voor e 13,50
Alleen in juli en augustus
De Taalkalender 2013 is een uitgave van Bekking
& Blitz (winkelprijs € 14,95). Prijs nu: € 13,50.
België: € 17,90. Bestelcode: Taalkalender.

Toegestuurd voor e 9,95
‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ is een uitgave
van het Genootschap Onze Taal (ingenaaid,
112 blz.). Prijs: € 9,95. België: € 11,50.
Bestelcode: Toonder.

Zoeken op internet

O

p internet is
alles te vin
den, lijkt het soms
wel, maar om het
ook wérkelijk te
vinden moet je wel
goed zoeken. En
door het kolossale
aanbod aan digitale
bronnen is dat niet
altijd even eenvou
dig. Vaak vind je
niet wat je nodig hebt, en soms vind je juist
weer veel te veel. Door slim te zoeken kun
je daar verandering in brengen. In zijn boek
je Slimmer zoeken op internet legt taaljour
nalist Ewoud Sanders uit hoe je met behulp
van zoekmachines als Google doeltreffen
der kunt zoeken.
Alleen te koop bij Onze Taal. (Zie ook
blz. 126 van het meinummer.)

Toegestuurd voor e 7,95
Slimmer zoeken op internet (ingenaaid,
48 blz.). Prijs: € 7,95. België: € 9,50.
Bestelcode: Zoeken.

Duitse uitdrukkingen

W

ie de eerste beginselen van het
Duits onder de knie
heeft, krijgt vervolgens
al snel te maken met
allerlei typisch Duitse
uitdrukkingen. In het
idioomwoordenboek
Duitse zegswijzen, 
spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen 
en letterwoorden zijn 1500 gangbare uitdrukkingen en 350 veelgebruikte spreek
woorden verzameld. Het boek geeft de
betekenis ervan en de Nederlandstalige
pendant, verduidelijkt het gebruik met een
voorbeeldzin en geeft etymologische informatie. Als extra verklaart het ook nog
200 vergelijkingen, 150 verkortingen en
130 letterwoorden. Bovendien zijn er voor
alle onderdelen oefeningen toegevoegd.
Het boek (van de Universiteit Luik) is
in Nederland alleen bij Onze Taal verkrijg
baar.

Toegestuurd voor e 27,–
Duitse zegswijzen, spreekwoorden, vergelij-
kingen, verkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Caroline Klein is
een uitgave van UCL (gelijmd, 250 blz.).
Prijs:  27,–. België:  31,50.
Bestelcode: Duits.

r
Taal geregeld

D

e ‘Geregeld’-serie bestaat uit vier boeken
die onmisbaar zijn bij het schrijven van
een foutloze tekst. Alle delen zijn samenge
steld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.

100 jaar Van Dale
op één usb-stick

nie

uw

V

an Dale heeft
tien oude
drukken gedigitali
seerd en op één
usb-stick gezet. Op
In Grammatica geregeld worden
deze stick vindt u
zo’n 140 grammaticale termen
de tweede druk
uitgelegd, van basisbegrippen als
‘zelfstandig naamwoord’ tot las (uit 1874) tot en met de elfde druk (uit 1984)
van de grote Van Dale, inclusief alle appentiger zaken als de ‘bepaling van
dices. De woordenboeken zijn doorzoekbaar
gesteldheid’. Een compact maar compleet
op trefwoord; er kan dus niet ‘fulltext’ in
overzicht van alle woordsoorten en zinsgezocht worden. Een goudmijn voor wie ge
delen. Zeer geschikt voor scholieren, stu
ïnteresseerd is in woordenboeken en woorddenten en iedereen die zijn grammaticale
geschiedenis: men kan opzoeken wanneer
kennis wil opfrissen.
woorden voor het eerst zijn opgenomen,
Leestekens geregeld is een glashel maar ook hoe de betekenisomschrijvingen
veranderden.
dere interpunctiegids voor het
Nederlands. De Taaladviesdienst
Nu e 50,– korting; prijs e 198,–
bespreekt hierin tot in de puntjes
De stick is niet in de winkel te koop. Levering na
het gebruik van de verschillende
31 juli. Prijs: € 198,– (Van Dale-prijs: € 248,–).
leestekens. Met veel voorbeelden, bruikbare
Bestelcode: Usbvandale.
instructies en praktische tips.
Spelling geregeld zet de regels
van de Nederlandse spelling op
een rijtje in een duidelijk, com
pact en compleet overzicht, in
heldere taal zonder overbodige
vaktermen – maar met des te meer voor
beelden.
Tekstvorm geregeld biedt tips en
richtlijnen voor het uiterlijk van
allerlei teksten: van e-mails en
brieven tot persberichten, artikelen en internetpagina’s – dit
boek laat zien waar je aan moet denken,
en in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.

Toegestuurd voor e 11,95 per deel
Vier delen samen: e 40,–
De delen uit de ‘Geregeld’-serie (Sdu Uitgeverij,
ca. 125 blz. per deel) kosten € 11,95 per stuk incl.
porto. België: € 13,50. Bestelcodes: Tekstvorm;
Grammatica; Leestekens; Spelling. De vier delen
samen worden toegestuurd voor € 40,–.
België: € 47,50. Bestelcode: Geregeld-serie.

En dan nog iets

N

a haar megabestseller
Taal is zeg maar echt
mijn ding heeft schrijfster
en cabaretière Paulien
Cornelisse opnieuw een
bundeling taalcolumns
gepubliceerd. In En dan
nog iets doet ze wederom
herkenbare en rake obser
vaties van het taalgebruik van alledag, met
een scherp oog voor allerlei trends en modi
euze eigenaardigheden. Maar dat niet alleen,
want Cornelisse kijkt ook graag naar wat er
achter de taal schuilgaat: waarom zeggen
mensen wat ze zeggen – en waarom zeggen
ze vaak heel iets anders dan ze bedoelen te
zeggen?

Toegestuurd voor e 12,50
En dan nog iets is een uitgave van Contact
(gelijmd, 224 blz.). Prijs: € 12,50. België:
€ 14,–. Bestelcode: Cornelisse.

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).

Raarwoord

Guus Middag behandelt opmerkelijke
woorden, oud en nieuw.

Koffierat

C

ivetkat: dat heb ik altijd een
mooi woord gevonden. Ik
weet niet goed waarom. Ik
verbeeld me dat het woord civet er
mooi uitziet. Een woord van stand.
Sierlijk ook. Net als spinet. En dan
nog zo’n mysterieuze kat erbij. Een
civetkat leek mij ongezien een koninklijk dier. Niet om te aaien. Intussen had ik, dat maakte het ook wel
aantrekkelijk, geen idee wat de civetkat zo civetterig maakte. Wat is
civet? Civet is, lees ik in Van Dale,
een “olieachtige, welriekende stof,
door de aarsklieren der civetkatten
afgescheiden”. In de buurt van de
civetkat houdt zich in het woordenboek ook de ‘civetrat’ op. En als je
verder gaat zoeken, kom je vanzelf
ook de ‘koffierat’ tegen. De koffierat
is niet die vervelende medewerker
van het magazijn die in de kantine
altijd net voor onze neus de laatste
koffie uit de koffiekan voor zichzelf
uitschenkt (mager, stofjas, vlassig
snorretje), maar een “in Indonesië
voorkomende soort civetkat die, buiten zijn gewone menu van insecten,
kleine zoogdieren, vogels en eieren,
ook rijpe koffievruchten eet”.
Wat zijn koffievruchten nu weer?
Zo blijf je zoeken. Koffievruchten zijn
de bessen van de koffieboom. De civetkat eet de bes, verteert het vruchtvlees en poept de pit uit. Door deze
gang door het spijsverteringskanaal
van de rat krijgt de pit een bijzondere
smaak. De uitgepoepte pitten worden
verzameld, en dan nog even licht geroosterd. U gelooft het niet, maar het
is wel zo: de boontjes van de koffierat gelden als de beste koffiebonen
die er zijn. Eén pondspak civetkatkoffie (kopi loewak) kost ongeveer
honderd euro. Men kan er een lekker
verse bolus bij nemen.

Guus Middag
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Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

Straatnaamborden
op Romeinse wegen

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.



Ka ssei

Nu is Italië maar een van de vele landen
waar de Romeinen hun wegen hebben
aangelegd. Zijn er ook andere landen
waar de namen van straten of plaatsen
herinneren aan de oude straten? En zijn
dat nog dezelfde namen die de Romeinen eraan hadden gegeven? Nee, buiten
Italië zijn de Latijnse namen nergens
meer als officiële straatnaam te bespeuren, maar soms komt het wel dicht in de
buurt. Neem de Via Domitiana, die door
Zuid-Frankrijk loopt: in Montpellier is
een straat met de naam Voie Domitienne. Voie is de Franse opvolger van het
Latijnse via. Als een Romein daar nu
rondliep, zou hij de naam ongetwijfeld
herkennen.
In andere landen vinden we een heel
ander soort namen. Allereerst zijn dat
vaak namen die afgeleid zijn van een
Latijns woord voor ‘weg’. Straat bijvoorbeeld, want hoewel we er zelden bij
stilstaan, is dat een Latijns leenwoord.
Een ‘(via) strata’ was een verharde weg.
Zo herinnert de naam van het Engelse
Stratford-upon-Avon eraan dat een
Romeinse weg hier de rivier de Avon
kruiste via een ‘ford’ (‘voorde, over212

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 7 / 8

steekplaats’). Dat het hier een erg oude
‘straat’ betreft, is te zien aan strat, dat
niet in street veranderd is. En ook in
Nederland wijst straat soms op een
Romeinse weg. Het plaatsje Straat bij
Roermond dankt er zijn naam aan.
Een ander Latijns (of om precies te
zijn, Volkslatijns) woord voor ‘weg’ was
calciata. Het woord is verwant met calcium (‘kalk’) en duidde een Romeinse
weg aan waarvan het oppervlak uit
steenslag met kalk bestond. Van calciata
is ook het Franse woord chaussée afgeleid, en het Nederlandse kassei. In het
oosten van Vlaanderen komt op diverse
plaatsen – onder andere in Tongeren –
de straatnaam Romeinse Kassei voor.
Romeinse is natuurlijk veel later toegevoegd – want waarom zouden de Romeinen het nodig hebben gevonden dat
te vermelden?


Og e n d i c h t

Nog weer een andere aanduiding voor
‘weg’ was caminus. Het is verwant met
het Franse chemin, maar leeft ook voort
in de Rue du Kiem, die vanuit het Waalse stadje Aarlen door Luxemburg naar
het Duitse Trier loopt en onder andere
als straatnaam voorkomt in de stad
Luxemburg. Aan Rue du Kiem is goed te

zien dat na verloop van tijd niemand
meer snapte wat dat kiem nu eigenlijk
was, want de naam is dubbelop. En dat
geldt ook voor de straatnaam Kiemwee
(‘Kiemweg’), de Duitse dialectversie van
deze naam.
Aan een Romeinse weg herinnert ook
de naam van de Fosse Way, die in Engeland van Exeter naar Lincoln liep en
(hier en daar) nog loopt. Ook dat was
een Romeinse weg. Fosse Way is een
officiële straatnaam in datzelfde stadje
Stratford-upon-Avon. Hij bevat het licht
verbasterde Latijnse woord fossa, voor
een verdedigingssloot die langs de weg
liep, of – de deskundigen zijn het er niet
over eens – voor een sloot die door de
Romeinen dichtgegooid is en in een
weg veranderd werd.
Romeinse wegen werden in oorsprong vooral gebouwd om troepen
langs te vervoeren. En aan die oude
functie herinneren namen die het verouderde woord heer of (in oude spelling) heir voor ‘leger’ bevatten. Zo’n
naam prikkelt de fantasie. En als je,
staande op de kaarsrechte Oude Heerweg nabij het Vlaamse plaatsje
Hakendover je ogen even een beetje
dichtknijpt, zie je er Romeinse legioe
nen passeren.
Foto: Google Earth

R

omeinse wegen waren de Autobahnen van de Oudheid. De allerberoemdste is de Via Appia.
Vanuit de hoofdstad Rome liep (en,
voor een deel: loopt) deze antieke ‘snelweg’ naar het zuidoosten van Italië. Hij
was aangelegd om troepen te vervoeren, maar ook handelaren en de Romeinse postdiensten maakten er veel
gebruik van. De naam Via Appia is
nooit in de vergetelheid geraakt, ook
niet toen er, evenwijdig aan een deel
van het oorspronkelijke tracé, in 1784
een nieuwe weg werd aangelegd. Die
heette voortaan de Via Appia Nuova
(‘Nieuwe Via Appia’). De oorspronkelijke weg werd de Via Appia Antica.
Deze naam doet ook dienst als officiële
straatnaam. Zo heeft een restaurant als
adres: Via Appia Antica 87. Van een
andere Romeinse weg, de Via Flaminia,
leeft de naam trouwens als straatnaam
voort zónder een toevoeging als nuova
of antica, onder andere in Rome.

De Oude Heerweg bij Hakendover (B.): dat heer (oftewel heir) verwijst naar het Romeinse leger.

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Simone

“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.

W

at doe je als je helemaal
vervuld van iets bent? Dan
moet je erover praten. Als
de drang maar groot genoeg is, ga je
het vanzelf van de daken schreeuwen.
Zanger Dave von Raven van de Rotterdams-Tilburgs-Veenendaalse band The
Kik is verliefd en de hele wereld mag
het weten. De hele wereld móét het
weten. Zo, nog zonder muzikale begeleiding, begint zijn lied: “Simone!
Simone!” Simone is het meisje van zijn
dromen. Hij zoekt haar altijd en overal.
Hij zou wel de hele tijd haar naam over
straat willen schreeuwen: “Simone!
Simone!”


Smachtli e dje s 

Dat zijn liedje ‘Simone’ heet, is niet zo
verwonderlijk. Er zijn veel liedjes met
een meisjesnaam in de titel. Op Wikipedia is er een heel alfabet van aangelegd,
met meer dan duizend titels, van ‘Aal’
van Herman van Veen tot ‘Zjuulke Zeuthout oet Zuuzaote’ van het Maastrichtse
gezelschap Ziesjoem. Wat voor veel van
deze meisjes geldt, geldt ook voor onze
Simone: zij laat zich maar moeilijk benaderen. Na de krachtige aanhef (“Simone! Simone!”) valt de muziek in en
dan volgt meteen deze verzuchting: “Je
ziet me nooit eens staan.” Daarmee
behoort dit lied binnen de ‘Lijst van Nederlandstalige liedjes met een meisjesnaam in de titel’ meteen tot de grootste
subcategorie: die van de Nederlandstalige liedjes met in de titel de naam van
een meisje dat vooralsnog niet te kennen heeft gegeven op de avances van de
zanger in te willen gaan. Spreken wij
van smachtliedjes. Het genre is vermoedelijk even oud als de muziek zelf.
Een heel lied lang gaat Dave von Raven ons vertellen hoezeer hij naar Simone verlangt. De regels zijn kort: “Altijd
in rood gekleed, / ik wil met haar een
date.” Maar hoe kort de regels ook zijn,
de overgangen zijn soms heel subtiel.
Dit is wat we in eerste instantie denken
te horen: “Ze lacht naar iedere man /
maar nooit naar mij alleen”. We kunnen
ons voorstellen dat de onbenaderbare
Simone alleen af en toe uit de verte een
glimlach werpt naar een groepje belangstellende jongens, “maar nooit naar mij
alleen”. Maar na de korte pauze aan het

The Kik in de videoclip van ‘Simone’.

einde van de regel gaat de zin verrassend verder – en dan blijkt dat we de
voorafgaande regel anders hadden moeten begrijpen: “Ze lacht naar iedere
man / maar nooit naar mij – alleen /
in mijn dromen.” Het is dus veel erger:
Simone lacht helemaal nóóit naar hem,
alleen in zijn dromen.


B e at l e s

Het aardige van het lied is dat het zo
vrolijk en opgewekt klinkt – als een
beat-liedje uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Alles wijst terug naar die tijd:
de stemmen, de koortjes, de gitaarloopjes, de drums, de melodie. Ook de hele
aankleding van The Kik is aan die tijd
ontleend: de jasjes, de broeken, de kapsels, de belettering, de kleuren. Het
liedje doet denken aan The Beatles in
hun beginperiode. Je zou het retro-beat
kunnen noemen. De tekst is niet, zoals
in de jaren zestig gebruikelijk onder Nederlandse bands, in steenkolen-Engels
gesteld (“We smoked ourselves a kick”,
Q65), maar in helder en vlot Nederlands. Ook uit de woordkeus blijkt dat
we ons in het heden bevinden. “Ik wil
met haar een date”: dat zeiden ze vijftig
jaar geleden niet. “Heeft mannen bij de
vleet, / is altijd op dieet, / zo is Simone.” Vijftig jaar geleden ‘was’ je nog niet
‘op dieet’; toen ‘deed’ je ‘aan de (slanke)
lijn’. “Ze hangt in kringen rond / waar
ik me never nooit / zou vertonen.” De
versterkende combinatie “never nooit”

(men zegt ook wel ‘never nooit niet’)
werd in de jaren zestig nog niet gebruikt.


O p ti m i s ti sc h

De zinnen zijn kort. De rijmen zijn simpel (“Oh alsjeblieft. / Ik ben verliefd”).
De uitspraak is lekker Rotterdams (op
“Simone” rijmt hier “dromuh”, “belonuh” en “vertonuh” – het laatste inclusief Rotterdamse ‘natte t’). En de zanger
blijft onverstoorbaar optimistisch. Hij
krijgt gedurende het lied geen enkele
aanwijzing dat het ooit iets zal worden
met Simone, maar hij geeft de moed
niet op. Integendeel. Het lijkt wel alsof
hij denkt dat hij alleen op de lange duur
succes kan hebben. Dit is zijn tactiek:
“Over een jaar / dan schrijf ik haar: /
‘Simone, ben al zo lang verliefd.’ ” De
verzwegen veronderstelling is dat Simone
daar dan zó van onder de indruk zal zijn
dat zij hem alsnog een kans zal geven.
Maar zo ver is het nog lang niet.
Eerst zal Dave nog een jaar moeten blijven smachten, in hetzelfde hoge tempo.
Aan het eind van het lied (het duurt iets
meer dan twee minuten) vallen de instrumenten weg, en de tekst ook. Het
lied keert terug naar de twee magische
woorden waarmee het begon. Het is de
oerkreet van een smachtend hart. Hier
schuift iemand het raam van zijn ziel
open. Hij steekt zijn hoofd naar buiten
en schreeuwt door de lege straat:

“Simone! Simone!”
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(advertentie)

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

en agent maant iemand uit een
winkelcentrum in Hengelo weg
te gaan. Als die persoon aan dat
bevel gevolg geeft, pakt hij nog gauw
een geopend bierblikje mee, naar eigen
zeggen om het in de prullenbak te gooien. Dat mag niet van de agent, die het
blikje afpakt en het zelf in de prullenbak gooit. Terwijl de agent daarmee bezig is, hoort hij zijn slachtoffer zeggen:
“Jij bent een miereneuker.” Die opmerking leidt tot een veroordeling wegens
belediging bij de rechtbank, waar de
Hoge Raad het niet mee eens is. Die
vindt dat de rechtbank onvoldoende
heeft aangetoond dat miereneuker in
deze context kwetsend is. Heeft de
Hoge Raad gelijk: mag je een agent
‘miereneuker’ noemen?

Voorstander

De gewraakte term is afgeleid van het
werkwoord miereneuken, dat ‘muggenziften’ betekent, dat op zijn beurt staat
voor ‘vitten op kleinigheden’. Een mie-

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 209)
A. Spelling
1. a. casselerrib
2. a. ernaartoe zeilen
3. b. gejudood
4. a. wijkcomité
5. a. zich het schompes schrikken
B. Woordenschat
1. b. en daarbij
2. a. eiland
3. c. overkapping van een altaar
4. c. ontstemd
C. Zoek de fouten
1. Enigszins, mevrouw Van der Vlist, cariës,
amalgaamvullingen
2. Geflambeerde, tournedos, rigoureus,
mondhygiëniste, verrassen
D. Extra
Het golfje op de n in piña colada, señorita en
doña heet een ‘tilde’.

Hom of kuit

Mag je een agent
‘miereneuker’ noemen?
reneuker is volgens Van Dale iemand
die over kleinigheden valt, synoniemen:
haarklover, kommaneuker, muggenzifter
en pietlut. Het woordenboek evalueert
beide woorden als “informeel”. En zo is
het. Miereneuker is van alle woorden
voor dit verschijnsel het gewoonste en
het meestgebruikte. Volgens Google
komt het ruim twee keer zo vaak voor
als scherpslijper en bijna acht keer zo
vaak als haarklover.
Natuurlijk beschrijft de gewraakte
term een activiteit of een eigenschap
waar de spreker weinig mee opheeft,
maar daarmee is die term nog niet
kwetsend. Veel hangt af van de situatie.
In het geval van de Hengelose agent
valt het op dat de geverbaliseerde persoon het handelen van de agent op de
korrel nam. Met “Jij bent een miereneuker” verwees de geverbaliseerde ernaar
dat de agent er per se zelf voor wilde
zorgen dat het geopende blikje in de
prullenbak zou geraken. Het is niet aangetoond (en het is ook niet waarschijnlijk) dat hij een blijvende karaktertrek
van de agent wilde benoemen. Dat de
agent zich intussen wel in eer en goede
naam aangetast voelde, is als argument
onvoldoende.

deze verrichting aan te duiden, waardoor de miereneuker in het bedenkelijke
gezelschap van de geitenneuker verkeert. Kortom, miereneuker is een
scheldwoord: wie het gebruikt, doet dat
per definitie om de bestempelde te
kwetsen.
En die afhankelijkheid van context en
situatie dan? Ach, dat is altijd het ultimum refugium voor juristen die recht
willen praten wat krom is en blijft.
In 2005 voegde een foutparkeerder in
Alkmaar zijn verbalisant eveneens
miereneuker toe. En die moest dat met
€ 220,– boete bezuren. Zou de situatie
daar nou echt verschillend zijn geweest
van die in Hengelo? Los daarvan zet dit
criterium de deur wijd open voor politiële willekeur en rechtsonzekerheid bij
het publiek.
Maar het belangrijkste bezwaar tegen
de rechterlijke uitspraak is toch wel dat
het grofheid en verbale agressie vergoelijkt. Weg ermee!

Tegenstander

Geef voor 21 augustus uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘Je mag een agent ‘miereneuker’
noemen’ of ‘Je mag een agent geen
‘miereneuker’ noemen’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. In de volgende

aflevering de uitslag.

Mensen categoriseren aan de hand van
lichamelijke verrichtingen heeft altijd
een negatieve bedoeling (denk aan het
scheldwoord bangeschijter), en dat geldt
in verhevigde mate voor handelingen
ter instandhouding van de soort. Daar
komt nog bij dat neuken onmiskenbaar
een van de plattere varianten is om

Wat vindt u ervan?
Mag je een agent ‘miereneuker’ noemen?

Uitslag vorige stemming
Moeten wij de Zweden volgen in hun poging een sekseneutraal voornaamwoord in te
voeren, zodat de verschillen verdwijnen tussen bijvoorbeeld hij en zij? Een grote meerder
heid van 80% (89 van de 110 inzenders) ziet niets in die Zweedse aanpak. Slechts 21 men
sen (20%) zijn voorstander van een sekseneutraal voornaamwoord.
Een van hen voert een bijzonder argument aan: mensen die willen verwijzen naar een
transgender hebben met een sekseneutraal voornaamwoord geen last meer van een
keuzeprobleem. Enkele inzenders wijzen erop dat Engelssprekenden in voorkomende
gevallen uitwijken naar de meervoudsvorm they. In het Nederlands kan iets vergelijkbaars
natuurlijk ook, maar dan liever met ze dan met zij.
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Tamtam

Nederlab maakt oude taal
doorzoekbaar

Fries verdwijnt als
zelfstandige studie

E

D

ind volgend jaar gaat er een website in de lucht waarmee op den duur alle gedigitaliseerde Nederlandse teksten eenvoudig doorzoekbaar worden: Nederlab. Dat is
een soort superzoekmachine waarmee digitaal opgeslagen boeken, kranten, tijdschriften, wetteksten, jaarverslagen en dergelijke vanaf de achtste eeuw tot heden snel kunnen worden doorgevlooid en geanalyseerd. Onlangs heeft de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) twee miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het project. De rest van de benodigde vier miljoen komt van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en uit Europese fondsen.
Nederlab, een samenwerkingsverband van allerlei organisaties die gedigitaliseerd
drukwerk beheren (zoals het Meertens Instituut, de Koninklijke Bibliotheek en universiteitsbibliotheken), moet een einde maken
aan wat wel ‘het digitale drama’ wordt genoemd.
De afgelopen decennia zijn er miljoenen pagina’s
tekst in de computer gezet – van teksten in dialect tot historische kranten –, maar de instituten
die dat deden, hanteerden daarbij niet dezelfde
standaard. Het gevolg: wie al die teksten wil
doorzoeken, raakt al snel de weg kwijt.
Volgens Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut, komt er nu “voor iedereen een
gigantische bak gedigitaliseerde pagina’s beschikbaar. Alleen al de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL) levert drie miljoen
digitale pagina’s proza en poëzie van de Middeleeuwen tot nu.” Nicoline van der Sijs, bij het
Meertens Instituut coördinator van Nederlab: “In
Nicoline van der Sijs, coördinator Nederlab. andere landen bestaat niets vergelijkbaars.”

Taalunie-rapport over jongeren

N

ederlandse en Vlaamse jongeren lopen niet erg warm voor het Nederlands; ze
weten ook niet veel over hun taal en staan positief tegenover het gebruik van
Engelse woorden. Tegelijk vinden ze het leuk om door middel van muziek, cabaret
en taalspelletjes creatief om te gaan met het Nederlands. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Taalunie heeft laten uitvoeren. De Taalunie wil jongeren
graag “laten meepraten over kwesties die de Nederlandse taal betreffen”; het onderzoek moet helpen om te bepalen hoe dat het best kan gebeuren.

e bacheloropleiding Fries van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
de enige universitaire studie Fries in Nederland, gaat komend collegejaar op in
een nieuwe, brede bachelor Europese Talen en Culturen. Volgens de universiteit
melden zich te weinig studenten aan om
de zelfstandige opleiding Fries te kunnen
blijven financieren, en demissionair
staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs
ziet geen heil in financiële garanties van
het Rijk.
Enkele Kamerleden hebben de staatssecretaris gevraagd of het verdwijnen van
de studie wel te rijmen is met het Europees Handvest voor regionale talen of
talen van minderheden en de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur uit 2001,
waarin staat dat de regering zich moet
inzetten voor het behoud van het Fries
aan de universiteit. Zijlstra wees er in
zijn reactie op dat de “levensvatbaarheid”
van de opleiding juist wordt bevorderd
door de inbedding in de bredere bachelor; in de Volkskrant gaf ook decaan
Gerry Wakker van de RUG aan te hopen
“in de nieuwe opzet juist meer studenten
Fries te trekken”. De staatssecretaris
meldde verder dat de genoemde bestuursafspraak sinds begin dit jaar is verlopen; er wordt nog gewerkt aan een
nieuwe afspraak.
De Fryske Nasjonale Partij is ontstemd
over het ontbreken van speciale bescherming voor de opleiding Fries. Partijvoorzitter Nynke Beetstra liet in het Nederlands Dagblad weten dat de staatssecretaris en de Groningse universiteit op protestbrieven kunnen rekenen.

Zijlstra ‘checkt’ Engels in hoger onderwijs En verder:

I

s al dat Engels in het hoger onderwijs echt nodig? En kan een Nederlandse docent
Engelstalige leerstof eigenlijk wel naar behoren overbrengen? Kamerleden van het
CDA en de PVV vroegen het eind mei aan demissionair staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra. Hij gaf daarop opdracht de situatie te onderzoeken.
In de wet staat dat onderwijs in het Nederlands moet worden gegeven, tenzij er
goede redenen zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld omdat er ook internationale
studenten in de klas zitten. “Maar als je een klas vol Nederlandse studenten hebt die
Nederlandse lesstof krijgen, dan is het niet nodig om in het Engels les te geven”, aldus Zijlstra. “In goed Nederlands: er moet een sanity check plaatsvinden.”
In Vlaanderen krijgt Engels in het hoger onderwijs intussen meer ruimte van de
overheid. Mogelijk al vanaf deze zomer mag een groter percentage van de vakken
worden gegeven in een andere taal dan het Nederlands. Maar of dat er in de praktijk
ook van komt? Dat betwijfelen studenten en de Vlaamse Onderwijsraad. De voorwaarden waaronder Engels onderwijs wordt toegestaan zijn zó ingewikkeld dat de
versoepeling door menigeen vooral wordt ervaren als een aanscherping.
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Spelprogramma Sinds 23 juni is op RTL 4 het
spelprogramma Stabilo spellingstrijd te zien,
waarin de spellingvaardigheden van basis
scholieren uit groep 7 en 8 worden getest.
Het programma wordt ’s zaterdagsavonds
om 20.00 uur uitgezonden; de presentatie is
in handen van Lieke van Lexmond.
Duidelijketaalprijs Advocaat Wim Anker
heeft dit jaar de Duidelijketaalprijs van het
Taalcentrum-VU gewonnen. De prijs wordt
elk jaar toegekend aan iemand binnen een
bepaalde, spraakmakende beroepsgroep; dit
jaar ging het om strafpleiters.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.

Oproep: medewerkers dialectvragenlijsten
Nicoline van der Sijs - Meertens Instituut

I

n het eerste deel van J.J. Voskuils romancyclus Het bureau vraagt Maarten
Koning, het alter ego van Voskuil, aan
zijn baas Beerta (lees: Meertens): “Hebt
u wel eens gehoord dat ze de nageboorte
van een paard in de boom hangen?”
“Nee!”, reageert Beerta, “En over zulke
dingen wil ik ook niet horen.” “Het lijkt
me anders wel een interessant gebruik”,
aldus Maarten. Dat was in 1957. Inmiddels geven we Voskuil volkomen gelijk:
dergelijke volksgebruiken en de motieven ervoor (in dit geval: het idee dat een
veulen sterker wordt als de nageboorte
wordt opgehangen) vormen uiterst interessant onderzoeksmateriaal.
Het Meertens Instituut is in 1931 begonnen met het uitsturen van vragenlijsten naar informanten in Nederland en
Vlaanderen. De eerste vragenlijst ging

over de namen van lichaamsdelen van
de mens. Het mochten ook “platte
woorden” zijn. Sindsdien is er jaarlijks
een vragenlijst rondgestuurd met vragen over allerlei aspecten van het dialectgebruik.
Daarnaast is in 1934 de afdeling Etnologie, toen nog Volkskunde geheten,
begonnen met het rondsturen van volkskundevragenlijsten over zaken als het
geloof in kabouters en dwergen, gebruiken rond feestdagen, en volksgebruiken
zoals – inderdaad – het ophangen van
de nageboorte van het paard. In de loop
van de jaren is er bovendien een tiental
naamkundevragenlijsten verzonden.
In totaal zijn er tussen 1931 en 2005
220 vragenlijsten het land in gegaan.
Gemiddeld stuurden zo’n 1500 mensen
een ingevulde vragenlijst retour. Al die

antwoorden leveren unieke gegevens op
over de variatie in taal en cultuur van
de laatste tachtig jaar. Het Meertens Instituut wil ze dolgraag ter beschikbaar
stellen aan onderzoekers en geïnteresseerden. Er is echter een probleem: de
antwoorden op de vragen zijn handgeschreven, dus de computer kan ze niet
lezen. Mensen kunnen dat gelukkig wel.
Wat we nodig hebben is mankracht:
vrijwilligers die bereid zijn zo af en toe
een uurtje te besteden aan het overtikken van deze belangrijke gegevens.
We beginnen met de dialectvragen.
Voor het werk is geen speciale kennis
nodig, slechts enthousiasme en wat
vrije tijd. Neem eens een kijkje op:
www.meertens.knaw.nl/vragenlijsten.
Daar staat ook een contactadres. Iedere
bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd. 

1

Taalpuzzel

2
3

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

Trainingen
Taaladviesdienst

4
5

D

eze maand een ‘ruitpuzzel’, net als
in het februari/maartnummer. Vul
per omschrijving één begrip in. Bij ieder
woord in de bovenste helft van de ruit
moeten dezelfde letters worden ge
bruikt als bij het woord erboven, plus
één extra; de volgorde mag veranderen.
In de onderste helft verdwijnt er juist
per woord een letter. Sommige om
schrijvingen zijn cryptisch of speels,
en niet alles is in een woordenboek te
vinden.
Wilt u kans maken op de maandprijs,
stuur dan voor 5 augustus de negentien
woorden naar puzzel@onzetaal.nl of
naar Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag
(o.v.v. ‘Taalpuzzel’).
1 waterstof; 2 groet; 3 berustingswoord;
4 contant; 5 platvis; 6 kras; 7 heilige
olie; 8 uitstraling; 9 verouderd woord;
10 bestuurloosheid; 11 zo noemen VSinwoners zichzelf; 12 eigenliefde; 13 ras
senwaan; 14 tandbederf; 15 Ram; 16 be
denkster van de twistappel; 17 claim;

18 boom; 19 Spanje

6
7

Dit najaar geven de taaladviseurs van
Onze Taal weer taaltrainingen:
• Rotterdam (6 en 17 oktober)
• Eindhoven (7 november)
• Amsterdam (10 en 15 november)

8
9
10
11

Zie voor het precieze aanbod (spelling,
grammatica, leestekens of een combi
natie), de prijzen en overige informatie
www.onzetaal.nl/taaltrainingen of bel
070 - 356 12 20.

12
13
14
15
16

Tekstcorrectie
met korting

17
18
19
De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie spel
len, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld door spellen
fabrikant Goliath. De winnaar van de sudoku uit het
juninummer is Agnes de Wit uit Purmerend. De op
lossing was zomertuin; het controlewoord was trom.

In juli en augustus kunt u teksten laten
corrigeren tegen een voordelig tarief:
10% korting op het normale uurtarief
van € 75,–. Zie voor meer informatie
www.onzetaal.nl/correctie of bel 070 356 12 20.
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Raymond Noë

InZicht

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

Berkenbastologie

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

I

n de Middeleeuwen, toen perkament en papier voor de gewone burger niet voorhan
den waren, schreef men in Rusland wel op stukjes berkenbast. Bij opgravingen bij de
Russische stad Novgorod zijn zo’n elfhonderd van deze korte briefjes gevonden. De
briefjes werden geschreven op in warm water geweekte reepjes berkenbast, waar ver
volgens met een schrijfstift (zonder inkt) in gekrast werd.
De meeste van die briefjes waren kattebelletjes (de vergelijking met sms’jes dringt
zich op), meestal zakelijk van aard. Ze gaan over geld, afspraken en meningsverschillen.
Maar ook liefde, tegenslag en dagelijkse beslommeringen worden beschreven: “Van
Boris aan Nastasja. Zodra deze brief aankomt, stuur me een man op een hengst, want ik
heb hier veel te doen. En stuur een hemd; ik ben een hemd vergeten.”
Het corpus berkenbastteksten is de grootste en veelzijdigste verzameling persoonlijke briefjes uit de Europese Middeleeuwen, en is vooral ook zo bijzonder omdat per
soonlijke, alledaagse teksten uit die tijd verder niet of nauwelijks bewaard zijn gebleven.
De ‘berestologija’ oftewel ‘berkenbastologie’, zoals de studie van deze briefjes wel ge
noemd wordt, wordt ook in Nederland gepraktiseerd, en wel aan de universiteit van Lei
den, door onder meer hoogleraar Slavische en Baltische talen Jos Schaeken. In Stemmen
op berkenbast toont en bespreekt hij een groot aantal van de berkenbastbriefjes: wat
staat erop, wat zegt dat ons over het dagelijks leven van toen, en wat zeggen die bood
schappen ons over de taal en de dagelijkse communicatie? Tezamen bieden ze een kijk
je in het dagelijks leven van pakweg de periode tussen 1000 en 1500, en in de manier
waarop dat in informele communicatie verwoord werd.

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.

Stemmen op berkenbast. Berichten uit middeleeuws Rusland: dagelijks leven en communicatie is een uitgave van Leiden University Press en kost € 19,95 (ingenaaid, 176 blz.). ISBN 978 908 72 8161 8



Kath o li eke woo rd e n

Door de toenemen
de ontkerkelijking
van de samenleving
is de kennis van
rooms-katholieke
woorden en begrip
pen flink afgenomen,
zo stellen de samen
stellers van Het geel-witte boekje. Dat merk
je bijvoorbeeld in de media, waarin allerlei
katholieke begrippen niet in de juiste bete
kenis gebruikt worden. Het ANP, bijvoor
beeld, noemt de paus steevast ‘kerkvorst’ –
voor katholieken bijna hetzelfde als vloeken
in de kerk. Om journalisten en andere be
langstellenden de helpende hand te bieden,
geeft Het geel-witte boekje tekst en uitleg bij
zo’n driehonderd termen, zoals diaconie,
exorcisme, halfvasten, hongerdoek, heeroom,
Lichtmis, reliek, superplie, vicariaat en Zwitserse garde.
Het geel-witte boekje. Eerste hulp bij katholieke begrippen van Eric van den Berg, Frank Bosman en
Peter van Zoest is verschenen bij Uitgeverij Abdij
van Berne en kost € 12,50 (ingenaaid, 137 blz.).
Bestellingen: Berneboek.com.
ISBN 978 90 8972 046 7


Er

Een van de lastigste problemen voor bui
tenlanders die Nederlands leren, is het klei
ne woordje er. Het kan als verwijswoord
gebruikt worden, maar ook als (voorlopig)
onderwerp, en dat heeft ook gevolgen voor
218
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de positie in de zin. Het
boek Wat is er? bevat
oefeningen die buiten
landers die Nederlands
leren, kunnen helpen
het gebruik van er onder
de knie te krijgen. De bij
het boek behorende
geluidsbestanden zijn
te beluisteren op een website.
Wat is er? Conversatieoefeningen NT2 van Martine
Pirreault is een uitgave van Acco en kost € 19,50
(gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 334 8824 5


Sc h e rt s

Oud-taaljournalist van
de Wereldomroep Arie
Bras en taalpublicist
Wim Daniëls publiceer
den in 2010 Lopen twee
blondjes door de Klaverstraat …, een soort en
cyclopedietje van de
mop, waarin allerhande
genres moppen worden besproken. In het
pas verschenen Dakhazen en bretelpiano’s
nemen ze het onderwerp scherts onder
handen. Scherts is volgens hen een vorm
van humor die het moeilijk heeft in onze
wereld vol harde en cynische grappen. In
het boek wordt eerst ingegaan op wat
scherts is (‘goedmoedige spot’, ‘humor die
geen pijn doet’, woordspelingen, persifla
ges) en vervolgens worden er vooral heel
veel voorbeelden aangedragen, die zijn sa

mengebracht in thematische hoofdstukjes
over bijvoorbeeld dieren, liefde, gebouwen,
politiek, persoonsnamen, middenstanders,
emoticons, muziek en sport.
Dakhazen en bretelpiano’s is een uitgave van
Prisma en kost € 12,50 (gelijmd, 198 blz.).
ISBN 978 90 00 31013 5


S r a n a nto n g o

Sranantongo. Surinaams
voor reizigers en thuisblijvers is een taalgids met
vertalingen van zinnen die
de Nederlandse reiziger in
Suriname van pas kunnen
komen, zoals ‘Ik heb
hoofdpijn’ en ‘Hoe heet
deze straat?’ Er zijn ook
wat zinnetjes opgenomen die minder nut
tig zijn, maar wel grappig, zoals ‘Hebt u
kaaimansaté?’ en ‘Die grasluizen hebben je
lelijk te pakken.’ Verder bevat het boek een
‘miniwoordenboek’ met veelgebruikte
woorden, en lijsten met straattaal, schut
tingtaal, en spreuken en gezegden.
Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers van Michaël Ietswaart en Vinije Haabo is
een uitgave van Walburg Pers en kost € 14,95
(gelijmd, 159 blz.). ISBN 978 90 5730 873 4

A fsc h e i d  wo o r d e nbo ekkun d i g e
Honsela ar



Op 17 februari 2012 hield prof. dr. Wim Hon
selaar zijn afscheidscollege als bijzonder
hoogleraar Culturele Betrekkingen Neder

land - Oost-Europa aan
de Universiteit van Am
sterdam. Ter gelegen
heid van Honselaars af
scheid organiseerde uit
geverij Pegasus (de initi
atiefnemer van de leer
stoel) diezelfde dag het
symposium ‘De strijd
tussen grammatica en woordenboek’, waar
lezingen werden gegeven door de lexicologen Fons Moerdijk, Enzo Lo Cascio, René
Genis, Evelien Keizer en Willy Martin. Deze
lezingen zijn nu gebundeld in De strijd tussen grammatica en woordenboek, waarin
ook de volledige tekst van Honselaars
afscheidscollege is opgenomen.
De strijd tussen grammatica en woordenboek
is verschenen bij Uitgeverij Pegasus en kost
€ 12,50 (gelijmd, 112 blz.).
ISBN 978 90 6143 367 5


Ei g e nzi nn i g e kijk o p h e t a l fab e t

In het met sluiting bedreigde Museum
Meermanno | Huis van het boek in Den
Haag is de tentoonstelling Leestekenen. De
eigenzinnige kijk van Joke van Leeuwen op het
alfabet te zien, waarin het draait om “het
alfabet in een boeiende reeks abc-boeken,
om beelden die al dan niet toevallig ook let
ters zijn en om de verwevenheid van tekst
en beeld in allerlei andere vormen, van
eeuwenoude boeken tot visuele poëzie en
voorbeelden uit het werk van Joke van
Leeuwen”. Gastconservator is, hoe kan het
anders, Joke van Leeuwen. De tentoonstel
ling is te zien tot en met 19 augustus.
En verd er
 Het nieuwe schrijven van Dolf Weverink.
Schrijfhulp voor zakelijke teksten met veel
aandacht voor nieuwe tekstdragers als
websites en sociale media. Leporello Uitgevers, € 19,90 (ingenaaid, 216 blz.).
ISBN 978 90 79624 00 3
 Duits voor zelfstudie. Werkboek van Katja
B. Zaich. Boek met oefeningen behorend
bij de taalmethode Duits voor zelfstudie.
Prisma, € 24,99 (ingenaaid, 215 blz.).
ISBN 978 90 00 30250 5
 Echt waar?! van Koen Van Kelecom en
Peter Schoenaerts. De beste artikelen uit
vijf jaar Taalblad.be, een website waarop
allerlei nieuwsberichten in eenvoudige taal
worden weergegeven ten behoeve van
anderstaligen die Nederlands leren.
Standaard Uitgeverij, € 29,50 (gelijmd,
104 blz.). ISBN 978 90 341 9459 6

Ag enda
 29 juli - 4 augustus, Ljubljana (Slovenië):

Internationale Taalkunde Olympiade.

Voor meer evenementen en meer informatie
zie www.onzetaal.nl/agenda.

Foto: Tom Breedveld

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

Naam Anne Ida Moroux.
Woonplaats Den Haag, maar na de
zomer Mont-Saint-Aignan (de studentencampus van Rouen).
Geboren 13 september 1994 in Den
Haag.
Beroep Vanaf september student en
een paar jaar later doe ik hopelijk iets
met taal.
Opleiding Ik heb net mijn gymnasiumdiploma binnen.
Hobby’s/vrije tijd Lezen, (ver)talen,
muziek maken en beluisteren, films
kijken, reizen en fotograferen. Mijn
huidige levensdoel is polyglot worden.
Onze Taal-lid sinds December 2011.
Maar mijn moeder was toen ik jong
was lid, dus ik kende het blad al langer.
Waarom werd u lid? Sinterklaas
kocht een abonnement voor me, omdat mijn fascinatie voor taal gegroeid
was.
Andere tijdschriften Zo af en toe lees
ik de Quest of een ander populairwetenschappelijk blad.
Krant Geen.
Televisieprogramma Bijna alles van
National Geographic is erg interessant
om naar te kijken.
Radioprogramma 3FM, maar ik zet
liever gewoon muziek op.
Boek Hier kan ik niet maar één antwoord op geven. Ik hou veel van de
Engelse literatuur: Jane Austen, Oscar
Wilde, Virginia Woolf en vele anderen.
Verder ben ik van plan meer Franse
boeken te gaan lezen. De Nederlandse
literatuur heeft me helaas nooit echt
weten te interesseren.
Website Www.blund.nl, een fotoreisblog die ik samen met mijn teddybeer
begon omdat ik niet zélf met bezienswaardigheden op de foto wilde.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
De achterkant, nog voordat ik het
plasticfolie heb opengemaakt.
Wat zelden? Het colofon.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Etymologie en leenwoorden, omdat het leuk is te zien hoe
talen in de afgelopen eeuwen door
elkaar zijn beïnvloed.
Welke niet zo? Het eeuwige gezeur
over ‘taalverloedering’, bijvoorbeeld
over het verwachte verdwijnen van het
onzijdige lidwoord. Talen evolueren
nou eenmaal, accepteer dat toch eens.
Favoriete Onze Taal-artikel Artikelen

over tweetaligheid, omdat ik zelf
tweetalig ben opgevoed (mijn vader is
Frans).
Aantrekkelijkste taaltrend ‘De’ en
‘die’ zeggen in plaats van ‘het’ en ‘dat’.
Mijn vader maakt soms nog fouten
met de lidwoorden, en ik vind alles
dan een stuk vrolijker klinken.
Ergerlijkste taaltrend Als ... zijnde en
andere constructies waarbij mensen
fouten maken omdat ze dure woorden
willen gebruiken.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja. Maar meestal om mensen die het zelf altijd doen (en vervolgens zelf ook fouten maken) te jennen.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? ‘Hun’ zeggen in plaats van
‘hen’. ‘Hen’ klinkt zo geforceerd en correct.
Beste taalgebruiker Ik wilde Van
Kooten en De Bie noemen, maar hedendaagser is De jeugd van tegenwoordig. Wat schrijven die toch een
prachtige teksten vol mooie woordspelingen. Mijn vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse taal is door
hen (hun!) weer helemaal terug.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Net als in
het Frans en Duits (moderne) leenwoorden uit het Engels vernederlandsen. We zijn, denk ik, wel toe aan een
paar mooie nieuwe woorden, in plaats
van dat we steeds de Engelse term ervoor gebruiken. Herunterladen in het
Duits is toch een prachtig alternatief
voor downloaden?
Lelijkste woord Wezenlijk. Dat woord
stond in het eindexamen Nederlands.
Een onzinnig, overbodig woord dat
voor verwarring zorgt omdat het
eigenlijk niet veel betekent. En dan
wordt het ook nog eens te pas en te
onpas gebruikt. Bah!
Mooiste woord Taal. Omdat het etymologisch gezien een leuk woord is:
in de meeste andere (West-)Europese
talen komt het woord voor taal van
‘tong’ (lingua, langue, enz.) of ‘spraak’
(Sprache, sprog, enz.). Ons taal is

daarop een uitzondering.
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Ruggespraak

Foto: Michel Didier - Amsterdam

ruggespraak@onzetaal.nl

JA, ik speel mee voor
€ 25.000 per lot!
Reclame Nationale Postcode Loterij

Eerste foetus hoogleraar

Door het uitspreken van zijn intreerede ‘Komt een foetus bij de
dokter’ is prof. dr. Dick Oepkes nu officieel de eerste hoogleraar
foetale therapie in Nederland.
Witte Weekblad

W

ant, zeggen Nederlandse
vrouwen (…) ik kan niet
met blote armen mijn kind op de
fiets naar de crèche brengen. In
de kroeg voelen ze zich hierin
ook underdressed. Dat is in
Kopenhagen wel anders. Daar
kleden mensen zich voor een
avondje uit.

Wegwijzer Ikea Amsterdam

Leers stuurt
moeder naar Irak

Een jonge Irakese moeder (27) die is uitgeprocedeerd,
moet van minister Leers terug naar Irak.
De Gelderlander

De vogelvrije fietser

Schapen tegen seks op het strand
Volgens Willem den Brok van recreatiebedrijf De Wielewaal neemt de overlast van naaktgangers die seks hebben op het
strand toe (…). De schapen lopen daarom vijf of zes keer per week langs de rand van het strand om zo de sekstoeristen
te storen.
Dagblad van het Noorden

C1000 SCHRRLEI SAL

1,49

ROOMKAAS

0,66

Baggerwerk afstudeerder wint prijs

ACTIE C1000 SLAVIN

2,78

Arnaud Verschelde MSc is de eerste winnaar van de
afstudeerprijs van de afdeling Offshore Techniek van
KIVI KIRIA. Hij ontvangt tweeduizend euro.

Kassabon C1000

De ingenieur

Goed kussen voorkomt klachten
Fysiotherapeuten en orthopeden roepen het al langer. Een recente test van
het tijdschrift gezondNU bevestigt het nog eens: een goede slaaphouding
kan nek-, rug- of hoofdpijn voorkomen.
Kassa

Middels deze mail wil ik graag
mijn gegevens wijzigen; ik ben
onlangs verhuid en getrouwd.
Adreswijziging huidarts aan
verzekeringsmaatschappij

GLAZENWASSER
Voor al uw rammen of
dakgoden.
Reclamebriefje

Te koop: berg geitjes
Advertentie in winkel
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Hoe schrijf je voor ouderen?

Taal in verkiezingsprogramma’s
(En hoe goed doen partijen het zelf?)
Scheidend Kamervoorzitter Gerdi
Verbeet: terug voor de klas?
Wel goed in spreken, niet in
gesprekken

Foto: Iris Vetter
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Ik liet mijn leerlingen artikelen
lezen waarin werkgevers
vertelden dat ze sollicitatiebrieven met spelfouten direct
in de prullenbak gooiden.

Gerdi Verbeet (blz. 230)

”

224 Marc van Oostendorp

“Handen en voeten in de taal van je hart”
Taal in verkiezingsprogramma’s 2012
228 Mariëtte Baarda

“Kamerleden waren mijn leerlingen niet”
Uit de klas [3]: Gerdi Verbeet
234 Kees van der Zwan

“Mijn dialect is mijn moedertaal”
Nieuwe tv-serie over dialectsprekers
236 Frank Jansen

Fietsen in je eigen tempo
Ouderen aanspreken zonder ze zo te noemen
240 Gaston Dorren

Wel goed in spreken, niet in gesprekken
Taal- en spraakstoornissen [6]: pragmatische taalproblemen

En verder

Rubrieken en series

235 Trainingen Taaladviesdienst
248 Jaarvergadering Onze Taal 2012

226 Reacties: Swahili; lidwoord bij
landnamen; ‘Sukkel die/dat
je bent!’; eetspreuk-gebed;
medeklinkerwoorden; slot-en
wordt slot-i; met iemand
hebben; als in; Engels in het
Nederlands; baas is boss
231 Vraag en antwoord: afdoende/voldoende; enkelvoud of
meervoud na geen; geleide( )
wapens; lidwoord bij tijdschriftnamen; out of the box + denken
232 Vertaald: geluk hebben is ook
een kunst
233 Iktionaire: de wasstraat
233 Toen in … september 2001:
11 september
238 Raarwoord: zorb

Omslagillustratie:
Max Kisman

238
238
239
243
243
244
246
249
251
252
253
253
254
255
256

Klassewerk
Taalpuzzel
Zong: ‘Sien’
Taaltest
Van Aaf tot z: vark
Aanbiedingen voor lezers
Etymologica: toetjes
Horstlog: Vlamingen onver
staanbaar?
Hom of kuit: moet de over
heid spelling met rust laten?
Tamtam: taalnieuws
Taalergernissen
Gesignaleerd
InZicht: Door de bril van de taal,
en andere nieuwe taalboeken
Lezer
Ruggespraak

Vrijwel alle politieke partijen schrijven
dit jaar in hun verkiezingsprogramma’s
over taal. Wat willen ze? En waarom
schrijven ze dat zo slecht op?

Marc van Oostendorp

Illustratie: Frank Dam

“Handen en
voeten in de
taal van je hart”
Taal in verkiezingsprogramma’s 2012

A

lle programma’s van de (zittende) politieke partijen doornemen om hun standpunten
over taal te lezen – dat is een eigenaardige ervaring. Voor de gemiddelde politicus is taal geen lolletje. Taal wordt in
de programma’s vrijwel alleen genoemd
als een opgave, als een pakket strenge
eisen waaraan uiteenlopende groepen –
van rechters tot kleuters – moeten voldoen. Maar zelf nemen ze het niet altijd
zo nauw met hun taalgebruik.
Er is één onderwerp waarover iedereen het eens lijkt: er moet iets gebeuren
aan zogenoemde ‘voorschoolse educatie’. Kinderen die thuis onvoldoende Nederlands gehoord hebben, moeten voor
ze naar de basisschool gaan eerst een
tijdje hun Nederlands bijspijkeren in
een apart klasje.
Met de consensus is het gedaan zodra de vraag opkomt wie dat voorschoolse onderwijs moet betalen. De
VVD en de PVV zijn daar duidelijk over:
de ouders. De VVD schrijft bijvoorbeeld:
We willen (…) al op 3-jarige leeftijd
een verplichte taaltoets invoeren om
te constateren of een kind een taalachterstand heeft. Is dat het geval,
dan zijn ouders verplicht om hun
kinderen voor eigen rekening via
voorschoolse educatie te laten bijspijkeren.
224
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Opvallender dan het standpunt zelf
is misschien wel de constructie in de
eerste zin, waardoor het lijkt alsof de
VVD’ers die taaltoets willen invoeren
als ze zélf drie jaar zijn.


H bo - n iv e au

In ieder geval is het programma van
de VVD duidelijk over wie de rekening
betaalt. Bij de meeste andere partijen
ontbreekt die duidelijkheid. Het CDA
bijvoorbeeld:
De school van de kinderen is de
plaats waar vorming tot verantwoordelijke medeburgers plaats heeft.
Ouders en scholen moeten samen
organiseren dat kinderen met een
taalachterstand die kunnen inlopen
voordat ze naar groep 1 van de
basisschool gaan.
Van wiens geld die ouders en die scholen (welke scholen? de scholen “van de
kinderen”!) dat moeten “organiseren”,
wordt niet duidelijk gemaakt. Ook de
PvdA, de ChristenUnie, D66 en de SP
zeggen wel dat er iets moet gebeuren,
maar treden niet in details. D66 wenst
maar liefst dat er in iedere groep “minimaal 1 begeleider” aanwezig is “die is
opgeleid op hbo-niveau”, maar zwijgt
ook over de bekostiging daarvan. Alleen
GroenLinks neemt uitdrukkelijk zelf ver-

antwoordelijkheid: “We investeren in
beter taalonderwijs voor nieuw- en oudkomers.”


R ec ht o p i n b urg e r i n g

Een ander onderwerp dat regelmatig
aan de orde komt, is de taal van migranten, althans hun Nederlands. De
standpunten daarover zijn enigszins
voorspelbaar. De VVD en de PVV vinden
dat het de verantwoordelijkheid van de
migranten zelf is om de taal te leren.
Wie niet goed genoeg Nederlands
spreekt, krijgt geen bijstand meer. Wat
goed Nederlands is, en wie dat bepaalt,
zeggen de partijen er niet bij.
De ChristenUnie staat op het eerste
gezicht aan de andere kant van het
spectrum. De partij spreekt over “het
recht op taalonderwijs” (mijn cursivering) en heeft een eigen plan voor de
inburgering:
Inburgering wordt een praktijkopleiding die iedere nieuwkomer, die
langere tijd wil blijven en geen startkwalificatie heeft, moet doorlopen.
Lessen Nederlandse taal en cultuur
worden gecombineerd met een vakopleiding, vrijwilligerswerk of een
betaalde baan.
Toch staat dat achteloze woordje moet
(“moet doorlopen”) er niet voor niets,

want uit het programma blijkt dat de
ChristenUnie vindt dat wie geen gebruikmaakt van zijn “recht” op inburgering ook zijn recht op een uitkering verliest.
Het standpunt van de ChristenUnie is
in ieder geval uitgewerkt, zodat je het
kunt beoordelen. Veel andere partijen
zijn vager. De PvdA, het CDA en D66
melden allemaal stoer dat “van migranten verwacht mag worden dat ze de taal
leren”, maar niet wat er gaat gebeuren
als die mensen onverhoopt niet aan de
verwachtingen voldoen.
Een tamelijk opmerkelijk geluid over
dit onderwerp komt van de SP. Die partij werd zo’n twintig jaar geleden nog
beschuldigd van racisme toen ze voorstelde migranten strengere taaleisen op
te leggen. Nu dat door andere partijen
is overgenomen, zwijgt de SP bijna helemaal over taalkwesties in haar programma, op één punt na: in een bijzin
verklaart de partij zich tegen “het toelaten van grove taal tegen migranten”.


Ta al en  E n g el s

Voor het overige is het assortiment
standpunten over taalzaken van de Nederlandse politiek een ratjetoe. Daarbij
valt op dat men onder ‘taal’ eigenlijk alleen het Nederlands verstaat. Neem alleen al deze zin van D66, die suggereert
dat Engels geen taal is:
Bij doorstroom naar het HBO, voor
D66 een van de specialisaties, worden aanvullende eisen op het gebied
van taal, rekenen en Engels gesteld.
Wat doen we met de vele talen die ons
land rijk is – van het Nedersaksisch via
de Nederlandse Gebarentaal tot en met
het Sranantongo? Is het geen probleem
dat Nederlandse scholieren steeds minder belangstelling hebben om vreemde
talen te leren, zelfs als die talen economisch en cultureel voor ons van belang
zijn, zoals het Duits en het Italiaans?
Het maakt de politiek niet uit.
Behalve bij D66 komt het Engels
alleen nog voor in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dat is in
het algemeen de partij met de uitvoerigste aandacht voor taalpolitieke vraagstukken en, of je het er nu mee eens
bent of niet, ook de enige die de moeite
lijkt te nemen af en toe een argument
voor een taalbeleidsmaatregel te formuleren. Bovendien is het programma van
de ChristenUnie met aanmerkelijk meer
zorg geschreven dan dat van andere
partijen – je slaat niet achterover van de
pregnante formuleringen, maar je kunt
in ieder geval volgen wat er staat.

Het is al lange tijd een van de strijdpunten van de ChristenUnie – en eerder
van een voorloper van die partij, het
GPV – om het Nederlands te laten opnemen in de grondwet. Dit bleef tot nu
toe zonder resultaat. Zowel het laatste
kabinet-Balkenende als het eerste
kabinet-Rutte viel voor ze hun voorstellen hadden kunnen uitwerken.




De Friese taal is – evenals het Nederlands – een Europees erkende taal en
beide verdienen erkenning in de Nederlandse grondwet. Talen en dialecten geven de inwoners handen en
voeten in de taal van hun hart. Wij
moedigen die ontwikkeling aan. De
overheid biedt ruimte aan de ontplooiing van die talen en dialecten.

i ro n i sc h

De ChristenUnie blijft het desalniettemin
proberen en komt in dit programma met
een gedetailleerd voorstel:
De Nederlandse taal wordt grondwettelijk verankerd. Naast opname van
Fries in de grondwet, wordt de decentralisatie van het Friese taalonderwijs
in bevoegdheid en middelen (…)
doorgevoerd. Aan de overige talen in
het Koninkrijk, Papiaments en Engels,
wordt in het Caribisch deel van Nederland op gelijke wijze recht gedaan.
Inderdaad is sinds de Nederlandse Antillen zijn opgeheven en enkele eilanden
als gemeenten aan Nederland zijn toegevoegd, een ingewikkelde situatie ontstaan voor voorvechters van opname van
het Nederlands in de grondwet. Op de
Benedenwindse Eilanden is het Papiaments een belangrijke bestuurstaal,
waarvan de positie ongeveer gelijk is
aan die van het Fries. Op de Bovenwindse Eilanden geldt hetzelfde voor
het Engels. Daar komt nog bij dat veel
Papiaments- en Engelstaligen veel minder goed Nederlands spreken dan de
Friezen en dus meer behoefte hebben
aan ondersteuning in de eigen taal.
Wanneer je dus een uitzonderingspositie voor het Fries wilt maken, moet
je eigenlijk ook voor die andere talen
iets regelen. Vooral in het geval van het
Engels is dat een beetje ironisch, omdat
die grondwetswijziging door de partij
vroeger wel gepresenteerd werd als een
wapen in de strijd tegen het oprukkende

H u t s p ot

Het CDA is overigens als enige andere
partij ook voor erkenning van het Nederlands in de grondwet, maar meldt
niet hoe dat dan precies met het Papiaments en het Engels moet. De passage
waarin de partij zich over deze kwestie
uitlaat, behoort bovendien tot de kreupelste van deze verkiezingscampagne:

De tweede zin van deze passage bevat
een dusdanige hutspot van lichaamsdelen dat met geen mogelijkheid te begrijpen is welke “ontwikkeling” er in de
derde zin precies aangemoedigd wordt.
De vierde zin sluit dan af met de nogal
loze oproep tot door de overheid geboden “ruimte aan ontplooiing”. (Nog
los daarvan is het strikt genomen niet
waar dat het Nederlands of het Fries
‘Europees erkend’ zijn; ze zijn hooguit
door Nederland in een Europees kader
erkend, allebei op een verschillende
manier.)


afrika ans

Echt grote aandacht voor een buitenlandse taal vinden we bij de PVV:
Het Afrikaans is nauw verwant met
het Nederlands. De taal, gesproken in
Zuid-Afrika en Namibië, wordt steeds
verder gemarginaliseerd. Nederland
komt op voor het Afrikaans en zijn
sprekers, bijvoorbeeld via de ambassades en de Taalunie.
Voor wie de politiek de afgelopen jaren
heeft gevolgd, is dit misschien onver-

Maar het schokkendst is toch wel de
liefdeloze manier waarop er bij alle
partijen met taal wordt omgesprongen.
Engels. De partij vindt het echter expliciet belangrijk om “de goede relatie
tussen de landen binnen het Koninkrijk”
in stand te houden en meent dat “respect voor de eigen taal, cultuur en tradities van de eilanden” daarvoor belangrijk is.

wacht: uitgerekend de PVV pleit ervoor
om overheidsgeld te steken in een cultureel project in een ontwikkelingsland.
Ook in andere programma’s kom je
soms uitspraken tegen waarvan je je
afvraagt wie ze daar geplaatst heeft en
waarom: zo wil het CDA dat de rechters 
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verplicht wordt zich “in begrijpelijke
taal” uit te drukken en meldt D66 uitdrukkelijk dat de publieke omroepen
zouden moeten gaan samenwerken op
het gebied van “vertaaldiensten”.
Er is overigens één zittende partij
met een verkiezingsprogramma waarin
het woord taal niet voorkomt. (Van de
SGP was het precieze programma nog
niet bekend toen dit artikel geschreven
werd.) Dat is de Partij voor de Dieren –
en omdat precies taal de mens van het
dier doet verschillen, is dat misschien
ook niet zo vreemd.
Maar het schokkendst is toch wel de
liefdeloze manier waarop er bij alle

partijen met taal wordt omgesprongen,
zelfs als men over taal praat. GroenLinks komt bijvoorbeeld met een potsierlijk rijmpje: “Aandacht voor de Nederlandse taal is cruciaal.” Het volgende
zinnetje van de PvdA is misschien wel
de duidelijkste illustratie:
Kinderopvang, schulden en taal
mogen niet verhinderen dat iemand
werkt.
Taal wordt hier dus gepresenteerd als
een hindernis, als iets wat het weleens
onmogelijk kan maken dat iemand
werkt – net zoiets als schulden. Het vat

de houding van de politiek tegenover
taal goed samen: taal is een probleem.
Natuurlijk kun je zeggen: maar dat
wordt hier niet bedoeld. De schrijver
wilde natuurlijk eigenlijk zeggen: ‘taalbarrières’, net zoals hij bedoelde ‘gebrek
aan kinderopvang’ toen hij schreef dat
“kinderopvang” soms verhindert dat iemand werkt. Maar als de strekking van
al die programma’s is dat taal belangrijk
is, waarom kan men dat dan niet wat
preciezer uitdrukken? Waarom laat men
de taal verhinderen dat zo’n programma

ook echt werkt?

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

Eetspreuk-gebed

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

Jacq Allewijn - Coevorden

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.

Swahili
Kilian Hekhuis - Amersfoort

M

arc van Oostendorp portretteert in
het artikel ‘Ieder mens heeft zijn eigen
organen’ in het meinummer van Onze Taal
de kleurrijke taalkundige Jac. van Ginneken.
In het artikel wordt gesuggereerd dat het
Swahili een toontaal is, maar deze taal is
echter juist als een van de weinige bantoe
talen géén toontaal (en daardoor relatief
makkelijk te leren voor Europeanen).

Lidwoord bij landnamen
Enno Noordhoff - Haarlem

D

e Taaladviesdienst gaat in de rubriek
‘Vraag en antwoord’ (Onze Taal juni) in
op de vraag wat beter is als landsaandui
ding: ‘Oekraïne’ of ‘de Oekraïne’. In dat
stukje wordt ook gemeld dat er “vrijwel
nooit een lidwoord” bij namen van landen
staat. Maar er zijn landen waar je niet aan
het gebruik van het lidwoord ontkomt, na
melijk wanneer de landsnaam een meer
voudsvorm is. De Bahama’s, de Comoren,
de Filipijnen, de Malediven, de Marshall226
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eilanden, de Salomonseilanden, de Seychel
len, de Verenigde Arabische Emiraten en
de Verenigde Staten zijn daar voorbeelden
van. En verder heb je namen als de Cen
traal-Afrikaanse Republiek en de SovjetUnie, waarin het zelfstandig naamwoord
een lidwoord afdwingt.

‘Sukkel die/dat je bent!’
Marco Clerinx - Sint-Lambrechtsherk (België)

P

eter-Arno Coppen gaat in zijn artikel
‘Sukkels dat jullie zijn!’ (Onze Taal juni)
in op het verschil tussen ‘Sukkel die je bent!’
en ‘Sukkel dat je bent!’ Als reactie op dit
interessante artikel het volgende: het Has
seltse dialect (Belgisch-Limburg) gebruikt
in plaats van het betrekkelijk voornaam
woord/voegwoord die/dat het (betrekkelij
ke) bijwoord moe (‘waar’). Dit moe wordt
dan nog meestal gevolgd door de toevoe
ging da, wat het sterke vermoeden doet
rijzen dat moe (da) in het onbewuste taal
vermogen van de Hasselaar als een voeg
woord gezien wordt. Voorbeeld: ‘Zíéverieër
moe (da) je doa lóép!’ (‘Zeveraar waar je
daar loopt!’).

I

n de juni-aflevering van de rubriek ‘Reacties’ geeft mevrouw M.J. van den Dorpel
een aanvulling op Jaap de Jongs eetspreu
keninventarisatie (‘Smakelijk!’, Onze Taal
april). Haar aanvulling bestaat uit twee ge
beden, waarvan het ene vóór en het ande
re ná het eten wordt uitgesproken. Ik her
inner me die gebeden uit mijn eigen jeugd
(al was het toen mijn opa die ze uitsprak).
Ik heb twee opmerkingen bij de versie
die mevrouw Van den Dorpel heeft ingestuurd. De tweede regel van het eerste
gebed luidt volgens haar “Spijs en drank
ons met het goed van uwe hand verkre
gen”, maar dat is onjuist. Het gaat hier
om werkwoorden en niet om zelfstandig
naamwoorden, dus het moet zijn ‘Spijs
en drenk ons (…)’.
Verder waren in mijn herinnering de
woorden aan het eind van de derde en de
vierde zin niet volledig, of beter gezegd:
ze werden niet volledig uitgesproken. Dus:
“(...) aan dit vergankelijk leven kleef” en
“(...) eindelijk eeuwig bij u leef”, in plaats
van het genoemde “(…) aan dit verganke
lijk leven kleve” en “(…) eindelijk eeuwig
bij u leve”.

Medeklinkerwoorden
Mari van Aggelen - Nuland

B

erthold van Maris schrijft in het april
nummer in zijn artikel ‘Kan de mede
klinker op eigen benen staan?’ over mede
klinkerwoorden, woorden die uit een enke
le medeklinker bestaan, zoals m (‘lekker’)
en t (als uitdrukking van ergernis). In het
juninummer publiceert hij een aanvulling

naar aanleiding van de lezersreacties die op
het eerste artikel waren binnengekomen.
De f, g, m, n, p, r, s, t en z blijken met enige
goede wil als eenletterwoord aangemerkt
te kunnen worden. In dit rijtje mis ik nog de
k. Die kan namelijk gebruikt worden als in
gehouden of onderdrukte vloek, bijvoor
beeld als iemand ‘K, k, k’ mompelt in plaats
van ‘Klote’ of ‘K*t’. Als mijn moeder soms
gefrustreerd achter de computer zit, omdat
hij niet doet wat ze wil, hoor ik het weleens
voorbijkomen.

Slot-en wordt slot-i

in fijn.” Ze hoort het vooral bij “jonge vrou
wen (18 tot 22 jaar)”, en ze veronderstelt dat
het óf uit het Engels komt (as in) óf een ver
korting is van ‘zoals in de betekenis’.
Een mooie toepassing hoorde ik een jaar
of tien geleden uit de mond van Roel Bentz
van den Berg, in een van zijn muziekpro
gramma’s op de VPRO-radio. Bentz wilde
op een niet al te directe manier duidelijk
maken dat een plaat zwaar overgeprodu
ceerd klonk, en zei: “De plaat is geprodu
ceerd door, als in ‘produced by’ …” – volgde
de naam van de producer. Bentz van den
Berg was toen overigens al veel ouder dan
22.

Felix van de Laar - Antwerpen

I

n het meinummer schrijft Marc van
Oostendorp over het verdwijnen van de
slot-n in onbeklemtoonde woordeinden
met een stomme e, oftewel sjwa (‘De laat
ste bastions van de slot-n’). Zo wordt rekenen tegenwoordig steeds vaker uitgespro
ken als ‘rekene’. Maar als we goed luisteren,
horen we nog twee andere dingen. Ten eer
ste, en Jo Daan beschreef dat al in 1998 in
Onze Taal, verandert de klank van de laatste
e ook vaak in een korte i, waarmee je dus
‘rekeni’ krijgt. Ten tweede blijken sommi
gen die laatste lettergreep op i juist met
nadruk uit te spreken, zoals voormalig
NOS-verslaggever Peter d’Hamecourt, oudpresident van De Nederlandsche Bank Nout
Wellink en de Vlaamse sportverslaggever
Frank Raes. Ook in het Frans lijken onbe
klemtoonde woordeinden op e en es steeds
meer nadruk te krijgen. En de simpele groet
bonjour klinkt bij moderne Fransen zelfs als
‘bô-zjoe-rû’, met een extra derde letter
greep voor meer nadruk.

Met iemand hebben
Dick Onrust - Castricum

I

n de mei-aflevering van de ingezonden
brievenrubriek ‘Reacties’ staan twee le
zersbrieven over hoe je zegt dat je verkering
met iemand hebt. Zo schrijft Herman Vogt
(1954) dat het in zijn tijd heel gewoon was
om dat aan te duiden met met iemand hebben, of met met iemand zijn. In mijn tijd (ik
ben van 1925) zeiden we (of schreven we
op een briefje aan een meisje uit de klas)
gewoon: “Ik heb jou, heb je mij ook?”

Als in
Aad van Westen - Pijnacker

E

line Grothe wijst in de rubriek ‘Gesigna
leerd’ van het februari/maartnummer
op het toenemende gebruik van de woor
den als in, in de betekenis ‘ik bedoel’. Een
voorbeeld dat ze noemt is “Dat is mooi, als

Engels in het Nederlands
J. van den Noort - Enschede

I

n haar artikel ‘Engelse leenwoorden revisi
ted. Hoeveel wordt het Nederlands ge
mixt met Engels?’, in het meinummer van
Onze Taal, komt Nicoline van der Sijs tot de
conclusie dat het wel meevalt met het ge
bruik van het Engels in het Nederlands.
Haar conclusie baseert ze op een “kleine
statistische exercitie”: ze vergelijkt de eer
ste vier pagina’s van NRC Handelsblad van
7 april 1994 met die van dezelfde krant van
7 maart 2012. Ze heeft de leenwoorden ge
teld in dit “‘gewoon’ alledaags taalgebruik”.
Zou mevrouw Van der Sijs dit ook eens wil
len doen bij andere uitingen van ‘gewoon’
alledaags taalgebruik, zoals Veronica Magazine of Spits? Als ze zich beperkt tot de taal
van de NRC, begeeft de telster zich op wel
erg veilig terrein.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken
dat haar geruststellende slotsom erg past
bij de al jaren bestaande ‘denksfeer’ van de
redactie van Onze Taal – een blad dat ik al
heel lang lees. Door dergelijke artikelen
raak ik evenwel steeds meer verwijderd van
dit voor het overige mooie en nuttige tijd
schrift.
Naschrift Nicoline van der Sijs
De heer Van den Noort lijkt ervan uit te
gaan dat NRC Handelsblad minder Engel
se leenwoorden gebruikt dan een tijd
schrift als Veronica Magazine. Het toeval
wil dat er recent onderzoek gedaan is
naar het voorkomen van Engelse woor
den in publieksbladen door Laura Elshof,
student Interculturele Communicatie
aan de universiteit van Tilburg. In haar
afstudeerscriptie Over the top? onder
zocht ze 34 tijdschriften, waaronder
Privé, Computer!Totaal, Girlz! en Playboy.
Ze selecteerde de tijdschriften op grond
van de verwachting dat het taalgebruik
in de kolommen een weerspiegeling zou
zijn van de spreektaal van de doelgroep.
Elshof kwam uit op een gemiddelde van

4% Engelse woorden, dus niet veel meer
dan het percentage dat ik had geteld in
NRC Handelsblad van 2012 (3,7%). Hierbij
dient aangetekend te worden dat die 4%
een gemiddelde is, en dat er inderdaad
wel tijdschriften waren die hoger scoor
den. Met name tijdschriften over onder
werpen die gepaard gaan met een sterk
op het Engels georiënteerd jargon (over
computers en games, bijvoorbeeld) ge
bruiken meer Engels. Verder bleek dat
voor het overgrote deel van de gebruik
te Engelse woorden (in alle onderzochte
tijdschriften) geen Nederlands equiva
lent voorhanden is, en dat reclames op
vallend veel meer Engels bevatten dan
redactionele tekst.
Als uw nieuwsgierigheid is geprik
keld, kunt u de pdf van de complete
scriptie van Laura Elshof bij de redactie
van Onze Taal opvragen.

Baas is boss
Aad van Westen - Pijnacker

A

af Brandt Corstius schreef in het april
nummer een leuke column over de
tegenwoordig erg hippe uitdrukking ‘Hij is
baas’ (of ‘Hij is koning’), die zoveel wil zeg
gen als: ‘Hij is geweldig.’ Volgens haar is
die ooit bedacht door een “corpsbal”.
Vanmiddag moest ik hieraan denken
toen ik een Amerikaans krantenknipsel uit
de jaren zestig las. Het is een ingezonden
brief van een zekere Debbie Smith, en er
staat boven: “Real Boss”. Ze schrijft over de
legendarische sixties-proto-garagepunk
band The Sonics, uit het noordwesten van
de Verenigde Staten: “I think they are the
greatest band around!”, en: “All of their
songs are real boss.”
Misschien is de corpsbal van Aaf Brandt
Corstius dus wel een Amerikaan (of een
Amerikaanse) uit de jaren zestig.
Los daarvan heeft deze Debbie Smith
trouwens gelijk: The Sonics zijn zwaar

baas, wat zeg ik: koning.

The Sonics uit de Verenigde Staten: “Real boss”.
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Nogal wat bekende Nederlanders en
Vlamingen hebben voor de klas ge
staan als leraar Nederlands. Verdwijnt
die leraar ooit uit hen? In de serie ‘Uit
de klas’ komen bekende oud-docenten
Nederlands aan het woord over hun tijd
voor de klas, en over hoe die doorwerkt
in hun huidige werk. Deze keer: schei
dend Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Mariëtte Baarda

“Kamerleden waren
mijn leerlingen niet”
Uit de klas [3]: Gerdi Verbeet

A

ls Gerdi Verbeet door het gangenstelsel van de Tweede Kamer loopt, heeft haar tred iets
koninklijks. Ze groet voorbijgangers, informeert kort naar hun welzijn. Het is
duidelijk dat ze al een tijdje meegaat in
politiek Den Haag. In 2001 begon ze als
Kamerlid voor de PvdA, vijf jaar later
werd ze Kamervoorzitter, een functie
waar ze deze maand een punt achter
zet.
Op haar kamer praten we even over
Jeroen Hennemans portret van Beatrix,
dat aan de muur hangt. Maar ineens
heeft het lang genoeg geduurd; als Kamervoorzitter is Verbeet zich bewust
van iedere minuut die weglekt. “Ga je
gang”, zegt ze kordaat. “Het uur is zó
voorbij.”
Hoe was de weg van lerares Nederlands op een mavo in de Amsterdamse Pijp naar Kamervoorzitter?
“Allereerst was er mijn fascinatie voor
taal. Als kind was ik dol op lezen, maar
nog liever verzon ik toneelstukjes. Ver228
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halen vertellen was in ons gezin belangrijk, misschien omdat we Amsterdammers waren. Van die ‘evergreens’, die
steeds mooier werden; de kabeljauw
van drie meter. Daarnaast had ik als
kind een sterke sensor voor dingen die
in mijn ogen niet klopten. Daar hield ik
mijn mond dan niet over. ‘Hoor eens,’
zei ik dan, ‘ik vind dat niet eerlijk’, of:
‘dat kan beter.’ Al snel ging men mij dan
vragen: ‘Zou je ons niet willen helpen
om het op te lossen?’”


L e er l i n g e nr a a d

“Ik vond het ook altijd heerlijk om anderen te helpen, kan me niet anders
herinneren dan dat ik op de lagere
school tussen de middag de juffrouw
hielp met het extra uitleg geven aan de
kinderen. Een soort huiswerkbegeleiding, maar dan voor mijn eigen klasgenoten. Ik vond dat leuker dan buiten
spelen.”
Dat is wel bijzonder. Lesstof uitleggen
vereist toch een abstractievermogen

dat zich meestal pas later in je leven
ontwikkelt.
“Ik kwam uit een onderwijzersgezin en
was van jongs af aan gewend om mijn
moeder te helpen met nakijkwerk. Ik
mocht dan de correcties doen aan de
hand van voorbeeldbladen. Op de middelbare school beoordeelden we samen
de opstellen; we gaven dan beiden een
cijfer en het gemiddelde was het uiteindelijke cijfer voor het opstel. Voor mijn
vader, docent Frans, corrigeerde ik ook
altijd. Dat ik in het onderwijs zou belanden, was voor mij een uitgemaakte
zaak. Politiek vond ik als puber interessant, maar ik had geen idee hoe je daarin terecht zou moeten komen. Toch
raakte ik in mijn leven als vanzelf betrokken bij de organisaties om me heen:
op de middelbare school was ik lid van
de leerlingenraad, eerst als abactis, oftewel secretaris, later als praeses (‘voorzitter’); op de school van mijn kinderen
zat ik in de oudercommissie, en toen ik
een flatje betrok, richtte ik met andere

Foto: Iris Vetter

bewoners een vereniging van huurders
op. Die functies vloeiden voort uit het
eerdergenoemde oog voor verbetering.
En zo belandde ik via omwegen in 2001
voor de PvdA in de Tweede Kamer.”


Kapsel van  Gr aus

Ruim tien jaar hebt u hier rondgelopen, waarvan de laatste vijf jaar als
voorzitter. Waar moet een Kamervoorzitter vooral op letten?
“Dat hij op de bal speelt, niet op de
man. Toen ik een keer tegen Marijnissen
zei dat hij wat ‘langdradig’ was, was hij
daar boos over – en terecht. Een voorzitter moet in zo’n geval zoeken naar
objectievere instrumenten, bijvoorbeeld:
‘We moeten afronden, uw tijd is om.’
Een enkele keer maak ik een persoonlijker opmerking. Zo zei ik ooit iets minder vleiends over het kapsel van Dion
Graus.”
Verbeet doelt daarmee op het moment dat ze het PVV-Kamerlid per ongeluk aansprak met “mevrouw”, waarna
zich de volgende dialoog ontspon:
Graus: “Voorzitter. Ondanks mijn
lange haren wil ik ...”
Verbeet: “U staat niet op mijn lijstje,
vandaar. O ja, u staat er toch op.
Maar het mag best korter.”
Graus: “Mevrouw de voorzitter ...”
Verbeet: “Ik doel natuurlijk op de
lengte van uw inbreng!”
Graus: “Voorzitter. Ik wil graag een
van mijn ridderlijke kenmerken zo
laten, als u het niet erg vindt.”
Verbeet, terugblikkend: “Dat was natuurlijk vrij onschuldig. Toch moet je
daarmee uitkijken. Je plukt dan toch
bloemen langs het ravijn.”
Is dat de gewetensvolle lerares in u?
“Die vergelijking ligt voor de hand,
maar dat gaat ’m toch niet worden.
Niet-leraren op de voorzittersstoel doen
hetzelfde als wat ik deed. Mijn leservaring hielp misschien om overzicht
te houden, maar daarmee is ook alles
gezegd. De Kamerleden waren mijn
leerlingen niet, ik had geen gezagsrelatie met hen. Ik was de ‘primus inter
pares’; ik had dezelfde rechten als iedereen, maar een iets ander takenpakket.
Ik voerde de afspraken uit die door de
meerderheid gemaakt waren.”
Welke ervaringen nam u mee uit uw
docentschap?
“Ik snap dat men graag zulke verbanden
legt, maar het werk als Kamervoorzitter
is toch wezenlijk anders. Weliswaar ben
ik bij wijze van spreken ‘achter in de
klas’ opgegroeid, en is het onderwijs in
die zin mijn biotoop – maar uiteindelijk

heb ik maar vier jaar daadwerkelijk lesgegeven. Bij vrouwen zijn de mensen
nogal eens geneigd in clichés te denken:
de secretaresserol, de lerarenrol, de
‘pleegzusterbloedwijn-rol’. In de klas
was ik leidend, hier probeerde ik het
democratisch proces volop de ruimte
te geven.”


B itc h

Enkele langgerekte belsignalen doorsnijden Verbeets betoog. Ze lijkt het
niet op te merken.
Wat horen we nu eigenlijk?
“Bellen die aankondigen dat een debat

“Je moet voortdurend beseffen dat taal
subjectief is, en dat je er niet bent om
anderen je eigen norm op te leggen. De
kiezer kiest niet alleen voor Kamerleden
of partijen, hij kiest ook voor de manier
waarop ze een bepaald gedachtengoed
vertolken.”
Zijn er woorden waar partijen het
monopolie op hebben?
“Rentmeesterschap is een typische CDAuitdrukking. Of subsidiariteit: alles wat
gezinnen zelf kunnen, niet aan de gemeente overlaten, gemeentelijke zaken
niet op het bordje leggen van de provinciale overheid, enzovoort. Begrippen als

“Je moet voortdurend beseffen dat taal
subjectief is, en dat je er niet bent om
anderen je eigen norm op te leggen.”
geschorst wordt of begint.” Dan, glimlachend: “Misschien dat die vaak gelegde
associatie met het leraarschap ook wel
te maken heeft met die bel die hier
steeds afgaat. Een interviewer merkte
ooit op: ‘Die bel is hier nog harder dan
op het schoolplein; blijkbaar hebben
Kamerleden forsere maatregelen nodig
dan pubers ...!’ Dat is dan vooral uw
eigen associatie, denk ik dan. Die bel
heeft hier een wezenlijk andere functie.”
In welke zin is uw taalgevoel van pas
gekomen bij het voorzitterschap?
“Ik leerde snel dat er niet zoiets bestond
als ‘goed’ of ‘fout’ taalgebruik. Hoe men
in de Kamer spreekt, is een afspiegeling
van de samenleving. De grens tussen
taalverruwing en taalvernieuwing is
daarbij vaag. Ter voorbereiding van dit
gesprek heb ik eens laten uitzoeken
welke politieke uitdrukkingen in de
Kamer de afgelopen honderd jaar van
karakter zijn veranderd. Dan blijkt dat
woorden die vroeger grof waren, normaal zijn geworden, en vice versa. Voor
de oorlog mocht je schijnvertoning gerust gebruiken, maar lag grappenmaker
gevoeliger. Leugenaar werd nu eens gedoogd, dán weer niet. Nonsens, slinks:
ook beladen woorden. En buiten de
Kamer: de uitdrukking bitch heeft de
laatste tijd een positieve bijklank gekregen, terwijl bijdehand – een woord dat
ik vroeger graag gebruikte voor iemand
die zijn mondje kon roeren – negatief is
geworden.”
Als voorzitter moet je dus een uitstekend taalgevoel hebben, wil je
kunnen beoordelen of uitspraken
geoorloofd zijn of binnen de context
passen.

tweedeling en verdelingsvraagstukken
komen meer voor in het linkerdeel van
de Kamer.”


Gr a p j e

Bent u streng als het om correct taalgebruik gaat?
“Mijn taalgevoel maakt me eerder terughoudend dan streng. In mijn studie
leerde ik al dat de keuze voor een bepaalde woordvolgorde, of dat je ‘op de
plaats’ of ‘in de plaats’ zegt, mede bepaald wordt door waar je geboren bent. 

Gerdi Verbeet
Gerardina Alida (Gerdi) Verbeet (18 april
1951, Amsterdam) studeerde na het
gymnasium enkele jaren sociale geo
grafie. Na een studieonderbreking van
een aantal jaar haalde ze in 1980 haar
mo-A-diploma Nederlands. In datzelfde
jaar nam ze een betrekking aan als
docent-examinator in het volwassenen
onderwijs, later kwam daar een baan
als docent Nederlands aan het Amster
damse Berlage Lyceum bij.
Vanaf 1984 vervulde Verbeet diverse
bestuurlijke en coördinerende functies,
alvorens eind 2001 aan te treden als
Tweede Kamerlid voor de PvdA. In
2006 begon haar loopbaan als Kamer
voorzitter. Hiervoor werd Verbeet in
2010 herkozen.
Samen met haar partner, oud-PvdAfractievoorzitter en ex-staatssecretaris
Wim Meijer, heeft ze zes kinderen en
zeven kleinkinderen.
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Go edg eb ek t

Wat was uw belangrijkste missie toen
u voor de klas stond?
“Mijn grootste zorg betrof de toenemende werkloosheid. Ik liet mijn leerlingen
daarom artikelen lezen waarin werkge230
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Foto: ANP / Pierre Crom

Ook zijn er gebieden in Nederland waar
men sneller tutoyeert. Waar ik wél
moeite mee kan hebben, is wanneer collega’s enkelvoudige onderwerpen voorzien van een meervoudig werkwoord, of
andersom, zoals in ‘De media is in rep
en roer!’ Vroeger werd zoiets in het stenogram verbeterd, tegenwoordig staat
alles op band.”
Hoe gaat dat met dingen die zich
sowieso niet in stenogrammen laten
vastleggen, zoals afwijkingen in de
uitspraak?
“O ja”, haakt Verbeet gretig in. “Die
vreemde klemtonen tegenwoordig! Eens
in de zoveel tijd verstuurde ik briefjes
met daarin opmerkingen als: ‘Kun je de
minister niet uitleggen dat het ‘parámeter’ en niet ‘párameter’ is, of ‘normáliter’ in plaats van ‘normalíter’?’ Toch
realiseer ik me dat als sommige Kamerleden te netjes zouden spreken, ze een
deel van hun achterban van zich zouden doen vervreemden.”
“Waar ik me ook bewust van was, is
het toenemend insluipen van Engelse
woorden in debatten. Ik zei daarom altijd consequent ‘schuine streep’ in plaats
van ‘slash’. De opmars van sms-taal
draagt daaraan bij: ‘ik bel je asap’, stond
laatst op mijn telefoonscherm. Ik moet
dan aan iemand gaan vragen wat dat
betekent. Waarop die persoon in hard
lachen uitbarst: ‘as soon as possible’
natuurlijk!”
Welke dingen zag u niet door de
vingers?
“Ik vond het onprettig wanneer men
elkaar in de Kamer te direct bejegent.
In de Kamer geldt de afspraak dat iedereen elkaar via de voorzitter aanspreekt,
een formule die helpt om het zakelijk
te houden. Als men zich daar niet aan
houdt, moet een voorzitter ingrijpen.
Zo heb ik dat ook altijd gedaan. Maar
ook als een debat naar mijn smaak op
een te hoge toon begon, deed ik dat.
Dan dacht ik: jongens, we moeten de
hele dag nog. Dat liet ik dan merken
door een grapje te maken, te zorgen dat
de sfeer goed blijft.”
Te denken valt daarbij aan die keer
dat Femke Halsema aan PVV’er Teun
van Dijck vroeg: “Wie zal u wassen als
u oud en hulpbehoevend bent?”, en Verbeet Van Dijck te hulp schoot toen hij
stilviel: “U hoeft niet letterlijk antwoord
te geven.”

Gerdi Verbeet overlegt in juni 2011 met de toenmalige fractievoorzitters.

vers vertelden dat ze sollicitatiebrieven
met spelfouten direct in de prullenbak
gooiden. Zo maakte ik duidelijk dat ik
niet voor mijn plezier op die d’s en t’s
stond te hameren. Ook liet ik hen reageren op vacatures. Op de mavo, die maar
vier jaar duurt, was het zaak de leerlingen zo veel mogelijk praktische vaardigheden aan te leren.”
Besteedde u aandacht aan literatuur?
“Omdat de meeste leerlingen van klas
drie thuis totaal geen leescultuur hadden, gaf ik ze kinderboeken te lezen van
Jan Terlouw en Annie M.G. Schmidt.
Zonder leesachtergrond kun je niet met
Mulisch beginnen. Een betere introductie tot de Nederlandse samenleving dan
Jip en Janneke bestaat er niet – prachtige, directe taal. Het lijkt simpel, maar
vergis je niet! Ondanks hun kleine, besloten wereld hebben Jip en Janneke
een verrassende kijk op allerlei complexe zaken.”
“Het was een enige school”, vervolgt
Verbeet, “zo midden in de Amsterdamse
Pijp. Voor die tijd een behoorlijk gemengde school; er waren kinderen uit
Zuidoost, vluchtelingenkinderen, de
eerste Turkse en Marokkaanse immigrantenkinderen en natuurlijk de kinderen van de marktlui op de Albert Cuyp.
Die waren enorm goedgebekt, konden
alles van André Hazes meezingen.”
Glimlachend: “Ik had een jongen in
de klas, Henny van Vegten [Verbeet
spelt de achternaam zorgvuldig – MB],
die kon eindeloos moppen tappen. Dat
kon behoorlijk vervelen, dus dacht ik:
eens kijken of hij zoiets een les lang kan
volhouden, met als achterliggend idee
dat hij dan wel snel door zijn voorraad
heen zou zijn. Die jongen bleek onuit-

puttelijk: de volgende dag had hij allemaal nieuwe moppen.”


Z ac ht e l a n d i n g

Veranderde het voorzitterschap u als
mens?
“Nou ...!”, lacht Verbeet. “Je merkt soms
dat je wereldbeeld enigszins vervormd
raakt van dit werk. Zo plan ik de eerste
week van mijn vakantie altijd vol met
afspraken, maar dan wel privé natuurlijk, opdat ik ‘een zachte landing’ kan
maken – gewend als ik ben om van afspraak naar afspraak te werken. Ook realiseerde ik me laatst dat ik het soms
raar kan vinden dat men buiten de Kamermuren zonder tussenkomst van een
voorzitter spreekt, zó normaal ben ik
het gaan vinden om in de derde persoon
met elkaar te praten.”
In het voorzitterschap kunt u eigenlijk een ideale combinatie van vaardigheden kwijt. Toch stopt u op 1 september.
“Bij iedere baan denk ik: dit is de mooiste baan die ik ooit gehad heb.”
Hebt u een nieuwe politieke functie
op het oog?
“Met het voorzitterschap wil ik graag
ook mijn politieke loopbaan beëindigen.”
U gaat weer voor de klas …
Lachend: “Dat zal wat zwaar worden,
fysiek. Al dat staan en lopen … Nee, ik
wil iets bestuurlijks doen. Het lijkt mij
zó heerlijk om eens voor één club te
kunnen werken, voor één ding te gaan
in plaats van de boel in het gareel te
houden. Daarbij moet het geweldig zijn
om, voor het eerst in mijn werkzame leven, eens niet in de schoolvakanties op
vakantie te gaan, maar op het moment

dat het mijn man en mij uitkomt.”

Taaladviesdienst
Afdoende/voldoende

?

Ik kom weleens het woord afdoende
tegen, bijvoorbeeld ‘De zaak is hiermee afdoende behandeld.’ Is dat iets
anders dan voldoende?

!

Ja. De betekenissen van afdoende en voldoende liggen dicht bij elkaar, maar afdoende heeft een betekenis die sterker sug
gereert dat iets afgerond is.
Met ‘De zaak is voldoende behandeld’
wordt uitgedrukt dat de behandeling naar
tevredenheid is, maar dat er desnoods nog
meer aandacht aan besteed zou kunnen
worden. ‘De zaak is afdoende behandeld’
houdt voor de meeste mensen in dat de
zaak afgedaan is, dat er geen woorden
meer aan vuil hoeven te worden gemaakt.
Je zou voldoende kunnen omschrijven als
‘tevredenstellend’ en afdoende als ‘overtui
gend, doorslaggevend’.

Enkelvoud of meervoud na geen

?

Waarom staat er in ‘Ik heb geen kinderen’ een meervoudig woord na
geen en in ‘Ik heb geen auto’ een enkelvoudig woord?

!

Na geen kan inderdaad zowel een enkel
voudig als een meervoudig zelfstandig
naamwoord volgen: ‘Mijn ouders hebben
geen computer’, ‘Deze winkel verkoopt
geen computers.’
De keuze voor enkelvoud of meervoud is
niet aan regels gebonden, maar heeft voor
al te maken met verwachtingspatronen. Als
je ervan uitgaat dat het gewoon is om één
computer te hebben, of één auto, zul je eer
der een enkelvoud gebruiken; woorden die
in een bepaalde situatie normaal gesproken
in het meervoud voorkomen – een winkel
verkoopt meerdere computers, de meeste
gezinnen hebben meer dan één kind –
staan ook na geen vaak in het meervoud.
Min of meer hetzelfde verschil treedt op
als in vergelijkbare zinnen het woord niet
wordt gebruikt: ‘Een computer hebben
mijn ouders niet’, ‘Computers verkoopt
deze winkel niet’, ‘Kinderen heb ik niet’,
‘Een auto heb ik niet.’

Vraag en antwoord
jectielen waarvan de baan tijdens de vlucht
geregeld kan worden.
Verwarrend genoeg is ook geleidewapen
in de grote Van Dale (2005) opgenomen,
als synoniem van geleid wapen. Weliswaar
zijn er meer samenstellingen met geleide,
zoals geleidehond en geleiderail (‘vangrail’),
maar daarin betekent geleide zoveel als
‘leidend(e)’ of ‘begeleidend(e)’, terwijl geleide( )wapens wapens zijn die geleid wór
den. Bovendien ligt in geleidehond en geleiderail de klemtoon op geleide, maar in de
combinatie met raket(ten) en wapen(s) juist
niet. Ook dat is een aanwijzing dat het geen
samengestelde (aaneengeschreven)
woordcombinatie is: de klemtoon ligt bij
niet-samengestelde combinaties nooit op
het eerste woord.
Als geleidewapen al geen fout is van Van
Dale, dan is het toch op zijn minst een uit
zondering. En vanwege de overeenkomst
met termen als geleide raketten en geleide
projectielen is geleide wapens het best te
verdedigen.

Lidwoord bij tijdschriftnamen

?

Het woord panorama is een hetwoord. Waarom zeggen we dan toch
‘de Panorama’ als het over het tijdschrift
gaat?

!

Namen van tijdschriften zijn in de praktijk
bijna altijd de-woorden, ook al is het kern
woord van de naam een het-woord: ‘Heb
jij de nieuwe Panorama al gelezen?’, ‘Dat
stond in de vorige Vrij Nederland’, ‘Waar ligt
de Televizier nou weer?’ Hoe dat komt, is
niet helemaal duidelijk. Het heeft er in elk

geval mee te maken dat de naam een op
zichzelfstaand begrip is geworden en niet
meer wordt geassocieerd met het woord
dat eraan ten grondslag ligt.
Overigens gaat dit niet voor alle tijd
schriftnamen op. Als de kern van de naam
een het-woord is dat een synoniem is van
tijdschrift (zoals blad, weekblad of magazine), wordt vaak het gebruikt: ‘Heb jij het
Technisch Weekblad van vorige week nog?’,
‘Dat las ik in het onvolprezen Filosofie Magazine.’ Ook kompas kan met enige goede
wil als zo’n synoniem worden beschouwd;
daarom komt ‘het nieuwe TrosKompas’ veel
voor, naast ‘de nieuwe TrosKompas’.

Out of the box + denken

?

Wat is de juiste schrijfwijze van de
combinatie van out of the box en denken? En klopt het dat het in het Engels
eigenlijk outside the box is?

!

Als denken als werkwoord gebruikt is,
wordt de combinatie in losse woorden
geschreven: ‘We moeten out of the box
denken’, ‘Zouden ze niet geleerd hebben
out of the box te denken?’ Maar je kunt denken ook als zelfstandig naamwoord gebrui
ken, en dan komen er streepjes: ‘Bij onze
nieuwe klant is het out-of-the-box-denken
nog niet helemaal gemeengoed.’ Dat geldt
ook voor andere combinaties met een zelf
standig naamwoord, zoals out-of-the-boxbenadering en out-of-the-box-praktijk.
Het laatste streepje kan volgens de spel
lingregels ook achterwege blijven: out-ofthe-boxdenken, out-of-the-boxbenadering,
out-of-the-boxpraktijk, maar wie het duidelijker vindt om het streepje wel te schrijven,
is daar volgens alle spellinggidsen vrij in.
In het Engels is het inderdaad thinking
outside the box, maar in het Nederlands is
out of the box geheel ingeburgerd geraakt.
Die vorm is opgenomen in enkele Neder
landse naslagwerken, en outside the box niet.
Out of the box betekent ‘buiten de geijkte

denkkaders’, ‘anders dan gebruikelijk’.

Geleide( )wapens

?

Is het geleide wapens of geleidewapens
in een zin als ‘Vanaf deze schepen
kunnen geleide( )wapens worden afgeschoten’?

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1700 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).

!

De schrijfwijze geleide wapens ligt het
meest voor de hand. Er bestaan bijvoor
beeld ook ‘geleide raketten’ en ‘geleide
projectielen’. Het is de vakterm voor pro

Waarom is het ‘de’ en niet ‘het’ Panorama?
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v
In februari reikte het Prins Bernhard Cultuur
Fonds de prestigieuze Martinus Nijhoff Prijs uit,
voor de beste vertaler. Voor Onze Taal was dat
het startschot voor een serie van zes columns
over vertalen, om de maand geschreven door
een eerdere winnaar van de Nijhoff Prijs.

Vertaald

Geluk hebben is
ook een kunst
Philippe Noble

W

ie zoals ik vanuit het Nederlands naar een andere taal
vertaalt, krijgt te maken met
allerlei scheidsmuren en barrières. De
meeste worden door cultuurverschillen
opgeworpen, maar ook de taal, de Nederlandse taal, kan de vertaler lelijk parten spelen. Moet ik daarvan voorbeelden geven, dan dringen zich meteen
versregels bij mij op.
‘Hoezo verzen?’, vraagt de welingelichte lezer die over mijn schouder
meekijkt. ‘U bent toch een prozavertaler?’
‘Dat klopt, maar in de loop van bijna
veertig jaar heb ik ook heel wat gedichtenvertalingen in elkaar geknutseld.’
‘Maar,’ werpt de lezer opnieuw tegen,
‘u bent zelf geen dichter, en is het niet
zo dat alleen een dichter een gedicht
kan vertalen?’
‘Dat wordt er gezegd, ja. Maar daar
verbaas ik me altijd over: men eist toch
ook niet van vertalers van verhalend
proza dat ze zelf als meesterproef een
roman schrijven?’
‘Maar meneer! Weet u dan niet dat
proza en poëzie wezenlijk van elkaar
verschillen, en dus van de vertaler totaal
verschillende vaardigheden vereisen?’
‘Dit geloof ik nu juist helemaal niet.
Ook bij goed literair proza spelen beeldend taalgebruik, woordvolgorde, ritme
en klank een rol. Ze beïnvloeden de leeservaring en dragen daarmee bij tot de
betekenisvorming. Een gewetensvolle
prozavertaler moet dus altijd oog hebben voor de zogenoemde ‘vorm’, en deze
zo veel mogelijk trachten over te brengen.’
‘Overdrijft u niet een beetje?’
‘Wilt u een voorbeeld? De bekende
openingszin van De uitvreter van Nescio
luidt: “Behalve den man, die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa
vond, heb ik nooit een wonderlijker
kerel gekend dan den uitvreter.” Hoort
u het? Hier is over klank en plaats van
elk woord nagedacht.’
‘Kan zijn. Maar dit blijft de aanzet tot
een verhaal: in een gedicht komen zulke
zinnen niet voor.’
232
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‘O nee? En wat denkt u van “Ik ging
naar Bommel om de brug te zien”?
Poëzie is nooit een zuiver samenspel
van beeld en klank. Ook in het meest
hedendaagse gedicht is een verhaal of
een betoog aanwezig, zij het meestal
broksgewijs en verdoezeld; er zijn volzinnen met hun syntaxis, ook al ontbreken punten en komma’s.’
‘Als ik u mag geloven is er dus geen
verschil met proza?’
‘Jawel, bij poëzie treedt altijd ‘verdichting’ op – sorry, ik kon het niet laten –,
alle mogelijkheden van de taal worden
systematischer beproefd, en dat in een
beknopter geheel, zodat een context, dit
eeuwige houvast van de lezer, meestal
ontbreekt. En daar loert het gevaar:
polysemie, dubbelzinnigheid, woordenspel.’
‘Een voorbeeld, graag!’
‘Kijk, van Slauerhoff: “Ik voel me van
binnen bederven, / Nu weet ik waaraan
ik zal sterven / Aan de oevers van de
Taag.” Hierover schreef Cees Nooteboom ooit: “Alleen in het Nederlands
kun je zowel aan de kanker als aan de
Taag sterven.” En inderdaad, als ik het
in het Frans probeer, kom ik tot iets hopeloos omslachtigs: ‘Je sais maintenant
d’où la mort va venir’, wat zowel ‘waarvandaan’ als ‘waardoor de dood zal komen’ betekent.’

‘Maar dat is toch niet hetzelfde als de
oorspronkelijke tekst!’
‘Nee, maar dat is een vertaling ook
nooit … Een vertaler is een knutselaar,
dat zei ik al. En of zijn knutselwerk
blijft staan of in elkaar dondert, hangt
ook grotendeels van geluk af. Miriam
Van hee schreef in De bramenpluk een
gedicht over het woordje er. Dat gaat
zo: “er is niets, tenzij een begin, / een
kleine boot in de ochtend / en er, dat is
de plek niet alleen / maar ook de herinnering / en het verlangen, er is / een
haperend, hunkerend woord / dat rimpels maakt in de taal (…)”. Hoe korter
het woord, hoe groter het probleem.
Maar geloof het of niet, met de Franse
woorden y, il y a of y est komt men al
een heel eind. Geluk hebben is ook een

kunst.’

Nijhoff Prijs 1981
Philippe Noble (1949) won in 1981 de
Martinus Nijhoff Prijs voor zijn Franse
vertaling van Het land van herkomst van
E. du Perron. Noble vertaalde verder
werk van onder anderen J. Bernlef,
Anne Frank, Arnon Grunberg, Etty Hil
lesum, Harry Mulisch, Multatuli, Cees
Nooteboom, E. du Perron, P.F. Thomése
en Leon de Winter.

(advertentie)

dé Taalkalender 2013 van Onze Taal
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al 20 jaar een bestseller

Zie de rubriek ‘Aanbiedingen voor lezers’, blz. 244.

Iktionaire

De wasstraat

D

e metafoor is als water. Als je cijfers ziet van hoeveel water de moderne mens per dag gebruikt, schrik je. Zó veel? Als je iemand het
verschil tussen ‘gebruik’ en ‘verbruik’ moet uitleggen: daar zit het.
Probeer vijf minuten over een willekeurig onderwerp te praten zonder een
metafoor te gebruiken. Kan niet. In hun adembenemende Metaphors We Live By
lieten Mark Johnson en George Lakoff zien dat ook ‘gewone’ mededelingen vol
beeldspraak zitten. Praat je ‘over’ je fiets? ‘Onder’ het eten? Nee, je spreekt gedurende de maaltijd en het hoofdonderwerp is je fiets. Pardon, het belángrijkste onderwerp, een onderwerp heeft immers geen hoofd. Is dat onderwerp dan
‘rijk’? Nee, niet echt, want het heeft geen geld. En dat ‘werpen’, wat heeft dat
ermee te maken? En wat wordt er eigenlijk ‘gemaakt’ in die laatste vraag?
Enzovoort. Wanneer zeggen we eigenlijk wél gewoon wat er aan de hand is?
Wat de mens van het dier onderscheidt, is zijn vermogen tot denken, zegt
men. Nee, de taal, beweren anderen. Het is de metafoor, zou ik willen zeggen,
waar taal en denken samenvallen.
Kijk naar het gedrag van nieuwe woorden. Ze zijn nog niet geboren of ze
bieden zich aan als metafoor. ‘Bijtanken’ en ‘de accu opladen’ om daarna weer
‘fris aan de knoppen te zitten’ – u kent ze. Ooit zal er een generatie zijn die
denkt dat wolken vernoemd zijn naar de ‘cloud’.
Ook de ‘wasstraat’ is nu verbeeldspraakt. Een groot bedrijf in de logistiek
haalt nieuwe medewerkers door ‘de oranje wasstraat’. De huiskleur van dat
bedrijf is oranje, vandaar, en het personeel moet ook in die kleur zijn, metaforisch gesproken. De oranje vérfstraat bedoelen ze eigenlijk, maar dat zal wel
te agressief klinken.
In Flow, een glossy over “inspiratie, inzichten en oplossingen”, gaat het over
stelletjes die ondanks crises en obstakels toch bij elkaar blijven. Een vrouw:
“Maarten begon mij weer te veroveren. De enorme spijt die hij liet zien, had ik
echt nodig. Ook dat hij het prettig vond om in therapie te zijn. Hij wilde echt
door de wasstraat.”
Natuurlijk, de ziel als auto. Voorsproeien, inschuimen en borstelen maar.
Dan afspoelen en droogblazen. Als nieuw komen we naar buiten. Niet vergeten
je antenne in te schuiven.
Met haar eeuwige trek in nieuwe taal had de politiek de figuurlijke wasstraat algauw ontdekt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gebruikte
hem onlangs tijdens een lezing voor studenten aan de universiteit van Groningen. Het strafrechtsysteem moet efficiënter, meent de minister, de verdachte
moet niet opeenvolgend te maken krijgen met politie, justitie, reclassering en
jeugdzorg, “maar gelijktijdig, net als een auto in een wasstraat”. Opstelten
sprak van het ‘wasstraat-model’. Het strafrecht als wassing.
Oh, happy day, when Ivo washed my sins away!
De primeur was het niet; hij wordt al langer gebruikt, zie ik. Vooral bij de
overheid, voor een werkwijze waarbij verschillende diensten gelijktijdig samen
een probleem aanpakken, in plaats van één voor één.
De wasstraat-metafoor.
Voor sommigen is het al ABN: “Op 24 en 25 mei vond de wasstraat Een
Veiliger Openbaar Vervoer, een Veiliger Amsterdam plaats.”
“Aanleiding van de wasstraat was de reeds gestarte aanpak van onder andere het GVB.”
“Veel medewerkers van verschillende organisaties hebben hard gewerkt tijdens deze twee zomerse dagen om de wasstraat succesvol te laten verlopen!”
Het klinkt haast als een festiviteit. Een gezamenlijke poetsactie met bier en
barbecue na. O nee, het is waarschijnlijk toch een wasstraat à la Ivo. Er is sprake van taakstraffen en processen-verbaal. Onder andere voor “spoorlopen”.
Spoorlopen – ik denk dat dat ook een metafoor is. En anders wordt dat het
wel.

t

Toen in ...
september 2001

11 september
Redactie Onze Taal

G

een twijfel mogelijk: een
van de belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw is
11 september– of in het Engels: ‘nine
eleven’. Dat bevestigen ook de diverse
ranglijstjes, onder meer dat van de
American Dialect Society. Die zette 9/11
op de derde plaats van ‘decenniumwoorden’, na Google en blog.
De Amerikaanse taalkundige Geoff
Nunberg verbaasde zich er vorig jaar
over dat 9/11 de enige term is die we
blijvend hebben overgehouden aan de
aanslagen op het WTC en het Pentagon. Van retorische vondsten die direct
in het kielzog van de aanslagen volgden, zoals de as van het kwaad, is nauwelijks nog iets vernomen sinds Obama
het Witte Huis heeft betreden. Een
schamele oogst, meent Nunberg, één
zo’n term voor zulke ingrijpende gebeurtenissen.
Wat Nunberg niet noemt, maar ook
opvalt: dat uitgerekend een datum de
term is geworden voor alles wat er op
die dag voor verschrikkelijks gebeurde.
Dat is zeldzaam. Meestal worden rampen genoemd naar de gebieden waar
ze plaatsvinden: ‘Na Volendam veranderden de regels’, ‘Fukushima drukte
ons met de neus op de feiten’, enz.
Waarom bij 9/11 dan gekozen voor de
datum? Is het omdat data – die minder
voorhanden zijn dan plaatsen in de
wereld – gereserveerd worden voor gebeurtenissen die sterk ervaren worden
als een keerpunt in de geschiedenis?
11 september als scharnierpunt op de
tijdbalk?
Als dat inderdaad zo is, dan voelt
niet iedereen dat kennelijk altijd hetzelfde aan. Sommige Nederlanders
spreken nog vol ontzetting over ‘6 mei’,
terwijl anderen nauwelijks nog het
verband leggen met de moord op Pim
Fortuyn. En twee jaar geleden vond in
een jongerencentrum in Amsterdam de
“herdenking van 11 september” plaats –
niet voor ‘nine eleven’, maar voor
‘11 de Septiembre’: de Chileense gemeenschap stond die dag stil bij de
staatsgreep die in 1973 Pinochet aan

de macht bracht.

Jan Kuitenbrouwer
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Dialecten en streektalen worden van
alle kanten beschermd en gekoesterd,
maar intussen spreekt bijna geen mens
die toch nog echt, in het dagelijks
leven? Dit najaar is er een serie op tv
die dit idee uitvoerig weerspreekt.
Negen min of meer bekende Nederlanders laten dan zien en horen wat
hun dialect voor hen betekent.

Kees van der Zwan

Twan Huys in een aflevering van Dat is andere taal! Naast hem zijn vader en presentator Johan Overdevest.

“Mijn dialect is mijn moedertaal”
Nieuwe tv-serie over dialectsprekers

H

et tv-scherm toont een presentatiedesk, gehuld in een
blauwe waas. Meteen verschijnt er een grote letter N, en tijdens
de klanken van de begintune komt dan
de presentator scherp in beeld: Twan
Huys. Dit is, met andere woorden, het
actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Of
toch niet? Twan Huys begint zó:
Gojen aovend en welkóm beej ein
unieke oetzending van Nietsoor, want
Nietsoor is vanaovend veur ’t iers
in zien bestaon op d’n antenne in
’t Venloos dialect, in ’t kader van
’t programma Det is andere taol!
Huys spreekt hier de taal waarmee hij is
opgegroeid: een mengvorm van dialecten uit de plaatsen Grubbenvorst, HoutBlerick, Sevenum en Horst, in de omgeving van Venlo. We kijken naar het begin van de derde aflevering van Dat is
andere taal!, een achtdelige tv-serie over
dialectsprekers die de NTR dit najaar
wekelijks zal uitzenden. Presentator
Johan Overdevest reist in elke aflevering
door Nederland en ontmoet min of
meer bekende Nederlanders voor wie
het dialect een alledaagse realiteit is. Zo
234
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staat in de eerste aflevering (maandag
3 september, 19.25 uur, Nederland 2)
Herman Finkers centraal, cabaretier en
spreker van het Twents. Hij heeft het
vooral over de toekomst van dialecten
en streektalen. In de andere afleveringen komen voetbaltrainer Foppe de
Haan aan het woord (over zijn geliefde
Fries), de Twentse politica Sabine Uitslag (over de rol van dialect in de zorg),
de Groningse zanger Arnold Veeman
(over integratie en dialect), SP-boegbeeld Jan Marijnissen (over zijn Brabants en de beeldvorming daaromheen), de Zeeuwse cabaretière Katinka
Polderman en de Achterhoekse zanger
Bennie Jolink (over emotie), en ten
slotte zanger Stef Bos (over dialect en
nostalgie).


B e sch a a f d e z ac ht e g

De aflevering met Twan Huys gaat grotendeels over het thema ‘carrière’. Heeft
zijn onmiskenbare Limburgse zachte g
hem belemmerd in zijn loopbaan? “Ik
heb destijds wel even gedacht dat ik in
Hilversum misschien niet aan de bak
zou komen vanwege mijn dialect, mijn
toonhoogte en mijn zachte g, maar ik
was de enige die dat dacht. Niemand

heeft daar ooit een probleem van gemaakt.” Vooral toen hij begon als presentator verbaasde hij zich hierover,
bijvoorbeeld nadat hij door de Amsterdamse radiozender AT5 was aangenomen om daar als dienstweigeraar zijn
vervangende dienstplicht te vervullen.
Hij maakte zich toen ook nog steeds
wel zorgen om zijn uitspraak. “Ik wilde
graag in Hilversum terechtkomen en
daar hoorde ik mensen als Felix Meurders volkomen accentloos presenteren.
Ik dacht: ik moet ook die kant op.”
Hij meldde zich bij oud-NCRV-coryfee Judith Bosch, die al jaren coach is
voor aankomend tv-talent. Maar zij ging
– wederom tot Huys’ verbazing – helemaal niet schaven aan zijn Limburgse
tongval. Hij kreeg alleen les in presentatietechniek, meer was niet nodig,
aldus Judith Bosch. “Twans zachte g is
absoluut niet storend. Het maakt hem
bijzonder. Het is wat je zou kunnen
noemen een algemeen beschaafde zachte g.”


N eg ati e v e i n v lo e d

Volgens Gerbert Kraaykamp, hoogleraar
empirische sociologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, hebben veel an-

Foto: NTR

deren wél last van hun regionale accent.
“Uit mijn onderzoek blijkt dat er van
dialect spreken een vrij sterke negatieve
invloed uitgaat op iemands carrièrekansen. Dialectsprekers komen minder vaak
terecht in een leidinggevende functie,
worden minder vaak als manager aangesteld en zijn dus minder succesvol in
hun beroep. Dat komt doordat degenen
die beslissen over een promotie een bepaald beeld hebben van dialectsprekers:
dat ze wellicht minder intelligent zijn of
minder goed in het bedrijf passen. Maar
er is ook een bepaalde ‘zelfselectie’; het
komt voor dat dialectsprekers zich minder goed thuis voelen in een bedrijf
waar Standaardnederlands wordt gesproken.”
Dat dialectsprekers als dommer worden beschouwd, is volgens Kraaykamp
trouwens niet terecht. “Onderzoek laat
zien dat er bij lagereschoolleerlingen
geen verschil is tussen de Cito-scores
van kinderen die dialect spreken en de
scores van hen die dat niet doen. Zelf
hebben wij onderzoek gedaan naar volwassen Nederlanders; wij hebben hun
een zogenoemde woordherkenningstest
afgenomen, en ook uit die resultaten
blijkt geen verschil in ‘verbale intelligentie’ tussen de dialectspreker en de
niet-dialectspreker.”


D ialec t r enai ssan c e

Voor Twan Huys speelt zijn dialect intussen nog altijd een belangrijke rol.
“Mijn dialect is mijn moedertaal. Als ik
met mijn ouders spreek, dan is dat in
het dialect.” Voor de andere BN’ers in
de serie ligt dat in grote lijnen net zo.
Dat is wel opmerkelijk, want taalkundigen hebben al een tijdje geleden geconstateerd dat de dialecten in Nederland
zo’n beetje uitgestorven zijn, althans als
dagelijks communicatiemiddel. Tegelijk
zijn de dialecten op een andere manier
juist springlevend. Nog nooit was er zo
veel belangstelling voor dialecten als tegenwoordig (de serie Dat is andere taal!
getuigt daar ook weer van), en meer
dan ooit worden er liedjes, cabaretvoorstellingen en zelfs bijbelvertalingen in
dialect gemaakt. Ook de overheid koestert en beschermt diverse streektalen.
Zo werden het Nedersaksisch (gesproken in Oost-Nederland), het Limburgs
en het Fries in meer of mindere mate officieel erkend als regionale taal binnen
het Europees Handvest voor regionale
of minderheidstalen. Er is, kortom,
sprake van wat wel een ‘dialectrenaissance’ wordt genoemd.
Toch kun je er nog steeds niet onderuit dat het praktische belang van dialecten snel afneemt. Wat moet je in een

door mobiliteit en technologische vernieuwing steeds kleiner wordende wereld met talen die maar door een handjevol mensen worden begrepen? Het
kan dan niet anders dan dat de dialecten verdwijnen, en het aantal dialectsprekers enorm afneemt, zo klinkt het
al decennialang. Is dat ook het beeld
dat de serie oproept? Zijn de dialect
sprekende BN’ers die hier worden opgevoerd de laatsten der Mohikanen?

kenhuis in hartje Manhattan, New York.
Dat ging totaal onbewust.” Verder zal
Huys zijn kinderen niet in het Venloos
opvoeden. “Als je in Amsterdam woont,
is dat volkomen overbodig. Bovendien
groeien ze al tweetalig op, maar dan
letterlijk tweetalig: Nederlands en Engels. Dat lijkt me meer dan voldoende.” 
De achtdelige serie Dat is andere taal! wordt van
3 september tot en met 22 oktober wekelijks uit
gezonden op Nederland 2, om 19.25 uur. De serie



Sm s e n T w it t e r

Rien van den Berg, die aan de wieg
stond van Dat is andere taal!, denkt dat
de geportretteerden niet echt een uitzondering vormen. Van den Berg is
journalist bij het Nederlands Dagblad,
studeerde Nederlands en is al zijn leven
lang gefascineerd door dialecten. Ook
hij ziet dat de dialecten kopje-onder
dreigen te gaan, maar hij ziet ook iets
anders. Van den Berg: “Het dialect blijkt
ineens bruikbaar in nieuwe situaties.
Mathilde Jansen, die in 2010 aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde op het Amelander dialect, ontdekte dat jongeren op Ameland het dialect niet alleen als spreektaal gebruiken,
maar ook als ze sms’en en msn’en. Ander onderzoek leert dat ook jongeren
in Limburg hun sms- en msn-berichten
vrijmoedig doorspekken met dialect.
Voor de jongeren is het dialect dus
schrijftaal geworden. Interessant is een
Amerikaans onderzoek uit 2011, dat uitwees dat ook Twittertaal veel meer dialectische eigenaardigheden bevat dan
gewone schrijftaal. Van willekeurige
Amerikaanse twitteraars kon aan de
hand van hun taalgebruik de herkomst
tot op 300 mijl nauwkeurig worden
vastgesteld.”
Ook verder ziet Van den Berg tekenen van een weer opflakkerend dialectgebruik. “Vorig jaar bleek bijvoorbeeld
uit een peiling dat het aantal mensen
die Fries spreken en schrijven de laatste
vier jaar enigszins is toegenomen. Dialecten zijn al met al vele malen taaier
dan deskundigen ooit hebben gedacht.”
Hoe zou dat komen? Van den Berg wijst
op de toenemende globalisering: “Daardoor neemt de behoefte aan intimiteit
en eigenheid toe.”
Intimiteit en eigenheid: het zijn ook
precies de redenen waarom Twan Huys
nog altijd zijn dialect gebruikt. “Je
spreekt het met de mensen die je het
dierbaarst zijn. Op de belangrijkste momenten van het leven val je er meteen
op terug. Het eerste uur na de geboorte
van mijn zoon heb ik hem in het Limburgse dialect toegesproken, in een zie-

wordt op 28 oktober afgesloten met de registra
tie van een speciaal concert in de Oosterpoort in
Groningen (Nederland 2, 23.35 uur). Naar aanlei
ding van de serie verschijnt er bij Unieboek | Het
Spectrum een gelijknamige uitgave waarin Rien
van den Berg en Marc van Oostendorp de televi
siethema’s verder uitwerken. Het Meertens Insti
tuut heeft bij de serie een online ‘taaldetector’
ontwikkeld waarmee je kunt achterhalen welk
dialect bij je hoort. Voor meer informatie zie de
website www.datisanderetaal.nl.

Uw taalkennis
eens opfrissen?
Dit najaar geven de taaladviseurs van
Onze Taal weer taaltrainingen, waarmee
u uw beheersing van het Nederlands op
peil kunt brengen of houden.
Opfristraining taalregels
Spelling, leestekens en grammatica
• Rotterdam, zaterdag 6 oktober
• Eindhoven, woensdag 7 november
• Amsterdam, zaterdag 10 november
Training leestekens
Over de juiste toepassing van o.a.
komma’s en aanhalingstekens
• Rotterdam, woensdagochtend
17 oktober
Training grammatica
Over alledaagse grammaticale kwesties
• Rotterdam, woensdagmiddag
17 oktober
Training spelling
Over o.a. hoofdletters, koppeltekens en
werkwoorden
• Amsterdam, donderdag 15 november
Zie voor tijden, prijzen, locaties en
overige informatie www.onzetaal.nl/
taaltrainingen of bel 070 - 356 12 20.
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Fietsen in je eigen tempo
Ouderen aanspreken zonder ze zo te noemen

Illustratie: Hein de Kort

Deze maand bezoeken tienduizenden
ouderen weer de 50PlusBeurs in
Utrecht. Hoe maak je deze ‘plussers’
warm voor zaken die speciaal voor hen
bedoeld zijn zonder ze af te schrikken
door rechtstreeks naar hun leeftijd te
verwijzen? Over van alle gemakken voorzien, vochtinbrengend en andere talige
manieren om senioren te besluipen.

Frank Jansen (60)

E

en tijdje geleden, toen ik nog
onder de 60 was, viel mijn oog
op een advertentie van een
Duits kasteelhotel. Je kon er door een
sprookjesachtig landschap wandelen
naar het klooster Oybin, “dat u onder
andere ook met de Zittauer smalspoorbaan kunt bereiken”. Een aanlokkelijk
aanbod, maar waarom die nadruk op de
verschillende wegen naar dat klooster?
Pas enkele zinnen verder, over tuin- en
borduurwerktentoonstellingen en de
huur van nordicwalkingstokken, had ik
het door. De advertentie was voor ouderen, de wandeltocht waarschijnlijk alleen een prikkel tot weemoedig terugblikken, en het treintje een hele geruststelling.
Schrijven voor oudere lezers is lastig.
De adviesliteratuur erover is niet om
over naar huis te schrijven. Ouderen
hebben baat bij een wat grotere letter,
ja, dat had u vast zelf ook wel bedacht.
Maar over de echte moeilijkheden zeggen ze niks: hoe zorg je ervoor dat ouderen zich aangesproken voelen zonder
dat je ze met zoveel woorden zo noemt?
Hoe verwijs je naar hun leeftijd en de
gevolgen daarvan zonder het woord oud
te gebruiken? Want daardoor raak je
aan een taboe: de doelgroep mag een
dagje ouder zijn, maar ís helemaal niet
oud, hoogstens al wat langer jong.


Spelle tje

Natuurlijk hebben oudere mensen andere interesses en voorkeuren, die mede
bepaald worden door fysieke ontwikkelingen – maar deze laatste kun je dus
maar beter niet bij de naam noemen.
236
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Aan de andere kant: wie op grond daarvan al te enthousiast aan het omfloersen slaat, loopt het risico dat de ouderen niet begrijpen dat de tekst voor hen
bedoeld is. De oplossing is een gematigd verhulde aanpak die de 50-plusser
(kortweg ‘plusser’) net zo veel informatie en meer voldoening geeft.
Hoe het werkt, maakt een fragment
over een excursie naar een bergtop in
Noorwegen duidelijk. “Op de 1888 meter hoge top word je beloond met een
prachtig uitzicht (…)”, staat er, en een
lezer uit de grijze golf denkt dan: dat
wordt vanaf zeeniveau bijna twee kilometer omhoogklauteren. Totdat hij
leest: “Bekijk het op je gemak met een
kop koffie en natuurlijk warme Noorse
wafels”, want dan beseft hij: o, als die
Noren koffie en warme wafels tot daar
kunnen brengen, zal ze dat ook wel met
mij lukken.
De seniorengeheimtaal is een spelletje. De schrijver verstopt her en der in
zijn tekst senioriteitssignalen, die de ouderen er op hun gemak weer uit vissen.
Je ziet een dergelijke aanpak veel in
teksten over vakantie en gezondheid.


Rus ti e k g e n i e t e n

Wie de illustraties bij reisadvertenties
ziet, zou niet zeggen dat de gemiddelde
senior het wat kalmer aan doet. Je ziet

stellen – altijd stellen, nooit eenlingen –
extatisch lachend stoeien en over hekjes
springen. Maar als daaronder staat:
“fietsen of wandelen in je eigen tempo!”
(de cursiveringen in de citaten, ook die
verderop, zijn van mij – FJ), dan kunnen we dat beter niet opvatten als een
suggestie om wedstrijdjes te houden of
recordpogingen te doen. Het betekent:
‘U kunt zo langzaam fietsen als u wilt.’
Maar dat wordt dus nooit zo opgeschreven. Zelfs het woordje rustig in combinatie met lichamelijke actie is al te direct en bestempelend. De copywritersoplossing is om het idee van ‘rust’ meer
terloops aan te bieden. Dat kan door
het te verbinden aan het op zichzelf al
passievere genieten of aan een zelfstandig naamwoord: “geniet van de rust en
de landelijke omgeving”, “genieten van
het rustige landschap”. Je kunt ook een
woord gebruiken dat eigenlijk ‘landelijk’
betekent, maar qua vorm rust suggereert: “rustiek genieten”.
De grijsaard wil zich op de fiets dus
niet afpeigeren, ook niet in cognitief
opzicht: “Volg een van de mooie, eenvoudige fietsroutes”, adviseert een folder. “Met weinig hoogteverschil trap je
gemoedelijk door gezellige dorpjes en
rust je uit op een van de vele strandjes.”
En ziet u het senioriteitssignaal in het
volgende fragment? “Er zijn fietsroutes

uitgezet, met keuze uit het heuvelachtige
Rijk van Nijmegen of de vlakke omgeving langs de Maas.” De lezer krijgt de
keuze, maar het heuvelachtige in de eerste optie maakt de vlakke tweede wel
aantrekkelijker. Het kan nog rustiger,
met een elektrische fiets. Een folder
geeft een hint door aan het slot te vermelden dat er “voor de e-bikers oplaadpunten zijn”. Deze elektrische fietsen
zijn helemaal een uitkomst voor de ijdele grijzegolver. Uit een folder van een
fietsfabriek: “De eerste elektrische fiets
die eruitziet als een gewone fiets met
batterijen die onzichtbaar weggewerkt
zijn: zo fietst u gemakkelijk en snel met
stiekem een beetje hulp. En niemand
die het ziet!”


Van alle g em akke n vo o rz i e n

Zo’n kasteelhotel in Duitsland is voor
een pensionado natuurlijk aantrekkelijk.
Maar niet als je bed in een torenkamertje blijkt te staan en je daarvoor zeven
wenteltrappen moet bestijgen. Dan zou
je willen dat je een ‘comfortel’ geboekt
had. Vandaar dat in de folders wel een
foto prijkt van het kasteel, maar de
tekst eronder belooft: “U wordt gehuisvest in de comfortabele nieuwbouw annex.” Wat de grijze cellen zich daarbij
kunnen voorstellen, staat in een andere
folder: “moderne dependances, goed
toegankelijk en van alle gemakken voorzien, met een tweede badkamer”. In
deze contexten duiken nogal eens termen op als drempelloos, levensloopbestendig, op loopafstand en aangepast.
Een aanbieder van cruisereizen legt de
gewenste accenten zo: “Met een verblijf
op de klassieke MS Lofoten zal de sfeer
van vroeger zeker tot leven komen. Het
schip is van alle gemakken voorzien,
maar laat het eigen authentieke karakter intact. Het kleinere formaat zal ook
bijdragen aan de beleving van de klassieke zeetour.” Klassieke, sfeer van vroeger, authentieke karakter en nog een
keer klassieke zorgen voor de positieve
stemming. Maar daartussendoor kiert
de voor ouderen relevante informatie:
van alle gemakken voorzien betekent:
een eigen toilet en inloopdouche. En het
kleinere formaat wil zeggen: verdwalen
onmogelijk.


Fit en vita al

Behalve in reizen zijn plussers ook geïnteresseerd in medische kwesties. Want
wie een dagje ouder wordt, merkt dat
het lichaam niet meer in alle opzichten
vanzelf meewerkt. Gelukkig daagt er
medische hulp in de vorm van advertenties van pillendraaiers. Een enkele keer
draaien die er niet omheen: “Glucosa-

mine speciaal voor 50-plussers.” Maar in
de meeste reclames wordt de doelgroep
subtiel beslopen. Je kunt dat doen door
de ouderen te verstoppen in het middendeel van een opsomming, zoals de
volgende advertorial doet: “Lekker in je
lijf betekent voor iedereen iets anders.
De een wil graag een paar kilootjes
kwijt, de ander wil zich graag vitaal
voelen en voor weer een ander is een
gezonde stoelgang het belangrijkst.” Let
op het signaalwoord vitaal. In het volgende voorbeeld wordt het ouder worden in een bijzin voorgesteld als een
eventualiteit. “U wilt soepel blijven bewegen als u ouder wordt.” Hier is blijven het signaalwoord, net als in: “Soepel blijven bewegen, speelt een belangrijke rol in ons leven, zeker naarmate
we ouder worden.” De inclusieve westijl maakt hier een agogisch verantwoorde indruk. Deze stijl vinden we ook
in “Graag willen we een gezond en actief leven blijven leiden. Soms kunnen
we voor een fit en vitaal gevoel wel wat
extra ondersteuning gebruiken.” Dit
laatste voorbeeld is bovendien interessant door de verschillen in formulering
van doel en middelen. Het positieve
doel wordt ruim geschetst: gezond en
actief, fit en vitaal. Het middel wordt
juist als klein en ondergeschikt voorgesteld: wat extra ondersteuning.


N a so g e n e plo o i e n

Toch is het bewegen niet het grootste
probleem voor de oudere. Dat is zijn (of
laten we eerlijk zijn vooral: haar) huid.
Gelukkig weten de fabrikanten raad.
Een fabrikant prefereert de aanval en
commandeert brutaalweg: “Pak de tijd
en draai ’m terug … Reken af met rimpels, fijne lijntjes, pigmentvlekken, con-

productie (…). De huid wordt hierdoor
strakker en krijgt meer volume van binnenuit.” Er is zelfs een bedrijf dat belooft
dat de verzorging van zijn smeersels “tot
het DNA reiken”. Ik zou het niet durven
gebruiken. Veel te bang om als een kikvors uit de behandeling te komen.


g l a ds t r i j k e n d e su i k e r s

Maar ook de meeste huidmiddelen kiezen een indirectere aanpak. Ze reppen
van therapieën die blaken van levenslust: ze zijn “huidherstellend”, “huidversterkend”, “vochtinbrengend”, “collageenbevorderend” en “anti-aging”. Dat
komt door de “actieve ingrediënten”,
vaak met een exotische herkomst: “Braziliaanse murumuruboter maakt de huid
ongekend soepel”, “Het actieve ingrediënt Purple Bengle PFA doet – samen
met hydraterende ingrediënten als
botanische melk en karitéboter, en gladstrijkende suikers – al het verjongende
werk.”
Wat dat verjongende werk inhoudt,
lijkt een beetje tegenstrijdig. Aan de ene
kant verstevigen ze, wat leidt tot een
“strakkere huidcontour” en “meer veerkracht”. Aan de andere kant willen ze de
huid juist zachter maken: je krijgt “een
verbeterde huidtextuur” en “een zachte
volle huid”. In de volgende passage
wordt uitgelegd hoe een crème dat allebei doet: “Chanel’s Body excellence
firming and rejuvenating cream uit de
Précision lijn werkt anti-huidverouderend. Deze romige krachtpatser verstevigt, verzorgt en maakt zijdezacht.”
Geen wonder dat de tekstschrijver een
oxymoron (“romige krachtpatser”) in het
leven riep voor zo veel veelzijdigheid.
Waarom deze illusie als zouden er
middelen bestaan om iets tegelijk stevi-

“Deze romige krachtpatser verstevigt,
verzorgt en maakt zijdezacht.”
tourverslapping (…).” In andere advertenties vond ik ook nog: fronsrimpeltjes,
zorglijntjes, vouwen, nasogene plooien,
kraaienpootjes, bovenliprimpels en – horreur! – lachrimpeltjes. Een andere fabrikant kiest een zakelijke benadering: “Zo
rond je veertigste kan je huid wel wat
extra versteviging gebruiken.” Een derde bouwt een wetenschappelijk betoog
op: “In onze huidlagen bevinden zich 8
waardevolle natuurlijke ‘lifters’ die de
jeugdigheid van de huid versterken.
Vanaf uw 40ste vermindert de productie
van deze lifters. De stimulifttechnologie
van L’Oréal stimuleert de natuurlijke

ger en zachter te maken? Mijn vermoeden is dat dit manoeuvres zijn om het
woord rimpel zo veel mogelijk te vermijden. Wat die suikers gladstrijken, dat
zijn de rimpels. Wat opgevuld wordt bij
een “vollere” huid, zijn ook rimpels. En
de “jeugdige helderheid en glans”, die
het zekere resultaat zijn van een andere
huidbehandeling, zullen ook wel neerkomen op rimpelloosheid. Een doorgewinterde fifty-something doorziet dit
soort teksten onmiddellijk. Zo gauw
die in de spiegel enkele fijne lijntjes
bespeurt, spoedt ze zich naar de cosme
ticawinkel, in haar eigen tempo.
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Raarwoord

Klassewerk

Guus Middag behandelt opmerkelijke

In de klas zijn vaak mooie taalvondsten en

woorden, oud en nieuw.

grappige ontsporingen te horen en te lezen.

Zorb

Maandelijks komen ze langs in de rubriek

J.S. Jansen - Emmen

A

Aldaar

ls leraar Nederlands aan het Gemeente
lijk Lyceum Emmen gaf ik in de jaren
zestig eens een dictee in vwo-2, waarvan
de eerste zin ongeveer als volgt luidde: “De
regering heeft besloten dat de dijken hoger
moeten, en de zeegaten gedicht worden.”
Een meisje schreef dat laatste deel als:
“… en de zee gaat een gedicht worden.”

Luc Saver - leraar Nederlands en Engels, Spes
Nostra Heule, België

E

en paar jaar geleden gaf ik mijn leerlin
gen van het zesde jaar in de les Engels
de opdracht om aan de hand van internetsites een korte biografie te schrijven van
William Shakespeare. Groot was mijn verbazing toen de tekst van een leerling als
volgt begon: “Shakespeare was born in
Stratford-upon-Avon and died in Aldaar”.
Na wat speurwerk bleek dat de jongen de
informatie uit de Nederlandstalige Wikipedia wel erg letterlijk overgenomen had.
Daarin staat namelijk: “William Shake
speare (Stratford-upon-Avon, ± 23 april

Onbevlekte gevangenis
Anne-Heidi Meijer - docent Nederlands, Ichthus
College, Kampen

E

en leerling uit de eerste klas van het
vmbo had het bij de kerstviering over
“de onbevlekte gevangenis” van Maria. 

Taalpuzzel

Samenstelling: Rutger Kiezebrink
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e taalpuzzel van deze maand is een
woordzoeker, met als thema:
voorzetsels. Streep de genoemde
E
woorden horizontaal, verticaal
of diagonaal weg in het dia
M O
gram. De resterende letters
R N
vormen een toepasselijke
O T
uitdrukking; dat is de op
lossing.
R F a
Wilt u meedingen naar
U N C
de maandprijs, stuur deze
oplossing dan voor 10 sep
O H
tember naar puzzel@
C T
onzetaal.nl of naar RaamJ E
weg 1a, 2596 HL Den Haag
(o.v.v. ‘Taalpuzzel’).
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via klassewerk@onzetaal.nl.

Voorzetsels
RO
N
DOM
OMTRENT

Guus Middag

‘Klassewerk’. Bijdragen zijn van harte welkom

Voorzetsels

I

k kwam de zorb zomaar tegen in
het woordenboek. Een zorb is
een “bal waar een persoon
staande in past met daaromheen een
met lucht gevulde buitenbal die
dient om schokken te dempen, waarin men zich van hellingen laat afrollen”. Dit zijn de momenten waarop
je snapt waarom het beeldwoordenboek ooit is uitgevonden. Dus ging ik
gauw naar het grote beeldwoordenboek dat internet is. Daar vond ik
meteen honderden zorbs. Grote
doorzichtige plastic pretballen, waar
je lekker mee van een zachte glooiing af kunt rollen. Op alle foto’s
scheen de zon. Overal was het gras
groen. Iedereen lachte. Jongens en
meisjes. Zorbing is fun. De bakermat
is Nieuw-Zeeland, de voertaal is Engels. Door lichte oneffenheden kan
“rolling” soms overgaan in “bouncing”, las ik. Dat was het moment
waarop Aad en Tedje zich opeens
weer in mijn geheugen meldden.
Haagse Aad en zijn vriend Tedje
(van Es), twee typetjes van Kees van
Kooten en Wim de Bie, deden in 1978
al aan een vorm van zorbing: bouncing, op zijn Haags uitgesproken, als
‘bâhncing’. Ze vouwden zich op in
een oliedrum, lieten hun collega het
vat afsluiten en dan rolden ze, liefst
in een licht glooiend terrein, over de
weg – totdat het onbestuurbare vat
ergens tot stilstand kwam. Je zag
niks, en je kwam er geradbraakt weer
uit, maar toch was bouncing, althans
volgens de commentator, “een nieuwe manier om er in deze jachtige tijd
eens helemaal uit te zijn”. Natuurlijk
waren er altijd sensatiebeluste toeschouwers die hoopten, aldus Tedje,
“dat er eens een bâhncâh uit zijn
drum klettûht”, maar volgens hem
was het niet gevaarlijker dan schaken. Naast de “flat roll” waren er nog
de avontuurlijker disciplines “cross
bouncing” (over een natuurlijk bostraject) en “free jumping” (waarbij de
bouncer door zijn collega met een
grote zwaai door de lucht van een
hoge steile helling wordt geworpen).
Nu weten we wel wat ‘zorbing’ is.
‘Zorbing’ is bâhncûh voâh mietjûhs.

1564, gedoopt 26 april 1564 - aldaar, 23 april
OS 1616) was een Engels toneelschrijver,
dichter en acteur.”
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De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie spel
len, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld door spel
lenfabrikant Goliath. De winnaar van de puzzel uit
het juli/augustusnummer is Jan Fondse uit Tholen.
De oplossing was: 1 H; 2 ha; 3 ach; 4 cash; 5 schar;
6 schram; 7 chrisma; 8 charisma; 9 archaïsme;
10 anarchisme; 11 Americans; 12 narcisme; 13 racis
me; 14 cariës; 15 Aries; 16 Eris; 17 eis; 18 es; 19 E.

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Sien

“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.



O og appel

De zanger ziet zijn Sien graag, dat is
duidelijk. Hij spreekt het aan het slot
van het refrein nog één keer uit. “Je
bent mijn oogappel.” En daar laat hij
dan nog één keer de naam van het
meisje op volgen: “Sien”. Hermans heeft
er plezier in om de laatste twee woorden via een heel subtiel pauzetje in elkaar te laten overvloeien. De toch wat
verheven klinkende aanduiding oogappel (betekenis: ‘uitverkorene, liefste, lieveling’) gaat dan vanzelf over in de heel
wat minder verheven klinkende koosnaam appelsien. Alle hoofsheid is in één
klap verdwenen. Iedereen schiet even
in de lach. Sien is geen druifje of framboosje, Sien is een lekker stevige appelsien. Bijgedachte: Sien is wel een lekker
ding. Nog een bijgedachte: Sien is om
op te vreten.
Wat is Sien verder voor meisje? Ik
wist het niet. En ik weet het, nu ik de
rest van het lied ook beluisterd heb, nog
steeds niet helemaal. In het begin wordt
zij voorgesteld als een eenvoudig meisje: “Ze heet geen Lola, / ze draagt geen

stola, / maar wel een blauwe blouse
met witte ruitjes.” Maar dan komt er al
gauw iets boertigs bij, net als bij die appelsien. “Woont in de polder, / ze slaapt
op zolder, / daar doet ze alles op d’r
boerenfluitjes.” Er zijn verderop in het
lied nog meer aanwijzingen voor de
struisheid van onze Sien: “Die plattelandse / moet je zien dansen, / dan
zwaait ze driftig met haar rooie lokken.”
Als ze het op haar heupen krijgt, kan er
van alles gaan gebeuren: “Ze heeft dat
malse, / als ze gaat walsen, / dan gaat
het mannenhart holderdebolder.”


D i c h t er l i j k d eco r 

Toch zit er ook een gracieuze en dichterlijke kant aan haar. Je kunt Jacques
Perk en Hendrik Marsman voorbij horen
komen in deze kosmische regels: “Ze is
geboren / daar bij het koren, / onder
de sterren gaat ze weleens wandelen.”
Soms vang je een vleug van de klankpoëzie van Jan Engelman op: “Ze heeft
twee kleuren / als bellefleuren, / ze
geurt naar goudrenetten en amandelen.” En af en toe waait nog een flard
Herman Gorter aan: “Ze heeft dat verse
/ van rooie kersen.” Er komt hier een
hele land-en-tuinbouwcatalogus voorbij
(appelsien, bellefleur, goudrenet, kers,
koren, polder, platteland, boerenfluitjes),
maar hij is opgenomen in een dichterlijk decor. Ook de
woordkeus geeft op
veel plaatsen iets
lichts en lyrisch mee
aan de landelijke
ondergrond: “pure”
rijmt op “haute couture” en “allure” op
“van nature”. En net
als in het refrein veroorlooft de zanger
zich ook hier voor
het rijm en het ritme
af en toe een zuidelijk frivoliteitje. Let
op de lange u: “Ze
heeft dat robuuste, /
dat zelfbewuuste, /
en in d’r armen is het
eeuwig lente.”



G e e n o pma a k

Is Sien nu een engelachtige verschijning
of een plompe boerendeerne? Met zijn
zorgvuldige dictie en zijn Franse-chanson-toontje houdt Toon Hermans de
spanning er lang in, maar de goede verstaander weet het halverwege wel. Dit
is een van de complimenten die Sien
onderweg mag incasseren. “D’r volle
knieën / zijn melodieën.” Het klinkt
misschien zangerig, maar de mededeling is duidelijk. Samen met “dat
robuuste” en “dat pure” en die boerenfluitjes op die zolder in de polder rijst
hier het portret op van een potige boerenmeid die zich nergens wat van aantrekt. Geen opmaak, geen namaak. “Ze
heeft d’r hele handel van nature.” Dit
is geen intellectueel chanson over een
verdwaalde frêle Française, maar een
boertige inhaker en meezinger over
Sien en haar blozende voorkomen. Bij
het zien van Sien moet iedere dichter
vanzelf denken aan gezonde vruchten,
met gezonde ronde vormen, zoals de
appel en de appelsien. Ze liggen lekker
in de hand. Sien is een vrouw met alles
d’r op en d’r aan, dat ziet elke vrijgezel:
“Wat ze hebben moet dat heeft ze wel.” 

Foto: Frits Gerritsen

E

r is een lied waarvan ik alleen
maar het refrein ken. Maar dat
refrein zit dan ook goed in elkaar. Het is uit 1966 en het wordt gezongen door Toon Hermans. Hij richt
zich, mede namens “elke vrijgezel”, tot
een meisje met de naam Sien. Hij vindt
het leuk om haar naam te laten rijmen
op een werkwoord dat er in klank wel
erg veel op lijkt: “Sien, laat eens zien, /
Sien, laat eens zien, / Sien, laat eens
zien hoe mooi je bent.” Alle mannen
zien wel wat in deze Sien, en vooral in
haar verborgen schoonheid. Zij wordt
uitgenodigd om nog wat meer van zichzelf bloot te geven, in herhalingen van
die ene refreinregel en met kleine variaties, door van het wat staccato klinkende “Sien, laat eens zien” een wat dansender variant te maken. “Sien” krijgt
er een korte onbeklemtoonde lettergreep bij: “Sien” wordt “Siene”. Het
werkwoord dat zo leuk op “Sien” rijmde, past zich vanzelf aan en krijgt ook
zo’n korte lettergreep achter zich aan:
“Siene, laat eens ziene”. Het klinkt een
beetje kolderiek, maar het loopt lekker.
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Illustratie: Matthijs Sluiter

Iedereen zegt weleens iets onhandigs,
en de gevolgen kunnen pijnlijk zijn.
Maar sommige mensen overkomt dat
aan de lopende band, zonder dat ze het
zelf onmiddellijk in de gaten hebben.
Ze sukkelen met hun ‘pragmatiek’ –
een onderdeel van de taal waar pas
relatief laat belangstelling voor is
ontstaan.

Gaston Dorren

Wel goed in spreken,
niet in gesprekken
Taal- en spraakstoornissen [6]: pragmatische taalproblemen

“H

é, doe jij dat eens even
dicht”, is een correcte
Nederlandse zin. Het is
geen bijzondere schoonheid, maar uitstekend bruikbaar in tal van situaties.
Maar stel nu dat een conducteur van
middelbare leeftijd een coupé binnen
komt lopen en op milde toon tegen een
jeugdige reiziger zegt: “Goedemiddag,
mag ik uw plaatsbew...” Als je de aangesproken jongere op dát moment de
bovengenoemde zin hoort uitspreken,
stokt de adem je toch wel even in de
keel. Wat een toon slaat die jongen aan,
met dat ‘jij’ en een gebiedende wijs! En
wat valt hij de conducteur in de rede!
En trouwens, waar heeft hij het eigenlijk over? Wat zou er dicht moeten?
Het raam? De deur? Een tas?
240
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De reiziger – ik heb hem zelf verzonnen, dus ik ken hem van haver tot
gort – wil met zijn opmerking in feite
bereiken dat de conducteur een raampje iets verderop in de coupé zou sluiten, vanwege een hinderlijke tocht. In
die opzet slaagt hij niet: “Sluit u het zo
meteen zelf maar”, is de reactie, “en
mag ik even uw kaartje zien?”
De conducteur vindt waarschijnlijk
dat de reiziger zich enigszins misdroeg. Toch sprak de jongeman op
neutrale toon, zijn lichaam was ontspannen en hij ging conventioneel gekleed. Alleen in wat hij zei, druiste zijn
gedrag in tegen onze normen. Het was
zijn taal waarmee hij in de fout ging.
Hij maakte, anders gezegd, een taalfout.

Of niet? Het woord taalfout reserveren we doorgaans voor grammaticale
uitglijders (‘Hé, doen jij dat ...’), spelfouten (‘... eens even digt’) of verkeerde
woordkeus (‘... eens even toe’ – in feite
verouderd of regionaal). Ook een afwijkende uitspraak (‘dikt’ of ‘diecht’ in
plaats van ‘dicht’) dan wel intonatie
(bijvoorbeeld met een zinsaccent op
eens) zouden we misschien een taalfout
noemen.


W i e t eg e n w i e

Wat de reiziger zojuist deed, zouden we
eerder als een sociále miskleun aanduiden. Wat hij zei, was taalkundig wel,
maar maatschappelijk niet correct. Aan
de andere kant: de zin ‘taalkundig correct’ noemen, zou betekenen dat de

taalkunde niets te melden heeft over de
ínhoud van uitingen, hoe misplaatst die
ook zijn. En inderdaad, lange tijd had
ze dat ook niet. Tot diep in de achttiende eeuw dachten westerse taalkundigen
vooral na over de grammatica en woordenschat van westerse talen, en dan
nog vooral van de geschreven versie.
Begin negentiende eeuw brachten ze de
vergelijkende taalkunde tot bloei, die
zocht naar oude familiebanden tussen
talen. Aan het eind van die eeuw maakte de klankleer (fonologie) opgang in de
westerse wetenschap, zodat de gesproken taal eindelijk meer aandacht kreeg.
En halverwege de twintigste eeuw brak
in bredere kring het inzicht door dat er
behalve in de klankleer ook op andere
deelterreinen veel te winnen was met
het bestuderen van gesproken taal.
Maar nog steeds draaide alle onderzoek om de vórm van klanken, woorden
en zinnen. Taalkundige belangstelling
voor wat mensen in hun dagelijks leven
nou eigenlijk zeggen, en wat niet en
wanneer en waarom en wie tegen wie –
die belangstelling ontstond pas eind
jaren zeventig. Het onderzoeksterrein
kwam bekend te staan als ‘pragmatiek’.
Pragmatici (beoefenaars van de pragmatiek) zullen het woord taalfout niet
vaak spontaan gebruiken. Hooguit zullen ze desgevraagd beamen dat er iets
misging in de communicatie. Maar
strikt genomen kun je het best een taalfout noemen: een pragmátische taalfout. Immers, de reiziger had een doel
met zijn uitspraak (een eind maken aan
de koude luchtstroom door het raam)
en dat doel bereikte hij niet.


Wre vel

Een pragmatische taalfout is snel gemaakt. Door te joviale of te formele
woorden te kiezen. Door te veronderstellen dat de ander iets weet terwijl dat
niet zo is. Door in een verhaal een cruciaal detail over te slaan. Door per ongeluk het woord te nemen terwijl een
ander laat merken nog niet uitgesproken te zijn. Door een waarschijnlijk belangrijke, maar onbegrijpelijke opmerking van de ander te laten passeren in
plaats van naar de betekenis te vragen.
Door te feliciteren, condoleren, commanderen of zich te excuseren op een
toon die niet goed past bij de betekenis
van de woorden (zij het misschien wél
bij de ware gevoelens). Door zonder
overgang of duidelijke reden van onderwerp te veranderen. Door een verzoek
zó te formuleren dat het wordt afgewezen, zoals bij de treinpassagier. Enzovoort, enzovoort. In al deze gevallen is
sprake van falen: in plaats van heldere

communicatie en een prettige verstandhouding ontstaan er misverstanden of
wrevel zonder dat iemand daaropuit
was.
Iedereen zal zich af en toe op sommige van deze manieren vergalopperen.
Hoe vervelend ook, dat is normaal.
Maar sommige mensen maken dit soort
fouten zó vaak en hebben het zelf vaak
zó slecht door dat ze een probleem hebben: een pragmatisch taalprobleem.
En vaak is dat een symptoom van een
stoornis.


Ei g e n a ar d i g

“Pragmatische taalproblemen komen
veel voor bij mensen met psychische
aandoeningen, met name ADHD,
autisme of een primaire taalstoornis”,
zegt orthopedagoge Mieke Ketelaars.
“ADHD’ers hebben veel moeite met
zaken als hun beurt afwachten en de
beurt teruggeven. Ook praten ze vaak te
snel en springen van de hak op de tak.
Mensen met autisme hebben sowieso
pragmatische problemen: ze hebben
moeite om zich in anderen te verplaatsen. Dat maakt het voor hen lastig in te
schatten welke informatie de gesprekspartner nodig heeft en dus geven ze
vaak te veel of te weinig. Mensen met
een primaire taalstoornis hebben vaak
al zó veel moeite met het vinden van de
juiste woorden en het vormen van complete zinnen dat ze minder aandacht
overhouden voor wát ze willen zeggen,
met als gevolg dat ze ook pragmatische
fouten maken.” (Voor meer informatie
over deze primaire taalstoornis, zie het
juninummer van Onze Taal, p. 160.)
Daarnaast lijken er nog mensen te
zijn op wie geen duidelijke diagnose
van toepassing is en die toch pragmatische taalproblemen hebben. Voor hen is
de vakterm ‘pragmatische taalstoornis’
gemunt – al zijn informeel ook termen
als ‘sociale taalstoornis’ en ‘gespreksge-

ervan. “Het onderzoek daarnaar is nog
echt pionierswerk”, zegt ze. “Je komt uit
bij van die kinderen over wie leerkrachten zeggen dat ze ‘eigenaardig’ zijn, sociaal onhandig, maar bij wie een diagnose autisme of primaire taalstoornis
niet klopt. Er is nog veel onduidelijkheid over wat nu precies de symptomen
zijn, laat staan dat we al kunnen aanwijzen waar in de hersens het precies
misgaat of hoe het probleem ontstaat.
Het zou best kunnen dat je de pragmatische taalstoornis eigenlijk nog verder
zou moeten indelen, in verschillende
problemen, maar zover zijn we al helemaal niet. Ook hoeveel het voorkomt, is
moeilijk te zeggen. Een procent of zeven van de kinderen heeft moeite met
de pragmatiek van taal, maar dat is inclusief die andere drie groepen. En als
je na een eerste meting een aantal jaren
later opnieuw gaat meten, belanden
mensen soms in een andere categorie:
niet meer autistisch, maar met een
pragmatische stoornis, of omgekeerd.”


L e er l i n g vo lg s ys t e em

Wetenschappelijk onbevredigend, dat
spreekt. Maar intussen zíjn er onmiskenbaar kinderen met deze problemen,
en die kunnen niet wachten tot de deskundigen er helemaal uit zijn. Dus wat
te doen? Waar moeten vaders en moeders bijvoorbeeld op letten? Ketelaars:
“Wat ouders van deze kinderen vaak
opvalt, is de vreemde, moeilijke woordkeus van hun kind. Ook past hun nonverbale gedrag vaak niet zo goed bij
hun woorden; ze kijken de ander bijvoorbeeld weinig aan. Constant van de
hak op de tak springen, niet kunnen
wachten om het woord te nemen, heel
veel onbeleefde vragen stellen – het zijn
allemaal mogelijke signalen. Natuurlijk
moet iedereen in zijn jeugd gewoon
veel leren op dit gebied, dus het is normaal om een poosje onhandig te zijn en

“Constant van de hak op de tak springen,
heel veel onbeleefde vragen stellen – het
zijn mogelijke signalen.”
brek’ in omloop. In het nieuwe handboek van psychische aandoeningen
(DSM V), dat volgend jaar verwacht
wordt, lijkt het begrip ‘communicatiestoornis’ ongeveer dezelfde lading te
gaan dekken.
Ketelaars promoveerde twee jaar geleden op deze pragmatische taalstoornis, en met name op de herkenning

fouten te maken. Maar als kinderen
meerdere van deze symptomen gedurende langere tijd vertonen, dan moet je
je wel zorgen gaan maken, en al helemaal als ze sociaal buiten de boot beginnen te vallen. Veel van deze kinderen
zijn niet in staat vriendjes te maken,
omdat ze zich niet goed kunnen aanpassen. Ze trekken zich terug en raken ge- 
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 9
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Foto: Bart Samwel

nig variatie aanbrengt in zijn pragmatische taalgedrag: steeds hetzelfde compliment maken, bijvoorbeeld. De taaltherapie heeft als doel de woordenschat van het kind te versterken. Niet
door hem meer woorden te leren, want
het aantal is het probleem vaak niet,

Ondanks deskundige behandeling en
verstandig ouderschap is het sterk de
vraag of de taalstoornis zal overgaan.
Kinderen kunnen ermee leren omgaan,
maar makkelijk wordt de pragmatische
kant van taalgebruik voor hen nooit.
“Dat geldt eigenlijk voor alle spraak- en

“De taaltherapie heeft als doel de associaties
tussen woorden te versterken, zodat iemand
makkelijker op het geschiktste woord komt.”
maar door de associaties tussen die
woorden te versterken, zodat hij makkelijker op het woord komt dat in een
bepaalde situatie het geschiktst is.”
Mieke Ketelaars: pragmatische taalproblemen
opnemen in het leerlingvolgsysteem.

ïsoleerd of ze sláán er juist op – precies
de twee uitersten die je ook bij een primaire taalstoornis vaak ziet, overigens.”
Ouders en leerkrachten zijn vaak
nogal afwachtend, valt Ketelaars op,
zelfs als de symptomen duidelijk zijn.
“Ik geef ze gelijk dat ze er niet continu
bovenop springen als een kind even anders is, maar je moet een grens trekken.
Het zou mij heel goed lijken als in het
leerlingvolgsysteem op de basisschool
vragen werden opgenomen die pragmatische taalproblemen aan het licht kunnen brengen. We hebben nu genoeg
kennis om dat te kunnen doen.”




Leed

En de ouders zelf, wat kunnen die
doen? “Niet zo heel veel, vrees ik. Het
goede voorbeeld geven, natuurlijk, en
verder niet te veel op het probleem focussen. Vooral niet continu corrigeren.
Dat laatste is een grote valkuil, want
het leidt er vooral toe dat kinderen
gaan denken: ik kan het tóch niet goed
doen, en dan de moed verliezen. Geef
kinderen ruimte en tijd om zelf initiatieven te nemen en vul niet alles al
voor ze in. Probeer ze op een natuurlijke manier in situaties te brengen waarin ze hun pragmatische vaardigheden
kunnen oefenen – iets waar je als ouder eigenlijk sowieso al mee bezig
bent, maar in dit geval is het goed om
er nog een schepje bovenop te doen.”

taalstoornissen”, zegt Ketelaars. “Broddelen, dyslexie, noem maar op, het zijn
allemaal hardnekkige problemen. Daarom spreken we tenslotte ook van ‘stoornissen’.”
De omgang met anderen blijft dus
altijd enigszins een zwak punt, met als
gevolg dat veel mensen met deze stoornis zich terugtrekken uit sociale contacten. Ditzelfde geldt ook voor veel mensen met autisme, die immers ook problemen hebben met de pragmatiek,
maar zoals Ketelaars opmerkt: “Een verschil is wel dat, in ieder geval bij een
deel van de mensen met autisme, de behóéfte aan contact ook minder is. Mensen met een pragmatische taalstoornis
willen wel graag met anderen praten.
Maar ze missen de vaardigheid.”
Wel willen, maar niet kunnen en dat
ook niet kunnen delen: de pragmatische
taalstoornis is een eenzame vorm van

leed.		

Surrog a at va ar d i g he i d

Goed, de symptomen zijn geconstateerd, tijd om er een deskundige bij te
halen. Wat kan die? “Die zal allerlei mogelijkheden bekijken: is het een algehele ontwikkelingsstoornis, een vorm van
autisme, ADHD, een primaire of pragmatische taalstoornis? In dat laatste
geval zal het kind een combinatie van
twee, soms drie soorten therapie krijgen: sociale gedragstherapie, taaltherapie en eventueel een neuropsychologische aanpak om geheugen en concentratie te versterken. In het sociale deel
zal hij technieken aanleren, bijvoorbeeld hoe je een conversatie vormgeeft,
hoe je een telefoongesprek voert, maar
ook hoe je in de gaten houdt of de ander genoeg informatie heeft om jou te
begrijpen.”
“Dat is lastig, want ik denk dat je niet
echt kunt leren om je in een ander te
verplaatsen; het blijft een beetje een
surrogaatvaardigheid. Zo’n ‘trucje’ blijft
vaak merkbaar, doordat zo iemand wei242
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‘Wat een lelijke oorbellen heb jij!’
“Iemand met pragmatische taalproblemen interviewen – ik raad het u echt af”, zegt
Marjan de Reus, begeleider van mensen met autisme en aanverwante stoornissen. “Het
is heel leuk om met zo iemand te praten, maar het vraagt nogal wat ervaring om dat goed
te kunnen.”
Zijzelf weet intussen wat haar te doen staat als iemand met een pragmatische taal
stoornis ineens tegen haar zegt dat hij haar oorbellen lelijk vindt: “Niet persoonlijk opvat
ten, geen emoties tonen, maar een neutrale vraag stellen. Ik vroeg dus: ‘Heb je last van
mijn oorbellen?’ Bleek dat het geschitter van het zilver vervelend voelde aan zijn ogen.
Zo hadden we dus écht contact, op zijn manier.”
Behalve in privécontacten zijn pragmatische vaardigheden ook op de arbeidsmarkt
hard nodig. Waar komen mensen terecht die daar zwak in zijn? “In de kunst bijvoor
beeld”, zegt De Reus. “Dat is een sector waar je dan toch je weg kunt vinden. Ook in de ict
liggen kansen, en zelfs in het onderwijs, zolang ze maar geen sociaal ingewikkelde dingen
tegenkomen en hun vakkennis kunnen overdragen.”
Problemen met de pragmatiek zijn tot op hoge leeftijd belastend. “Ook in het verzorgingstehuis vallen sommige mensen buiten de groep”, zegt De Reus. “Die ‘praten
ernaast’, zoals dat populair heet. En precies die mensen lopen het risico geplaagd te
worden. Op de basisschool, op het werk en in het verzorgingstehuis.”

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.

acute blinde darmontsteking
acute blindedarmontsteking
acuteblindedarmontsteking
dislectie
dyslectie
dyslexie
go-no-gomoment
go/no-go-moment
go-/no-go-moment
tai chi’en
taichiën
tai-chiën
vve’s
VVE’s
VVE’en

B. Vergroot uw woordenschat
1. bagno
a. badhuis
b. strafkolonie
c. ukelele
2. contesteren
a. als erfgenaam benoemen
b. betwisten
c. winnen
3. precair
a. nauwkeurig
b. verfijnd
c. onzeker
4. raid
a. drug
b. korte militaire actie
c. Schotse wollen doek

C. Zoek de fouten
1. Heb je een veertig urige werkweek en
een bruisend gezins- en sociaal leven?
En word je almaar duidelijker dat je
dagelijks veel tijd bezighoudt met
e-mailen, Facebooken en Wordfeuden?
2. Meld je dan nu aan voor een cursus
mindfullness, om te leren genieten
van miniscule details om je heen. Een
meer rustig leven heb je tenslotte zelf
in eigen hand!

Vark

I

k vind de taal die mijn tweeënhalfjarige zoon uitslaat zó leuk dat ik
in dezelfde taal terugpraat. Als ik hem op straat wijs op een hond,
zeg ik, “Kijk, een waf-waf.” Ik noem ons bed het ‘papa-mamabed’, en
niet ‘het grote bed voor de volwassen mensen’. Hij noemt zichzelf Mimi,
dus ik noem hem ook zo (hij heet, overigens, Benjamin). Speeltuin is
‘steelpuin’, varken is ‘vark’, buurman is ‘buurmanbuurmanbuurman’. En
iedereen die op de buurman lijkt, is ook ‘buurmanbuurmanbuurman’.
Prima.
“Is het wel goed voor zijn taalontwikkeling als jij hem niet verbetert?”,
vroeg mijn broer voorzichtig. “Dat weet ik niet. Maar ik vind het te schattig om er iets aan te doen”, zei ik bits terug.
Als ik afga op mijn moederinstinct – en dat schijnt goed te werken,
lees ik in alle boekjes – voel ik dat het wel goedkomt met Benjamins taal.
Tenslotte heeft hij in de afgelopen twee jaar razend veel woorden geleerd,
zelfs shit en verdomme, terwijl ik die altijd probeer te onderdrukken.
(Maar shit onderdrukken gaat moeilijk als iemand over je hand heen
poept terwijl je hem staat te verschonen. Bovendien is het educatief, want
dan leert hij meteen wat poep is in het Engels.)
Maar toen ik erover ging nadenken, bedacht ik dat mijn laconieke houding ten opzichte van de taalfouten van mijn kind – of sterker nog: het
feit dat ik die schattige foutjes áánmoedig – rechtstreeks voortkomt uit
mijn eigen taalopvoeding.
Ik ben opgevoed door mijn vader, Hugo Brandt Corstius, die vele taalenthousiastelingen zullen kennen omdat hij nu eenmaal jarenlang Meneertje Taal is geweest – en dat nog steeds is, alleen publiceert hij er nu
wat minder over. Grappig genoeg dachten mensen altijd dat als je door
Meneertje Taal werd opgevoed, je volstrekt foutloos Nederlands zou spreken.
Maar dat was juist niet zo. Hij verbeterde ons nooit. Jarenlang heb ik
‘groter als’ gezegd, en ook ‘groter dan hem’ (en raar genoeg weer niet
‘groter als hem’). En mijn vader zei er niets van. Juist omdat hij Meneertje Taal is, gelooft hij dat taalfouten niet bestaan.
Tegen de tijd dat ik een jaar of 33 was, begon ik op te merken dat mensen raar opkeken als ik ‘groter als’ zei, en toen ben ik het gaan corrigeren,
en dat gaat prima. Ik hoef er nu bijna niet meer over na te denken.
Het komt dus goed met kinderen die nooit gecorrigeerd worden. Al zal
ik mijn zoon wel ruimschoots voor zijn 33ste vertellen dat hij geen Mimi
heet.

Aaf Brandt Corstius

D. Extra
Hoe noem je woorden die zijn afgeleid
van een naam, zoals boycot, diesel,
praline en zeppelin?

De antwoorden vindt u op bladzijde 251

van dit nummer.
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Aanbiedingen voor lezers
Taaltoerisme

Taal van Toonder

I

n Taaltoerisme
portretteren
taaljournalist en
Onze Taal-auteur
Gaston Dorren en
taalkundige Jenny
Audring 53 Euro
pese talen, van
hele kleine als het
Monegaskisch, het
Samisch en het
Luxemburgs tot reuzen als het Frans, Duits
en Engels. De talen worden niet besproken
als dorre systemen van grammatica en
spelling, maar als een levende vorm van
cultureel erfgoed van de sprekers, die on
losmakelijk verbonden is met hun volks
aard. In ieder stuk wordt ingezoomd op een
vaak verrassend aspect van de taal, een
kenmerkende eigenaardigheid, zoals het
enorme scala aan verklein- en vergroot
woorden van het Italiaans, of de vele invloe
den die het Maltees heeft ondergaan. In het
aprilnummer van Onze Taal staat een voor
proefje uit dit boek.

Toegestuurd voor e 16,–
Taaltoerisme is een uitgave van Scriptum
(gelijmd, 160 blz.). Prijs: € 16,–. België:
€ 20,50. Bestelcode: Taaltoerisme.

Taalkalender Onze Taal

D

e twintigste
scheurkalen
der van Onze Taal
staat weer boorde
vol taalweetjes, ge
schreven door spe
cialisten als Riemer
Reinsma, Gaston
Dorren, Marlies
Philippa en de advi
seurs van de Taalad
viesdienst van Onze Taal. Bovendien is er één
keer per week een ‘Ruggespraak’-dag, met
taalkronkels en -bloopers. Iedere dag heeft
een jaar lang zijn eigen onderwerp: taaladvies, etymologie, Europese talen, straat
namen, gezegden en taalkronkels. Doordat
de zaterdag en de zondag op één blaadje
zijn samengenomen, kan de Taalkalender
2013 nu goedkoper worden toegestuurd.

Toegestuurd voor e 14,95
De Taalkalender 2013 is een uitgave van
Bekking & Blitz (winkelprijs € 14,95).
Prijs: € 14,95. België: € 17,90. Bestelcode:
Taalkalender.
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O

p 2 mei
honderd
jaar geleden
werd Marten
Toonder gebo
ren, en dat is
uitgebreid her
dacht. Terecht,
want met zijn
verhalen over
heer Bommel en
Tom Poes heeft
hij onze litera
tuur en cultuur verrijkt. En ook de Neder
landse taal heeft veel moois aan hem te
danken, denk aan woorden als denkraam en
minkukel, en uitdrukkingen als een eenvoudige doch voedzame maaltijd. In het boekje
‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ zijn vele van die
Bommel-woorden bij elkaar gezet in een
lexicon. Alle woorden en uitdrukkingen
worden verduidelijkt met een citaat.
Het tijdloze boekje is verschenen ter ge
legenheid van Toonders erelidmaatschap
van het Genootschap Onze Taal (in 1995);
het wordt ingeleid met artikelen van o.a.
Jan Wolkers, Kees Fens en Seth Gaaikema.

Toegestuurd voor e 9,95
‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ is een uitgave
van het Genootschap Onze Taal (ingenaaid,
112 blz.). Prijs: € 9,95. België: € 11,50.
Bestelcode: Toonder.

100 jaar Van Dale
op één usb-stick

V

an Dale heeft
tien oude
drukken gedigita
liseerd en op één
usb-stick gezet.
Op deze stick
vindt u de tweede
druk (uit 1874) tot en met de elfde druk (uit
1984) van de grote Van Dale, inclusief alle
appendices. De woordenboeken zijn door
zoekbaar op trefwoord; er kan dus niet ‘full
text’ in gezocht worden. Een goudmijn voor
wie geïnteresseerd is in woordenboeken en
woordgeschiedenis: men kan opzoeken
wanneer woorden voor het eerst zijn opgenomen, maar ook hoe de betekenisomschrijvingen veranderden.

Nu e 50,– korting; prijs e 198,–
De stick is niet in de winkel te koop.
Prijs: € 198,– (Van Dale-prijs: € 248,–).
Bestelcode: Usbvandale.

Taal en wereldbeeld

nie

uw

B

eïnvloedt onze
moedertaal ons
wereldbeeld? Kijkt
een Nederlander
dankzij het Neder
lands anders tegen
het leven aan dan
een Rus of een Au
stralische aboriginal?
In Door de bril van de
taal laat taalkundige Guy Deutscher zien
dat dit inderdaad het geval is. In een prettig
leesbaar, erudiet en hier en daar humoris
tisch betoog gaat hij na hoe er in vroeger
tijden over dit onderwerp werd gedacht en
vooral wat de wetenschap over dit intrige
rende onderwerp aan het licht heeft ge
bracht. Verplichte kost voor iedereen die
geïnteresseerd is in de relatie tussen taal
en cultuur.

Thuisgestuurd voor e 29,99
Door de bril van de taal is een uitgave van
Unieboek | Het Spectrum (gelijmd, 343 blz.).
Prijs: € 29,99. België: € 32,24. Bestelcode:
Deutscher.

nie

Taalwijzers

uw

I

ntertaal is uit
gever van een
groot aantal
handige ‘taal
wijzers’ – dat
zijn geplastifi
ceerde gevou
wen ‘spiekbla
den’ ter grootte
van drie A4’tjes,
die makkelijk in
een map zijn op te bergen, en die op zeer
compacte wijze in één oogopslag de be
langrijkste regels over spelling, werkwoord
spelling en grammatica geven. Er zijn ook
taalwijzers voor de woordenschat – een
soort woordenboekjes dus eigenlijk. De
wijzers zijn er voor de talen Engels, Frans,
Duits, Nederlands en Spaans. Bij Onze Taal
kunt u ze nu bestellen in setjes van drie (per
taal): een werkwoordenwijzer, een spelling
wijzer en een woordenschatwijzer (het pak
ket Spaans bevat een grammaticawijzer in
plaats van een woordenschatwijzer).

Drie wijzers voor e 19,50
De taalwijzers zijn een uitgave van Intertaal
(winkelprijs € 7,50 p.st.). Setprijs (3 stuks):
€ 19,50. België: € 23,90. Bestelcodes: Taalwijzers, gevolgd door de taal van uw keuze.

Taal geregeld

Taalagenda 2013

D

nie

uw

D

e ‘Geregeld’-serie bestaat uit vier boeken
die onmisbaar zijn bij het schrijven van
een foutloze tekst. Alle delen zijn samenge
steld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.

e Taalagenda
2013, een
fraaie bureauagenda in ring
band, bevat een
In Grammatica geregeld worden
selectie uit de rijke
zo’n 140 grammaticale termen
kennis die het Ge
uitgelegd, van basisbegrippen als
nootschap Onze
‘zelfstandig naamwoord’ tot las
Taal van het Neder
tiger zaken als de ‘bepaling van
lands heeft. Een
gesteldheid’. Een compact maar compleet
heel jaar lang kunt u genieten van boeiende
overzicht van alle woordsoorten en zinsen onverwachte weetjes over woorden en
delen. Zeer geschikt voor scholieren, stu
uitdrukkingen, profiteren van nuttige tips
denten en iedereen die zijn grammaticale
en taaladviezen en uw taalgevoel trainen
kennis wil opfrissen.
met puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt
natuurlijk óók nog uw dagelijkse en weke
Leestekens geregeld is een glashel lijkse afspraken in de agenda bijhouden.
dere interpunctiegids voor het
Thuisgestuurd voor e 12,95
Nederlands. De Taaladviesdienst
Taalagenda 2013 is verschenen bij Bekking &
bespreekt hierin tot in de puntjes
Blitz. Prijs: € 12,95. België: € 18,95. Bestelhet gebruik van de verschillende
code: Taalagenda.
leestekens. Met veel voorbeelden, bruikbare
instructies en praktische tips.
Spelling geregeld zet de regels
van de Nederlandse spelling op
een rijtje in een duidelijk, com
pact en compleet overzicht, in
heldere taal zonder overbodige
vaktermen – maar met des te meer voor
beelden.
Tekstvorm geregeld biedt tips en
richtlijnen voor het uiterlijk van
allerlei teksten: van e-mails en
brieven tot persberichten, artikelen en internetpagina’s – dit
boek laat zien waar je aan moet denken,
en in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.

Toegestuurd voor e 11,95 per deel
Vier delen samen: e 40,–
De delen uit de ‘Geregeld’-serie (Sdu Uitgeverij,
ca. 125 blz. per deel) kosten € 11,95 per stuk incl.
porto. België: € 13,50. Bestelcodes: Tekstvorm;
Grammatica; Leestekens; Spelling. De vier delen
samen worden toegestuurd voor € 40,–.
België: € 47,50. Bestelcode: Geregeld-serie.

nie

Liedjes Drs. P

uw

D

rs. P (inmiddels
93), in de jaren
tachtig medewerker
van Onze Taal en in
2009 winnaar van de
Groenman-taalprijs,
maakt al zijn hele le
ven muziek. Zijn ‘ver
zamelde liederen’ zijn
nu bijeengebracht op
acht cd’s, die worden verkocht in een als
boek vermomde prachtuitgave – getiteld
Compilé complé – met daarin ook 34 bladzijden tekst en foto’s. Er staan in totaal
180 liedjes op de cd’s, waaronder natuurlijk
klassiekers als ‘De veerpont’, ‘Het trappor
taal’, ‘De meisjes van de suikerwerkfabriek’
en ‘Dodenrit’.

Thuisgestuurd voor e 39,95

Onze Taal via de
sociale media
(ca. 26.000 volgers)
Geen netwerksite die je zó snel op de
hoogte brengt van al het taalnieuws,
taaladviezen en verenigingsnieuws en
die je verbindt met zó veel andere taal
liefhebbers als Twitter. Volg Onze Taal
via @onzetaal.

(ca. 2400 volgers)
Iedere werkdag is er wel iets te beleven
op de Facebook-pagina van Onze Taal:
quizzen, taalkronkels, weetjes, nieuwtjes
en discussies tussen mensen van allerlei
pluimage die één ding gemeen hebben:
interesse in taal. Via www.facebook.
com/onzetaal.

(ca. 6800 leden)
De Onze Taal-groep op LinkedIn brengt
taalprofessionals bij elkaar – en natuur
lijk ook alle overige geïnteresseerden die
graag met elkaar over taal discussiëren.
Via het zoekveld op LinkedIn: “Genoot
schap Onze Taal”.

Compilé complé is een uitgave van Nijgh & Van
Ditmar. Prijs: € 39,95. België: € 46,50. Bestel
code: Drs. P.

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).

En er is natuurlijk nog www.onzetaal.nl,
ook te volgen via een rss-feed.
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Nicoline van der Sijs

Uit: Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool, van C.J. Wannée.

Etymologica

De compleetste etymologische informatiebron is de Etymo
logiebank (Etymologiebank.nl). Maar zelfs daar staat niet al
les op. Omissies kunnen worden gemeld op de ‘etymologie
wiki’. Op gezette tijden behandelt Nicoline van der Sijs in
‘Etymologica’ de herkomst van een groepje van zulke nog
niet beschreven woorden. Dit keer: woorden die te maken
hebben met nagerechten.

Toetjes
D

e toetjes zoals we die nu kennen zijn jong. In de Middeleeuwen bestond de hoofdmaaltijd voor de meeste mensen louter
uit een prutje van graan, peulvruchten,
in mindere mate groente, vlees en vis –
dat in een ketel op open vuur werd bereid. Aardappelen kende men nog niet.
Dergelijke eenpansmaaltijden noemde
men al in de dertiende eeuw gerecht,
brij of pap. De pap die men vroeger at,
was hartig; pas later werd het een zoet
gerecht voor kinderen. Omdat het
woord pap alleen voorkomt in het Nederlands, Nederduits en streektalen uit
de Rijnlands-Germaanse gebieden die
onder Romeins gezag stonden, veronderstelt men dat pap is ontleend aan
het Latijnse pappa, dat ook in die taal
‘brij, pap’ betekent. Hoewel een enkeling er een klanknabootsend kinderwoord in ziet, spontaan ontstaan doordat kinderen – nog voordat ze kunnen
spreken – al klanken maken door de
lippen te openen en te sluiten.


D e sse rt

Wat nam men in de Middeleeuwen dan
na een goede maaltijd? Hipocras: wijn
met specerijen en suiker. Dit woord gaat
terug op de naam van de Griekse arts
Hippocrates, grondlegger van de westerse geneeskunde; volgens de toenmalige
medische wetenschap bevorderde dit oertoetje de spijsvertering. In de zeventiende eeuw raakt de medicinale oorsprong
op de achtergrond, en wordt het meer
een alledaagse lekkernij, althans voor de
hogere standen, bij wie het ook steeds
gebruikelijker werd maaltijden met meerdere gangen te serveren. Na de hoofdmaaltijd nuttigde men een dessert, nagerecht, toespijs of toetje: vier synoniemen
met ieder hun eigen geschiedenis.
246
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Toespijs en nagerecht verwijzen naar
de ondergeschikte positie van dit maaltijdonderdeel. Het woord toespijs – gevormd van toe (‘bij’) en spijs (‘voedsel’)
– bestond al in het Middelnederlands,
maar duidde toen een bijgerecht in het
algemeen aan, iets wat bij de hoofdmaaltijd werd gegeven, zoals brood.
Na de Middeleeuwen werd het ook gebruikt voor wat er kwam ná het hoofdgerecht, maar uit de context is niet altijd op te maken om welk gerecht het
precies ging. Nagerecht is letterlijk een
gerecht dat na de hoofdschotel wordt
gegeten; het woord is in 1599 als naege-richt voor het eerst genoemd.
Dessert is een Frans leenwoord. Het is
in het Nederlands het eerst aangetroffen
in de klucht Trijntje Cornelis van Constantijn Huygens uit 1653, waarin het Antwerpse hoertje Marie, dat samen met
haar minnaar het titelpersonage Trijntje

berooft, “Kaes en broit” geeft “veur dessert, Veur ’tlest, veur lackerding” (waarbij
de laatste woorden staan voor ‘als laatste, voor het lekker’). In het Frans is het
woord afgeleid van het werkwoord desservir (‘de tafel afruimen’); in de vijftiende eeuw is de betekenis in het Frans
verschoven van ‘het afruimen van de
tafel’ naar ‘gerecht dat men tijdens of
na het afruimen opdient’.


To e t j e

Het gebruikelijkste woord voor een nagerecht is toetje. Hoe oud is dat woord
eigenlijk? Daarover bestaat bij de firma
Mona niet de geringste twijfel. Op hun
website vertellen ze dat in 1970 hun
eerste fabriek in Amsterdam werd
geopend, en vervolgens:
In 1971 maakte Nederland kennis met
Mona-vla en twee jaar later stonden

de eerste, echte Mona-puddinkjes al
op tafel: vanille-, chocolade- en hopjes-. Zo werd een Mona-toetje na het
eten – ook doordeweeks – een begrip. De grap is: we praten hier al
over toetje, maar in de jaren 70 heette dat nog nagerecht, toespijs of dessert. Pas toen Mona in 1973 op tv reclame ging maken met ‘Doe eens een
Mona Toetje na’, raakte het woord
bekend. Heel veel mensen kunnen
zich die filmpjes met Ted de Braak
(een vrolijke quizmaster met een
enorme snor) nog wel herinneren: hij
heeft heel wat Nederlanders gekke
bekken laten trekken voor Mona. Eerlijk gezegd zijn we best trots dat we
niet alleen het kant-en-klare toetje
hebben uitgevonden, maar zelfs het
woord. Zoek maar op in het woordenboek.
Dat laatste is een goed advies – ook
Arjen van Veelen volgde het op (zie het
januarinummer van Onze Taal uit 2011).
Als je er even een paar drukken van de
grote Van Dale op naslaat, vind je dat
toetje in de betekenis ‘nagerecht’ al vanaf de vijfde druk uit 1914 als ingang in
het woordenboek is opgenomen. Nu
nemen woordenboeken een woord
meestal pas op als het al enige tijd in
het normale taalgebruik voorkomt, dus
het is de moeite waard om eens te kijken of het woord toetje al eerder in een
tekst wordt vermeld. In 1893 schreef
Het nieuws van de dag: “Met Mei kreeg
ik eene andere [keukenmeid] die mij
geregeld den ‘gewonen burgerpot’
(groente, aardappelen en vleesch met
Zondags soep en een toetje) bedierf.”
En hoe zit dat met dat “Mona Toetje”
dat je moest nadoen, en waarbij toetje
niet alleen verwees naar een dessert,
maar ook naar een gezicht? Zijn die
toetjes in de verschillende betekenissen
ook met elkaar verwant en is de dessert-betekenis inderdaad door Mona
geïntroduceerd? Nee, oorspronkelijk is
er geen verband tussen die woorden.
Toetje in de betekenis ‘gezicht’ is het verkleinwoord van toet (‘gezicht, mond’);
dit woord is al bekend sinds 1655, toen
in een drinkliedje wijn drinken als volgt
werd omschreven: “Als ik met mijn
toetje / Raak aan ’t Druive-zop.” Toet
als gezicht is een nevenvorm van tuit,
als aanduiding voor de gespitste mond;
eenzelfde klankverandering vinden we
in de combinatie snoet en snuit.
Toetje voor ‘dessert’ is een heel ander
woord, namelijk een verkleinwoord dat
is afgeleid van het (voorzetsel)bijwoord
toe – een bijzondere constructie die we
verder vinden in een handjevol andere

woorden, zoals uitje, voorafje, tussendoortje, ommetje en latertje.
Dergelijke afleidingen zijn in het Nederlands pas in de loop van de negentiende eeuw ontstaan. Toetje in deze betekenis is wellicht ontstaan uit uitdrukkingen als: ‘Zullen we iets toe eten?’,
dat veranderde in ‘Zullen we een toetje
eten?’


Ko e i e n v l a a i

Mona zit er dus naast wat betreft de
herkomst en datering van het woord
toetje, maar waar ik wel in mee wil
gaan, is dat de benaming toetje pas
brede populariteit heeft gekregen in de
jaren zestig en zeventig, toen het in alle
lagen van de bevolking gebruikelijk
werd de maaltijd te besluiten met een
kant-en-klaar zuiveldessert. In die periode deed de elektrische koelkast zijn
intree en ontstond er een heel assortiment van zuivelproducten in pakken,
die in de koelkast bewaard konden worden. Het Nederlands Zuivelbureau zette
zich in voor de promotie van zuivelproducten als vla (in vele smaken), pudding
en yoghurt. Er werden allerlei nieuwe
zuivelproducten bedacht, zoals de vlaflip, een mengsel van limonadesiroop,
yoghurt en vla, die voor het eerst werd
aangeprezen in de Leeuwarder Courant
van 29 mei 1963. Flip is een Amerikaans
woord voor een cocktail waarvan de
kleur aan yoghurt en vla herinnert.
De benamingen vla, pudding en
yoghurt waren al lang in gebruik voordat het nuttigen van een toetje gemeengoed werd. Yoghurt is voor het eerst in
1757 in het Nederlands genoemd; het
woord stamt uit het Turks.
De oudste vorm van vla, genoteerd in
de dertiende eeuw, luidde vlade en betekende ‘dunne brede koek’. Dit vlade gaat
terug op een Germaans stamwoord met
de betekenis ‘plat voorwerp’. In de zestiende eeuw viel in sommige gebieden

oorspronkelijke betekenis is ‘plat rond
gebak, bedekt of gevuld met compote of
een zuivelproduct’. In het westelijke Nederlands is het woord niet het gebak als
geheel, maar alleen de (zuivel)vulling
gaan aanduiden, die ook als zelfstandig
nagerecht werd gegeten. Latere veranderingen, leidend tot de huidige, typisch Nederlandse toetjesvla-in-pakken,
betreffen alleen de bereidingswijze en
niet de woordbetekenis.”


A d e l l i j k e fam i l i e

Pudding tot slot is ontleend aan het Engels (de precieze herkomst in die taal is
onzeker) en werd lange tijd in het Nederlands vanwege de toen gebruikelijk
uitspraak geschreven als podding. In
1655 wordt, in een spotversje over wat
er op de Amsterdamse markt te koop is,
Engelsche Podding genoemd. Pudding
betekende toen ‘in een zak gekookte
zoute of zoete spijs met meel, zuivel en
vlees’. Pas sinds 1842 is de betekenis ‘opgestijfde vla als dessert’ bekend. Begin
twintigste eeuw ging men meestal pudding spellen in plaats van podding, maar
niet overal, zo blijkt uit de volgende
mededeling van Joost da Costa aan de
Etymologiebank:
Mijn moeder (1915-1976) mocht als
dochter van de dorpsdokter van
Hummelo (Gld) begin jaren twintig
weleens bij een vriendinnetje uit de
lokale adellijke familie Van Pallandt
in kasteel Keppel spelen en ze mocht
weleens blijven eten. Daarbij leerde
ze dat pudding niet het gepaste
woord was. Dat was ‘burgerlijk’.
Het hoorde podding te zijn.
Zelf heeft hij dat Podding begin jaren
zestig nog gehoord, als bijnaam van zijn
nieuwe ‘studiemeester’ op het Koninklijk Atheneum in Berchem-Antwerpen.
“Ik ben heel benieuwd hoe het momen-

De oudste vorm van ‘vla’, genoteerd in de
dertiende eeuw, luidde ‘vlade’ en betekende
‘dunne brede koek’.
de d uit het woord weg: vlaai werd gebruikt voor ‘gebak’, nog steeds bekend
in de Limburgse vlaaien, maar ook in
koeienvlaai. In andere gebieden verdween de hele lettergreep -de, waarna
men vla overhield. De betekenisontwikkeling van het woord wordt in het
Etymologisch woordenboek van het
Nederlands als volgt omschreven: “De

teel zit met de verspreiding van het
woord podding”, besluit Da Costa.
Daar sluit ik me bij aan. Dus bij dezen, als een ‘achterafje’, de vraag aan
alle lezers: hoor u nog weleens podding
met een o? Laat het weten via de redactie van Onze Taal: redactie@onzetaal.nl
of Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. 
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Jaarvergadering Onze Taal 2012
Peter Smulders - directeur Onze Taal

O

p 5 juni jl. werd in Den Haag
de algemene ledenvergadering van het Genootschap
Onze Taal over 2011 gehouden. Alle vaste onderdelen kwamen aan bod: een toelichting op het jaar 2011 door de voorzitter, goedkeuring van de notulen van de
vorige vergadering, het verslag van de
kascommissie, een toelichting van de
penningmeester bij de jaarrekening, en
de hoogte van de contributie voor 2013.
Tot nieuw bestuurslid werden benoemd:
dr. Els Elffers, mr. Gert Haverkate en
prof. dr. Carel Jansen (zie de cv’s hieronder). Drs. Leo Voogt werd herbenoemd
en drs. Mieke van der Weij trad na vier
jaar af. Statutair moesten na acht jaar aftreden: drs. Jan Luif, voorzitter mr. Ernst
Numann, penningmeester Geert Raateland en Henny Stoel. Gert Haverkate
werd benoemd tot nieuwe voorzitter.
Aan het einde van de vergadering
hield Marc van Oostendorp ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
nieuwsbrief Taalpost, waarvan hij redacteur is, een voordracht over de wijze
waarop taal in het nieuws komt.


Tijdschr i f t

In 2011 werd een jaargang met 368 pagina’s uitgebracht. Spraakmakend waren
onder meer de artikelen over ja als het
meestgebruikte woord, over oprukkende
straattaal, over de mogelijke verdwijning
van het lidwoord het, en over de herkomst van een beroemd Toon Hermansliedje. En Onze Taal had een bijzonder
interview met (kroon)prinses Mathilde
van België.


adviesdienst voor € 145.121 aan werk in
rekening gebracht aan derden, een stijging van 15%. Het merendeel van de
vragen komt per telefoon (53%) en per
mail (40%) binnen. Twitter neemt een
steeds grotere rol in binnen de advisering (650 adviezen). De Taaladviesdienst had eind 2011 1650 uitgewerkte
adviezen gratis op de website staan.



Co n g r e s  O nz e  Ta a l

In Breda hield Onze Taal op 26 november het 28ste tweejaarlijkse congres
over het thema ‘Taal leren’. In het
Chassé Theater waren alle 1425 plaatsen bezet. In de pers was veel aandacht voor Herman Finkers, die op het
congres de Groenman-taalprijs in ontvangst nam.

Fi nan ciën en led e nta l

De jaarrekening over 2011 toont een positief financieel resultaat van € 106.174.
Daarvan is € 73.115 afkomstig van giften
van (bijna 7000) leden. De jaarvergadering stemde in met het voorstel van de
penningmeester om de contributie per
1 januari 2013 met maximaal € 1,- te
verhogen.
Het aantal leden nam af van 32.529
eind 2010 naar 31.622 eind 2011, een verlies van 2,8%. Het bereik van het tijdschrift neemt echter verder toe door de
aanwas van digitale abonnementen.


Marc van Oostendorp spreekt over ‘taal in het nieuws’.

Ta aladvi e sd i en s t

In 2011 kwamen er 12.835 verzoeken om
taaladvies binnen en werd door de Taal248
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Drie nieuwe bestuursleden
Dr. E.H.C. (Els) Elffers (Amsterdam, 1946) studeerde Nederlands
aan de Universiteit van Amsterdam, en was daar tot haar pensione
ring eind 2006 universitair docent moderne taalkunde. Zij is aan
deze universiteit nog steeds gastonderzoeker. Els Elffers publiceerde
veel op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde, maar ook
over Nederlandse taalverschijnselen (bijvoorbeeld over modale par
tikels).

Prof. dr. C.J.M. (Carel) Jansen (Tilburg, 1952) promoveerde in 1989
op communicatieproblemen tussen overheid en burger. Hij was van
af 1993 hoogleraar taal en techniek aan de TU Eindhoven, daarna
hoogleraar bedrijfscommunicatie in Nijmegen, en sinds 2011 hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen aan de RU Gro
ningen. Jansen doceert ook in Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Mr. G.C. (Gert) Haverkate (Zwolle, 1960) studeerde als jurist af in
het keuzevak ‘Recht en taal’. Hij werkte vier jaar als strafrechter in
Den Haag en werd bij het Openbaar Ministerie officier van justitie,
advocaat-generaal en plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal.
Sinds 2007 is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van het
Openbaar Ministerie. Van 2005 tot 2011 was Haverkate al bestuurslid
van Onze Taal.

Horstlog



O n ze  Ta al o p i nte r n e t

In september 2011 werd de grondig herziene website van Onze Taal gepresenteerd. De website trok in 2011 per
maand gemiddeld 296.000 verschillende (‘unieke’) bezoekers, een stijging van
27% ten opzichte van 2010. Tijdens bijna 6 miljoen bezoeken werden in totaal
13 miljoen pagina’s opgevraagd. Maar
liefst 73% van de websitebezoekers
blijkt de site allereerst te bezoeken voor
een taaladvies.


Ta alp os t , Woordp os t , T LPS T

De taalnieuwsbrief Taalpost werd eind
2011 drie keer per week toegestuurd aan
ruim 21.000 abonnees, een stijging met
2.000 ten opzichte van 2010. In Woordpost wordt tweemaal per week een
moeilijk woord uit de actualiteit toegelicht. Het aantal abonnees op Woordpost
groeide door van 10.700 eind 2010 naar
13.000 eind 2011.
In 2011 verscheen voor het eerst
TLPST, een jongerenversie van Taalpost
voor het vmbo en de onderbouw van de
havo. Dit medium is het eerste project
dat door de Stichting Vrienden van
Onze Taal werd gefinancierd.


Bo eku itg aven

Man schiet niet in knie was in 2011, zeven
jaar na Door rood en spook gereden, de
nieuwe succesvolle bloemlezing uit de
rubriek ‘Ruggespraak’. Verder werd het
Witte Boekje na vijf jaar door de Taaladviesdienst geactualiseerd en heruitgegeven door Unieboek | Het Spectrum.
Ook lag er traditiegetrouw een nieuwe
Onze Taal-taalkalender in de boekhandel, en een Taalagenda van Onze Taal.


Sociale  m ed ia

Op de netwerksite LinkedIn hadden zich
eind 2011 5400 leden aangesloten bij de
discussie- en informatiegroep van Onze
Taal; de groep staat daarmee op plaats
75 van LinkedIn-groepen in Nederland.
Via het Twitter-account van Onze Taal
volgen actieve internetgebruikers het
taalnieuws en adviezen van de vereniging. Het aantal ‘volgers’ groeide explosief van 7500 (eind 2010) naar 18.500

eind 2011.
Het uitgebreide jaarverslag, met meer cijfers
en details, is te vinden op www.onzetaal.nl/

Vlamingen
onverstaanbaar?

Z

estien jaar geleden ben ik naar België verhuisd. Ik werk daar ook, en
zo komt het dat ik nogal veel Vlamingen spreek. Een van de dingen
die opvallen, is dat onder ontwikkelde personen de oudere generaties (50+ en 60+) veel beter algemeen Nederlands spreken dan de tegenwoordige studenten. Er zijn nogal grote onderlinge verschillen, maar vrij
veel jongeren spreken nu een sterk zuidelijk gekleurd soort Nederlands. Veel
meer dan mijn leeftijdgenoten (ik ben 62).
Dat is koren op de molen van degenen die denken dat het noordelijke en
het zuidelijke Nederlands steeds meer gaan verschillen. In Taalschrift, het
blad van de Nederlandse Taalunie, stond daar kortgeleden een artikel over.
Dat artikel begint met de zin: “Honderd jaar geleden kon je het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming nauwelijks horen. Nu wel.” Vervolgens
komen twee taalgeleerden aan het woord, Dirk Geeraerts en Hans Van de
Velde. Ik weet niet of die openingszin van hen afkomstig is of van de interviewer, maar we lezen in ieder geval niet dat ze de stelling tegenspreken.
Dan zal ik het maar doen.
Het is echt onzin. Er klopt niks van. Laat u niets wijsmaken. Honderd jaar
geleden kon een Hollander de meeste Vlamingen niet eens verstaan. En dat
heeft nog lang geduurd. Bij mijn eigen eerste bezoeken aan Vlaanderen, rond
1970, waren de communicatieproblemen nog levensgroot. In iedere winkel,
in ieder café, met elke taxichauffeur. En ik heb in 1968 eens iemand op zijn
ziel getrapt door te vragen of hij me in het Frans kon antwoorden, want zijn
Vlaams, daar kon ik geen touw aan vastknopen.
Welnu, van die toestand is nu bijna niets meer over. In de voorbije zestien
jaar is het me nóóit overkomen dat ik iemand niet kon verstaan (behalve die
ene man van 93 in zijn rolstoel in Kortrijk). Vandaag de dag beschikt elke
Vlaming over soorten Nederlands waarmee een gesprek met een Hollander
mogelijk is. Feitelijk is de toestand er zelfs iets beter dan in Groningen of
Winterswijk.
Hoe komt men dan aan die rare gedachte dat de verschillen toenemen?
Dat komt ervan als je alleen maar kijkt naar een heel kleine elite. Er waren,
honderd jaar geleden, inderdaad Vlamingen die ernaar streefden noordelijk
Nederlands te spreken. En de BRT (nu VRT) deed het. Maar het was al met al
een piepkleine minderheid. Het overgrote deel van de Vlamingen sprak dialect, en alleen maar dialect. En dat is in de laatste drie of vier decennia drastisch veranderd. De algemene taal klinkt (uiteraard) herkenbaar zuidelijk,
maar tegenwoordig kan iemand uit Kortrijk of Geel wél praten met iemand
uit Den Haag of Leiden (en met de meeste mensen uit Winterswijk).
Het mag dan zo zijn dat de taal van die elite momenteel een beetje meer
verschilt tussen Noord en Zuid, bij de grote meerderheid zijn de verschillen
juist sterk afgenomen. Per saldo is onze taal homogener, en daardoor over en
weer verstaanbaarder, dan ze ooit geweest is.
Maar hoe zit het dan met de ondertiteling op tv? Tsja, dat komt doordat
de tv vroeger uitsluitend die elite aan het woord liet, en nu iedereen.

jaarverslag2011.

Joop van der Horst
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(advertentie)

Frank Jansen

Hom of kuit

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

B

ij de verkiezingen spelen taalproblemen geen rol van betekenis (zie ook het artikel van Marc
van Oostendorp op blz. 224). Hoogstens
komt ‘taal’ in de verkiezingsprogramma’s een klein beetje om de hoek kijken
als toetssteen bij inburgeringscursussen.
Maar bijvoorbeeld over de spelling
wordt er met geen woord gerept, hoewel dat zo’n beetje het enige taalgebied
is waarop de overheid regelend kan
optreden, en dat ook geregeld heeft
gedaan – denk aan de nieuwe Groene
Boekjes van de laatste twee decennia.
Is dat trouwens wel goed, die overheidsbemoeienis met spelling? Of moet
de overheid de spelling met rust laten?

Voorstander

Als de overheid ophoudt zich met spelling te bemoeien, heeft dat alleen maar

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 243)
A. Spelling
1. b. acute blindedarmontsteking
2. c. dyslexie
3. b. go/no-go-moment
4. b. taichiën
5. a. vve’s
B. Woordenschat
1. b. strafkolonie
2. b. betwisten
3. c. onzeker
4. b. korte militaire actie
C. Zoek de fouten
1. veertigurige, wordt, veel tijd besteedt aan /
kwijt bent met, facebooken, wordfeuden
2. mindfulness, minuscule, rustiger, in eigen
hand / zelf in de hand
D. Extra
Woorden die zijn afgeleid van een naam heten
eponiemen, van het Griekse eponumos voor
‘naamgevend’ (epi is ‘bij, op’, onuma ‘naam’).
Boycot, diesel, praline en zeppelin gaan terug op
Charles Cunningham Boycott, Rudolf Diesel,
maarschalk Du Plessis-Praslin en Ferdinand von
Zeppelin.

Moet de overheid de
spelling met rust laten?
voordelen. Geen lastig te doorgronden
regels en uitzonderingen. Geen pogingen tot vereenvoudiging, die telkens
toch weer onverwachte consequenties
blijken te hebben. Geen voorspelbare
kloof tussen het onderwijsveld en de
spraakmakende gemeenschap, waarbij
de onderwijzers opkomen voor hun
leerlingen, die baat zouden hebben bij
zo min mogelijk uitzonderingen op het
één-klank-één-tekenprincipe, en de
lettrés zich vastklampen aan het instrument dat ze uiteindelijk zo goed hebben
leren beheersen. En waar we vooral van
verschoond zouden blijven: dat we na
alle schuim en as van de redetwisten
een piepkleine, hooguit symbolische
spellingvernieuwing krijgen.
Wat de ervaring van de laatste jaren
duidelijk maakt, is: de overheidsvoorstellen op het gebied van de spelling leiden vooral tot onrust. Het publiek heeft
daar geen behoefte aan. Rust op het
spellingfront zorgt er ook voor dat docenten meer ruimte en misschien meer
animo krijgen om hun leerlingen (weer)
te oefenen in de belangrijkste spellingregels.

len zijn. Die werkwoorden zien er volgens de huidige regels toch wel erg raar
uit: “Wim deletete zijn e-review voordat
deze geüpload kon worden.” Is het nu
echt zo gek om bij deze woorden te proberen tot een spelling te komen die
meer lijkt op die van de overige werkwoorden?
Maar wie zoiets al te ver gaat, zal
toch moeten toegeven dat het van verstandig bestuur getuigt om veranderingen die in de maatschappij voltooid
zijn, achteraf bij wet te sanctioneren.
Denk aan de regel voor zelfstandig gebruikte onbepaalde telwoorden als
vele(n), beide(n), die met een n worden
geschreven als ze op mensen betrekking
hebben en zonder n als ze op iets anders slaan. Deze niet-hanteerbare regel
ligt allang in coma, schrap hem dan ook
officieel – dat wil zeggen: van overheidswege.

Tegenstander

Geef voor 18 september uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘De overheid moet de spelling
met rust laten’ of ‘De overheid moet
de spelling niet met rust laten’ naar
de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de

volgende aflevering de uitslag.

Stel dat de overheid zich niet meer met
de spelling bemoeit, dan nog is het spellingbeeld voortdurend aan verandering
onderhevig. Gelukkig maar, want dat
betekent dat onze taal nog lang niet
dood is. Een voorbeeld is de toevloed
van Engelse werkwoorden, waarvan er
enkele waarschijnlijk wel blijvertjes zul-

Wat vindt u ervan?
Moet de overheid de
spelling met rust laten?

Uitslag vorige stemming
Mag je een agent ‘miereneuker’ noemen? Dat was de ‘Hom of kuit’-vraag in het vorige
nummer. De inzenders zijn het niet met elkaar eens. Een meerderheid van 72 stemmers
(60%) vindt van niet. Als argument voert deze groep vooral aan dat we gezagdragers
moeten beschermen. Als we dulden dat ze uitgescholden worden, tast dat hun gezag aan.
De minderheid wil het scheldwoord toelaten. De meesten vinden dat je mag laten zien dat
je boos bent en dat je daarvoor je eigen vocabulaire mag kiezen. Een enkeling wijst erop
dat door het vele gebruik de scherpe kantjes van het gewraakte woord zijn afgesleten.
Sommige inzenders stelden de schrijfwijze van het scheldwoord ter discussie: moest
het geen mierenneuker zijn, met twee n’en? Niet volgens de Taaladviesdienst: als de sa
menstelling als geheel een niet-letterlijke betekenis heeft, dan vervalt die n vaak. En inder
daad: wie denkt er bij de één-n’ige versie nog écht aan de zoöfilie met een nietig insect?
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Redactie Onze Taal

Tamtam

Kritiek op Stichting
Lezen & Schrijven

Meer erkenning voor
Russisch in Oekraïne

D

B

egin augustus zette de Oekraïense president Janoekovitsj
zijn handtekening onder een taalwet die het Russisch een
sterkere positie geeft in delen van Oekraïne waar veel Russischtaligen wonen. Over deze wet was in de maanden ervoor nogal
wat te doen geweest. Rusland is in Oekraïne niet overal even
populair, en een erkenning van het Russisch – toch de taal van
zo’n dertig procent van de bevolking – wordt door sommigen
gezien als een vorm van onderwerping aan het buurland. Er
waren dan ook diverse betogingen tegen de wet, en in mei gingen Oekraïense politici in het parlement zelfs met elkaar op de
vuist. Begin juli werd de wet vrij onverwacht toch aangenomen
door het parlement, en de president heeft deze dus inmiddels
bekrachtigd.
Het Russisch is volgens de wet nog steeds geen officiële
landstaal, maar het krijgt wel veel meer status en toepassingsmogelijkheden in gebieden waar het door minstens 10% van de
bevolking gesproken wordt. Die 10%-regeling is overigens ook
van toepassing op de vele andere Oekraïense minderheidstalen,
waaronder het Wit-Russisch, het Bulgaars en het Armeens.
Bron: YouTube

e Stichting Lezen & Schrijven, die de laaggeletterdheid in Nederlands moet bestrijden, heeft tamelijk
forse kritiek van andere organisaties uit het veld gekregen.
De gekozen aanpak zou niet werken en er zou te weinig
expertise binnen de stichting aanwezig zijn, waardoor het
niet lukt het aantal mensen dat moeilijk kan lezen en
schrijven substantieel te verminderen. Bovendien draait
het bij de stichting te veel om “pr, recepties, feestjes, en
oploopjes met topmannen van bedrijven”, aldus Jos Leenhouts van de MBO Raad in NRC Handelsblad. De twijfels
over het functioneren van de Stichting Lezen & Schrijven
worden gedeeld door verschillende Kamerleden, onder
wie Boris van der Ham (D66) en VVD’er Ton Elias.
Toch zijn er ook positieve geluiden. De stichting is begonnen met het aantrekken van nieuwe mensen, en de op
1 maart aangetreden algemeen directeur Merel Heimens
Visser heeft meer ervaring in de organisatie gebracht.
Stichting ABC, een andere alfabetiseringsorganisatie, is blij
met deze ontwikkelingen: “We willen daarom snel met de
Stichting Lezen & Schrijven en het veld aan de slag, om
toch te proberen goed onderwijs voor laaggeletterden neer
te zetten.”

Google op de bres voor
bedreigde talen

Mei 2012:
taalwet
leidt tot

“E

n dit is het gebaar voor Aldi”, zegt een vrouwenstem, terwijl ze een hoofddoekje lijkt om te knopen.
“Het is gebaseerd op het vooroordeel dat mensen met een
hoofddoekje vaker bij de Aldi kopen.” Te zien is een filmpje over woordvorming in de Nederlandse Gebarentaal.
Het werd vorig jaar gemaakt door Radio Nederland Wereldomroep, en het is onlangs opnieuw gepubliceerd door
de nieuwe website Endangered Languages, oftewel: ‘bedreigde talen’. Die website werd ontworpen op initiatief
van internetgigant Google, en de ambities zijn groot.
Volgens diverse experts zal de helft van de huidige
6000 talen aan het eind van deze eeuw zijn verdwenen.
Door zo veel mogelijk informatie over kwetsbare talen bijeen te brengen, hoopt Endangered Languages dat proces te
vertragen. Het blijft zeker niet beperkt tot een paar filmpjes: op den duur moeten wetenschappers en enthousiastelingen er boeken, artikelen en allerlei andere beschikbare kennis met elkaar kunnen delen.
Er zijn vooralsnog maar weinig Nederlandse en Vlaamse (streek)talen op de site gedocumenteerd – naast de
gebarentalen eigenlijk alleen het Fries. Echt druk op de
wereldkaart van Endangered Languages is het in minder
welvarende gebieden, zoals Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea
en Nepal.
Opvallend genoeg is het tijdschrift National Geographic
vorig jaar een vergelijkbaar project begonnen: Enduring
Voices. Dat project bekijkt de bedreigde talen met een vast
team van taalkundigen. Op het eerste gezicht levert dat
een gestructureerder, maar minder veelomvattend resultaat op.
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vechtpartij
in Oekraïens
parlement.

En verder:
Engels Rotterdamse basisscholen die lesgeven met de taalmethode
van Early Bird mogen niet vier uur lesgeven in het Engels, zoals tot
voor kort gebruikelijk was, maar hooguit drie uur en drie kwartier.
Dat besliste de Rotterdamse rechtbank na een aanklacht van Stich
ting Taalverdediging.
Brughoektumor Het is Bart Chabot gelukt om een vaktaalwoord
in de grote Van Dale te krijgen: brughoektumor – de naam van de
tumor die de schrijver zelf sinds twee jaar in zijn hoofd heeft.
Gents Tsiepmuile (‘huilebalk’) werd gekozen als mooiste Gentse
woord. Lutsepoepe (‘dikke kont’) en tuupetegoare (‘samen’) eindig
den tweede en derde.
Tweets Ik voert de boventoon in Twitter-berichten. In ruim een
kwart van de Nederlandse tweets komt dat woord voor, zo blijkt
uit een analyse van de website Twittermania.
Tweede Bij de tiende Internationale Taalkunde Olympiade in
Slovenië deze zomer werd het Nederlandse team tweede in de
landenwedstrijd – een team uit de VS won.
Vijfentwintigste In de jaarlijkse QS World University Rankings staat
de Universiteit van Amsterdam 25ste in de top-200 van taalkundeuniversiteiten. De enige andere Nederlandstalige universiteit bij de
eerste 50 was de Universiteit Leiden (41ste plaats).
Meer informatie: www.onzetaal.nl/tamtam.

Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, ver-

Oeuvre

werpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk

Walter Pier - Wassenaar

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).

Rond de klok van 22.25 uur
Bert van Nispen - Maassluis

B

ij vooraankondigingen van tv-program
ma’s hoor je steeds vaker de constructie ‘U ziet ons straks, rond de klok van ...’
Als het om hele uren gaat, klinkt dat niet
vreemd (‘rond de klok van vijf’), maar aan
gezien rond de klok van ‘ongeveer’ bete
kent, is deze uitdrukking echt kolderiek in
combinatie met precieze tijdsaanduidin
gen, zoals ‘rond de klok van vijf voor half
elf’.

Kennen

“H

et gezamenlijke werk van een kun
stenaar of geleerde”, zegt Van Dale
bij het trefwoord oeuvre, dus ik keek nogal
vreemd op toen op 12 juni bekend werd
gemaakt dat Ferry Mingelen de Anne Von
delingprijs zou krijgen “voor zijn gehele
oeuvre”.
	Uit de berichtgeving bleek dat het ge
woon om zijn tv-werk ging, en dat hij dus
niet in het geheim een reeks dichtbundels
heeft gepubliceerd. Alle respect voor Min
gelen, maar ik lees in dit verband toch liever
dat hij die prijs krijgt voor ‘al zijn reporta
ges’ of voor ‘zijn werk als parlementair ver
slaggever’ of iets dergelijks. Nog even en
we hebben het over het oeuvre van Sacha
de Boer en Rob Trip – en vervolgens is het
nog maar kleine stap naar de verzamelde
werken van Linda de Mol, Erwin Kroll en
Joep Schreuder. Ook voor hen alle respect,
maar dat zou me écht te ver gaan.

Evelien Blok - Arnhem

W

at ik langzamerhand ergerlijk begin
te vinden, is het overvloedige ge
bruik van kennen, in zinnen als: ‘De rozen in
mijn tuin kennen een lange bloeitijd’, of
‘Ajax kende een goede tweede helft.’ Het is
niet echt fout Nederlands, maar het wordt
te pas en te onpas gebruikt – ofschoon ik
wel moet zeggen dat het alweer een beetje
op z’n retour lijkt te zijn. Misschien hebben
de kenners er ook genoeg van.

Een iemand
M.T. van de Kar - Gouda

S

inds een jaar of vijf, mogelijk tien, hoor
ik vaker en vaker zinnen waarin de
woorden iets en iemand als zelfstandig
naamwoord worden gebruikt. Zo schrijft
ene Willemtevreden op Kieskeurig.nl dat
zijn nieuwe tv zó plat is dat je hem van de
muur moet halen “als je een iets wil inplug
gen”. En medemensen typeren als ‘een

lief iemand’ of juist ‘een onuitstaanbaar
iemand’ wordt geen enkel punt gevonden.
Ik stoor me telkens weer aan die gedroch
ten.
Beroepsmatig verkeer ik in alle geledin
gen van de Nederlandse maatschappij, en
ik spreek veel met mensen van alle leeftijden. Daarbij valt mij op dat wat een iets/
iemand betreft er geen verschil is als je kijkt
naar opleidingsniveau of de mate van isola
tie in de maatschappij (daarbij denk ik aan
leden van de Gereformeerde Gemeente en
dergelijke, die geen televisie kijken).

Zowel … en …
Jan Bosmans - Antwerpen

M

ijn oren doen pijn telkens als ik het
woordje zowel hoor zonder als. Vari
anten op zowel … als … die opgeld maken
zijn zowel … en …, zowel … maar ook … en
zelfs zowel … net als …
Hoe komt zoiets toch? Raakt de spreker
in de loop van een lange zin het spoor bijs
ter, of is zij/hij zich niet van bewust van de
betekenis van zowel? Taalevolutie hou je
niet tegen. Mettertijd wordt zowel mogelijk
geaccepteerd als de opzichzelfstaande in
leiding van een opsomming, waarna je zelf
mag bepalen hoe het verdergaat. Zover zijn
we vandaag nog niet. Ik vraag me af waar
om de goede lieden die het juiste gebruik
van zowel niet kennen, zich niet gewoon be
perken tot opsommingen met het veilige

voegwoord en.

Eigengeil
René Appel - Amsterdam

G

eil betekent (net als sexy) al geruime
tijd niet alleen meer ‘seksueel prikke
lend’, maar ook, min of meer afhankelijk
van de context, ‘leuk, spannend, heftig’. Zo
spreekt Giel Beelen in De wereld draait door
over een “geile plaat” of “een geil num
mer”, en trompettist Eric Vloeimans vindt
het naar eigen zeggen “ongelooflijk geil ge
woon” om op het Oerol Festival te spelen
met Kyteman. Ook buiten de wereld van de
muziek komt geil op die manier voor. In NRC
Handelsblad was in een beschouwing over
een tentoonstelling met foto’s van verval
len huizen in Detroit sprake van “de
schoonheid, nee sterker nog, de geilheid
van het verval”. En voetballer Klaas-Jan

Huntelaar zei in 24 uur met ... tegen Wilfried
de Jong: “Spitsen zijn het geilst op effectivi
teit.”
Nieuwer zijn de sámenstellingen met
geil. Zo mocht ik de afgelopen maanden
noteren dat volgens Aaf Brandt Corstius
kinderen op jonge leeftijd al “merkengeil”
worden, terwijl Sywert van der Linden,
initiatiefnemer van de politieke jongeren
beweging G2000, het kabinet-Rutte de
kwalificatie “machtsgeil” meegaf. Het
meest recent lijken samenstellingen van geil
met een bijvoeglijk naamwoord als eerste
lid. Zo zei Frits Huffnagel dat Peter R. de
Vries “een ongelooflijk eigengeile man”
is en Youp van ’t Hek noemde in zijn NRCcolumn neurochirurg Kees Tullekens (van

de ‘Friso-affaire’) “ijdelgeil”.

Foto: Johan Pronk

Gesignaleerd

Eric Vloeimans (rechts) met Kyteman op Oerol:
“ongelooflijk geil gewoon”.
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Raymond Noë

InZicht

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

Hoe woorden de wereld kleuren

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

S

panjaarden zien bruggen als groot en sterk, maar Duitsers ervaren bruggen eerder
als mooi. Dat zou kunnen komen door het geslacht van het woord. In het Duits is
die Brücke vrouwelijk, dus mooi, terwijl het Spaanse el puente mannelijk is, dus
sterk. Het idee dat iemands moedertaal op een dergelijke manier zijn blik op de wereld
zou beïnvloeden, is het onderwerp van het ‘linguïstisch relativisme’, een richting in de
taalkunde die in de jaren veertig van de vorige eeuw populair werd gemaakt door de
taalkundigen Edward Sapir en Benjamin Lee Whorf. In hun werk verwezen ze graag naar
de taal van de Hopi-indianen, die het concept ‘tijd’ niet zou kennen, waardoor de Hopi
een geheel ander wereldbeeld hadden. Dat was voor veel mensen een intrigerend gege
ven, en dus kreeg de ‘Sapir-Whorf-hypothese’ veel aandacht. Maar ook veel kritiek. Filo
sofen en taalkundigen konden er niet goed mee uit de voeten.
In Door de bril van de taal zet de Israëlische antieketalendeskundige Guy Deutscher
feiten en meningen over ‘taal en wereldbeeld’ op een rijtje. In het eerste deel (‘De taal
als spiegel’) laat hij zien dat taal vaak een afspiegeling is van de bijbehorende cultuur.
Zo kennen niet alle culturen een woord voor de kleur blauw – ook de oude Grieken niet,
bijvoorbeeld – en dat zou komen doordat blauw voor een cultuur in ontwikkeling de on
belangrijkste kleur is. Aan zwart en wit (dag en nacht), rood (bloed), en groen en geel
(gewassen) is meer behoefte.
In het tweede deel (‘De taal als lens’) komt dan de kwestie aan de orde of onze taal
inderdaad onze waarneming van de werkelijkheid beïnvloedt. Deutscher noemt dit deel
zelf een “pleidooi” voor het linguïstisch relativisme, dat hij onderbouwt met een grote
hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek. Hij illustreert zijn betoog met boeiende voor
beelden van ‘relativistische’ taalverschijnselen – zoals de windrichtingenoriëntatie van
het Guugu Yimidhirr, een Australische aboriginaltaal, waarin de sprekers zich niet uit
drukken met de begrippen links en rechts, maar met equivalenten voor oost, west,
noord en zuid (‘de kangoeroe ten oosten van mij’). En daarnaast wil hij nog weleens een
klein zijpaadje inslaan, om nog even een aansprekend feitje of een leuk weetje te mel
den – wie zich niet laat overtuigen door Deutschers pleidooi, zal na lezing van zijn boek
in ieder geval een hoop van hem hebben opgestoken.

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.

Door de bril van de taal. Hoe woorden de wereld kleuren is vertaald door Felix van de Laar. Het is een
uitgave van Unieboek | Het Spectrum en kost € 29,99 (gelijmd, 343 blz.). Zie ook de aanbieding
op blz. 244. ISBN 978 90 0031 131 6



Fi n s -N ed er lands

Vrij kort na het Groot
woordenboek Afrikaans
(uit 2011) heeft woor
denboekuitgever Pris
ma alweer een ‘groot
woordenboek’ (d.w.z.
voor professioneel ge
bruik) uitgebracht, te
weten het Groot woordenboek Fins. Het omvat twee delen van
35.000 trefwoorden elk. De lemma’s ge
ven informatie over equivalenten en bete
kenissen, woordsoort en gebruik (register
en stijl), en waar nodig ook uitdrukkingen
en voorbeeldzinnen. Het woordenboek
kwam tot stand onder auspiciën van de
Nederlandse Taalunie en het Finse minis
terie van onderwijs.
Groot woordenboek Nederlands-Fins en Groot
woordenboek Fins-Nederlands, onder hoofdredactie van Godelieve Laureys en Maritta
Moisio, zijn uitgaven van Unieboek | Het



Pr i s ma  Ne d e r l a n ds

Het in het onderwijs
veelgebruikte Prisma
pocketwoordenboek Nederlands is er dit jaar ook
in een “De Jeugd van
Tegenwoordig Editie”.
Hierin is een extra ka
tern van acht bladzijden
opgenomen, waarin
deze populaire rapgroep “lustig filosofeert
over woorden, hun betekenis en gebruiks
waarde”. De speciale editie is voorzien van
een door de band ontworpen omslag, en is
alleen te koop als onderdeel van een set
waarin ook de pocketwoordenboeken voor
de drie moderne talen zijn opgenomen
(totaal zeven pockets).
Het oktobernummer van Onze Taal
zal aandacht besteden aan De Jeugd van
Tegenwoordig en de muziekstroming waar
van ze de bekendste representant zijn, de
nederhop.



S t e e n ko l e n e n g e l s

In het juli/augustus
nummer schreef Gaston
Dorren in zijn artikel
‘We speak an own
English since decennia’
dat we in Nederland en
Vlaanderen een eigen
soort Engels aan het
ontwikkelen zijn, en dat
er eigenlijk geen reden is om je voor dat
‘Dunglish’ te schamen. Wie desondanks
zijn Engels wil ontdoen van ‘dutchisms’,
kan te rade gaan bij David Mangene, een in
Nederland werkzame taalcoach van Ameri
kaanse komaf. In zijn boek Nooit meer Steenkolenengels behandelt hij veelvoorkomende
fouten en geeft hij veel tips en aanwijzin
gen. Maar zijn belangrijkste, steeds weer
herhaalde boodschap is dat je als buitenlander niet bang moet zijn om fouten te
maken wanneer je Engels spreekt: zelfvertrouwen is het halve werk, vindt hij.

Spectrum en kosten € 79,99 per stuk

Prisma-pocketpakket De Jeugd van Tegenwoordig

Nooit meer Steenkolenengels. Spreek met meer zelf-

(gebonden, 935 resp. 800 blz.).

(N, N-E, E-N, N-D, D-N, N-F, F-N) is een uitgave

vertrouwen: swagger English is een uitgave van

ISBN 978 90 491 0281 4 (N-F)

van Unieboek | Het Spectrum en kost € 49,99.

Kemper Conseil en kost € 12,50 (gelijmd, 87 blz.).

ISBN 978 90 491 0279 1 (F-N)

ISBN 978 90 0031 403 4

ISBN 978 90 76542 67 6
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Ta alva ard i g h ei d j o n g er e n

Ouderen verzuchten
vaak dat het droevig ge
steld is met de schrijf
vaardigheid van jonge
ren. Maar is dat ook zo?
In het e-book Ze kunnen
niet meer schrijven tegenwoordig beantwoorden
elf jongeren deze vraag
vanuit verschillende invalshoeken, waarbij
onder meer aspecten als spelling, nieuwe
(en oude) media, onderwijs en (ongewenst)
Engels aan bod komen. Het boek is samen
gesteld door taaltrainer Louise Cornelis; het
voorwoord is van hoogleraar Nederlandse
taalkunde Joop van der Horst.
Ze kunnen niet meer schrijven tegenwoordig is voor
€ 6,49 te koop als e-book (ePub-format zonder
DRM) op Onswoord.nl, de site van de uitgever.
ISBN 978 90 818825 07

En ve rd e r
 Nederlands in actie van Berna de Boer e.a.
“Totaalmethode NT2” voor hogeropgeleide
anderstaligen: lees-, schrijf- , luister- en
spreekoefeningen, plus aandacht voor
grammatica en woordenschat. Eindniveau
B1. Coutinho, € 42,50 (ingenaaid, met dvd,
287 blz.). ISBN 978 90 469 0298 1
 Moeilijke letters lezen van logopediste
Betty Vleeschouwer. Leesoefeningen voor
dyslectische kinderen. Acco, € 30,– (ingenaaid, 206 blz.). ISBN 978 90 3348 947 1

Ag enda
 1-9 september: Week van het schrijven.
Tientallen organisaties bieden schrijfactivi
teiten aan.
 3-9 september: Week van de alfabetise
ring. Alfabetiseringsprojecten in de schijn
werpers, en uitreiking alfabetiseringsprijzen.
 13 september, Amsterdam: Het Taalcongres. Lezingen en workshops over zakelijk
schrijven en taalgebruik.
 19 september, Amsterdam: DRONGOfestival over ‘Nederlands in een meertalige
omgeving’. Lezingen, presentaties, films en
informatiemarkt over meertaligheid.
 19 september: Talk Like a Pirate Day. Dag
waarop iedereen aangemoedigd wordt als
een piraat te praten.
 22 september, Utrecht: congres Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN);
lezingen en discussie over actuele kwesties
binnen het vak Nederlands (in Nederland en
in België).
 26 september: Europese Dag van de
Talen. Scholen en taalinstituten organiseren
taalactiviteiten. Thema: ‘Met talen kom je

verder’.

Voor meer evenementen en meer informatie
zie www.onzetaal.nl/agenda.

Foto: Maryan van Veen

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

Naam Jan van Veen.
Woonplaats Aalsmeer.
Geboren 14 maart 1948 in Amsterdam.
Beroep Directeur van de OBS Kudelstaart, een basisschool.
Partner Maryan van Veen.
Kinderen Drie.
Opleiding Hbs, kweekschool,
mo pedagogiek.
Hobby’s/vrije tijd Tennis, zeilen,
lezen.
Onze Taal-lid sinds 1970.
Waarom werd u lid? Ik liep met een
plan een taalmethode te schrijven voor
het (toen nog) lager onderwijs. Wilde
alles lezen wat met taal te maken had.
De taalmethode kwam er overigens
ook.
Krant Het Parool (vanwege het Amsterdamse nieuws) en de Volkskrant.
Televisieprogramma De wereld draait
door, en sportprogramma’s.
Radioprogramma Ik heb meestal Radio 2 aan staan. Frits Spits vind ik een
prima presentator.
Boek Scandinavische misdaadromans.
Website De site van mijn school:
www.obs.nl. De site werd onlangs vernieuwd, waar ik nogal blij mee ben.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
Een beetje saai antwoord: ‘Ruggespraak’! Mede daardoor vallen grappige krantenkoppen me vaak op.
Wat zelden? Eigenlijk lees ik uiteindelijk bijna alles van Onze Taal.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? De herkomst van woorden; soms zitten daar hele verhalen
achter.

Welke niet zo? Nederlandse woorden
bedenken voor termen die allang ingeburgerd zijn.
Ergerlijkste taaltrend Het gebruik
van we als de spreker zichzelf niet
bedoelt: “Goedemorgen meneer
Brouwer, we gaan eerst maar eens
douchen …”
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Nee, maar ik moet mijn tong
eraf bijten als iemand weer eens de
klemtoon legt op de i van pagina.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Als Amsterdammer blijft
het moeilijk om de z en de v juist uit te
spreken (hinderlijk als je Van Veen
heet).
Beste taalgebruiker Kees van Kooten.
Ik heb hem met Wim de Bie eens een
uitleg zien geven over het gebruik van
aanhalingstekens. Een geweldig optreden; helaas ben ik de videoband kwijt.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? De tussenn-regel terugdraaien. Laat die ‘pannenkoek’ maar, geef mij maar een ‘pannekoek’!
Lelijkste woord Keigaaf, vooral als
iemand het drie keer in een kwartier
zegt.
Mooiste woord Creativiteit, daar

spreekt iets van vrijheid uit.

(advertentie)

Prof. dr. Cees van Riel

MASTER CLASS 11-13 DECEMBER 2012

LANGUAGE
& REPUTATION
MANAGEMENT
CCC@RSM.NL | 010 - 408 1915 | WWW.RSM.NL/MCC

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
ERASMUS UNIVERSITY
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Eerste Amerikaanse vrouw
in de ruimte overleden
Sally Ride, de eerste Amerikaanse astronaute, is overleden.
Deredactie.be

Een van de onderzoeken die
wij hebben gesteund is het
onderzoek naar epilepsie
tijdens de zwangerschap van
prof. dr. Dick Lindhout.
Bedankkaartje collecte-opbrengst
Nationaal Epilepsie Fonds

Bol.com

Noordhoff jaarplanner
Gedateerd

Moeder Priscilla Veldhuizen

“Het besef dat je over een
paar dagen ouder wordt
in plaats van over drie
maanden is heftig, niet
te bevatten.”
AD
Onderwijswebwinkel Heutink

Wij hebben honden en katten.
Visite mag die gerust meenemen.
Omschrijving vakantiehuisje op internet

Bereiden: buiten
de koelkast
Verpakking zoete puntpaprika

Live – Londen 2012:
Beachvolleybalsters
hoeven geen bikini aan

Twitterbericht Politie Veldhoven

Wat is uw geslacht?
(Eén antwoord mogelijk.)
 Man
 Vrouw
Online enquête TNS

Website de Volkskrant

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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2012

Nederhop:
meer dan
watskeburt

Daarom lezen we zoveel Engels
(ook in vertaling)
Amerikaanse taalvervalser zoog
oud Nederlands uit zijn duim
Mieterse woorden van de jaren vijftig

Foto: Iris Vetter

81ste jaargang
nummer 10
oktober 2012
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

Directie
drs. P.H.M. Smulders

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

Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Lydeke Roos
Wouter van Wingerden

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 en Woordspot
Zie www.woordpost.nl en
www.woordspot.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 32.000) 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

Administratie
Heleen Bücker
Leonie Flipsen
Elly Molier
Liane Pagie

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. G.C. (Gert) Haverkate, voorzitter
drs. L. (Leo) Voogt, vicevoorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
drs. M.A. (Margot) Scheltema, penningmeester
dr. E.H.C. (Els) Elffers, prof. dr. C.J.M.
(Carel) Jansen, mr. drs. L. (Bert) Jongsma,
lic. M. (Martine) Tanghe, 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,–.
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”
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Nederlandstalige rappers zijn populair.
Ze verschijnen in goedbekeken tvprogramma’s met artiesten als Corry
Konings, zijn te zien in reclames, en
worden zelfs omarmd door een eer
biedwaardig woordenboek – zoals
verderop in dit nummer blijkt. Wat
hebben nederrappers te melden? En
vooral: hoe doen ze dat? “Mijn rijms
zijn geblokt als een schuur in het slot.”

Vivien Waszink

Rapper Extince.

“Wie pakt meer grietjes dan Hans?”
De taal van de nederhop

“P

omp die shit als een lekke
band”, spoort rapper Winne ons aan. En Extince
rapt: “Ik heb het net zo druk als Hongkong”, en “Ik ben als je eigen pincode,
me vergeten doe je echt niet.” Nederhop, Nederlandstalige hiphop, is populair. In de jaren tachtig had Blonnie B.
al Nederlandse raps, met teksten “ingewikkeld als een mummie”. In de jaren
negentig rapten de Osdorp Posse en
Extince (“hitgevoelig als Abba, flexibel
als Barbapapa”) in hun moerstaal, en
tegenwoordig zijn er heel veel nederhopacts. Dret & Krulle, Kleine Viezerik
en Xterne Ruis: allemaal succesvolle
jongens met indrukwekkende teksten
op frisse beats. Gers Pardoel kwam zelfs
op nummer één in de top-40 met de
260
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meezinger ‘Ik neem je mee’ – die ik
laatst zowaar uit een draaiorgel hoorde
komen.


Gezellige jongens

Rappers worden gezien als gezellige
jongens, vooral als ze, zoals Ali B,
lachend bellen in T-Mobile-reclames
en intussen hun baby verschonen. Of
als ze met Kyteman meedoen, inclusief
blazers en strijkers. Of in het tv-programma Ali B op volle toeren optreden
met Corry Konings of Willeke Alberti.
En dat er dan na afloop leverworst
rondgedeeld wordt. Kapabel rapt over
dieren en heeft een nummer met Herman van Veen. Over Kapabels fabels
stond een paginagroot artikel in de
Volkskrant, waarin teksten werden

uitgelicht als “Sjakie Schildpad was de
shit, chillen met de zon op zijn gezicht.”
Zolang rappers hun eigen stijl mixen
met een andere, of iets anders doen dan
anders, worden ze leuk gevonden. Maar
als ze gewoon alleen rappen, zonder
live-instrumenten en (levenslied)zangers, is er vooral gemopper over vuilbekkerij, de verheerlijking van geweld
en het onvriendelijk behandelen van
vrouwen. Hiphopteksten krijgen weinig
aandacht, alleen het bekende ‘Watskeburt?!’ van De Jeugd van Tegenwoordig
wordt eindeloos bestudeerd. Los daarvan gaat het soms over straattaal, vooral over woorden als doekoe (‘geld’) en
patta’s (‘sportschoenen’), maar dat is
het dan. Dat is jammer, want in nederhop wordt mooi Nederlands gebruikt.

Foto: Top-notch.nl

Natuurlijk, hiphop is vooral ook
stoere praatjes ophangen, uitweiden
over vrouwen met grote billen en wankelend van het goud in grote auto’s
stappen. Maar voor die ‘braggin’ en
boastin’’ gebruiken de rappers fraaie
metaforen.


O o r log

Hiphop wordt vaak voorgesteld als een
oorlog met andere rappers, of een wedstrijd, met een winnaar en veel verliezers. In de ‘rapgame’ heeft Winne “de
touwtjes in handen als Gepetto” (de
vader van Pinokkio), maar het gaat
ook om ‘rapatletiek’, waarin hij “de lat
hoger” legt en kennis doorgeeft “als de
stok van een estafette”. In ‘Pomp die
shit’ doet hij er nog een schepje bovenop: “Winne aan slag staat gelijk aan
4 wijd, ik kon gelijk lopen. Geen dobbelsteen, ik gooi hoge ogen.” Murth
van rapcrew Flinke Namen rapte met
Extince in ‘Zoete inval’ en noemt zichzelf daarin een “onverslaanbaar eiwit,
niet te kloppen”. In datzelfde nummer
speelt Brainpower “een lyrisch monopoly”, waarin hij “Risk” neemt. De
muziek is “als Bassie en Adriaan, want
de beat zit vol met kattenkwaad en de
tekst is de acrobaat”.
De losers in de rapgame worden
vaak als kleine jongetjes neergezet, bijvoorbeeld in ‘De goeie in het vloeien’
van de Osdorp Posse: “Ze hebben
wel de riemen maar ze weten niet te
roeien, groentje, want jij zette nog je
schoentje toen ik al gangster-rapte over
Al Kapoentje.” Sinterklaas Kapoentje
versus Al Capone: het verschil is duidelijk. Kiddo Cee geeft zijn “achterban de
fles”. Duvel Duvel rekent af met ‘wack
mc’s’, zoals slapjanussen in de rap worden genoemd, in ‘Niemand doet Duvel
iets’: “Ik pis in de pot, jij in de po.”
Rex-N-Undercover hebben het in ‘Gewoon chill’ over “Calimeromc’s” – en
ja, die komen maar half uit het ei.
Brainpower is nog iets cryptischer
in ‘Zoete inval’: “Rappers (zijn) net
als zeven dagen, want ze klinken zo
week.” Ook Opgezwolle weet wel raad
met “neppe rappers”, in ‘Dat ding dat
ik doe’:
Ik heb zonet de magnetron aangezet.
De tafel gedekt en het bestek klaargelegd.
Want A je bent wack en B a-relaxed.
Daarom eet ik jullie neppe rappers
voor het nagerecht.
Met een maagtablet voor het zuur in
me strot.
Mijn rijms zijn geblokt als een
schuur in het slot.

De jongens uit Osdorp noemen concurrenten “nep als koudvuur” en “soft als
Page”. Stellige taal, maar geen heel
grimmige verwensingen.


A m y Wi n e h o us e

Hierboven was het al te zien: in veel
vergelijkingen wordt gespeeld met verschillende betekenissen van woorden,
en met schriftbeeld en klank. Fris is een
leenvertaling van het informeel Engelse
fresh (‘geweldig, cool’). In nederhopbeeldspraak komen de verschillende betekenissen van dit woord terug: bijvoorbeeld in “fris als februari”, “fris als een
wasserette” en “fris als ananassap”.
Ziek heeft in hiphoptaal ook een positieve betekenis. Dat is bij meer bijvoeg-

merie binnen en vraagt: “Waar is de
paskamer?” De Jeugd van Tegenwoordig heeft in ‘Hot hot hot’ “meer hoes
dan Isa”. Het Engelse ho betekent eigenlijk ‘hoer’, maar wordt in de hiphop
gekscherend gebruikt voor ‘meisje’.
Het Nederlands uitgesproken hoes doet
dan weer denken aan actrice Isa Hoes.
Best macho-achtig allemaal, maar niet
schandelijk vrouwonvriendelijk.
Nederhoppers lenen veel uit het Engels. Die leenwoorden worden in Nederlandse zinnen gebruikt, bijvoorbeeld
game (‘rapscene’), vooral in in de game
zijn. Swag of swagger staat voor ‘zelfverzekerde uitstraling’. Als je ‘swag hebt’,
heb je een stoere versie van de x-factor.
Hef, die deze artiestennaam koos omdat

“Jij zette nog je schoentje toen ik al
gangster-rapte over Al Kapoentje.”
lijke naamwoorden die (ook) iets negatiefs aanduiden zo: dik, gruwelijk en
lauw betekenen in de hiphopscene en
in jongerentaal juist ‘geweldig’. Willie
Wartaals ‘rijms’ zijn “zo ziek”, die “zitten in de WAO” – waarin dus ook de
basisbetekenis van ziek meeklinkt.
In ‘Back-up staat klaar’ van Zwart
Licht zegt Leeroy: “Wie komt met lines
die zelfs Amy niet kan handelen, dus
homie whine niet.” Lines zijn lyrics, teksten, en die van hem zijn zó goed dat
zelfs Amy (Winehouse) er geen raad
mee weet – een knipoog naar het cocaïnegebruik (‘lijntjes’) van de vorig jaar
overleden zangeres. En to whine betekent ‘zeuren’ of ‘dreinen’, maar het doet
in klank en vorm ook denken aan de
achternaam Winehouse.
Ook Winne doet zoiets in ‘Net als ik’:
Laat me naam nu op katoen drukken.
Freshcotton shirt, shit vroeger noemden ze me katoenplukker.
Nu kan ik ze een schoen geven
Straks me eigen kledinglijn, ja ik
moet ze wel van katoen geven.
Hiermee lijken zo’n beetje alle mogelijkheden van het woord katoen wel benut.

hij erg gecharmeerd is van Playboy-baas
Hugh Hefner, wisselt moeiteloos tussen
Engels en Nederlands, bijvoorbeeld in
‘Gone with the major’: “Cruise met me,
leer mijn hood kennen, en check hoe
al die mannen voor hun loot rennen”
(hood is ‘buurt’, loot ‘buit’, ‘geld’).
Engelse werkwoorden zijn ook populair, zoals diggen (‘begrijpen’, ‘waarderen, goed vinden’), fronten (‘ruziemaken’) en representen (‘representeren, vertegenwoordigen’). Dissen (‘beledigen’)
komt van het Engelse diss, een verkorting van disrespect. Spitten betekent in
de hiphopscene ‘teksten uitspugen, rappen’; in het Surinaams is een ‘rhyme’
een ‘spitie’. Veel geleende werkwoorden
worden moeiteloos op z’n Nederlands
vervoegd: “ik spit”, “al spittende”, “wij
hebben gespit”. In ‘Spuugdingen op die
mic’ van Opgezwolle wisselen spitten en
spugen elkaar af en worden deze woorden ook in samenstellingen gebruikt:
“En, in mijn spitfirma vind je geen
spuugmuggen. Ik spuug voor m’n ruggen (…). Ik heb m’n spitbewijs plus m’n
spitcertificaat.” Winne beklaagt zich in
‘Pomp die shit’ over andere rappers omdat zij “spugen beneden maat”.




Pa s k a m e r

Ook opscheppen over vrouwen en seksuele prestaties is erg hiphop. Extince
heeft vaak sjans en “pakt meer grietjes
dan Hans”, want hij “maakt de chicks
kokend als Cas Spijkers”. Over een van
die meisjes zegt hij: “Ze neemt me vaker
in de mond dan een lidwoord.” In
‘Grootheidswaan’ loopt hij een condo-

W i e d e n eu k

Letterlijk vertalen is een specialiteit van
de Osdorp Posse. Dankzij Def P. en kornuiten staat het scheldwoord moederneuker in het woordenboek. De Posse
gebruikt sowieso vaak neuk voor fuck,
bijvoorbeeld in de woordgroepen wie de
neuk en weet jij de neuk veel. In “Duik
weg, als de schijt de ventilator raakt”
zit de uitdrukking when the shit hits the 
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Illustratie: Hein de Kort

een battle tussen de oostkust en de
westkust, vooral tussen New York en
Los Angeles, en buurten daarbinnen.
Ook in Nederland gebeurt het vooral in
de grote steden, Amsterdam (‘Damsko’),
Rotterdam (‘Roffa’) en Den Haag
(‘Agga’), maar ook de hiphopscene in
Zwolle en Nijmegen laat zich horen.
The Opposites rappen trots over Heiloo,
Hef draagt “Hoogvliet als een T-shirt”,
en Kempi roemt de Eindhovense wijk
Woensel-West. Deze plaatsen worden
“gerepresent”. De jeugdige rappers van
de Sloddervosgang riepen tijdens een
concert in het Amsterdamse Paradiso
voortdurend “1103”, de postcode van de
Bijlmer. Zelfs netnummers komen voorbij; Zo Moeilijk uit Nijmegen verzekerde
het publiek in Paradiso dat “024 in the
building!” was. Ook nederhoppers bellen, hoe straat ze ook zijn, dus met de
vaste lijn.


fan, die in de jaren dertig van de vorige
eeuw in Canada of de Verenigde Staten
ontstond. Je gebruikt die als iets wat
eigenlijk geheim is, uitlekt, en dit vervelende gevolgen heeft.
Def P. is niet de enige rapper die bedreven is in vertalen. Uit van hier (van
out of / outta here) ben je als je weggaat, en in het huis (in the/da house) als
je er juist wél bent. Met geef het op voor
... (give it up for …) vraag je applaus
voor iemand. Woord! komt van word! of
word up!, dat ‘zo is het’ of ‘afgesproken’
betekent. Beneden met iets zijn (be down
with) wil zeggen dat je ergens een aanhanger van bent, of er respect voor
hebt. Ook down met komt voor: een
Engels woord gecombineerd met een
Nederlands voorzetsel. Big up en shoutout zijn uitingen van respect; ze worden
veel gebruikt met het voorzetsel naar.
Voor rappers is het straatleven belangrijk, en geld ook. Mr. Probz (“rechtstreeks van het beton”) rapt in ‘Bolletjesblues’: “Het zijn sombere dagen,
plus hongerige magen, dus donkere
zaken, ga het de straat vragen.” Salah
Edin noemt “de waarden en normen
van de stoeptegels, straatregels, nee we
streven naar pegels”, waarin pegels
‘geld’ betekent. Hef heeft het over ‘brieven’ of ‘papier’.
Geld maken betekent, net als het Engelse to make money, ‘geld verdienen’,
en dat geldt ook voor money maken,
doekoe maken en do maken. Doekoe is
262
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Surinaams en do komt van het Engelse
dough, dat informeel wordt gebruikt
voor ‘geld’. Rapper Appa weet het: “De
straten praten poen.” Poen praten is een
informele vertaling van talk(ing) money,
‘het over (goed) geld hebben’.


H o u h e t s t r aat

De straat wordt als een eigendom verdedigd. Winne zegt: “Ik verbind je met de
straat, ik ben wat Nike is” en “De straat
is van mij, je moet tol betalen.” Kiddo
Cee heeft een wijze raad in ‘Bijlmerstyle
anthem’: “En nu b-b-bibber je als kou
vatten, de straten moet je niet tarten.”
Een vertaling is weer de straat slaan (van
to hit the streets), voor ‘naar buiten gaan’.
Het woord straat wordt ook bijvoeglijk gebruikt, in bijvoorbeeld straat blijven/zijn. Straat zijn is stoer zijn, respecteren waar je vandaan komt en de

Ko n i n g W i n n e dag

Rappers vormen graag nieuwe woorden
of gebruiken bestaande woorden in een
nieuwe betekenis. Soms worden al bekende woorden samengevoegd en daarna ingekort, bijvoorbeeld in het leenwoord femcee (‘vrouwelijke rapper’),
van het Engelse female mc. Extince
noemt de kerstvakantie “het kalkoenhoogseizoen”: ook een nieuwe samenstelling. Kay LC spreekt in ‘Je weet hoe
laat het is’ (een vertaling van het veelgebruikte ‘You know what time it is’),
van “microfoonmobiliteit”. De Osdorp
Posse vormde creatyfuslijers uit de woorden creatief en tyfuslij(d)er, en noemt
beats “heupwiegelijk”. Een typerend
voorbeeld is ook Winnes variatie op
Koninginnedag: Koning Winnedag. En
Bas Bron van De Jeugd van Tegenwoordig had als bijnamen De Neger des
Heils en Majoor Vlosshart – een verwijzing naar Majoor Bosshardt, van het
Leger des Heils.
Voor deze namen geldt wat in feite
voor alle hiphoptaal geldt: er zullen
mensen zijn die er aanstoot aan nemen

Zo Moeilijk uit Nijmegen verzekerde het
publiek dat “024 in the building!” was.
‘regels’ van het straatleven kennen. Eigenlijk is het ook een vorm van keepin’
it real, een belangrijke hiphoples, die
Extince vertaalt als “hou het echt”.
‘Street credibility’ (‘straatgeloofwaardigheid’) is belangrijk.
De stad of wijk waar rappers wonen,
wordt volop geroemd. In Amerika is er

omdat ze beledigend en grof zijn. Maar
nederrap is ook anders te zien: als een
spel, een stoer taalspel, waarin woorden
worden geleend, vertaald, vervormd en
verzonnen, en behendig worden ondergebracht in originele metaforen. En dan
komt daar óók nog eens een spranke
lende beat onder.

Foto: Iris Vetter

Woordenboek omarmt de Jeugd
Onlangs verscheen van het Prisma
pocketwoordenboek Nederlands een
speciale “De Jeugd van Tegenwoordig
Editie”. Daarbij hoorde ook een
promotiefilmpje. Arjen van Veelen
was bij de opname.

Arjen van Veelen

“L

ekker urban!”, zegt Pepijn
Lanen, een lange blonde
man met een gouden tand.
Hij staat op een voormalig haventerrein
in Amsterdam-Noord naast wat ontzielde hijskranen vol graffiti. Verderop doen
skaters hun capriooltjes. Lanen is de
zoon van een advocaat. Hij zat op het
Christelijk Gymnasium in Utrecht, studeerde even rechten en Europese studies, maar is nu rapper van beroep.
Faberyayo, zo heet hij ook. In 2005 had
hij met zijn groep De Jeugd van Tegenwoordig een grote hit: ‘Watskeburt?!’
Maar hij heeft ook solo succes. Bijvoorbeeld met zijn recente album Coco, dat
– met nummers als ‘Solonaise’ en ‘Neen’
– een protest is tegen kaasbroodjes.
Hij is hier nu samen met de rest van
de Jeugd: Vjeze Fur, Willie Wartaal en
Bas Bron. Ze gaan een filmpje opnemen
met de aankondiging voor een wedstrijd
van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. Die maakte een speciale editie
van haar Prisma pocketwoordenboek
Nederlands, met daarin een openingskatern dat geschreven is door de Jeugd.
“We willen beleving toevoegen aan de
producten van Prisma”, vertelt Tycho
Korbee, ‘trade marketeer’ van Unieboek
| Het Spectrum, die ook bij de opnamen
aanwezig is. “We willen de interactie
met jongeren aangaan.”



A ssociëren

De jongens van de Jeugd improviseren
intussen wat voor de camera, voor de
oproep van de wedstrijd. Ze zijn goed in
associëren en grapjes maken. “Je mag
kleien, je mag skateboarden, je mag homofiel door het veld rennen, je mag …”
Pepijn Lanen heeft tussendoor even
tijd. Maar hij is niet van de bespiegelingen. “Het is leuk voor de kinderen, het
is altijd goed iets voor de jeugd te
doen.” Over de invloed van de Jeugd op
de taal: “Taal verandert sowieso.” Hij
hoopt dat het woord psychantisch weer-

De Jeugd van Tegenwoordig bij de opnamen voor het Prisma-woordenboek.

klank zal vinden; het komt voor in het
katern – al staat er niet bij wat het precies betekent.
Lanen wil zich ook bekwamen in de
literatuur. Op Wateenleven.tumbrl.com
schreef hij samen met schrijver James
Worthy beurtelings korte stukjes proza.
In het zomernummer van het literaire
tijdschrift Das Magazin stond een gedicht van hem. Het heet: ‘De Rechtvaardige Schoffant’, over een briesend persoon die met een bijl inhakt op kinderen, bejaarden, iedereen. “Van tijd tot
tijd voelt hij berouw, en pinkt bijna een
traan / Maar tja, het rechtvaardig schofferen, is nu eenmaal zijn baan.”
Verhalen schrijven is echt iets heel
anders dan rapteksten, zegt Lanen.
“Heel anders, maar ook weer tof.” Hij is
bezig met een bundel korte verhalen,
maar pas als hij zelf helemaal tevreden
is, wil hij met uitgevers praten. Hij bewondert Drs. P, “zeker wel een taalkunstenaar”. Hij leest verder niet zo veel
Nederlandse literatuur, behalve dan
Herman Brusselmans, maar wel buitenlandse, zoals William Gibson en Bret
Easton Ellis.


Pyg m e e ë n vo l k

Op het omslag van de deze zomer verschenen “De Jeugd van Tegenwoordig
Editie” van het woordenboek staan een
onthoofde koe en een zinkend schip. In
de inleiding, onder het kopje: ‘Woorden,
wie zijn het, waar komen zij vandaan?’:
“Woorden komen oorspronkelijk uit
Honduras. Zij waren van origine een
pygmeeënvolk dat veel pindakaas at.”
En: “Veel plezier met dit psychantische
woordenboek.”

Watskeburt staat er niet in, tussen
watjekouw (“harde klap”) en watt (“eenheid van elektrisch vermogen”). Maar
later maakte de uitgever bekend dat dit
alsnog gebeurt, in de nieuwe editie, die
voorjaar 2013 verschijnt. “Aanleiding is
het grote succes van het katern met eigen woorden en sms-taal dat De Jeugd

van Tegenwoordig samenstelde.”

Draaideur, flesje
Woorden van De Jeugd
van Tegenwoordig
De “De Jeugd van Tegenwoordig Editie”
van het Prisma pocketwoordenboek
Nederlands opent met een klein katern
(acht bladzijden) met een inleiding en
wat lemma’s van De Jeugd van Tegen
woordig, waaronder een lijst “Mensen
met voornamen die ook woorden zijn”;
een kleine greep:
Baguette Setdresser met Friese achter
grond.
Draaideur Een jongeman met een bij
zonder gevuld CV.
Flesje Roodharige vrouw met voorlief
de voor totaalpoëzie.
Variétés Echt een feestelijk persoon.
Dol op felle kleuren en bonte prints.
Weefgetouw Een partypooper van de
bovenste plank. Staat vaak bij mensen
in de smartphone onder de naam ‘Niet
Opnemen’.
Werkstuk Jongeman uit achterstands
wijk met enorme voorliefde voor entre
cote. Saus optioneel.
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Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

“Brada ik ben van
Damsko”

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.

Foto: Raymond Noë

E

erst even uw globale aardrijkskundige kennis testen. Van welk
werelddeel is Porfoto de grootste
havenstad? Porfoto – dat klinkt als een
Afrikaanse stad midden in het oerwoud. Maar nee, in werkelijkheid is het
een bijnaam voor Rotterdam. Zo heet
de stad namelijk in straattaal, de multiculturele jongerentaal die zo’n vijftien
jaar geleden in Nederland is ontstaan
en dagelijks te beluisteren valt uit de
mond van onder anderen rappers. (Een
andere straattaalnaam voor Rotterdam
is trouwens Roffa.) Porfoto bestaat uit
twee woorden: por betekent in het Sranantongo, de taal die in Suriname door
de creolen wordt gesproken, ‘rot’. Foto
betekent in het Sranantongo ‘stad’; dus:
‘rotte stad’. Met de rivier de Rotte (betekenis: ‘modderachtig water’), waar
Rotterdam zijn naam aan dankt, heeft
dat niets meer te maken.
Straattaal is een mengsel van verschillende talen. Allereerst het Nederlands, dat vooral de leverancier is van
saaie maar onmisbare zaken als lidwoorden, voornaamwoorden en voorzetsels. Daarnaast, voor de meer kleurrijke woorden, het Sranantongo, Marokkaans-Arabisch, Turks, Berbers, Papiaments (gesproken op Aruba, Bonaire en
Curaçao) en Engels. Ja, ook het Engels.
Niet omdat er zo veel Engelstalige immigranten zijn, maar omdat het Engels
de taal is van de Amerikaanse populaire
cultuur, en dan vooral die van de zwarte bevolking. Zo hebben maar liefst vier
Nederlandse plaatsen een bijnaam waar
de naam Bronx – een volkswijk in New
York waar veel Afro-Amerikanen wonen
– in voorkomt: Glaner Bronx (voor
Glanerbrug), Holtebronx (Holterbroek),
Ski Bronx (Schiebroek) en Velser Bronx

Naast Damsko (Amsterdam) en Roffa (Rotterdam) is er ook Agga.


C h i l l b u rg

Ook Amsterdam heeft een straattaalbijnaam: Damsko. En ook die is ontleend
aan het Sranantongo. De Amsterdamse
rapper Negativ bezingt zijn stad als
volgt:
Ik geef geen moer om wie je bent, ik
kom uit Damsko
Ik heb schijt met wat je represent,
brada ik ben van Damsko
Kan me niet schelen wie the fuck je
bent, ik kom uit Damsko
En me mannen staan in elke tent en
we zeggen Damsko.
Maar Damsko en Porfoto zijn dus lang
niet de enige bijnamen die de straattaal

Het wachten is op Lutje Bronx in plaats
van Lutjebroek.
(Velserbroek) – niet geheel toevallig bijna allemaal namen waarin het Nederlandse broek voorkomt. Het wachten is
op het moment dat Lutje Bronx zich in
dit rijtje voegt.
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heeft voor Nederlandse aardrijkskundige begrippen. Het Straattaalwoordenboek op internet vermeldt, tussen ‘gewone’ woorden als doekoe (‘geld’), kill
(‘vent, gozer’) en zine (‘mooie vrouw’),

tientallen namen voor steden, dorpen,
wijken, straten en gebouwen. Zo is
Agga (ook wel Die Haga genoemd) Den
Haag, en Chillburg Tilburg (met een
woordspeling: chillen is ‘je ontspannen,
relaxen’). Het genoemde woordenboek
wordt samengesteld door ervaringsdeskundigen; professionele lexicografen
komen er niet aan te pas. Aardig is dat
sommige lemma’s voorzien zijn van
citaten. Bij het lemma over Die Haga
staat bijvoorbeeld: “Kom fitty bouwuh
in die haga”. Lezers die hierin een uitnodiging zien voor een gezellig feestje
zitten er ernstig naast, want datzelfde
woordenboek meldt dat fitty bouwuh
‘ruziemaken’ betekent. Maar soms is er
in Den Haag wél echt een feest, zoals in
januari 2012. Toen werd er een hiphopevenement gehouden onder de titel
‘Agga staat op!’ Een website licht toe:
“Op 19 januari zal Den Haag laten zien
hoeveel talent de stad heeft en staat
Den Haag op voor hiphop!”


Z- lo cos

Multiculturele jongeren zijn niet de eerste uitvinders van aardrijkskundige bijnamen. We kennen bijvoorbeeld al heel
lang bloemrijke, ietwat plechtige bij-

Iktionaire
namen als de Amstelstad (Amsterdam),
de Hofstad (Den Haag) en de Kaasstad
(Alkmaar). Die geven als het ware een
ultrabeknopte omschrijving van de
plaats (ligt aan de Amstel, biedt huisvesting aan het Hof, is beroemd vanwege zijn kaas, enzovoort). Kent de straattaal dit soort bijnamen óók? Nauwelijks.
Een van de weinige voorbeelden is
Mocrostad, voor de Utrechtse wijk
Kanaleneiland, waar veel Marokkanen
(‘Mocro’s’) wonen. Maar bloemrijk
of plechtig kun je deze bijnaam niet
noemen.
Een ander type bijnamen dat we óók
allang kenden voordat de straattaal ontstond, zijn scheldnamen – denk aan het
aloude Rotjeknor (Rotterdam). Ook de
straattaal kent dit soort namen. Zo zijn
er twee bijnamen die eindigen op locos
(het Papiamentse woord loco betekent
‘gek’): Z-locos is Zaandam, Emmelocos
is Emmeloord. Oorspronkelijk zullen
zulke scheldnamen wel bedacht zijn
door de buitenwereld, maar tegenwoordig zijn het geuzennamen die men zelf
óók gebruikt. Een Zaandamse hiphopgroep heet Z-Locos.
Het is in de straattaal niet allemáál
originaliteit wat de klok slaat. Veel namen volgen een al bestaand stramien.
Dat bleek al bij de reeksgewijze vervanging van broek door Bronx. Populair zijn
ook bijnamen waarbij de eerste letter
van de ‘gewone’ naam wordt gevolgd
door het woord city of town. Dus bijvoorbeeld D-City voor Dordrecht, H-City
voor Heerenveen en M-Town voor Maastricht. Een handige methode als de eigen creativiteit het even laat afweten,
maar ook wel bezwaarlijk, want er zijn
meestal andere plaatsen met dezelfde
beginletter. Zo kan Z-City op Zoetermeer slaan, maar ook op Zwolle. Dat dit
problemen kan geven, blijkt uit een niet
al te vriendelijk gestelde raptekst die te
vinden is in het Straattaalwoordenboek.
Die luidt:
Fuck Zoetermeer, Z-City is Zwolle!
Kom niet met ons praten, want we
zullen je klaren,
je opjagen als de hond die bent.
Vermoorden iedereen wie je kent.
Tja, als ik een Zoetermeerse rapper was,
zou ik toch maar altijd Zoetermeer als
mijn woonplaats vermelden. Anders zou
ik voor mijn leven moeten vrezen wanneer ik in aanraking mocht komen met
lieden – niet alleen uit Zwolle, maar
ook uit Zaltbommel, Zoutelande, Zuidwolde, Zaamslag en al die andere plaatsen die met een Z beginnen en – wie

weet – óók Z-City heten.

25 jaar Turbotaal

D

eze maand is het 25 jaar geleden dat mijn boek Turbotaal verscheen.
Veel van wat toen seizoensmode leek, is nog steeds in zwang. En hoe
langer die woordjes van toen voortbestaan, hoe langer ze vermoedelijk ook al vóór die tijd bestonden. In hun ‘geboortejaar’ (1987) waren ze misschien al in de puberteit.
Op een feestje, in Nederland, sprak ik een expat. Woont al dertig jaar afwisselend in Londen en Moskou. “Wat mij opvalt,” zei ze, “is dat gebruik van die.”
“Die?”
“Ja, ‘die Van Marwijk’, ‘die Smeets’, ‘die Moszkowicz’. Wat is dat, dat hoor ik
ineens.”
Toen de Griekenland-crisis was uitgebroken en in Brussel koortsachtig reddingsplannen werden opgesteld, twitterde ik: “Zo’n euro-correspondent, die
bijna schaterend roept dat hij die drie A4-tjes van het Griekenland-pakket
natuurlijk niet heeft gelezen.”
“Vanwaar dat ‘zo’n’?”, vroeg een collega-tweep.
Inderdaad, dat is net zoiets.
“Hm, een interessante observatie”, zei ik tegen de expat, mijn niet bestaande
sik in model strijkend, en ik dacht er even over na. “Tja, het heeft iets vingerwijzends, het is half beschuldigend. Díé, dáár, dat is hem, díé heeft het gedaan!
Je dissocieert je.”
De expat knikte dankbaar.
“En je verandert subject in object.”
De expat, een broze, goed verzorgde vrouw, had een knikje gemaakt en wilde zich al uit de voeten maken, maar spoedde zich terug voor het vervolg. “Je
praat over een mens als over een ding, en dat vormt een soort alibi voor kilheid.”
De vrouw boog opnieuw en verliet achterwaarts de kamer. Ik had haar niet
teleurgesteld.
Mij stond vaag bij dat het ook in Turbotaal voorkomt. Kan zijn, dacht ik,
maar vast niet met zo’n trefzekere, ragfijne duiding, geworteld in een lange
levenservaring.
Thuis zocht ik het op.
“Ook cynisme moet weer kunnen. Het aanwijzend voornaamwoord die is
een klein, veelzeggend voorbeeld. De trendsetter zegt niet: ‘We moeten Wim
de Vries eens bellen’, hij zegt: ‘We moeten die Wim de Vries eens bellen.’ Wim
de Vries is een mens, ‘die’ Wim de Vries is een van meerdere Wimmen de Vries,
een inwisselbaar object dus. Ook een wordt wel gebruikt (…). ‘Ik noem een
Wim de Vries.’”
Tja. Het scheelt niet veel. De bewoordingen zijn anders (ik zou nu dus en
wel weglaten), maar toch, de gedachte komt sterk overeen.
Ouder worden is hetzelfde telkens nét even anders bekijken. Een soort mentaal rumineren. Door het kauwen denk je dat er vooruitgang gemaakt wordt,
maar je kauwt telkens op hetzelfde.

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

Foto: Iris Vetter

van het desbetreffende artikel.

Borgen
Bé Meijer - Hilversum

J

an Kuitenbrouwer wijdt de mei-aflevering
van zijn column ‘Iktionaire’ aan het onder
politici populaire woord borgen. In de juli/
augustusaflevering van de rubriek ‘Reacties’ noemt Bries Heijnen vervolgens een
betekenis van dit woord die door Kuiten
brouwer niet gesignaleerd was, namelijk
‘zorgen dat iets niet losgaat’. Ook dit ver
dient een aanvulling. Inderdaad heeft borgen in de techniek vanouds betrekking op
onderdelen die voorkomen dat een deel
van een mechanisme losraakt. Maar tegen
woordig betekent borgen ook het verzeke
ren van kwaliteit door het toepassen van
een geheel van voorschriften (kwaliteits
borging). Het borgen dat wordt gebruikt in
politiek en openbaar bestuur zal daarmee
te maken hebben.
De term kwaliteitsborging is vermoedelijk
het eerst gebruikt in de industrie. Bij industriële productieprocessen wordt getracht
de kwaliteit te beheersen door het vastleg
gen van een kwaliteitssysteem. Daarbij
wordt het gehele productieproces nauw
keurig beschreven, en worden daarvoor
eisen en procedures vastgelegd. Ook in
de commerciële dienstverlening worden
tegenwoordig zulke kwaliteitssystemen
toegepast. Bij voorkeur worden al dergelij
ke systemen gecertificeerd door een exter
ne instantie. Certificatie vindt dan plaats
volgens normen voor kwaliteitsborging.
Deze normen worden gepubliceerd door
het Nederlands Normalisatie-instituut
(NEN) te Delft.

Mart Smeets
Ricardo Heijne - schrijver en beleidsadviseur,
Leiderdorp

M

art Smeets wordt in het juli/augustus
nummer geïnterviewd door Kees van
der Zwan (‘Het is leuk om lenig te zijn met
taal’). In dit vraaggesprek laat Smeets zich
uit over de verslonzing van de taal, en merkt
hij op dat het fout is om aantal in combina
tie met een meervoudsvorm te gebruiken
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speelde. Op een goed ogenblik vroeg de
psychiater haar: “En wat vindt uw zus hier
van?” Dit was voor die mevrouw een reden
om de behandeling door die psychiater af
te breken. Het gebruik van het woord zus
wanneer de lijfelijke zuster wordt bedoeld,
is namelijk, zacht gezegd, niet gebruikelijk
in het milieu waar die mevrouw uit kwam.
Het overtuigde haar ervan dat die psychia
ter haar probleem nooit zou begrijpen.
Was dit de overdreven reactie van een
bekakte mevrouw? Misschien. Maar mocht
ook zij niet van haar psychiater verwachten
dat hij aanhaakte bij haar vocabulaire? Is
het echter, omgekeerd, redelijk te verwach
ten dat iedere psychiater of psychothera
peut vertrouwd is met het vocabulaire van
iedere cliënt? Dat zijn de vragen waarmee
ik na lezing van die passage bleef zitten.

Nederlands-Engels [1]: voorbarig
Frank Drop - Leiden

I

Sportverslaggever Mart Smeets.

(zoals in ‘Er lopen een aantal mensen’).
Maar, beste Mart, als je lenig bent met taal
– zoals je elders in het interview zegt te zijn
– wees dan ook flexibel met taal. Al lang is
het heel normaal en juist om te zeggen:
‘Er lopen een aantal mensen.’ Zie hiervoor
ook het advies van de Taaladviesdienst op
www.onzetaal.nl/aantal.

Vocabulaire therapeut en cliënt
J.L. Heldring - Den Haag

B

ij psychotherapie gaat het hoofdzakelijk
om praten. Dat leert het artikel van Jan
Erik Grezel (‘Taal is hét instrument van the
rapeut en cliënt’, Onze Taal 7/8). De psychi
ater en therapeut Sieke Kruyt wordt aange
haald: “Ik stel vragen die de cliënt uitnodi
gen om de problemen te verhelderen. (…)
Bij het formuleren denk ik goed na over het
effect van mijn woorden. Ik moet ‘intunen’:
aanhaken bij het vocabulaire van de cliënt.
(…) Taal is hét instrument voor therapeut
en cliënt.”
Deze woorden brachten mij in herinne
ring wat een mevrouw mij eens vertelde.
Zij was naar een psychiater gegaan om een
probleem met haar familie, waar de relatie
met haar zuster blijkbaar een grote rol bij

n Gaston Dorrens artikel ‘We speak an
own English since decennia’ (Onze Taal
juli/augustus) wordt gesuggereerd dat het
Engels voor Nederlanders een tweede taal
aan het worden is. Dat lijkt me nogal voor
barig. Het Engels is voor de meeste Neder
landers nog steeds een vreemde taal en de
beheersing ervan is ergerlijk slecht. ‘Twee
detaaltrots’ is daarom misplaatst. De egali
taire, democratiserende idee van ‘World
Englishes’ maakt dat niet anders. Hoe je het
ook wendt of keert, ‘the Queen’s English’
blijft de standaard waarnaar alle sprekers
van het Engels zich richten, ook al voelen
fatsoenlijke monolinguïstische Britten zich
tegenwoordig wat ongemakkelijk bij de
koloniale middelen waarmee hun voorouders hun moedertaal hebben weten te
promoveren tot wereldtaal. Dit schuldbesef
in combinatie met het eigen linguïstisch
onvermogen leidt tot een vaak overdreven
maar altijd enigszins neerbuigende waarde
ring van het ‘mangled English’ dat bijvoor
beeld Nederlanders ten beste geven. Daar
door moeten wij ons niet in de luren laten
leggen. In plaats daarvan moeten we ge
woon een beetje ons best doen om correct
Engels te leren spreken.

Nederlands-Engels [2]: arrogantie
Christina Divendal-Schedl - Alkmaar

I

n het artikel ‘We speak an own English
since decennia’ (Onze Taal juli/augustus)
stelt Gaston Dorren dat het Engels van Ne
derlanders als zogeheten ‘Dutch English’
een eigen plaats binnen de varianten van
het Engels zou kunnen innemen. Wat een
arrogantie! Het idee dat fouten die in een
vreemde taal gemaakt worden tot nieuwe

norm verheven zouden moeten worden,
gaat me te ver. In Dorrens artikel staat on
der meer dat het Nederlands in het Engels
van Nederlanders doorsijpelt wanneer ze
Engels spreken. Dat is toch logisch! Zo
werkt dat altijd met een vreemde taal. En er
is toch niemand die op het idee zou komen
om hierin meteen een nieuwe taalvariant te
zien? Als de taalfouten van personen die
een vreemde taal leren als kenmerken van
een opzichzelfstaande variant worden ge
zien, dan is het einde zoek.

Nederlands, alleen met een heel andere be
tekenis. Zou deze door Deelen beschreven,
wat kunstmatige invoering van het woord
de reden zijn dat ik jarenlang, telkens als ik
het hoorde in de plaats van image, bij mij
zelf gemompeld heb: “Een imago is een vol
wassen insect”?

Op [1]: in Twente
Geert Bekkering - Enschede

J

Foto: © OMA; Blommers+Schumm

an Kuitenbrouwer schrijft in de juli/augus
tusaflevering van zijn column ‘Iktionaire’
over het voorzetsel op. Hij geeft een aantal
voorbeelden van opmerkelijk gebruik van
dit voorzetsel, zoals “op Schiphol”, “op de
pillen zitten” en het in zijn ogen incorrecte
“advies geven op”.
Hier in Twente kan op zelfs nog anders
gebruikt worden dan in de rest van Neder
land. Toen we hier in 1977 kwamen wonen,
werd ons al snel verteld bij welke boer we
de lekkerste verse eitjes (goedkoop) kon
den kopen. Volgens de Twentenaren haal je
dan eieren ‘op ’n boer’. Nog gekker werd
het toen we hoorden dat de buurvrouw in
het katholieke Sint-Jozef-ziekenhuis behan
deld werd door dokter Dije. Men zei ons
toen: “De buurvrouw ligt op Sint Jozef, on
der dokter Dije.”

Architect Rem Koolhaas.

Op [2]: op Zuid
Cees Maliepaard - Leek

De naam Koolhaas
Jaap Spier - Heiloo

I

n de eerste aflevering van zijn rubriek
‘Raarwoord’ (Onze Taal april) schrijft Guus
Middag over het woord koolhaas. Walter
Pier reageert daarop door in de rubriek
‘Reacties’ in nummer 7/8 de herkomst van
de achternaam Koolhaas te belichten. Hij
stelt dat schaatshistoricus Marnix Koolhaas
een zoon zou zijn van de schrijver Anton
Koolhaas, maar dat is niet zo: Antons twee
zonen heten Rem en Thomas.

op de revue passeren. Op een zeker mo
ment vraagt hij zich af of Rotterdammers
die ‘op Zuid’ wonen denken op een eiland
te wonen. Wel, ze dénken niet alleen op een
eiland te wonen, ze doen dat ook werkelijk.
Rotterdam-Zuid ligt, zoals ook blijkt uit de
kaart hieronder, op het eiland IJsselmonde,

de rest van Rotterdam niet.

I

n de juli/augustusaflevering van zijn co
lumn ‘Iktionaire’ laat Jan Kuitenbrouwer
verschillende toepassingen van het woordje

OPROEP:
in of op voor steden
en wijken?
redactie onze Taal

W

aarom woon je in Utrecht ‘op Zui
len’ maar ‘in Lombok’? Waarom
zegt men in Den Haag ‘op Schevenin
gen’ en in Rotterdam ‘op Spangen’? De
Taaladviesdienst van Onze Taal meldt er
op de website dit over: “Op komt vaak
voor bij (vroegere) plaatsen, wijken of
streken die van oorsprong hoger lagen
dan het omliggende land. Dit gebruik is
blijven voortbestaan in het plaatselijke
taalgebruik.” Maar is dat het hele ver
haal? Wat zegt u zelf? Woont u ‘in’ of
‘op’ uw woonplaats, buurt of woonwijk?
En wat voor voorzetsel gebruikt u voor
de streek waar u woont (‘in het West
land’, ‘op de Veluwe’)?
Laat het ons weten via voorzetsels@
onzetaal.nl, of met een kaartje of brief
naar het redactieadres. Te zijner tijd
komen we er in Onze Taal op terug.

Imago
B.J. Mansvelt Beck - Amsterdam

M

artin Deelen vertelt ons in het juni
nummer dat hij in 1965 de bedenker
was van het Latijnse imago als alternatief
voor het Engelse image. Hij wist de organi
sator van een congres van het Genootschap
voor Reclame ervan te overtuigen dat imago een betere term was. Maar wat waren de
argumenten dat Latijn beter zou zijn dan
Engels? Reclame wordt toch bij uitstek ge
associeerd met Madison Avenue en niet
met Rome? Bovendien, het woord imago
bestond al jaren en jaren voor 1965 in het

Rotterdam-Zuid ligt op het eiland IJsselmonde.

In: Bos, Niermeyer, Schoolatlas der geheele aarde, 1927
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v
In februari reikte het Prins Bernhard Cultuur
Fonds de prestigieuze Martinus Nijhoff Prijs uit,
voor de beste vertaler. Voor Onze Taal was dat
het startschot voor een serie van zes columns
over vertalen, om de maand geschreven door
een eerdere winnaar van de Nijhoff Prijs.

Vertaald

Warme wijn bij
Horatius
Piet Schrijvers

A

ls ik Romeinse poëzie vertaal,
voel ik mij een meubelmaker
die een nieuw-oud kastje in
elkaar zet zonder spijkers te gebruiken.
Omdat ik mij beroepshalve al meer dan
vijftig jaar met Latijn bezighoud, hoef
ik op de inhoud van die teksten niet zo
lang te puzzelen. Ik kan mij bijna volledig concentreren op de vorm: hoe staat
het er en hoe breng ik de antieke vorm
over? Maar al te vaak gaat de overzetting van de vorm botsen met die van
de inhoud, omdat het taalmateriaal
van het Latijn en het Nederlands nu
eenmaal verschilt. De klassiek-Latijnse
poëzie kent weliswaar geen rijm, maar
er blijven genoeg weerbarstigheden
over: de relatief vrije woordvolgorde in
het Latijn en het overdadig gebruik van
alliteratie (mede om de woorden onderling te binden). Het Latijn is alleen
al door zijn naamvalsgebruik en de afwezigheid van lidwoorden veel korter
dan het Nederlands, dat bovendien veel
méér eenlettergrepige woorden kent.
Sla maar een tweetalige editie open en
vergelijk de breedte van de beide bladspiegels!
Wat heb ik niet zitten schaven, vijlen
en lijmen bij sommige dichtregels van
Horatius. Neem zijn ode 1.7. In twee
beginstrofen wordt de wijde wereld opgeroepen, dan volgt de moraal als een
zachte drumslag midden in het gedicht:
“[je moet je levenslast verlichten] /
molli, Plance, mero”. Letterlijk en in de
Latijnse volgorde betekenen deze drie
cursief gezette woorden: ‘met zachte,
Plancus (tot wie het gedicht gericht is),
wijn’.
Formeel zijn er voor een vertaler van
deze drie Latijnse woorden drie esthetische dwangposities: 1. alliteratie van de
m (wat allitereert er in hemelsnaam met
‘wijn’?); 2. een scheiding tussen molli
(een bijvoeglijk naamwoord) en mero
(zelfstandig naamwoord) is in het Nederlands onmogelijk, maar de scheiding
en de tussenpositie van Plancus geven
nadruk en spanning; 3. de drie woorden
openen de versregel en versterken door
hun enjambement (dat is het doorlopen
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van de zin aan het einde van de versregel) de onverwachtheid van de uitlating. Nu weet ik al sinds jaar en dag dat
mollis ‘zacht’ betekent, maar ik moet allitereren met ‘wijn’! De negatieve betekenis van mollis (‘week’) is bij Horatius
in deze context fout en onbruikbaar. Ik
kies voor de vertaling ‘warm’. Maar
‘warme wijn’ doet te veel aan Nederlandse koek-en-zopie en kerstmarkten
denken. Bovendien geven lettercombinaties als -rm- (en -lm-) binnen een
Nederlands woord uitspraakproblemen
(‘warrummu’, vergelijk Vondels “heeft
zich ten lange lesten erbarremt over
my”). In een Haagse boutique roep je
‘volqu’, in een Amsterdamse broodjeswinkel ‘vollúúúk!’ Ik bedoel maar – over
‘wolluk’ en ‘darrem’ in de Nederlandse
literatuur (bijvoorbeeld bij Herman
Gorter) moet ik toch maar eens een
degelijk artikel schrijven.
In Horatius’ gedicht heb ik het
woordvolgorde- en het uitspraakprobleem in één keer opgelost door van het
bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig
naamwoord te maken: ik heb vertaald:
“met warmte, Plancus, van wijn”. Soms

vraag ik mij af: als een leerling of student het zo zou hebben vertaald, kreeg
hij dan van zijn docent een minnetje
(mollis betekent niet ‘warm’, jongen!) of
een plusje (mooie alliteratie, jongen!)?
Met dit soort problemen houd ik mij nu
al jarenlang bezig, overigens met veel
plezier. Ik heb gelukkig geleerd om mijn
levenslast te verlichten: ‘met warmte,

Pieter, van wijn’.

Nijhoff Prijs 2011
Piet Schrijvers (1939) ontving de
Martinus Nijhoff Prijs in 2011 voor zijn
vertalingen uit het Latijn. Schrijvers
vertaalde prozawerken, waaronder
De Constantia van Justus Lipsius (1983),
maar legde zich vooral toe op poëzie,
waaronder de Aeneis van Vergilius (1996)
en diens Georgica - Landleven (2004). De
kroon op zijn vertaalwerk is De natuur
van de dingen van Lucretius (2008). Op
het ogenblik is hij bezig met het vertalen
van de tragedies van Seneca.

Uw taalkennis eens opfrissen?
Dit najaar geven de taaladviseurs van
Onze Taal weer taaltrainingen, waarmee u
uw beheersing van het Nederlands op peil
kunt brengen of houden.

Training spelling

Opfristraining taalregels

Op 6 en 17 oktober zijn er bovendien enke
le trainingen in Rotterdam. Kijk op onze
site of daar nog plaatsen vrij zijn.
Zie voor tijden, prijzen, locaties en
overige informatie www.onzetaal.nl/
taaltrainingen of bel 070 - 356 12 20.

Spelling, leestekens en grammatica
• Eindhoven, woensdag 7 november
• Amsterdam, zaterdag 10 november

Over o.a. hoofdletters, koppeltekens en
werkwoorden
• Amsterdam, donderdag 15 november

Taaladviesdienst

Foto: Wikimedia

Vraag en antwoord

Adelaar/arend

?

Mijn vader en ik konden het niet eens
worden over de vraag of de woorden
adelaar en arend dezelfde vogel aanduiden. Zijn het synoniemen of niet?

!

Veel woordenboeken noemen adelaar en
arend synoniemen, en de woorden dui
den inderdaad dezelfde vogel aan. Wel is
het zo dat adelaar vaker gebruikt wordt als
er sprake is van een wat verhevener con
text. Zo zijn er veel landen die een adelaar
in hun wapen hebben; in zo’n geval wordt
doorgaans niet het woord arend gebruikt.
Veel mensen vinden adelaar ook wat poëti
scher dan arend. Misschien heeft het ermee
te maken dat adelaar ontleend is aan het
Duits (waar het ooit ‘edele roofvogel’ bete
kende), terwijl arend een inheems woord is.
In gewone taal, en ook bijvoorbeeld on
der vogelliefhebbers, is arend gebruikelijker
dan adelaar – ook in samenstellingen, zoals
zeearend en koningsarend.

Wie biedt/bieden

?
!

Gebruik je na wie een enkelvoudige of
een meervoudige werkwoordsvorm?

Het is het gewoonst om wie met een en
kelvoudige persoonsvorm te combine
ren: ‘Wie biedt zich aan om op de beurs te
staan?’ Aan zo’n vraag is niet direct te zien
of er verwacht wordt dat zich één persoon
aanbiedt of meerdere, maar dat zal door
gaans uit de context wel duidelijk worden.
Het meervoud is zeker niet fout, maar
het is alleen gebruikelijk in contexten waar
in verwacht wordt – of zelfs al bekend is –
dat het om meerdere mensen gaat: ‘Wie
bieden zich aan om op de beurs te staan?’,
‘Wie komen er ook alweer vanavond?’

Chic/chique, lux/luxe

?
!

Is het een chique hotel of een chic hotel? En een luxe hotel of een lux hotel?

Juist zijn een chic hotel en een luxe hotel.
De keuze tussen chic en chique is eenvou
dig: in gevallen waarin je ‘sjiek’ zegt (zoals
‘een sjiek hotel’), schrijf je chic; zeg je ‘sjie
ke’ (bijvoorbeeld ‘een sjieke kamer’), dan is
chique de juiste spelling. Deze verbuiging is
uitzonderlijk: normaal komt er een e achter
het bijvoeglijk naamwoord en wordt even
tueel de slotmedeklinker verdubbeld (fijn fijne, wit - witte), maar zowel chice als chicce
zou tot leesproblemen leiden. Daarom is de
vorm chique in gebruik gekomen. In het
Frans bestaat chique niet in deze betekenis
– het is wel een zelfstandig naamwoord, dat
‘pruimtabak’ betekent – maar in het Neder
lands heeft het zich een plaats verworven.

Een arend of
een adelaar?

Volgens het Witte Boekje mag in informele
contexten overigens ook sjiek - sjieke ge
bruikt worden.
Bij lux(e) ligt het iets anders. Zowel de
onverbogen vorm (‘luuks’) als de verbogen
vorm (‘luukse’) wordt als luxe gespeld: een
luxe hotel, een luxe kamer. Anders dan bij
chic - chique is er bij luxe dus geen manier
om het verschil in uitspraak weer te geven.
Overigens kan luxehotel ook aaneenge
schreven worden; de klemtoon ligt dan op
luxe.

Niet (...) zoals voorspeld

?

‘Het eiland is niet verdwenen, zoals
enkele geologen hadden voorspeld.’
Staat daar nu dat het verdwijnen van het
eiland wél was voorspeld, of juist níét?

!

Je kunt deze zin op twee manieren lezen:
alsof de geologen hadden voorspeld dat
het eiland wél zou verdwijnen, en alsof ze
hadden voorspeld dat het níét zou verdwijnen. Het hangt ervan af op welk(e)
woord(en) uit het eerste deel van de zin je
de bijzin ‘zoals enkele geologen hadden
voorspeld’ betrekking laat hebben. Het ‘be
reik’ van zo’n bijzin ligt namelijk niet vast.
De verschillende betekenissen zie je dui
delijker als je met de bijzin gaat schuiven;
dan dringt telkens maar één interpretatie
zich op:
1. Het eiland is niet, zoals enkele geologen
hadden voorspeld, verdwenen.
2. Het eiland is, zoals enkele geologen had
den voorspeld, niet verdwenen.
3. Zoals enkele geologen hadden voor
speld, is het eiland niet verdwenen.
Uit een combinatie van wereldkennis en
context kun je de bedoelde interpretatie
doorgaans wel afleiden. Als het een zin is uit
een nieuwsbericht, kun je ervan uitgaan dat
er iets anders is gebeurd dan er was voor
speld – anders is het immers nauwelijks
nieuws. De zin zou overigens duidelijker zijn

met het woord wel in het gedeelte na zoals:
‘Het eiland is niet verdwenen, zoals enkele
geologen wel hadden voorspeld.’

Nachtbraker

?

Waar komt het woord nachtbraker
vandaan? Braken betekent toch ‘overgeven’?

!

Tegenwoordig wordt braken inderdaad
vrijwel alleen gebruikt in de betekenis
‘overgeven’. Maar enkele eeuwen geleden
kon met braken iets heel anders bedoeld
worden: ‘doorwerken’. In het woordenboek
van Kiliaan uit 1599 staan de woorden
nacht-braecke en nacht-braecken, waarmee
‘nachtwerk’ en ‘in de nacht doorwerken’
bedoeld zijn. En het Middelnederlandsch
woordenboek (MNW) citeert een zin uit de
vijftiende eeuw over mensen die “slapen
toter noen [= tot de middag slapen] ende
die nachts waken ende braken [= ’s nachts
wakker zijn en doorwerken]”. Volgens het
MNW was waken ende braken een uitdruk
king die wel vaker voorkwam en hetzelfde
betekende als het huidige nachtbraken.
De herkomst van dit woord braken is niet
geheel bekend. Het is mogelijk verwant
aan breken, in de zin van ‘tenietdoen, door
bréken’. De a-klank zou kunnen zijn opge
roepen doordat het woord tamelijk vaak
voorkwam in combinatie met waken, zoals
in het vijftiende-eeuwse citaat hierboven.
Een nachtbraker was dus iemand die
’s nachts (door)werkte. De betekenis heeft
zich in de loop der eeuwen uitgebreid naar
andere nachtelijke activiteiten, zoals (tot in

de kleine uurtjes) uitgaan.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1700 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
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De jaren vijftig waren ook in talig
opzicht jaren van groei. Er kwamen
opvallend veel woorden bij, vaak voor
allerlei nieuwe verschijnselen. Wim
Daniëls schreef er een boek over, dat
deze maand verschijnt. Hier alvast een
voorproefje.

Wim Daniëls

Mieterse bromnozems
Woorden van
de jaren vijftig

I

n de jaren vijftig onderging de
woordenschat een flinke uitbreiding. Op zich is dat niet opmerkelijk. Taal verandert altijd, in elk decennium. Er worden nieuwe dingen uitgevonden of ontdekt, en daarvoor zijn
nieuwe woorden nodig. Maar in de jaren vijftig kwam daar nog bij dat er een
vrijheid gevoeld werd die steeds meer
mensen ertoe bracht ook uit de vaste
kaders en clichés van hun taal te stappen. Je zag dat bij schrijvers en dichters, bijvoorbeeld bij de Vijftigers, maar
ook in de muziek, door de opbloeiende
jazz en meer nog door de komst van de
rock-’n-roll. Schrijvers en muzikanten
vonden ook een snelgroeiend publiek,
vooral bij jongeren, die er voor het eerst
in de geschiedenis in slaagden een echte jongerencultuur te creëren, zonder
dat ze nog aan de leiband van volwassenen liepen.
Veel nieuwigheden in de jaren vijftig
kwamen uit de Verenigde Staten. Dat
gold voor producten, maar ook voor
muziek, mode en literatuur. Met alle
nieuwigheden kwamen ook veel Amerikaans-Engelse woorden en uitdrukkingen mee. Eerder in de geschiedenis van
het Nederlands had het Frans een grote
invloed gehad, maar in de jaren vijftig
rukte het Engels op.
Is er een top-10 te maken van woorden die de jaren vijftig het best in kaart
brengen? Nee, al zijn er natuurlijk altijd
een paar die je met het mes op de keel
zonder veel aarzelen zou noemen. Nozem bijvoorbeeld, en mieters. Maar ver270
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der hangt het af van hoe je ernaar kijkt.
Bromfietsliefhebbers zullen pleiten voor
brommer, en mensen met een beperking
voor gehandicapte, omdat die benaming
een gigantische vooruitgang betekende
in vergelijking met het tot dan gangbare
gebrekkige. En kernenergie dateert ook
uit de jaren vijftig. Hieronder in ieder
geval enkele typerende jarenvijftigwoorden.
Kippekontje Haardracht waarbij aan de
achterzijde van het hoofd de haren links
en rechts naar elkaar toe gekamd werden. Het kippekontje hoorde bij een vetkuif.
Melkbrigade Clubnaam die in de jaren
vijftig door een reclamebureau werd bedacht om kinderen meer melk te laten
drinken. De clubnaam werd vaak afgekort tot ‘M-brigade’. Wie lid was van de
Melkbrigade was een melkbrigadier
(‘M-brigadier’). Melkbrigadiers waren
flinke en stoere jongens en meisjes, zo
was het beeld dat werd geschetst. Je
kon toegelaten worden tot de Melkbrigade als je een officieel logboek bij-

hield, dat te verkrijgen was bij de melkboer en de kruidenier. In het logboek
kwam een vermelding van de extra glazen melk die gedronken werden naast
de gangbare (aanbevolen) hoeveelheden melk. Als je dertig extra glazen had
gedronken, was je logboek vol en moesten je ouders het ondertekenen en opsturen naar het Zuivelbureau. Via dat
bureau kreeg je dan een M-embleem
toegestuurd voor op de mouw van je jas
of bloes. Daarmee was je officieel melkbrigadier. De start van de campagne
was in 1958. Er hoorde ook een slogan
bij: “Met melk meer mans.”
Mieters Misschien wel hét woord van
de jaren vijftig. Het betekent ‘geweldig’
en het werd vaak ook nog versterkt met
verdomd: verdomd mieters, dus. Mieters
komt erg veel voor in het boek Bij nader
inzien van J.J. Voskuil. Dat verscheen in
1963, maar het gaat over studenten in
de periode 1946-1953. En die studenten
zeggen erg vaak ‘mieters’ of ‘verdomd
mieters’. Deze woorden waren al vanaf
de jaren twintig in gebruik, maar leken
in de jaren vijftig op hun hoogtepunt.

Foto: Louis van Paridon. Nationaal Archief/Spaarnestad

Mieters komt ook voor in een vertaling uit 1958 van de roman The Catcher
in the Rye van J.D. Salinger (onder de
titel Puber; de oorspronkelijke Amerikaanse druk is van 1951):
“Zeg. Luister eens. Ben je erg bezet
vandaag? Het is wel zondag maar er
zijn altijd wel een paar middagvoorstellingen. Liefdadigheidsvoorstellingen en zo. Zin om mee te gaan?”
“O, ja. Mieters.”
Mieters. Ik verfoei dat woord. Het
zegt eenvoudig niks.
[Mieters wordt hier gebruikt als een
vertaling van grand – WD.]
In muziektijdschrift Tuney Tunes van
september 1955 werd de overtreffende
trap van mieters gebruikt: “de mieterste
muziek”.
Nozem Nóg een heel karakteristiek
jarenvijftigwoord. Van Dale (2005) omschrijft nozem zó: “(met name 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”. In 1955
kwam Jan Vrijman in een artikelenreeks
in Vrij Nederland over het “nozemdom”
tot de volgende typering:
Nozems vinden hun eigen levensvervulling, hun eigen sensatie, hun eigen avontuur. Een motor, dat is wat.
Honderdtwintig kilometer per uur rijden, de wind op je kop voelen, je leven hangt af van je stuur. Boksen en
judo en jiu jitsu, zelfverdediging. Je
meten aan een tegenstander, elke seconde op je hoede zijn en zorgen dat
hij je niet vloert: dan voel je dat je
leeft. Een partij knokken met andere
nozems of met de politie: dan brandt
je hart je in je donder. Dat is avontuur. Dat is je reinste geluk. De rest is
verveling, maar geen leven. Werken,
dat is ook verveling. Maar je moet
toch leven, je gezin in stand houden,
je kinderen opvoeden, je brood verdienen. Vele nozems weigeren dat.
De nozems wijzen het compromis
met het leven van de hand. Ze werken precies zoveel als nodig is om zoveel geld te verdienen als ze nodig
vinden. Het zijn bijna allemaal ongeschoolde arbeiders, ze zitten op een
bakfiets, ze werken bij een groenteman, ze sjouwen in de haven, ze
lopen als krantenbezorger, ze staan
met tijdschriften op de stations. De
meest echte nozems werken hele-

maal los, ze scharrelen hier en daar
hun kost bij elkaar, bijvoorbeeld op
de Hallen, ’s morgens vroeg. En als
het ze niet meer bevalt, zeggen ze:
tabee, en ze nemen de benen. (...)
Zo leven de nozems.
Het woord nozem is ook al wel voor
1950 gesignaleerd. Zelfs voor de Tweede
Wereldoorlog zouden swingnozem en
jazznozem al incidenteel voorgekomen
zijn, voor jongeren die graag dansten of
van jazz hielden. De herkomst van het
woord is onduidelijk. Sommigen denken
aan een verbastering van het Engelse
nothing, anderen houden het op een
vervorming van nootsum, een (scheld)woord uit het Bargoens, de vroegere
taal van dieven en landlopers. Jan Vrijman verklaarde het woord spottenderwijs als een afkorting van ‘Nederlandse
Onderdaan Zonder Enige Moraal’.
Nozems werden soms onderverdeeld
in categorieën. We noemden al de
‘swingnozems’ en de ‘jazznozems’. Maar
je had ook ‘bromnozems’ (die een brommer hadden), ‘letternozems’ (moderne
dichters of mensen die meenden een
modern dichter te zijn), ‘portieknozems’
(jongeren die veel rondhingen in portieken), ‘verfnozems’ (kunstschilders; Jan
Cremer werd in 1959 bijvoorbeeld een
verfnozem genoemd) en ‘waternozems’
(nozems die geregeld te vinden waren
aan het water, zoals bij de Loosdrechtse
Plassen). In Amsterdam werd ook gesproken van ‘pindanozems’ toen mensen
ontdekten dat pinda’s die voor hongerige vogels in bomen werden gehangen
door jongeren werden weggenomen
voor eigen gebruik. In andere landen

Plaatprater Diskjockey. In het jubileumnummer (de 100ste aflevering) van het
muziektijdschrift Tuney Tunes, verschenen op 6 mei 1952, schreef medewerker
Frans Friso een feestelijk artikel onder
de titel ‘Congratulations’, dat hij ondertekende met “uw plaatprater”.
Plichtnoodwachter Iemand die bij de
noodwacht van de Dienst Bescherming
Bevolking (de BB) was ingedeeld. Het
woord werd gebruikt in een besluit van
de minister van Binnenlandse Zaken
van 18 november 1958.
Ridders van de weg De Wegenwacht
van de ANWB. In 1952 schoot de ANWB
gestrande automobilisten ook te hulp
met een zijspancombinatie. Men sprak
van een ‘mobiele hulppost’. In 1955 verscheen er een (jongens)roman onder de
titel Ridders van de weg, als een soort
promotiemateriaal voor de ANWB.
Taalvlaggetjes Emblemen die in 1952
op de bovenkant van een mouw van de
Haagse verkeerspolitie waren bevestigd
en die aangaven welke talen de desbetreffende agent sprak. De taalvlaggetjes
moesten het voor de ‘vreemdelingen’,
dat wil zeggen de toeristen (men sprak
destijds ook vaak van ‘vreemdelingenseizoen’ en niet van ‘toeristenseizoen’),
gemakkelijker maken om vragen te stellen aan verkeersagenten.
Vrijgezellenflat In 1959 werden in Leiden de plannen bekendgemaakt voor
de bouw van een ‘vrijgezellenflat’, voor
ruim driehonderd vrijgezellen. Bij de
bekendmaking werden de typische

“De nozems wijzen het compromis met
het leven van de hand.”
waren er ook nozems, die uiteraard andere benamingen hadden: Halbstarken
(Duitsland), teddy boys (Engeland),
beatniks (VS), stilyagi (Rusland), enzovoort.
Pientere pookje Automatisch schakelsysteem van de DAF-auto, officieel aangeduid als Variomatic (de variabele
V-snaaraandrijving), waarbij een (schakel)pookje een centrale rol speelde. De
eerste personen-DAF, de DAF 600, werd
in 1958 gepresenteerd en kwam in 1959
op de markt. Vanaf het begin werd de
aanduiding het pientere pookje door
sommige mannen ook gebruikt als aanduiding voor hun geslachtsdeel.

gemakjes genoemd die bij de vrijgezel
geliefd waren: een zonnedak, een roltrap in plaats van een lift, een centrale
automatische vaatwasinrichting en vuilkokers, waarin via luikjes afval gegooid
kon worden, zoals lege conservenblikjes. De huur was 215 gulden per maand.
Net als een verpleegstersflat werd een
vrijgezellenflat ook wel ‘hunkerbunker’
genoemd. In 1961 werd in Tilburg een
vrijgezellenflat gebouwd aan de Trouwlaan. De vrijgezellen die er kwamen te
wonen, wilden toen een straatnaam
wijziging, maar die kwam er niet.
Deze maand verschijnt Mieters! De taal van de
jaren vijftig van Wim Daniëls, bij Thomas Rap.
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Illustratie: Frank Dam

Wie een Nederlandse boekwinkel
bezoekt, struikelt over de Engelse en
Amerikaanse literatuur – in vertaling
én in oorspronkelijke versies. Waar
komt onze fascinatie voor het Angel
saksische boek vandaan? En beheersen
we het Engels echt goed genoeg om
die boeken te kunnen lezen?

Berthold van Maris

Vertrouwd
en toch een
beetje exotisch
Waarom er zoveel Engelse literatuur in
de Nederlandse boekwinkel ligt

D

e meestgelezen literatuur in
Nederland is de Angelsaksische literatuur, die hier bovendien steeds vaker in het Engels wordt
verkocht. Tegelijkertijd neemt het aantal
Duitse en Franse boeken in de boekhandels steeds meer af. “Het lijkt inderdaad
alsof er nog maar twee talen zijn in de
boekhandel: Nederlands en Engels”,
zegt Herm Pol, bedrijfsleider van de
Amsterdamse boekwinkel Athenaeum.
“Wij hebben ook nog wel wat andere
talen, zoals Duits, en verkopen dat ook
nog wel. Maar in veel andere boekhandels is het Duits helemaal verdwenen.”
Pol schat dat 35 à 40 procent van wat
Athenaeum verkoopt Engelstalig is, zowel fictie als non-fictie. Dat is in zijn
winkel ook goed te zien. De Engelse en
272
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de Nederlandse edities liggen naast elkaar en beconcurreren elkaar. De bestseller Fifty Shades of Grey (€ 11,95) ligt
naast Vijftig tinten grijs (€ 15,–), en de
literaire sensatie van dit jaar, The Art of
Fielding (€ 8,95), naast De kunst van het
veldspel (€ 19,90). De Engelstalige edities zijn vaak goedkoper dan de Nederlandse vertalingen, al zijn de prijzen de
laatste jaren wat meer naar elkaar toe
gegroeid, aldus Pol: “Nederlandse boeken zijn goedkoper geworden. Vanwege
de slechte omzetcijfers zijn de uitgevers
geneigd om te ‘midpricen’, zoals ze dat
noemen. Er is nu een heel grote ‘range’
van tussen de € 12,50 en € 17,50. En de
Engelse uitgevers weten dat de Nederlandse markt niet bereid is om Engelse
prijzen te betalen, dus die ‘downpricen’

de boeken die ze naar de Benelux verschepen. En ja, dan is de nieuwe Martin
Amis hier opeens drie of vier pond
goedkoper dan in Engeland.”


G r aant j e m e epi k k e n

Het is volgens Pol “verbazingwekkend”
om te zien hoeveel moeite Nederlandse
uitgevers doen om zo snel mogelijk met
een vertaling te komen. De nieuwste roman van Martin Amis, Lionel Asbo, verscheen hier maar een paar weken later
dan in Engeland. Het is heel gebruikelijk dat twee vertalers zo’n boek in drie
maanden vertalen. In een enkel geval
moet de klus in zes weken geklaard
worden, of wordt er zelfs met drie vertalers gewerkt. Pol: “Dat heeft soms
rampzalige gevolgen. Maar soms zijn

het ook heel goede vertalingen, hoor.”
Meestal gaat het om gevestigde auteurs, die al eerder goed verkocht hebben, en als het ware een merk zijn geworden. Af en toe gebeurt het dat een
debuut zo’n bijzondere behandeling
krijgt. Het jongste voorbeeld is The
People of Forever Are Not Afraid van
Shani Boianjiu, een Israëlische die in
het Engels schrijft. Al voordat haar
boek in het Engels verscheen, was er
een Nederlandse vertaler aan het werk
gezet. Zo probeert de Nederlandse uitgever een graantje mee te pikken van
de internationale hype rondom zo’n
boek.


Subti ele nuan ce s

Waarom kiezen Nederlandse literatuurliefhebbers voor het Engels – of juist
voor de vertaling? Daar is nog nooit
onderzoek naar gedaan. Maar het antwoord is gemakkelijk te vinden: in de
eigen kennissenkring, en op internet,
waar over deze kwestie veel gediscussieerd wordt.
Vertaling of origineel – aan beide zit
een nadeel, en die nadelen lijken op elkaar. In een vertaling kunnen allerlei
subtiele nuances verloren gaan. Talen
passen nu eenmaal niet naadloos op elkaar. In vrijwel iedere zin moet de vertaler keuzes maken, waarbij informatie
verloren gaat of juist wordt toegevoegd.
En sommige dingen, zoals dialect, zijn
per definitie onvertaalbaar.
Maar wie dan voor het origineel
kiest, loopt evengoed het gevaar dat allerlei subtiele nuances niet overkomen,
simpelweg omdat er veel is wat de nietmoedertaalspreker ontgaat. Er zijn maar
weinig mensen die ieder woord dat ze
niet helemaal snappen opzoeken, en
zelfs wie dat heel braaf doet, zal heel
waarschijnlijk nog van alles missen: allerlei dingen die niet op te zoeken zijn,
zoals de associaties die woorden en
zinswendingen bij de moedertaalspreker
oproepen – wat zegt een woord bijvoorbeeld over degene die het in de mond
neemt? En ook allerlei verwijzingen
naar de desbetreffende (Engelse, Amerikaanse, etcetera) maatschappij kunnen
de niet-moedertaalspreker ontgaan.
Bij een vertaling bestaat daarnaast
het gevaar dat het een slechte vertaling
is: krom Nederlands, raar Nederlands,
Nederlands waar de Engelse zinswendingen en uitdrukkingen ‘doorheen
schemeren’ (zie ook het kader ‘Dat is
leven’, op de volgende bladzijde).


M oo i ere taa l

Lezers die slechte ervaringen hebben
met Nederlandse vertalingen, geven

soms als ze een Japans of Spaans boek
lezen (bijvoorbeeld van Murakami of
Ruiz Zafón) ook de voorkeur aan een
Engelse vertaling. Een veelgebruikt argument is dan dat Engelse vertalingen
nu eenmaal beter zijn. Maar waarom
zou een Engelse vertaling beter zijn dan
een Nederlandse? Waarschijnlijk ergeren Nederlanders zich tijdens het lezen
van een Engelse vertaling minder aan
krom of raar Engels, omdat ze als nietmoedertaalspreker minder gevoelig zijn
voor krom of raar Engels. Een mooie

goedkoper. En soms, zoals bij de Harry
Potter-boeken, hebben de fans gewoon
niet het geduld om op de vertaling van
een nieuw deel te wachten.


P os iti e f z e l fb e e l d

Natuurlijk is het zo dat wat je van een
boek begrijpt niet alles te maken heeft
met het leesplezier dat je ondervindt.
Het kan best zijn dat wie het origineel
leest er minder van meepikt, maar er
meer van geniet. Vooral over dat laatste, het leesplezier, schreef de Britse

Maar wie voor het origineel kiest,
loopt evengoed het gevaar dat allerlei
subtiele nuances niet overkomen.
paradox: juist omdat je het Engels niet
ten volle beheerst, erger je je minder
snel aan een Engelse vertaling.
Dan zijn er nog lezers die vinden dat
Engels lezen een goede manier is om
hun Engels ‘op peil te houden’ en hun
woordenschat ‘bij te spijkeren’. Ook zijn
er mensen die vinden dat Engels gewoon een mooiere taal is dan het Nederlands. Op internet schrijft iemand:
“Ik vind dat Engels beter klinkt. Wat zou
jij kiezen? ‘Het zal een groot avontuur
worden’ of ‘It will be a great adventure’?”
Verder is er dus nog het argument
van de prijs: de Engelse uitgave is vaak

schrijver (en vertaler) Tim Parks onlangs een aardig artikel in The New
York Review of Books.
Parks verbleef een tijdje in Nederland en verbaasde zich erover dat Nederlanders die in zijn ogen uitstekend
Engels kunnen lezen, toch geregeld
hun toevlucht nemen tot Nederlandse
vertalingen. Het zou kunnen dat Parks
onze kennis van het Engels overschat,
en de hoeveelheid Engelstalige boeken
die in Nederland gelezen wordt ónderschat. Maar zijn analyse, die gebaseerd
is op gesprekken met klanten van een
Amsterdamse boekwinkel, is interes
sant.

Het beeld in de betere boekhandel
Al 35 jaar kom ik in Broese, de grote boekwinkel aan de Oudegracht in Utrecht. Daar heb
ik het aandeel van de Engelstalige literaire boeken in de loop der jaren zien toenemen.
Anno 2012 spreken de kasten boekdelen. Van de achttien kasten met literatuur zijn er
nu zes ‘in het Engels’ en twaalf ‘in het Nederlands’. En van de zes tafels met stapeltjes
romans zijn er twee gevuld met Engelse en Amerikaanse edities, twee met Nederlandse
titels en twee met vertaalde literatuur.
De verhouding tussen Engels, Nederlands en vertaald is dus ongeveer 1:1:1. Aangezien
tweederde van de vertaalde boeken weer vertalingen uit het Engels zijn, is de verhouding
tussen Angelsaksische literatuur (al dan niet vertaald), Nederlandse literatuur en litera
tuur uit de rest van de wereld, zo leert een eenvoudige rekensom, 5:3:1.
De bezoeker van Broese leest dus ongeveer eenderde van zijn literatuur in het Engels
en bovendien is meer dan de helft van de romans die hij leest afkomstig uit de Angelsaksi
sche wereld: Engeland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Ierland.
Natuurlijk is Utrecht een universiteitsstad en is het daarmee niet representatief voor
heel Nederland. In kleinere steden zonder universiteit ligt de verhouding wat gunstiger
voor het Nederlands. Maar toch. Als ik bij Heinen in Den Bosch binnenstap, zie ik dat de
verhouding Engelstalig-Nederlandstalig daar nog altijd 1:3 is – ongeveer zoals bij Broese
35 jaar geleden. Na wat rondkijken en rekenen stel ik verder vast dat in Den Bosch de ver
houding tussen Angelsaksische literatuur, Nederlandse literatuur en literatuur uit de rest
van de wereld 4:3:1 is. Dus ook hier is het aandeel van de Angelsaksische schrijvers fors:
50 procent.
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Foto: Tim Parks

vreemd dat er zo ontzettend veel Angelsaksische literatuur verkocht wordt in
Nederland. Zijn verklaring is wat eenvoudiger dan die van Tim Parks. “Het is
gewoon de grootste en meest complete
literatuur. Mij is geen enkele andere letterkunde bekend die vanaf de Middeleeuwen ononderbroken in alle genres
hoogstaande teksten heeft opgeleverd,

lezen. Want er zijn altijd weer woorden
die opgezocht moeten worden – daar
komt nooit een einde aan.


Ac h t e r ka m e rt j e

Hoe zou het in andere landen zitten met
die verhoudingen tussen de verschillende talen en de verschillende literaturen
die er verkocht en gelezen worden? De

Met Angelsaksische boeken kun je even
aan je eigen (Nederlandse) werkelijkheid
ontsnappen.

De Britse schrijver Tim Parks: Engels lezen geeft
Nederlanders een positief zelfbeeld.

Literatuur is iets voor hogeropgeleiden, redeneert Parks, en in Nederland
beheersen die hogeropgeleiden het Engels behoorlijk goed. Ze zijn daar ook
trots op, ze zien het als een belangrijk
onderdeel van hun identiteit. Het is
‘cultureel kapitaal’, zou een socioloog
zeggen. Parks heeft meer op met de
psychologische wetenschap en gebruikt
daarom de termen self-value en selfesteem (‘eigenwaarde’): wanneer je als
Nederlander met het Engels in de weer
bent, geeft dat je een goed gevoel over
jezelf. Je krijgt er een positief zelfbeeld
door.
Bovendien is in het Engels lezen
meestal ook: je bezighouden met de
Angelsaksische wereld’. Die is volgens
Parks voor ons vertrouwd, maar toch
ook een beetje exotisch. Angelsaksische
boeken gaan over ‘nuttige’ en voor de
Nederlander herkenbare zaken – psychologie, relaties, maatschappelijke ontwikkelingen, politiek – maar bieden ook
de mogelijkheid om even aan je eigen
(Nederlandse) werkelijkheid te ontsnappen en je onder te dompelen in, bijvoorbeeld, het victoriaanse Engeland of het
leven op Newfoundland. Het ideale
evenwicht tussen realisme en vluchten
uit de werkelijkheid, vindt Parks.


Kr a nk zi nn i g  tali g 

Peter de Voogd, gepensioneerd hoogleraar Engelse literatuur en adviseur bij
het Nederlands Letterenfonds (dat onder meer literaire vertalingen subsidieert), vindt het ook helemaal niet
274
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die ook nog eens, doordat de spelling
sinds de achttiende eeuw nauwelijks
veranderd is, vaak heel leesbaar is gebleven, en die vervolgens, dankzij een
wereldrijk, in andere continenten kon
worden voortgezet. Zoals Nederland
een enorme schilderkundige traditie
heeft, zo heeft de Angelsaksische wereld
een gigantische letterkundige traditie.”
Daarnaast, zegt De Voogd, is het een
kwestie van aantallen. “Een groot afzetgebied, hoge oplagen, ruime winstmarges. En een stuwmeer van talent, waaruit wereldwijd geput kan worden.”
Dan is er nog een factor die hij “niet
zo goed kan duiden”. “Ik weet niet precies hoe dat komt, maar ik denk dat de
Angelsaksische cultuur krankzinnig talig
is. Het Engels is een gemakkelijke taal
om slecht te spreken, maar, volgens mij,
een heel moeilijke taal om subtiel te gebruiken. En het heeft ook een gigantische woordenschat.”
Dat laatste zou misschien verklaren
waarom Nederlanders die heel aardig
Engels spreken, soms liever vertalingen

Voogd vertelt dat hij net terug is uit
Dublin. “Ik was in de grote boekwinkel
van Dublin, en het viel me op dat ze
daar een enorme afdeling met Ierse literatuur hebben, ‘Irish Writers’, allemaal
Engelstalig natuurlijk, en als je dan heel
goed zoekt, vind je in een achterkamertje de Britten. Dat verkopen ze blijkbaar
minder.”
Zo is het in ieder land anders. De
schrijver van dit artikel liep afgelopen
zomer de grootste boekwinkel van Luik
binnen (de FNAC), en zag dat de literatuur daar uit drie afdelingen bestaat,
waar déze bordjes boven hingen: “Franse literatuur”, “Angelsaksische literatuur” en “buitenlandse literatuur”.
De Franse literatuur won het daar,
qua aanbod, nog van de Angelsaksische.
In Nederland heeft de Angelsaksische
literatuur het allang van de Nederland
se gewonnen.

‘Dat is leven’
Engels dat door het Nederlands heen schemert
In een slecht vertaald boek gebeurt het weleens dat je de Engelse zin door de Nederland
se zin heen ziet schemeren. Hieronder een paar voorbeelden.
Komt u zelf voorbeelden tegen van zulke zinnen, of hebt u het vermoeden dat het om
zulke zinnen gaat, stuur ze dan naar Onze Taal. Wilt u er dan ook de editie en de pagina bij
vermelden? Dan kunnen wij er eventueel de originele tekst bij zoeken. Inzendingen graag
naar vertalingen@onzetaal.nl, of naar het redactieadres (zie colofon).
- Dat is leven. (That’s life.)
- We zaten macaroni en klotekaas te eten. (We were eating mac and fucking cheese.)
- Het grootste deel van mijn leven is gekomen en weer gegaan. (Most of my lifetime
has come and gone.)
- Er stonden een heleboel mensen aan de voorkant van de kerk, meest kinderen.
(There was a crowd at the front of the church, mostly little kids.)

a

Van Aaf tot z

t

Toen in ...
oktober 1952

Donald Duck

De gek

Redactie Onze Taal

B

innen korte tijd kreeg ik twee mails waarin iemand de uitdrukking ik, zei de gek had verwerkt. Ik, zei de gek hoor je niet vaak,
dus het viel me op. De mails waren van twee verschillende vrouwen. De een mailde me over haar leeftijd – ik had haar geïnterviewd en
moest weten hoe oud ze was. “Ik, zei de gek, ben 38”, schreef ze. De
andere mail was van een vrouw die een film had gemaakt. “Ik, zei de gek,
heb de regie gedaan”, stond erin.
Het zijn allebei vrouwen die ik hoog heb zitten, en het viel me tegen
dat juist zij aankwamen met ik, zei de gek. Ik stel me daarbij altijd een als
troubadour verklede straatartiest voor, die zijn malste beentje voorzet,
rinkelt met de bellen op zijn narrenhoed, en in elke zin die ik bevat, ‘ik,
zei de gek’ zegt. Met een hoge piepstem. Terwijl mensen die dit zeggen,
vaak heel gewoon zijn. Zelfs bescheiden, want ik, zei de gek is geloof ik
als uitdrukking van bescheidenheid gebruikt.
Toch eens uitgezocht wat ik, zei de gek precies is. Dat weet natuurlijk
niemand, maar het wordt vaak gebruikt, en dat vermoedde ik dus al,
door mensen die vinden dat als je ik zegt, je al heel megalomaan en
opschepperig bent. Dus om dat af te zwakken kies je voor ik, zei de gek.
Dit moet natuurlijk vooral bij uitingen die pocherig van aard zijn, dus
in plaats van ‘Ik heb het eerste ontwerp voor de Twin Towers gemaakt’
moet het dan zijn: ‘Ik, zei de gek, heb het eerste ontwerp voor de Twin
Towers gemaakt.’
Het deed me denken aan de schrijfregel die ik ooit leerde, waarschijnlijk op de basisschool, dat je nooit een brief mocht beginnen met het
woord ik. Dat was ook al zo onbescheiden, ja, werkelijk een brutaliteit
van de bovenste plank. Dus jarenlang zat ik te prutsen met briefbeginnetjes, en later met mailbeginnetjes. Totdat ik ineens dacht: wat is er eigenlijk zo erg aan het woord ik? Daarna begon ik gewoon al mijn mails ermee. Het werkte louterend.
Tip voor de ik-zei-de-gekken: probeer eens ik. Enorme opluchting.

Aaf Brandt Corstius
(advertentie)

dé Taalkalender 2013 van Onze Taal


verrassend en leerzaam



vernieuwde vorm



vertrouwde kwaliteit



al 20 jaar een bestseller

D

eze maand de 25ste is het op
de kop af zestig jaar geleden
dat het striptijdschrift Donald
Duck voor het eerst in het Nederlands
verscheen. Het allereerste nummer,
met daarin het verhaal ‘Donald Duck
als brandweerman’, had een oplage
van maar liefst tweeënhalf miljoen
exemplaren, die overal in Nederland
gratis werden bezorgd. De redactie
van Margriet was verantwoordelijk
voor de samenstelling – strips waren
destijds pedagogisch niet geheel onomstreden, en zo’n degelijk damesblad
moest twijfelende ouders over de
streep trekken.
In het buitenland (het land van herkomst Amerika voorop) was de Donald
Duck al een groot succes, en ook hier
nam het “vrolijk weekblad”, zoals het
vanaf het begin steevast op het omslag
wordt genoemd, al snel een hoge
vlucht. Momenteel is de oplage
300.000. Onder Nederlandse studenten schijnt het zelfs het meestgelezen
tijdschrift te zijn.
Het kan niet anders of de beroemde
eend heeft zijn sporen nagelaten in het
Nederlands. En inderdaad. In de grote
Van Dale vinden we donaldduckstem
(“heliumstem”), geluksdubbeltje (“dubbeltje dat men koestert omdat het geluk zou brengen, oorspr. van de stripfiguur Dagobert Duck, die daarmee
zijn fortuin vergaarde”) en williewortelbedrijf (“klein, jong bedrijf dat zich
richt op technische innovaties; genoemd naar de uitvinder Willie Wortel
in de Disney-stripboeken over Donald
Duck”). Ook Verweggistan (‘onbelangrijk land in een verre uithoek van de
wereld’) is afkomstig uit de Donald
Duck.
En over taal gesproken: in Duckstad
worden namen en begrippen uit de
gewone wereld telkens weer heel
vindingrijk aangepast aan de wereld
van de eend. Lady Gaga heet er “Lady
Kwaak Kwaak”, acteur Huub Stapel
“Huub Snavel”, en gebeld wordt er
met een “ei-Phone” – waaruit en passant blijkt dat de zestigjarige nog altijd

heel goed bij de tijd is.

Zie ook blz. 279, en de aanbieding op blz. 285.
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Aldus de mensen, incluis mij
Hoe woorden opeens voorzetsels worden
Geen journalist die nu nog iets schrijft
als: ‘aldus sprak de premier’. Dat wordt
tegenwoordig al snel: ‘aldus de pre
mier’. Het woord aldus is bezig aan
een taalkundige metamorfose, net als
incluis.

Joop van der Horst

W

ie in de grote Van Dale op
zoek gaat naar het woord
incluis, komt daar in een
ferme ruzie terecht. De voorbeeldzin
is: “Jullie zijn allemaal schoften, jij, je
broertje en je hele familie incluis.” Het
klinkt als een citaat, maar ik zou niet
weten waaruit. Een klein beetje vreemd
vind ik die zin wel, want ik zou verwacht
hebben: ‘je hele familie, jij en je broertje
incluis’. Misschien is dat echter te subtiel in een situatie waarin men elkaar
eens goed de waarheid zegt. Andere, en
mijns inziens betere voorbeelden liggen
voor het oprapen (alle zinnen in dit artikel komen uit de praktijk – tijdschriften, kranten, websites, enzovoort –,
maar sommige zijn licht aangepast omwille van de duidelijkheid):
- Brusselse liberalen, de VVD incluis,
pleiten voor meer bemoeienis EU.
- De huid’ge tachtigers in Huize
Avondrood, / De dementerenden
incluis, díé kun je nog / Samen laten
zingen: van ‘De Zilvervloot’.
Of incluis vaak gebruikt wordt bij hooglopende ruzies, betwijfel ik trouwens
ook. Het lijkt me net een beetje een te
geleerd woord om je lekker mee uit te
leven. In ieder geval is het in schrijftaal
heel gewoon. En volgens Van Dale en
de bekende etymologe Nicoline van der
Sijs is dat al sinds de zestiende eeuw zo.
De betekenis is “meegerekend, ingeslo276
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ten”. Het moet ontleend zijn aan het
Frans (inclus), en dat gaat verder terug
op het Latijn (inclusus).


Het is alsof het woord naast zijn gewone werk nu ook een tweede functie vervult. In die tweede rol zien we incluis
aan het werk in zinnen als:

I n c lu i s d e z i jw i e lt j e s

Het woord incluis is dus bepaald geen
nieuwkomer in onze taal. Maar na eeuwen van trouwe dienst vertoont het de
laatste tijd wel een opmerkelijk nieuw
gedrag, overigens zonder meteen zijn
oude gewoontes overboord te zetten.

- Maar dan wordt vergeten dat die
(even rampzalige) politiek jarenlang
gedekt is geweest door het parlement, incluis de PvdA.
- Elf gladde deuren incluis deurposten
- Nieuw Fietsje incluis de zijwieltjes!

Illustratie: Matthijs Sluiter

Het verschil lijkt klein, maar het is veelzeggend. Traditioneel stond incluis achter hetgeen ‘meegerekend’ of ‘ingesloten’
was, en dat is zoals Van Dale denkt dat
de mensen ruzie maken: “en je hele familie incluis”. In moderne ruzies zegt
men misschien eerder: ‘incluis je hele
familie’.
Op internet zijn intussen een massa
voorbeelden te vinden van het ‘voorgeplaatste’ incluis. Zó veel zelfs dat ik niet
zou durven zeggen wat vandaag de dag
het meest gebruikt wordt: ervóór of
eráchter. Ik heb niet de indruk dat men
de vóór-plaatsing als een fout ervaart.
Het lijkt me dus een van die kleine veranderingen die onopgemerkt binnensluipen.
Maar het gaat om meer dan enkel de
positie. Met zijn veranderende positie
gaat incluis zich ook als een andere
woordsoort gedragen. Anders gezegd:
het oude bijwoord begint met zijn nieuwe plaats in de zin trekken te vertonen
van een voorzetsel. Dat is te zien in zinnen als:
- Al zijn vijanden worden in de verdoemenis geworpen en alle uitverkorenen
(incluis hem) worden opgenomen in
de eeuwige heerlijkheid.
- Spakenburg ging vabanque spelen,
aanvoerder Van de Haar nam het
voortouw en stuwde zijn ploeg, incluis hem zelf, naar voren.
- Dit werd Bambi, die weg moest omdat
ze iedereen eraf gooide incluis mij.
- (...) vertrokken, zonder 16 passagiers
mee te nemen incluis ons, die verbouwereerd en perplex stonden.
- De druk die je in zo’n functie op je
schouders wordt gelegd is van een
orde waarvan iedere reageerder incluis jou en mezelf het zeven kleuren
dun in de broek zou laten lopen.
Dat incluis hem, incluis ons en incluis jou
is typisch voorzetselgedrag. Vergelijk met
hem, voor ons en zonder jou. Traditioneel
gedroeg incluis zich niet zo, blijkens:
- Hij was ook aan het verliezen omdat
het Amerikaanse team, hij incluis,
gewoon zwakker speelde dan het
Europese.
- De hele westerse wereld, onze politieke leiders en dus wij incluis, zijn
medeschuldig aan de inval in Irak.
- Elk mens, jij incluis, heeft rechten en
plichten.


n i euwe to e pa ssi n g e n

Het nieuwe gebruik van incluis, meer als
voorzetsel dan als bijwoord, is niet helemaal uitzonderlijk. Zulke dingen komen

vaker voor. In feite is de stap die incluis
nu zet, onderdeel van een groter verhaal. Dat grote verhaal zou je kunnen
noemen: het succesverhaal van de voorzetsels. Want als er één woordsoort is
die het de voorbije millennia goed deed,
dan zijn het wel de voorzetsels.
Tweeduizend jaar geleden, bijvoorbeeld in het Latijn, waren de voorzetsels
nog een klein groepje, en je kon er eigenlijk maar weinig mee doen. In taalkundige termen: je kon er een bijwoordelijke bepaling mee maken: in de tuin,
na de pauze. Dat soort dingen. Verder
niets.
In het vroege Middelnederlands kwamen er nieuwe toepassingen bij, zoals
een man met een baard en het huis op de
hoek. In grammatica’s heet zoiets een
‘attributieve nabepaling’. En meteen ook
combinaties als waarin, daarop, ervan
en hierdoor (‘voornaamwoordelijke bij-

ge die klopt aan de deur. Ook aldus
maakt zich namelijk op om als voorzetsel te gaan dienen.


J o u r na l i s ti e k taalg e b ru i k

De voorgeschiedenis van aldus is overigens helemaal anders dan die van incluis. Het is geen leenwoord, maar al
sinds mensenheugenis onderdeel van
onze taal. Althans de twee stukken
apart: al en dus. Maar al minstens achthonderd jaar zijn die twee te combineren, samen met de betekenis van ‘zo’.
Bijvoorbeeld in de aldus ontstane situatie. Van meet af aan werd het veel gebruikt in situaties als ‘Hij sprak aldus:
(...)’, of ‘(...), aldus antwoordde ze’.
Tegenwoordig is dit gebruik een beetje
ouderwets aan het worden, en zeker in
gesproken Nederlands zal bijna niemand meer zeggen: ‘aldus sprak mijn
vader.’

De stap die ‘incluis’ en ‘aldus’ nu zetten,
is onderdeel van een groter verhaal:
het succesverhaal van de voorzetsels.
woorden’). In de volgende eeuwen kwamen er nog meer toepassingen, zoals de
vaste verbinding met een werkwoord
(kijken naar, wachten op) of met een
bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord
(bang voor, dol op, de behoefte aan, het
verbod op). In recenter tijd verschenen
de ‘bananenzinnen’ (‘Bananen ben ik
niet dol op’, ‘Die man heb ik nog les van
gehad’) en de ‘prepositio peterburgensis’
(de ex ván; dit is geen misdaad, maar wel
een aanzet tót; genoemd naar de ontdekker ervan: de taalpublicist Peter Burger). Kortom, de gebruiksmogelijkheden
van voorzetsels zijn door de eeuwen
heen sterk vergroot. Van een marginaal
soort woorden zijn ze geworden tot onmisbare bouwstenen van vrijwel iedere
zin.
Tegelijk met de veel ruimere toepassing werden voorzetsels natuurlijk ook
frequenter gebruikt, en bijna als vanzelf
kwamen er ook steeds meer nieuwe
voorzetsels bij. Tot de alleroudste groep
behoren in, op, bij, door en over, maar
van eeuw tot eeuw werd hun aantal uitgebreid. Niet zo heel oud zijn bijvoorbeeld tijdens, gedurende, via en per. In
de loop van de twintigste eeuw was
richting een nieuwkomer (een uitspraak
richting kiezers, maar ook al: richting
mij).
En nu gaat dus ook incluis die kant
op. En het is op dit moment niet de eni-

In journalistiek taalgebruik is het nu
heel gewoon om juist dat sprak, of antwoordde of vroeg achterwege te laten:
- Maar het had wel wat voorwaardelijker gekund, aldus de ex-premier in
een radio-interview.
- Die is inmiddels na een intern onderzoek dichtgezet, aldus een woordvoerster van de school.
Kijk, dat begint al een beetje op een
voorzetsel te lijken. Nu niet door een
veranderde positie (zoals bij incluis),
maar door het achterwege laten van
een werkwoord.
En ook in andere opzichten begint aldus inderdaad een beetje voorzetselachtig te doen. Combinaties als aldus hem
en aldus mij zijn namelijk niet zeldzaam
meer. Kijk maar op Google. Dat lijkt ondubbelzinnig te wijzen op een verschuiving in de richting van het ‘voorzetselschap’. Het gaat zelfs nog verder. Af en
toe kom je ook al zinnen tegen als:
Aldus tijdschrift Elsevier ligt Haasnoots kracht er vooral in dat hij niet
te veel uitlegt, maar met zijn woorden een wereld vooral suggereert.
Persoonlijk ben ik nog niet zo ver; en ik
weet niet of ik dit ooit gewoon ga vinden. Voorlopig zou ik het in ieder geval 
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In: Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e dr., 2005

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis

Incluis: officieel nog alleen een bijwoord (“bw.”), maar in de praktijk steeds vaker een voorzetsel.

1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.

biljart
billiard
billiart
kir royal
kir royale
Kir Royale
na bevind van zaken
naar bevind van zaken
naar bevindt van zaken
sinds mensen heugenis
sinds mensenheugenis
sinds ’s mensen heugenis
zuideuropees
Zuideuropees
Zuid-Europees

B. Vergroot uw woordenschat
zelf niet zo doen. Maar de taal heeft
geen boodschap aan achterblijvers. En
dat is maar goed ook. Minstens een deel
van mijn taalgenoten vindt de nieuwe
manier van zeggen blijkbaar al doodnormaal. De vernieuwing staat dus onmiskenbaar voor de deur.


B lijvertje

Bereiken aldus en incluis daarmee de
status van voorzetsel? Zijn het nu echte
voorzetsels geworden, of staat dat binnenkort te gebeuren?
Zo zwart-wit is de vraag niet te beantwoorden. De tendens is duidelijk.
Maar ten eerste weet je niet of zoiets
ook doorzet. De taalgeschiedenis staat
bol van de tijdelijke tendensen die na
verloop van tijd weer uitdoofden. Aan
de andere kant zijn veel andere woorden incluis en aldus voorgegaan, dus
deze vernieuwing zou toch weleens een
blijvertje kunnen zijn.
Belangrijker is de volgende overweging. Ook al begint dit tweetal zich inderdaad een beetje te gedragen als een

Al in 1859
Tot voor kort stond incluis altijd achter
het woord waar het bij hoort: ‘Elk
mens, jij incluis, heeft rechten en plich
ten.’ Maar tegenwoordig staat het er
ook vaak vóór: ‘Elk mens, incluis jij’.
Een heel vroeg voorbeeld van zo’n
‘vooropgeplaatst’ incluis is uit 1859,
toen in De Gids te lezen stond: “alle
andere meesters, incluis schoolmees
ters”.
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voorzetsel, het echte werk van in en op
en voor en onder kunnen ze nog niet
aan. Ik denk dat dat komt doordat ze
voorlopig nog te veel betekenis hebben.
Een volbloed voorzetsel heeft namelijk
een nogal beperkte betekenis, en daarmee samenhangend kan het als het
ware onopvallend zijn werk doen, ook
met onbeklemtoonde voornaamwoorden: in ’m, voor je, onder me. Hier zien
we ineens iets wat incluis en aldus beslist niet kunnen: incluis me of aldus je,
dat gaat niet. Ze laten zich, ook bij de
vernieuwers, enkel combineren met de
volle vormen: incluis mij, aldus jou.
Misschien is dat een kwestie van tijd.
Misschien zegt men over een poos ook
aldus je en incluis me. Maar ik heb mijn
twijfels. Andere tamelijk jonge ‘voorzetselachtigen’, zoals via en per en gedurende en richting, hebben deze mogelijkheid namelijk ook nog niet ontwikkeld,
terwijl ze toch al een poosje meedraaien. Maar ik geef toe dat de toekomst
ongewis is.
Waardoor we per saldo voorlopig
twee soorten voorzetsels hebben. In de
eerste plaats de volbloed voorzetsels zoals in, op, voor en onder, met volledige
bevoegdheid; en daarnaast de groep
met beperkte inzetbaarheid vanwege
hun onvolledige set voorzetsel-eigenschappen, zoals via, per, gedurende en
richting. En sinds kort, of anders weldra, behoren ook incluis en aldus tot die

tweede groep.

1. fawaka
a. hoe gaat het?
b. hou op!
c. loop naar de maan
2. haka
a. kapmes
b. Maoridans
c. tropische vogel
3. kaka
a. gek
b. grote boodschap
c. verdovend middel
4. taka
a. hersenbloedinkje
b. inwijdingsritueel
c. munteenheid van Bangladesh

C. Zoek de fouten
1. Wie na de Tweede-Kamerverkiezin
gen de coalitiebesprekingen leid,
moet op zoek naar concensus om alle
neuzen op een lijn te krijgen.
2. Ze kunnen elkaar noch zo lang de tent
uitruzieën, het land zal ten langen les
te toch geregeerd moeten worden.

D. Extra
Welk soort afkorting wordt ook wel een
‘echte afkorting’ genoemd?
De antwoorden vindt u op bladzijde 289

van dit nummer.

Herstel
Helaas stond er een fout in de Taaltest
van september. Bij vraag 4 van onder
deel A was niet taichiën het juiste ant
woord, maar tai-chiën.

Klassewerk
In de klas zijn vaak mooie taalvondsten en

De Taalkalender 2013 – van Onze Taal

grappige ontsporingen te horen en te lezen.

D

‘Klassewerk’. Bijdragen zijn van harte welkom

it najaar liggen er twee taalkalenders in de winkel met bijna dezelfde titel.

Maandelijks komen ze langs in de rubriek
op klassewerk@onzetaal.nl.

Er is ‘De Taalkalender’ van Sdu Uitgevers, die uiterlijk als twee druppels water

lijkt op de Onze Taal Taalkalenders van de afgelopen jaren, maar waar Onze Taal dit
keer geen enkele bemoeienis mee heeft gehad. En er is de enige echte Onze TaalTaalkalender, ‘de Taalkalender’ geheten. Die is herkenbaar aan het knalroze omslag
en het vertrouwde Onze Taal-logo.

Trippende ouders
Jeroen Van Overbeke - leraar Nederlands eerste
graad, middenschool de Pélichy, Izegem (België)

I

Wat kunt u verwachten van ‘de Taalkalender 2013’,
de twintigste kalender van Onze Taal? Ten eerste dus
een nieuwe vormgeving, met ook mooier papier en
een grotere letter. Ten tweede een dunnere kalender,
waardoor het eindelijk lukt om hem zonder verzend
kosten voor de koper binnen Nederland te versturen.
En tot slot natuurlijk een heel jaar lang boeiende,
leerzame en ook grappige dagen vol met (onze en
andere) taal.

‘De Taalkalender 2013’ van Onze Taal is te koop in de boekwinkel. U kunt de kalender
ook bij Onze Taal bestellen, waarbij u binnen Nederland geen verzendkosten betaalt.
Zie de lezersaanbieding op pagina 285.

 Maandag: uitdrukkingen en gezegden – Roos de Bruyn
Ben je een kikker als je ‘verkikkerd bent op elkaar’? Wie was de eerste ‘slome
duikelaar’ en welk dier legt er ‘windeieren’?

 Dinsdag: taaladviezen – Taaladviesdienst
Kun je een brief beginnen met Beste mevrouw De Vries? Is het goed toeven of
goed vertoeven? En is het Leuven en zijn inwoners of Leuven en haar inwoners?

 Woensdag: etymologie – Marlies Philippa

n het derde trimester nam ik een examen
Nederlands af in diverse tweedejaarsklas
sen. Een van de vragen luidde: “Gebruik on
derstaande uitdrukkingen en woorden in
een correcte zin waaruit blijkt dat je de be
tekenis ervan kent.” Naast heel wat degelij
ke constructies trof ik ook een aantal ver
rassende creaties aan:
-	 aureool: “De aureool zat vol met studen
ten die hetzelfde vak leerden.”
-	 bagatel: “’s Morgens ga ik naar de bakker
om een bagatel te kopen.”
-	 citeren: “De meester vroeg aan een van
zijn leerlingen om Bulgarije op de kaart
te citeren.”
-	 fakir: “Hij gebruikte een fakir om het in
het bos licht te houden.”
-	 het onderspit delven: “Als je het onderspit
delft voor iemand anders, moet je oplet
ten dat je er zelf niet in valt.”
-	 inhaleren: “Het inhaleren van de koning
was een grote eer voor onze stad.”
-	 knikkebollen: “De knikkebollen hadden
alles juist.”
-	 witte producten: “De witte producten
werden vers gemaakt na het melken van
de koeien.”
Helemaal met stomheid geslagen was ik
echter allang niet meer, want bij het woord
trippen, een opgave uit een eerder proef
werk, had ik al déze curiositeiten mogen le
zen:

Welke ziekte zit in Ben je belazerd? Waar komen de woorden eekhoorn, hijskraan
en cranberry vandaan?

 Donderdag: Europese talen – Gaston Dorren
Wat is de kleinste officiële taal binnen de EU? Waar spreken ze Ladino, en waar
Lijfs? Hoe spreek je Szczebrzeszyn uit?

 Vrijdag: straatnamen – Riemer Reinsma
Wat werd er vroeger gedaan op de Bleek, de Lijnbaan en de Raamweg?
Kon je op een Zijlweg zeilen?

 Zaterdag/zondag: Taalkronkels – Raymond Noë
“Bierbuik zit deels tussen de oren”
“Politie haalt arm jongetje uit maag alligator”

-	 Met dit nieuwe scheermesje kan je de
haartjes nu nog beter trippen.
-	 Iemand als hij kon niet trippen aan de
achtvoudige wereldkampioen.
-	 Als wij op reis gaan, willen mijn ouders
zeker één dag trippen.
-	 Hij stond te trippen om te mogen ver
trekken.
Hoewel ik de leerlingen die verantwoorde
lijk waren voor bovenstaande ‘taalpareltjes’
dankbaar was voor de glim- of schaterlach
die ze mij ontlokten, moest ik ze niettemin
teleurstellen toen het op normeren aan

kwam.
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MASTERCLASS

‘LANGUAGE
& REPUTATION
MANAGEMENT’

MASTERCLASS
‘LANGUAGE & REPUTATION MANAGEMENT’
11, 12 EN 13 DECEMBER 2012
De Rotterdam School of Management,
Erasmus University (RSM) biedt
een nieuwe driedaagse masterclass
‘Language & Reputation Management’
in het Engelstalig MSc in Corporate
Communication programma.

VOOR MEER INFORMATIE
NEEM CONTACT OP MET:
Mevrouw Susanna Marco
Corporate Communication Centre
Rotterdam School of Management
Erasmus University
Tel.
E-mail

010 408 1915
ccc@rsm.nl

WWW.RSM.NL/MCC

In de cursus komen de volgende thema’s
aan bod:
1. Argumentatietheorie & retorica
2. Psychologie & taal
3. Discourse analyse
4. Persuasieve communicatietechnieken
5. Case studies: de taal van CEO’s
gedurende de eerste 100 dagen
Het Part-time Executive International
MSc in Corporate Communication
programma van de RSM is toegankelijk

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
ERASMUS UNIVERSITY

voor managers uit alle sectoren. Deze
geaccrediteerde opleiding wordt verzorgd
door prominente hoogleraren, die
gespecialiseerd zijn op het betreffende
gebied en ervaren topmanagers vanuit
het bedrijfsleven die de praktijkkant
illustreren met case studies.
ANDERE MASTERCLASSES UIT HET
MSc IN CORPORATE COMMUNICATION
PROGRAMMA:
Advanced Reputation Management;
Corporate Branding; Corporate Social
Responsibility; Crisis Communication;
Employee Communication;
Investor Relations; Issues Management
& Public Affairs; Leadership &
Communications; Media Impact on
Reputation; Organisational Identity

Horstlog

r

Raarwoord

Guus Middag behandelt opmerkelijke
woorden, oud en nieuw.

Jarig Jetje

A

f en toe gebeurt het me dat ik iets moet schrijven, maar niets kan
bedenken. Ik zit achter mijn computer en er schiet me niets te binnen. Ik kan werkelijk niks verzinnen. Ik loop wat te ijsberen, ik ga
eens naar de wc, ik kijk eens in de brievenbus of er al post is. Ik ga opnieuw
achter de computer zitten, maar het idee blijft uit. Uur na uur verstrijkt,
maar het leidt tot niets.
Ik weet niet of u dat ook hebt, maar bij mij is er in zo’n toestand meestal
een of ander onbenullig liedje dat door mijn hoofd spookt. Hardnekkig komt
dat liedje in mijn gedachten, en ik kan het maar niet van me afzetten. Het is
alsof dat liedje schaamteloos misbruik maakt van mijn mentale leegte, en nu
eindelijk zijn kans schoon ziet om zich in mijn aandacht te nestelen. Ik neurie, ik zing de woorden, voorzover ik die weet. Maar met liedjes zingen kom
ik natuurlijk niet vooruit. Ik probeer dus het liedje te vergeten en me te concentreren op wat ik schrijven moet, maar het enige wat me te binnen schiet,
is iedere keer weer datzelfde liedje.
Deze keer is het ’t lied van ‘Jarig Jetje’. Ik heb, voorzover ik weet, dat lied
de afgelopen vijftig jaar nooit meer gehoord, maar ik weet dat mijn moeder
het weleens zong. Al die tijd moet het dus ergens in mijn geheugen verstopt
geweest zijn, en vandaag, nu ik het kan missen als kiespijn, komt het daar
ineens weer uit. Ik ken eigenlijk alleen maar de eerste twee regels. Maar die
twee regels kan ik niet uit mijn gedachten zetten.
Het begint met “Jarig Jetje zou trakteren, alle kinderen van de klas”. En er
komt iets in voor als ‘ulevellen bracht ze mee’. Destijds moest mijn moeder al
uitleggen wat ulevellen waren, want in de jaren vijftig waren die al ouderwets.
Op internet zijn de tekst en de melodie gemakkelijk te vinden. Ook de ulevellen worden uitgelegd, en er zijn zelfs recepten om ze zelf te maken. Het
lied van ‘Jarig Jetje’ is van de hand van Jacob Hamel (1883-1943), verneem
ik, oprichter en dirigent van het AVRO-kinderkoor. Hamel is omgebracht in
Sobibor. Vanaf 1946 werd dat kinderkoor, dan Kinderkoor Jacob Hamel geheten, geleid door Herman Broekhuizen, die zelf ook veel kinderliedjes geschreven heeft (onder andere ‘Elsje Fiederelsje’). Voor wie er meer over wil
weten, is er nog een hoop verdere informatie te vinden. Men zegt dat de uitdrukking jarig jetje aan dit lied ontleend is, maar daar ben ik niet zeker van.
Hamel zou ook gebruikgemaakt kunnen hebben van een bestaande uitdrukking.
Maar interessanter dan de vraag wie jarig jetje uitgevonden heeft, is de
altijd weer verbluffende ervaring van het contrast tussen het chaotische en
grillige menselijk geheugen en de ijzeren overzichtelijkheid en compleetheid
van het internet.
Toch verliest het geheugen niet op alle fronten. Het heeft namelijk het vermogen van de ingeving die ogenschijnlijk niets maar dan ook niets met de
zaak te maken heeft.

Oostblokkisch

H

et was een vermoeide
vrouw die aan het woord
kwam op de radio, in een
reportage over winkeldiefstal. Mevrouw was eigenaresse van een parfumerie. Ze had veel last van winkeldieven. Die gingen er zonder te betalen met haar dure flesjes vandoor.
Ze had alles al geprobeerd. Waar ze
vandaan kwamen? Je hoorde haar
haar schouders ophalen. Geen idee.
Je kon ze niet verstaan in ieder geval. “Ze praten Oostblokkisch.”
Er klonk veel frustratie door in dat
woord. Niemand die het weet, niemand die het uitzoekt, niemand die
er wat tegen doet. De politie niet, de
politiek niet, de regering niet. En dus
blijven ze maar komen, de gasten uit
die verre landen, ergens uit het voormalige Oostblok, waar de mensen
zoals bekend onderling hebben afgesproken alleen maar vreemde talen
te spreken zodat wij ze hier in de
winkels niet kunnen verstaan.
Oostblokkisch is een van de vele
dialecten die in Verweggistan worden
gesproken. Je zou hier kunnen spreken van ‘borsjtsj-talen’, naar analogie
van de ‘knoflooktalen’ die volgens de
vroegere extreem-rechtse politicus
Hans Janmaat (althans zijn typetje,
gespeeld door Erik van Muiswinkel)
in de zuidelijke landen van Europa te
horen zijn. De Oostblokkers komen
de winkel binnen en mompelen onderling wat in hun koeterwaals. Er is
voor onzetaalsprekers geen touw aan
vast te knopen. En weg zijn je dure
flesjes.

Guus Middag

Joop van der Horst
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Onlangs kwam er in de Verenigde Staten een historische
tekstvervalsing boven water. Een Amerikaanse arts
vervalste een zeventiende-eeuws handelsverdrag en
zoog oud Amerikaans-‘Nederlands’ uit zijn duim.

Nicoline van der Sijs

‘De laatste
spreker van
Low Dutch’
L.G. van Loon vervalste de
geschiedenis van het Nederlands
in Amerika
De Amerikaanse arts en taalvervalser Lawrence Gwyn van Loon: “grillig, creatief,

I

excentriek”. Rechts zijn moeder.

n 2013 willen de Onondaga, een
van de indianenstammen van de
Noord-Amerikaanse Irokese Confederatie, groots uitpakken met het feit
dat vierhonderd jaar geleden het oudste
contract tussen Europese (Nederlandse)
en inheemse (Onondaga-)handelaren
is gesloten. Deze overeenkomst, die de
Onondaga betitelen als “de grootvader
van alle verdragen”, is gedateerd op 21
april 1613. De Onondaga zijn sponsoracties begonnen en hebben afgelopen
zomer vier dagen geoefend op wat volgend jaar de grootste attractie moet
worden: een ceremoniële kanotocht
over de Hudson naar New York City,
waar de aankomst gepland is op 9 augustus, de internationale Dag van de Inheemse Volken. De feestvreugde wordt
nu echter getemperd doordat het contract volgens wetenschappers vervalst
is. In de Verenigde Staten heeft deze
kwestie voor de nodige ophef gezorgd.


Twee s tukken hu i d

Het bewuste contract is in 1968 gepubliceerd in The Indian Historian, door de
Amerikaanse arts Lawrence Gwyn van
Loon (1903-1982). De Nederlandse tekst
is geschreven op twee stukken huid. Het
verdrag is ondertekend door de Neder282
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landse handelaren Jacob Eelckens en
Hendrick Christiaenssen, en door vier
Irokese indianenchiefs: GarhatJannie,
Caghneghsattakegh, Otskwiragerongh
en Teyoghswegengh. De openingswoorden luiden, naar de heuvel van samenkomst: “Hier op Tawagonshi ...”
In het verdrag wordt, op volledige
voet van gelijkheid, afgesproken dat de
twee partijen met elkaar mogen handelen en dat Nederlanders stukken land
mogen kopen; de slotwoorden luiden:
Dit bovenstaende belooven wij Participanten weedersijdts in Amitie ende
vriendtschap vol te houden ende te
handthaven voor soolangh t’ gras
groen is ende als een bewijs van Eere
ende Toegeneeghenheydt verruylen
wij eene silverketting voor een vaedem Seewant.
Omdat uit deze vroege periode geen enkel verdrag tussen Europese handelaren
en Noord-Amerikaanse indianen bekend
was, leidde de publicatie ervan in 1968
tot enige beroering. Maar direct al waren er ook twijfels over de authenticiteit. In 1987 viel het Tawagonshi-verdrag definitief door de mand als vervalsing: Charles T. Gehring, directeur van

het New Netherland Project, en de
hoogleraren antropologie William A.
Starna en William N. Fenton toonden in
een vernietigend artikel aan dat het document niet in 1613 is geschreven, maar
in het midden van de twintigste eeuw.


M o d e r n e m e tafo o r

Al eerder was geconstateerd dat de
namen van de chiefs eigenlijk Irokese
plaatsnamen zijn in de spelling van
Anglicaanse missionarissen, die niet
voor 1720 in het gebied werkzaam waren. Nu bleek ook dat het zeventiendeeeuwse Nederlands woordverbindingen
bevatte die in die periode helemaal
niet bestonden, zoals coop verdragh (in
plaats van coop cedul of coop brief) en
in casa van (kennelijk een vertaling van
het Engelse in case of). De uitdrukking
zolang het gras groen is in de slotpassage van het verdrag is een moderne
metafoor, bekend uit films en fictie.
Ook de verwijzingen naar inheemse
tradities en woorden doen de tekst door
de mand vallen: de benaming se(e)want
voor een streng donkere schelpen die
de indianen als betaalmiddel gebruiken,
kan onmogelijk in 1613 gebruikt zijn,
omdat dit woord ontstaan is in het
Delaware Jargon, een eenvoudige om-

gangstaal (een zogeheten ‘pidgin’) die
pas in de jaren twintig van de zeventiende eeuw is ontstaan in de handelscontacten tussen indianen en Europeanen. De zilveren ketting is een tweede ‘fatal anachronism’, aldus William
Starna: “het gebruik van de ‘ketting’metafoor, in het vroegste voorkomen
trouwens een ijzeren ketting, is niet
vóór 1659 aangetroffen.”


Fa l si fi c ati e

Alsof dit alles nog niet genoeg is, zakt
het verdrag ook voor paleografische
tests. Het lijkt alsof de tekst niet is geschreven met een ganzenpen, en niet op
huid maar op papier. Maar dat laatste is
niet uit te maken. Want de huiden met
het originele verdrag zijn onvindbaar.
Syracuse.com, de nieuwsvoorziening
van Centraal New York, besteedde op
9 augustus ruim aandacht aan de voorgenomen viering van de verjaardag van
een vals contract. Als getuige à decharge wordt Robert Venables opgevoerd,
een gepensioneerde hoogleraar van de
Cornell-universiteit, die de vervalsingsbewijzen echter niet met feiten weet te
weerleggen. Vertegenwoordigers van de
Onondaga beweren dat het feest hoe
dan ook kan doorgaan, omdat hun
mondelinge overlevering en een kralengordel bewijzen dat er in 1613 wel degelijk een contract is gesloten.
Zeker is dat het Tawagonshi-verdrag
een falsificatie is. En inmiddels staat
ook vast dat Van Loon heeft geprobeerd
nog meer zeventiende-eeuwse Nederlandse teksten voor waar te laten doorgaan.


de hij ‘oude’ Nederlandse documenten,
ook schreef hij over de resten van het
postkoloniale Nederlands dat hij van
zijn grootvader had leren kennen, een
taal die ‘Leeg Duits’ of ‘Laag Duits’ (in
het Engels ‘Low Dutch’) werd genoemd,
en waarvan hij naar eigen zeggen “wellicht de laatste spreker” was. In 1938
publiceerde hij daarover Crumbs from
an Old Dutch Closet. The Dutch Dialect of
Old New York bij de Haagse uitgeverij
Martinus Nijhoff. In 1939 schreef hij bovendien twee artikelen in Onze Taaltuin
en Eigen Volk, gerenommeerde tijdschriften met redacteuren als de dialectoloog P.J. Meertens en de hoogleraren
G.S. Overdiep en J. van Ginneken.


Au to r it e it

Vanaf dat moment gold Van Loon als
autoriteit op het gebied van het Leeg
Duits. In 1967 werd hij de belangrijkste
mondelinge informant voor een project
dat de Amerikaanse historicus Van Cleaf
Bachman op zich had genomen, namelijk de samenstelling van een Low DutchEnglish Dictionary. Toen Bachman hiervoor in 1965 informanten zocht, kreeg
hij een brief van Van Loon, geschreven
in een eigenaardige mengeling van
Standaardnederlands en Leeg Duits,
die begon met de woorden:
Waarde Heer. Ek leesde met belang
in de laatest nummer van de ‘Halve
Maen’ jou interest in de laag Duitsch
taal van Nieuw York en Nieuw Jersey.
Feitlijk doghten ek dat de ‘interest’
even zoo uitgestarv was as den
spraake, maor ek zien dat ek het verkeert had.

Tawl

Wie was deze intrigerende man eigenlijk? Van Loon was nazaat van een zeventiende-eeuwse Vlaamse immigrant,
Jan van Loon. In zijn jeugd leerde hij
van Walter Hill, zijn grootvader van
moederskant, de ‘tawl’: het Nederlands
dat sinds de zeventiende eeuw was
doorgegeven en toen nog werd gesproken in de staat New York. Zijn moeder
(zie de foto) berispte haar vader omdat
hij zijn kleinzoon die “nutteloze beuzelingen” leerde. In 1930 en 1932 studeerde Van Loon in Nederland, waar hij zijn
eerste vrouw, Grietje Prins, leerde kennen. Ze vestigden zich in Pennsylvania,
waar Van Loon een huisartsenpraktijk
begon. Thuis sprak hij, tot ergernis van
Grietje, Nederlands met zijn kinderen.
Van jongs af aan kwam Van Loon dus
in aanraking met Nederlands, een taal
die hem zijn hele leven heeft gefascineerd en waarover hij geregeld heeft
geschreven. Want niet alleen publiceer-

Bachman en Van Loon hebben jarenlang
aan het woordenboek gewerkt, maar
het is nooit gepubliceerd. Een typoscript
van de inleiding is beschikbaar in enkele bibliotheken (waaronder die van het

schoolmeester verzamelde de gegevens
voor dit Notebook tussen 1870 en 1902.
In 1968 kreeg Van Loon het aantekeningenboek in handen. Sommigen twijfelen
aan de betrouwbaarheid ervan, en dat
is begrijpelijk. Maar Bachman is ervan
overtuigd dat het authentiek is, en wil
dit bewijzen. Als dat lukt, zou dat geweldig goed nieuws zijn voor onze kennis
van het Leeg Duits.


Sc h e l m e n s t r e k e n

Het blijft ondertussen gissen naar de
motieven die Van Loon ertoe hebben
gebracht de geschiedschrijving van het
Nederlands in de Verenigde Staten te
beïnvloeden. Door zijn omgeving wordt
Doc – zoals hij wel werd genoemd – omschreven als “grillig”, “creatief”, “excentriek” en “briljant”. Typerend lijkt de volgende anekdote van Bachman. Toen Van
Loon jonger was en “wat schelmachtiger”, ging hij naar een banket van de
Holland Society, een deftig genootschap
van mensen met Nederlandse achternamen, over wie hij minachtend zei: “Alles
voor zelflof en niks voor cultjoer.” Op
het banket hield hij vol geen Engels te
verstaan. “Grote verwarring ontstond,
totdat iemand een Nederlandstalige kelner wist op te speuren.” Ook zijn zeventiende-eeuwse vervalsingen zijn schelmenstreken, waarover Doc openhartig
sprak met familieleden.
Zijn bemoeienissen met het Leeg
Duits moeten volgens Bachman worden
verklaard uit het “gespleten bestaan” van
mannen van zijn generatie. Hij was de
eerste die studeerde, maar “zijn geliefde
grootvader had een venster geopend op
de oude wereld, een venster dat in een
aparte taal belichaamd zat. Door de
‘tawl’ hield hij vast aan een piepklein
stukje van de voorbijgegane wereld.
Bewustheid dat iets unieks en, naar
zijn mening, waardevols, verwaarloosd
zijn eind naderde, heeft hem zeker ge-

Het zeventiende-eeuwse verdrag bevat
woorden die toen helemaal niet bestonden.
Meertens Instituut). Het is moeilijk de
gegevens op waarde te schatten sinds
Van Loon als vervalser te boek staat:
welke informatie gaat terug op de taal
die hij in zijn jeugd heeft geleerd, en
wat heeft hij er later bij verzonnen?
Er bestaat nog een laatste informatiebron over het Leeg Duits, maar ook die
is afkomstig van Van Loon. Het gaat om
het aantekeningenboek van zijn grootvader Walter Hill (1856-1925). Deze

krenkt.” Zijn ijver het oude te bewaren
voor het nageslacht, bracht hem er kennelijk toe de grens tussen Dichtung und
Wahrheit te overschrijden: waar zijn geheugen hem in de steek liet, had hij als
laatste spreker en behoeder van de taal
het recht de gegevens erbij te fantaseren.
En het Onondaga-feestje volgend
jaar? Ik wed dat dat gewoon doorgaat. 
Met dank aan Jan Noordegraaf en Janny Venema.
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 0
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Aanbiedingen voor lezers
Taal geregeld

Taalagenda 2013

D

e ‘Geregeld’-serie bestaat uit vier boeken
die onmisbaar zijn bij het schrijven van
een foutloze tekst. Alle delen zijn samenge
steld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.
In Grammatica geregeld worden
zo’n 140 grammaticale termen
uitgelegd, van basisbegrippen als
‘zelfstandig naamwoord’ tot las
tiger zaken als de ‘bepaling van
gesteldheid’. Een compact maar compleet
overzicht van alle woordsoorten en zinsdelen. Zeer geschikt voor scholieren, stu
denten en iedereen die zijn grammaticale
kennis wil opfrissen.
Leestekens geregeld is een glashel
dere interpunctiegids voor het
Nederlands. De Taaladviesdienst
bespreekt hierin tot in de puntjes
het gebruik van de verschillende
leestekens. Met veel voorbeelden, bruikbare
instructies en praktische tips.
Spelling geregeld zet de regels
van de Nederlandse spelling op
een rijtje in een duidelijk, com
pact en compleet overzicht, in
heldere taal zonder overbodige
vaktermen – maar met des te meer voor
beelden.
Tekstvorm geregeld biedt tips en
richtlijnen voor het uiterlijk van
allerlei teksten: van e-mails en
brieven tot persberichten, artikelen en internetpagina’s – dit
boek laat zien waar je aan moet denken,
en in welke vorm en indeling een tekst het
best werkt. Bevat ook een overzicht van de
moderne titulatuurregels.

Toegestuurd voor e 11,95 per deel
Vier delen samen: e 40,–
De delen uit de ‘Geregeld’-serie (Sdu Uitgeverij,
ca. 125 blz. per deel) kosten € 11,95 per stuk incl.
porto. België: € 13,50. Bestelcodes: Tekstvorm;
Grammatica; Leestekens; Spelling. De vier delen
samen worden toegestuurd voor € 40,–.
België: € 47,50. Bestelcode: Geregeld-serie.

D

e Taalagenda
2013, een
fraaie bureauagenda in ring
band, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze
Taal van het Neder
lands heeft. Een
heel jaar lang kunt u genieten van boeiende
en onverwachte weetjes over woorden en
uitdrukkingen, profiteren van nuttige tips
en taaladviezen en uw taalgevoel trainen
met puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt
natuurlijk óók nog uw dagelijkse en weke
lijkse afspraken in de agenda bijhouden.

Thuisgestuurd voor e 12,95
Taalagenda 2013 is verschenen bij Bekking &
Blitz. Prijs: € 12,95. België: € 18,95. Bestelcode: Taalagenda.

Liedjes Drs. P

D

rs. P (inmiddels
93), in de jaren
tachtig medewerker
van Onze Taal en in
2009 winnaar van de
Groenman-taalprijs,
maakt al zijn hele le
ven muziek. Zijn ‘ver
zamelde liederen’ zijn
nu bijeengebracht op
acht cd’s, die worden verkocht in een als
boek vermomde prachtuitgave – getiteld
Compilé complé – met daarin ook 34 bladzijden tekst en foto’s. Er staan in totaal
180 liedjes op de cd’s, waaronder natuurlijk
klassiekers als ‘De veerpont’, ‘Het trappor
taal’, ‘De meisjes van de suikerwerkfabriek’
en ‘Dodenrit’.

Thuisgestuurd voor e 39,95
Compilé complé is een uitgave van Nijgh & Van
Ditmar. Prijs: € 39,95. België: € 46,50. Bestel
code: Drs. P.

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 2 • 1 0

B

eïnvloedt onze
moedertaal ons
wereldbeeld? Kijkt
een Nederlander
dankzij het Neder
lands anders tegen
het leven aan dan
een Rus of een Au
stralische aboriginal?
In Door de bril van de
taal laat taalkundige Guy Deutscher zien
dat dit inderdaad het geval is. In een prettig
leesbaar, erudiet en hier en daar humoris
tisch betoog gaat hij na hoe er in vroeger
tijden over dit onderwerp werd gedacht en
vooral wat de wetenschap over dit intrige
rende onderwerp aan het licht heeft ge
bracht. Verplichte kost voor iedereen die
geïnteresseerd is in de relatie tussen taal
en cultuur.

Thuisgestuurd voor e 29,99
Door de bril van de taal is een uitgave van
Unieboek | Het Spectrum (gelijmd, 343 blz.).
Prijs: € 29,99. België: € 32,50. Bestelcode:
Deutscher.

B estelinformatie
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Taal en wereldbeeld

Taalwijzers

I

ntertaal is uit
gever van een
groot aantal
handige ‘taal
wijzers’ – dat
zijn geplastifi
ceerde gevou
wen ‘spiekbla
den’ ter grootte
van drie A4’tjes,
die makkelijk in
een map op te bergen zijn, en die op zeer
compacte wijze in één oogopslag de be
langrijkste regels over spelling, werkwoord
spelling en grammatica geven. Er zijn ook
taalwijzers voor de woordenschat – een
soort woordenboekjes dus eigenlijk. De
wijzers zijn er voor de talen Engels, Frans,
Duits, Nederlands en Spaans. Bij Onze Taal
kunt u ze nu bestellen in setjes van drie (per
taal): een werkwoordenwijzer, een spelling
wijzer en een woordenschatwijzer (het pak
ket Spaans bevat een grammaticawijzer in
plaats van een spellingwijzer).

Drie wijzers voor e 19,50
De taalwijzers zijn een uitgave van Intertaal
(winkelprijs € 7,50 p.st.). Setprijs (3 stuks):
€ 19,50. België: € 23,90. Bestelcodes: Taalwijzers, gevolgd door de taal van uw keuze.

Eerste hulp bij e-onderzoek

W

anneer je op inter
net iets zoekt, vind
je vaak niet precies wat je
nodig hebt – en soms juist
weer veel te veel. Door
slim te zoeken, kun je daar
verandering in brengen. In
Slimmer zoeken op internet
legt Ewoud Sanders uit
hoe je met behulp van zoekmachines doel
treffender kunt zoeken. Vooralsnog alleen te
koop bij Onze Taal. (Zie ook blz. 126 van het
meinummer.)

Toegestuurd voor e 7,95
Slimmer zoeken op internet (ingenaaid, 48 blz.).
Prijs: € 7,95. België: € 9,50. Zolang de voorraad
strekt. Bestelcode: Zoeken.

Schrijfwijzer compact

G

rammatica, spelling,
stijl, interpunctie, het
komt allemaal uitgebreid
aan bod in Jan Renkema’s
Schrijfwijzer. De vierde editie
van deze bestseller (2005) is
ook uitgegeven in een iets
beknoptere en handzamere
versie: de Schrijfwijzer compact. Daarin ko
men dezelfde onderwerpen aan bod, maar
de uitleg is beknopter. Laatste exemplaren;
wordt niet meer uitgegeven.

Taalkalender Onze Taal

D

e twintig
ste scheur
kalender van
Onze Taal staat
weer boordevol
taalweetjes,
geschreven
door specialis
ten als Riemer
Reinsma,
Gaston Dorren,
Marlies Philippa en de adviseurs van de
Taaladviesdienst van Onze Taal. Bovendien
is er één keer per week een ‘Ruggespraak’dag, met taalkronkels en -bloopers.
Iedere dag heeft een jaar lang zijn
eigen onderwerp: taaladvies, etymolo
gie, Europese talen, straatnamen,
gezegden en taalkronkels.
Doordat de zaterdag en de zondag op
één blaadje zijn samengenomen, kan de
Taalkalender 2013 nu goedkoper worden
toegestuurd. (Zie ook bladzijde 279 van
dit nummer.)

Toegestuurd voor e 14,95
De Taalkalender 2013 is een uitgave van
Bekking & Blitz. Prijs: € 14,95. België:
€ 19,90. Bestelcode: Taalkalender.

Dat is andere taal!

it najaar is
er bij de
NTR een achtdelige serie over
Nederlandse dia
lecten te zien,
getiteld Dat is
andere taal! Bij
de serie is ook
een boek ver
schenen, ge
schreven door
taalkundige Marc van Oostendorp en jour
nalist Rien van den Berg.
In het boek worden de thema’s die in de
serie aan de orde komen (Hoe druk je gevoel
uit met je dialect? Wat heeft taal met macht
te maken? Moeten we ons zorgen maken
over het dialect?) uitgediept en vanuit aller
lei invalshoeken bekeken. Bovendien wordt
er kort iets verteld over de geschiedenis van
de dialecten in alle Nederlandse regio’s.
Hoe de Nederlandse dialecten klinken, is te
beluisteren op de cd bij het boek. Hierop
staat onder meer een verhaal dat steeds in
een ander dialect verteld wordt. Zie voor
meer informatie over de tv-serie het sep
tembernummer van Onze Taal.

Toegestuurd voor e 22,50
Dat is andere taal! is een uitgave van Unieboek
| Het Spectrum. Prijs: € 22,50. België: € 27,–.
Bestelcode: Dialecten.

Schrijfwijzer compact is een uitgave van Sdu
Uitgevers (ingenaaid, 263 blz.) Prijs: € 12,95.
België: € 17,45 . Zolang de voorraad strekt.
Bestelcode: Schrijfwijzer compact.

S

pelling leren en
oefenen op uw
laptop of pc, dat kan
met de digitale spel
lingcursus van Onze
Taal en Hendrikx Van der Spek. In korte mo
dules worden de belangrijkste onderwerpen
van onze spelling uitgelegd. Bevat ook oefe
ningen en een eindtoets.
De spellingcursus wordt geleverd op een
usb-stick van 1 GB (ook geschikt voor dataopslag) en is geschikt voor alle besturingssystemen.

uw

D

Van e 19,95 voor e 12,95 (incl. porto)

Spellingcursus op usb-stick

nie

Taalpuzzel

D

eze maand een ‘toevoegpuzzel’, net
als in het meinummer. Bij elk van de
woorden hiernaast kan aan de voorkant een
letter worden toegevoegd, zodanig dat er
weer een goed woord ontstaat. Achter el
kaar gelezen vormen de nieuwe beginletters
een woord dat iets met puzzelen te maken
heeft.
Wilt u meedingen naar de maandprijs,
stuur deze oplossing dan voor 10 oktober
naar puzzel@onzetaal.nl of naar Raamweg 1a,

2596 HL Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel’).

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

1.

_ uiltje

2.

_ level

3.

_ ets

4.

_ inspelen

5.

_ eerwaarde

6.

_ flikken

7.

_ onderen

8.

_ oppositie

9.

_ tentje

10.

_ onding

De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie
spellen, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld door
spellenfabrikant Goliath. De winnaar van de
puzzel uit het septembernummer is Aart van

Toegestuurd voor e 17,50

Santen uit Arnhem. De oplossing was: alle ins

De spellingstick kost € 17,50. België: € 18,50.
Bestelcode: Spellingstick.

en outs kennen.

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 0
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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).

Actief
René Poort - Utrecht

I

k lees beroepshalve veel beleidsnotities.
Daarin staan vaak bijvoeglijke naamwoor
den of bijwoorden die zelden informatie
toevoegen. Een voorbeeld is actief. Dat
woord kom ik opeens in ieder stuk tegen.
Zogeheten ‘afstemming’ (een standaardonderwerp in ieder plan van aanpak) is dan
opeens “actieve afstemming”. We moeten
nu “actief afstemmen”. Alsof gewoon af

stemmen onvoldoende is (om maar te zwij
gen over de vraag of er zoiets bestaat als
‘passief afstemmen’). Kennelijk zijn de
schrijvers van notities bang dat de afstem
mers het erbij laten zitten. Of ze vrezen mis
schien dat ze zelf een lusteloze indruk ma
ken. Maar waar komt die angst vandaan?
Het zal de crisis wel zijn. Met bezuinigingen
als voortdurende bedreiging van je werk,
wil je natuurlijk niet dat geldschieters je van
lanterfanten verdenken. Maar die verklaring
zou ik weleens actief willen onderzoeken.

Kwalitatief
Yvonne Killian - Amsterdam

I

k denk niet dat het ooit nog goed komt
met onze scholen. Zo vond ik een tijdje
geleden op de website van een college met
een heleboel vestigingen een stuk of tien

vacatures voor een “kwalitatieve docent”.
Een telefoontje hierover, waarin ik een van
de genoemde contactpersonen uitlegde
dat kwalitatief een bijwoord was, net als
bijvoorbeeld hartstikke, resulteerde in het
aanpassen van de tekst van (slechts) een
van de vacatures, waarin nu om een “kwalitatief goede docent” wordt gevraagd.
Inhoudelijk klinkt dit niet minder raadsel
achtig, maar taalkundig is het in elk geval
correct.
P.S. De ‘uitstraling’ van jullie blad zou er
naar mijn mening op vooruitgaan als jullie
niet zo mopperig (en betweterig) zouden
zijn (of zouden overkomen). Mijn advies is
dan ook: stoppen met het melden van er
gernissen, maar een positieve, vrolijke draai
geven aan de opmerkelijke dingen die jullie

en de lezers tegenkomen!

Gesignaleerd
“Die kostten ons de uitschakeling”

Moest en zouden

Peter Bosman - Utrecht

Arno Cools - Nijmegen

I

I

Foto: NOS

n de nabeschouwing van de wedstrijd in
de voorronde van de Champions League
tussen Feyenoord en Dynamo Kiev memo
reerde coach Ronald Koeman in Nieuwsuur
de gemiste kansen van zijn ploeg als volgt:
“Die kostten ons de uitschakeling.”
Soms is het Nederlands onnavolgbaar.
Kosten verwijst naar verlies, geld uit je por
temonnee, onvoorziene uitgaven. Het ver
band dat Koeman legt tussen kosten en verlies is in dát opzicht eigenlijk heel begrijpe
lijk.

k lees in een kort verhaal van schrijfster
Sanneke van Hassel: “Waarom moest en
zouden Geert en Jing Jing zo snel trou
wen?” Ik zou denken dat dat “moest”
eigenlijk ‘moesten’ had moeten zijn. Het
is opvallend hoe vaak moest en zouden
wordt gebruikt bij een meervoudig onder
werp – google het maar eens.
Wellicht komt het doordat het enkel
voudige moest en zou zó’n vaste combina
tie is geworden dat mensen dat als geheel
gaan vervoegen: moest-en-zouden.

Hallo
Jeanette Huisman - Winkel

I

Feyenoord-trainer Ronald Koeman: “Die kostten ons
de uitschakeling.”
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n zakelijke telefoongesprekken bemerk
ik al jaren het volgende verschijnsel. Per
soon A belt naar B. De gebelde neemt op
en zegt zijn of haar naam. A zegt dan:
‘Goedemorgen, u spreekt met …’ Vervol
gens zegt B iets van: ‘Hallo’, waarop A
vaak óók nog een keer ‘Hallo’ zegt,
meestal op lage toon. Dan ontspint zich
het eigenlijke telefoongesprek.
Ik vind dit een grappig verschijnsel.
Waarom herhaalt de beller zijn of haar
begroeting? Die heeft toch al ‘Goedemor
gen’ gezegd? Ik denk zelf dat het iets te
maken heeft met het hallo van de gebelde

persoon. Dat vereist misschien een hallo
terug – en wie weet spreekt de beller op
zo’n lage toon omdat hij/zij al een keer een
begroetingsformule heeft geuit en het
eigenlijk overbodig vindt om dit nogmaals

te doen.

Contributie Onze Taal
2013
De diverse tarieven voor 2013 zijn als
volgt vastgesteld:
• Nederland, België, Ned. Antillen,
Aruba, Suriname
€ 34,50
• buitenland binnen Europa
€ 47,–
• buitenland binnen Europa
priority
€ 49,–
• buitenland buiten Europa
€ 57,–
• CJP		
€ 29,–
• collectief abonnement
		- basisabonnement
€ 55,–
		- alle volgende
€ 17,–
• los nummer
€ 6,–
• digitaal abonnement
(zonder lidmaatschap)
€ 34,50
• digitaal abonnement
voor lid-abonnees
€ 15,50

Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en
“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.

W

e zien een plein, en een
lage stenen tribune waarop
wat mensen met tassen aan
het scharrelen zijn. Ze leggen een stuk
plastic neer, stallen hun oude spullen
uit en kijken eens om zich heen. Het is
de nacht voordat de vrijmarkt van Koninginnedag begint – het decor van de
muziektheatervoorstelling Koninginnenacht (2012) van het Nationale Toneel.
Langzaam vullen zich de trappen van
de tribune. Er komt een straatveger met
een bezem voorbij. We zien twee studenten met een stapel planken. Een
man parkeert een winkelwagentje met
auto-onderdelen voor de twee Dixistraattoilethokjes.
Dan komen ook een Nederlandse
man en een Surinaamse vrouw het
podium op gelopen met hun handeltje.
Het is het echtpaar Anton en Shirley
Goedhart (gespeeld door Frans van
Deursen en Manoushka Zeegelaar Breeveld). Shirley loopt naar de Dixi. Ze
opent de deur en ziet dat er geen wcpapier is. Zij vraagt aan haar Anton:
“Waar is de toiletrol?” Hij antwoordt
van achter zijn krant: “Weet ik veel.
Vergeten?” En zij: “Hoe veeg ik de bril
dan?” En hij weer meteen, op dezelfde
ongeïnteresseerde toon: “Hoe moet ik
dat nou weten?” Zij moppert door: “De
bril in zo’n hok is een haard van bacillen.” En hij, zonder op of om te zien:
“Mobiele toiletten die hebben geen brillen.” Nu weten we het zeker: dit echtpaar praat met elkaar in rijmende zinnen. Er komt vanzelf ook een ritmische
cadans in hun geprikkelde dialoog. Zij
opent de deur van het andere hokje:
“Hoe moet ik nou zitten? Nee, ook niet
in deze – ” En hij valt meteen in: “Gebruik dan een krant – heeft je kont wat
te lezen.”


Vechtli ed

Intussen is de muziek ingevallen en
komt er nog meer schwung in het geruzie. Zij: “Meneer wordt bedankt, ik zal
jou nog ’s wat vragen.” En hij, met een
vermoeid gebaar: “En ja hoor! We zijn
weer aan ’t klagen!” Daarbij kijkt hij
met een half oog en licht geamuseerd
naar het publiek. Dat wordt nu vanzelf

ook bij deze openlijke echtelijke ruzie
betrokken. Gebekvecht op straat is altijd
interessant om te volgen. Relatieruzies
hangen van oude riedels aan elkaar.
Dus begint Shirley (type pittige tante)
weer te mopperen dat hij niet zo veel
moet drinken. En Anton (type hufterige
sportschoolhouder) moppert terug dat
hij daar na een dag hard werken gewoon recht op heeft.
Uit wat gevit over en weer ontstaat
zo een vechtlied in rijmende ritmische
zinnen – een ‘battle’, waarin al snel de
melodie van ‘Survivor’ te herkennen
valt, het vechtlied uit 2001 van de Amerikaanse zangeressengroep Destiny’s
Child, waarin op agressieve toon afscheid werd genomen van een geliefde.
Hier, in Koninginnenacht, staan twee
partijen tegenover elkaar die elkaar
alleen maar opzwepen. Eerst gaat het
nog om wederzijdse kritiek op luieren
en geld verspillen, maar al gauw vliegt
er de nodige politiek incorrecte praat
over en weer. Mevrouw kan wel zeggen
dat meneer een witte kwezel, een burkauw, oftewel een ezel is, maar die ezel
verdient volgens meneer “wel de poen
die jij kan verkwisten / met je luie
zwarte reet en je nagelstyliste.” Er volgt
nog meer: “Je geeft het uit aan bling, je
shopt en je gokt veel, / en om een uur
of vier zit mevrouw al aan de cocktail.”
Mevrouw slaat hard terug: “Wie maakt
je huis schoon? Wie wast er je sokken?
Wie kookt er je potje?” Meneer wordt
goed verzorgd. “De hele dag sloven,
hollen en draven. / Maar ja – de blanke
wil altijd nog slaven.”


Grens

Zo blijven ze staan kijven. Om argumenten gaat het allang niet meer. De
onderbuikgevoelens komen nu naar boven. Beschuldigingen van stinken, boeren en scheten – maar dat komt natuurlijk allemaal door dat Surinaamse eten:
“Maak dan gewoon es iets Hollands te
vreten!” Zo praten ze langs elkaar heen.
Shirley gaat haar Anton lekker in het
Sranantongo uitleggen dat hij een
klootzak, een ongelikte beer en een lul
is: “Yu e saka saka, een wet man, een
pima.” Honend laat Anton daar meteen

Foto: Carli Hermès (Unit CMA)

Doe jij maar lekker
kletsen

“fantastig”? En de jongens van Opgezwolle

Manoushka Zeegelaar Breeveld als Shirley Goedhart
in Koninginnenacht van het Nationale Toneel (2012).

op volgen: “Geen idee wat je zegt, ik
vind het allemaal prima.” Hier, onder de
dekmantel van een ruziënd multicultureel echtpaar, in de verleidelijke vorm
van een swingend lied, mogen de taboes aan de oppervlakte komen. Zij:
“Loop fijn naar je vriendjes, die domme
bodybuilders.” Hij: “Soms denk ik wel:
ik stem volgend jaar ook op Wilders.”
Daarna is het even stil. Hier is duidelijk een grens overschreden. Ze weten
het allebei. Het is het eind van het lied.
Ze kunnen niet anders meer dan elkaar
in een Surinaams-Nederlandse mengtaal toeschreeuwen, tot vier keer toe:
“Doe jij maar lekker kletsen, doe jij
maar lekker praten, / ik heb niet eens
de puf meer om je te haten.” Het gaat
er zó fel en heftig aan toe dat je, via de
omweg van een scheld- en schreeuwduet, toch ook nog een wederzijdse liefdesverklaring meent te horen. Want zo

gaat dat vaak in vechtrelaties.
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Tamtam

Ophef over Verkavelingsvlaams

B

egin september was er in Vlaanderen veel ophef over het gebruik van het Verkavelingsvlaams: de informele spreektaal in Nederlandstalig België die geen
dialect is, maar ook geen Algemeen Nederlands. Een ander woord ervoor is tussentaal. Aanleiding was de publicatie van het boek De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams, geschreven door de Antwerpse taalkundigen Kevin Absillis, Jürgen
Jaspers en Sarah Van Hoof.
De auteurs benadrukken dat ze de tussentaal niet promoten, maar vinden het
niet erg dat die in het onderwijs wordt gebruikt: “We moeten af van het idee dat
Verkavelingsvlaams een gedrocht is dat de emancipatie van de burger in de weg
staat. We moeten het de plaats geven die het toekomt: het is de informele spreektaal die heel veel Vlamingen dagelijks gebruiken.”
Hun standpunt leidde tot veel kritiek, van onder anderen schrijver Geert van
Istendael, bedenker van de term Verkavelingsvlaams: “Het is de taal van mensen die
neerkijken op dialecten, en te lui zijn om goed Nederlands te leren. Het is de taal
van de zelfgenoegzaamheid. En je kunt ze niet schrijven. Ze is dus niet bruikbaar
in het onderwijs.” Ook vooraanstaande taalkundigen pleitten nadrukkelijk voor de
standaardtaal als instructietaal, bijvoorbeeld Ruud Hendrickx (VRT-taaladviseur
en Vlaams hoofdredacteur van Van Dale) en Ludo Permentier. Permentier: “Kinderen gaan naar school om daar iets anders te leren dan wat ze buiten de school
oprapen.”

Logo “Rijks museum” onder vuur

Foto: Johan van Walsem

D

e spatie in het nieuwe logo van het Rijksmuseum (“Rijks museum”) heeft
veel stof doen opwaaien. Honderden mensen beklaagden zich bij de stichting
Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) over deze foutieve en in hun ogen ergerlijke spatie.
Volgens grafisch ontwerper Irma Boom hoort de spatie ertussen, omdat het voor
haar gevoel om twee woorden gaat, vanwege de koosnaam ‘Rijks’. René Dings,
voorzitter van SOS, laat in het tv-programma EditieNL weten dat hij het “tamelijk slordig en onzorgvuldig vindt dat
de hoeder van het nationaal erfgoed een
loopje neemt met de spellingregels”. Het
museum denkt daar anders over: “Een
logo is geen woord, maar een woordmerk. Daar gelden andere regels voor.”
Dings geeft de klachten door aan het
museum, maar betwijfelt of dat iets oplevert: “Ik ben bang dat het logo daarvoor te veel geld heeft gekost.”

Nederlandse scholieren goed in
vreemde talen

N

ederlandse middelbare scholieren beheersen hun vreemde talen goed. Dat
blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie onder 54.000 Europese
veertien- en vijftienjarigen. Veertien landen werden onderzocht, en Nederland
stond op de derde plaats.
De resultaten laten grote verschillen zien. Zo scoren bijvoorbeeld Estland, Kroatië en Slovenië goed, en oudere EU-lidstaten als Spanje, Portugal en Frankrijk opmerkelijk minder. Over Groot-Brittannië meldt online nieuwsmagazine ScienceGuide
dat “dat land steevast onder aan de lijsten bungelt vanwege het bekende ‘motivatieprobleem’. Want waarom zouden zij een vreemde taal leren als iedereen zo hard op
het Engels studeert?”
De Europese Commissie wil meer steun voor het vreemdetalenonderwijs en komt
voor het einde van dit jaar met een voorstel voor een Europese norm voor vreemdetalenkennis.
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‘Het Nederlands
komt uit Turkije’

H

et huidige Turkije is de bakermat
van het Indo-Europees, een verzameling talen waartoe ook het Nederlands behoort. Dat concludeerde een
multidisciplinair team van Nederlandse,
Belgische en Nieuw-Zeelandse wetenschappers. Zij vonden onlangs nieuw
bewijs voor deze theorie.
De onderzoekers hebben zogenoemde ‘cognaten’ (woorden van gelijke afstamming) uit dode en levende IndoEuropese talen ingevoerd in een model
uit de microbiologie. Het resultaat: de
stamboom van het Indo-Europees blijkt
terug te voeren tot het ruige, bergachtige binnenland van Anatolië, 8000 tot
9500 jaar geleden. Volgens de onderzoekers hebben de landbouwers die
daar toen leefden, zich langzaamaan
over Europa en een deel van Azië verspreid.
In de media was er veel aandacht
voor dit onderzoek. Maar er was ook
kritiek op de gebruikte methode en op
de eenzijdigheid van de ingevoerde
gegevens, die te veel voorbijgingen aan
bijvoorbeeld de grammaticale kant van
de zaak. Vooralsnog geniet een andere
ontstaanshypothese meer aanhang,
namelijk dat het Indo-Europees voor
het eerst werd gesproken door paardrijdende volkeren op de steppen van
Zuid-Rusland.

En verder:
Alfabetiseringsprijzen Tijdens de Week
van de Alfabetisering, begin september,
zijn de jaarlijkse Nationale Alfabetiserings
prijzen uitgereikt. Bekroond werden de
projecten ‘Leesvaardigheidsscreening met
eyetracking’, ‘WelSlagen Diversiteit’ (taal
scholing voor laaggeletterde allochtonen)
en ‘TaalTrip’ (een methode voor basis
schoolleerlingen met een taalachterstand).
Dictee Schrijver en tv-programmamaker
Adriaan van Dis stelt dit jaar de tekst op van
het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Op
merkelijk is dat hij bedongen heeft dat er
ook een prijs is voor de slechtste speller. De
23ste editie van het dictee wordt uitgezon
den op woensdag 12 december.
Latijn Het Vaticaan wil een academie in het
leven roepen om het Latijn weer populair te
maken. Sociale media en het vertalen van
moderne woorden moeten daarbij helpen.
Meer informatie: 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.

N

u we dagelijks e-mails met en
zonder ondertekening onder
ogen krijgen, doet zich de
vraag voor of zo’n ondertekening nog
wel nodig is.

Voorstander

Een standaard-e-mail hoort ondertekend te worden. Het is immers eigenlijk
een brief, en die wordt ook altijd ondertekend. Dat is niet louter conventie. De
ondertekening geeft antwoord op een
prangende vraag van de ontvanger: wie
stuurt me dit? Los daarvan is de ondertekening de ideale plaats om aan te geven in welke relatie de zender zich ziet
ten opzichte van de ontvanger. Zo vormen de mensen die een mail van ‘Frank
Jansen’ krijgen een andere groep dan

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 278)
A. Spelling
1. a. biljart
2. a. kir royal
3. b. naar bevind van zaken
4. b. sinds mensenheugenis
5. c. Zuid-Europees
B. Woordenschat
1. a. hoe gaat het?
2. b. Maoridans
3. b. grote boodschap
4. c. munteenheid van Bangladesh
C. Zoek de fouten
1. Tweede Kamerverkiezingen, leidt, consensus,
iedereen op één lijn te krijgen of alle neuzen
één kant op te krijgen
2. nog, uit ruziën
D. Extra
Een ‘echte afkorting’ schrijf je met punten en
spreek je niet als afkorting uit: z.g.a.n. (uitge
sproken als ‘zo goed als nieuw’). Een ‘initiaal
woord’ is bijvoorbeeld hbo (je zegt ‘ha-bee-o’).
Een ‘letterwoord’ klinkt als een gewoon woord,
bijvoorbeeld havo en soa. Afkorting is een verza
melnaam voor echte afkortingen, initiaalwoor
den en letterwoorden.

Hom of kuit

Moet je een e-mail
ondertekenen?
degenen die er een ontvangen van
‘Frank’.
De ondertekening leent zich ook voor
kleine speldenprikjes. Als ik van een
student een nogal aanmatigende mail
krijg, reageer ik daar weleens op door te
ondertekenen met uw d.d. (‘uw dienstwillige dienaar’). Daar leent de ondertekening zich zo goed voor omdat die
er, samen met de slotformule (dus bijvoorbeeld Groeten, Met hartelijke groet
of in het geval van de aanmatigende
student Hoogachtend), voor bedoeld is
dat de ontvanger zijn aandacht verplaatst van de inhoud van het bericht
naar de zender, in het bijzonder zijn
betrekking tot die zender. Wie zichzelf
ertoe dwingt na te denken over een
gepaste slotformule en ondertekening,
zal zich daarvoor eerst in de ontvanger
moeten verplaatsen. En dat komt de
communicatie ten goede. Veel irritaties
over e-mails komen namelijk voort uit
het feit dat de zenders tijdens het schrijven alleen aan zichzelf denken.
Al deze redenen om te ondertekenen
vallen in het niet bij de laatste: het is
een krachtig signaal dat de boodschap
ten einde is gekomen.

Tegenstander

Elektronische communicatie heeft geleid tot een grote schoonmaak in de
conventies voor correspondentie. De
ondertekening van e-mails is duidelijk
een voorbeeld van dergelijke ballast.
Die is overbodig, want de ontvanger
ziet de naam van de afzender al in zijn
inbox en vervolgens boven aan het bericht. En daar hoort hij ook. Want zeg
nu zelf: het is toch veel normaler om
aan het begin van het contact te laten
zien wie je bent? Zo worden e-mails al-

leen maar meer gelijk aan een gesprek
– en dat is goed, want e-mail is nu eenmaal informeler dan een brief. Ook in
een gesprek is de identiteit van de ander iets wat vooraf gegeven is.
De ondertekening maakt de e-mail
ook langer zonder informatie toe te voegen. Dat dringt vooral bij het printen tot
ons door. Ik denk dan aan het mismoedige gevoel als je merkt dat op bladzij
twee alleen ‘vr gr Ton’ staat.
Ten slotte leidt de ondertekening tot
kleiner ongemak. Sommige afzenders
dirken hun ondertekening op met een
hooggestemd literair citaat waar je als
lezer helemaal niet op zit te wachten.
Anderen merken dat ze nog iets aan
hun boodschap willen toevoegen, en
gebruiken daar een P.S. voor. Omdat
zo’n postscriptum meestal pas na enige
witregels na de ondertekening begint,
bestaat het risico dat de haastige ontvanger het niet leest omdat het niet
meer op zijn scherm staat.
Wat vindt u ervan?
Moet een e-mail ondertekend worden?

Geef voor 23 oktober uw mening op
onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘E-mail moet ondertekend worden’ of ‘E-mail hoeft niet ondertekend
te worden’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering de

uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet de overheid de spelling met rust laten? Dat was de vraag waarop u in het vorige
nummer kon reageren. De kwestie vond twee keer zo veel bijval als tegenkanting: van
de 107 inzenders waren er 69 voor spellingrust en 38 tegen.
Degenen die vinden dat de overheid wel degelijk een actief spellingbeleid moet
voeren, zien graag dat er één lijn getrokken wordt. Mensen die pleiten voor spellingrust
willen niet lastiggevallen worden met nieuwe veranderingen.
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Raymond Noë

InZicht

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

De taalgrens

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

D

e Belgische taalgrens verdeelt België in een Frans- en een Nederlandstalig ge
deelte. De scheidslijn is een bron van politieke en maatschappelijke onrust, maar
spreekt ook tot de verbeelding. Althans, dat mag je concluderen uit het aantal
boeken dat erover geschreven wordt. In 2005 verscheen Wandelen langs de taalgrens, van
Onze Taal-medewerker Riemer Reinsma, en in 2009 Over de taalgrens, van de Vlaamse
journalist Guido Fonteyn. En nu is er dan De taalgrens, van de Vlaamse schrijfster Brigitte
Raskin, vooral bekend van haar roman Het koekoeksjong (1989).
Raskin beschrijft in haar boek de geschiedenis van de taalgrens, vanaf 500 v.Chr. tot
nu. Officieel bestaat de grens pas sinds 1963, maar in de praktijk was hij er al veel langer.
Hij ontstond in de tijd van de Franken (500 v.Chr.-500 n.Chr.), daar waar het Germaanse
taalgebied grensde aan het Romaanse taalgebied.
Vanaf de Middeleeuwen was er overigens niet alleen sprake van een geografische
scheiding, maar was er ook een sociale scheiding. De hogere klassen spraken Frans, de
lagere klassen niet, ook niet in Wallonië. Later stapte men in Wallonië over van de Waal
se dialecten op het Frans, terwijl de scheiding in Vlaanderen bleef bestaan en zelfs dieper
werd doordat ook de Vlaamse gegoede klasse overschakelde naar het Frans.
Nadat België in 1830 onafhankelijk was geworden, omarmden de Vlamingen het
Nederlands in hun streven naar sociale emancipatie, en kregen ze langzamerhand steeds
meer rechten. En die ontwikkeling mondde uit in het vastleggen van de taalgrens in
1963 – en alle conflicten die daar sindsdien het gevolg van zijn.
Raskin beschrijft dit alles overigens niet als een kwalijke of onwenselijke ontwikkeling.
Ze presenteert de taalgrens als een historisch gegeven dat de Belgen verdeelt maar ook
verbindt, en de historie ervan is “een onomkeerbaar en leerrijk geschiedenisverhaal”.

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

De taalgrens. Of wat de Belgen zowel verbindt als verdeelt is een uitgave van Davidsfonds Uitgevers en
kost € 27,50 (ingenaaid, 333 blz.). ISBN 978 90 5826 740 5



Kr iti sche d i sco ur san alys e

De kritische discours
analyse (KDA) is een in
de jaren negentig van
de vorige eeuw ontwik
kelde discipline die taal
kunde en sociologie
met elkaar combineert.
De KDA richt zich op
“de analyse van de rela
tie tussen taal en de instandhouding van
machtsrelaties binnen de maatschappij,
binnen organisaties en binnen familiever
banden”. Een niet-alledaags onderwerp,
maar wie er meer over wil weten, kan te
recht in het boek Kritische discoursanalyse.
Hierin wordt aandacht besteed aan het
werk van filosofen als Foucault, Bourdieu en
Habermas, en worden de belangrijkste be
grippen uit de KDA behandeld. Tekst en
theorie worden steeds uitgebreid toege
licht en verduidelijkt met praktijkvoorbeel
den. Het boek richt zich nadrukkelijk ook op
de geïnteresseerde leek, die leert zien “dat
taal niet alleen een instrument is om te
communiceren over de wereld, maar ook
een middel om de werkelijkheid vorm te
geven”.
Kritische discoursanalyse. Macht en kracht van taal
en tekst van Nicolina Montesano Montessori,
Hans Schuman en Rob de Lange is een uitgave
van ASP en kost € 26,95 (gelijmd, 280 blz.).
ISBN 978 90 7028 919 5
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G e bar e n

Het in 1995 verschenen
en sindsdien enige ma
len herdrukte Gebarenwoordenboek van doven
tolk Maurice Buyens is
onlangs opnieuw uitgegeven onder de titel
Basisgebarenwoordenboek. Het belangrijkste
verschil met de vorige uitgave is dat er nu
een groot aantal religieuze gebaren (waar
onder ook gebeden) is opgenomen, en dat
de vertalingen ook in het Engels worden
gegeven, ten behoeve van het werken met
doven in ontwikkelingslanden. De 1600 ge
baren zijn in tekeningen weergegeven.

waar niet alleen veel
informatie uit het boek
te vinden is, maar ook
aanvullende zaken als
instructievideo’s, oefe
ningen, een lijst met
woorden die makkelijk
verward worden (zoals
ampel en amper), een lijst
met taaltermen (aanhalingstekens, ellips,
hypercorrectie, etc.) en informatie over
Renkema’s CCC-model, een hulpmiddel om
de leesbaarheid van teksten te analyseren en
te verbeteren.
Schrijfwijzer is een uitgave van Boom en kost
€ 37,50 (gebonden, 590 blz.).
ISBN 978 94 6105 696 2

Basisgebarenwoordenboek, met gebeden en 


kost € 32,–. (ingenaaid, 616 blz.).

Prisma verkoopt zijn be
kende pocketwoorden
boeken nu ook als app
voor de iPhone en An
droid-apparaten. Het zoe
ken in de app is snel (met
‘predictive text’), simpel
en gebruiksvriendelijk;
een zoekopdracht levert
alle vindplaatsen van het woord in het woor
denboek op, en er kan steeds doorgeklikt
worden naar het voorafgaande of volgende
woord. De offline te gebruiken apps zijn er
voor de talen Nederlands (€ 4,99), Engels,
Frans, Duits, Spaans en Italiaans (alle € 6,99).

ISBN 978 90 441 2414 9


Pr i s m a - app

religieuze gebaren is een uitgave van Garant en

Sc h r i j fw i j z e r

Het bekendste en – met 450.000 exempla
ren – bestverkochte taaladviesboek is de
Schrijfwijzer van Jan Renkema. De eerste
druk verscheen in 1979, en het boek is
sindsdien diverse malen herzien en be
werkt. Ook in de nieuwste (vijfde) editie is
de inhoud weer onder handen genomen:
foutjes en omissies zijn weggewerkt, er zijn
nieuwe kwesties toegevoegd, en er is meer
aandacht voor ‘digitaal schrijven’. Boven
dien is er nu een ondersteunende website,

En verd er

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?

Taaltalent van Katja Verbruggen e.a.
Taalmethode Nederlands voor middenen hoogopgeleide anderstaligen: lees-,
schrijf-, luister- en spreekoefeningen, plus
aandacht voor grammatica en woorden
schat. Wordt ondersteund met een website. Eindniveau B1. Coutinho, € 42,50 (ingenaaid, 295 blz.). ISBN 978 90 469 0319 3
 Zo begrijpen ze je wel! van Ellen Steffens
en Estrella Meijs. Zelfhulpboek om systema
tisch je communicatie met anderen te mo
nitoren en te verbeteren. Thema, € 19,95
(gelijmd, 140 blz.). ISBN 978 90 5871 680 4
 Het (Vlaamse) Agentschap voor Kwali
teitszorg in Onderwijs en Vorming heeft
ten behoeve van het onderwijs een uitge
breide advieslijst met taalbeschouwelijke
en taalkundige termen (juiste terminologie
plus definities) online gezet.
Zie http://jn.gs/T9.
 Roots of Afrikaans. Selectie (door Ton van
der Wouden) uit de publicaties van taalkun
dige Hans den Besten (1948-2010) op het
terrein van het ontstaan van het Afrikaans.
Ook als e-book verkrijgbaar. John Benja
mins, € 105,– (458 blz.).
ISBN 978 90 272 5267 8
 Het grote basisschoolspel is een ‘Trivial
pursuit’-achtig bordspel voor kinderen van
6 tot 12 jaar. De vragen zijn gebaseerd op
de lesstof van de basisschool. Het spel (dat
vorig jaar werd uitgeroepen tot ‘Speelgoed
van het jaar’) is nu uitgebreid met een los
verkrijgbare set met “een paar duizend”
taalvragen op het gebied van spelling,
grammatica, woordsoorten, betekenis, en
spreekwoorden en gezegden. Wolters
Noordhoff, € 29,95.
 Psycho-educatie bij dyslexie van Nadja
Brocatus en Kathleen Vermeersch. Boek
met oefeningen en opdrachten die gericht
zijn op de aanpak van psychosociale proble
men die voorkomen bij dyslectische kinde
ren, zoals faalangst, depressiviteit en een
negatief zelfbeeld. Garant, € 40,– (192 blz.
in ringband). ISBN 978 90 441 2904 5

Maandelijks portretteren we er een.



Ag enda
 3 oktober, Gent. Herfstconferentie Net
werk Didactiek Nederlands. ‘Taalontwikke
lend lesgeven. Hoe doe je dat?’ Lezingen en
workshops.
 3 oktober, Utrecht. Werkcongres ‘Afre
kenen met taalachterstand’ (bij basisscho
lieren). Presentaties, hoor- en werkcolleges,
informatiemarkt en debat.
 12 oktober-31 januari, Den Haag. Exposi
tie ‘Marten Toonder. Een dubbel denkraam’
in het Letterkundig Museum.
 22 oktober. Wereldstotterdag.


Foto: Annemieke Willemsen

Lezer

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Peter Noordermeer.
Woonplaats Dreischor.
Geboren 28 mei 1945 in Zierikzee.
Beroep Gepensioneerd journalisteindredacteur, nu freelance persklaarmaker-corrector voor uitgeverijen.
Partner Annemieke Willemsen, ook
persklaarmaker-corrector.
Kinderen Twee (uit een eerdere relatie).
Opleiding Kweekschool, aktes handenarbeid en orthopedagogiek.
Hobby’s/vrije tijd Lezen, botanie,
fotografie en af en toe een hengeltje
uitgooien op de Oosterschelde.
Onze Taal-lid sinds 2004.
Waarom werd u lid? De redactie waar
ik werkte had een abonnement. Toen
ik met vervroegd pensioen ging, heb ik
zelf een abonnement genomen.
Andere tijdschriften Elsevier, HP/De
Tijd en Vrij Nederland. En Allerhande
van Albert Heijn: het is zelden te eten
wat erin staat, maar het is qua concept
en vormgeving het mooiste blad van
Nederland.
Krant De Volkskrant en donderdag,
vrijdag en zaterdag NRC Handelsblad.
Televisieprogramma De reportages
van National Geographic over vliegtuig- en andere ongelukken; ze zeggen
veel over het algemeen menselijk tekort, maar ook over het vernuft waarmee dat laatste wordt blootgelegd.
Radioprogramma Geen.
Boek Het verzameld werk van Willem
Elsschot; Gerard Reve, Nader tot U en
Op weg naar het einde; de biografieën
van grote schurken, zoals Joseph Kennedy (de vader van), Stalin, Hitler,
Goebbels, Heydrich en Mao.
Website Geen.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
De rubrieken: ‘Reacties’, ‘Vraag en antwoord’, ‘Taaltest’, ‘Taalergernissen’,

‘Lezer’ en als toetje ‘Ruggespraak’.
Daarna af en toe een artikel, tot ik na
een paar weken op een haar na alles
heb gelezen.
Wat zelden? Zeg maar nooit: Aaf
Brandt Corstius.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Hoe de taal verandert –
soms sluipenderwijs (‘hij heb’ is bijvoorbeeld bijna gemeengoed), soms
schoksgewijs: als Louis van Gaal zegt:
‘De media heeft …’, nemen de ‘kwaliteitskranten’ en de radio dat vrij snel
over. (Dat wordt dus binnenkort: ‘De
media heb.’)
Welke niet zo? Het taalgebruik van
bekende Nederlanders. Dat kennen we
immers wel.
Aantrekkelijkste taaltrend Geen.
Ergerlijkste taaltrend Het verdwijnen
van de superlatief. Zelfs op radio en tv
hoor je steeds vaker: ‘de meest goede’,
‘de meest grote’ en ‘het meest mooie’.
Het is een schande.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Als Annemieke en ik allebei
hebben gewerkt aan een manuscript
of een proef, kunnen we ’s avonds aan
tafel geen van beiden ongestraft iets
zeggen als: ‘Dat boek wat jij doet, hoe
is dat?’
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Paardebloem, biggekruid
en elzetakje schrijven in plaats van
paardenbloem, biggenkruid en elzentakje.
Beste taalgebruiker De dichter Ed
Leeflang (1929-2008).
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? De Nederlandse Taalunie verordonneren de
spelling tot na mijn overlijden met rust
te laten.
Lelijkste woord Hapjespan.

Mooiste woord Guichelheil.

Voor meer evenementen en meer informatie
zie www.onzetaal.nl/agenda.
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Ruggespraak
Foto: Katrijn Gonnissen

ruggespraak@onzetaal.nl

Clowns helpen Israëlische
vrouwen zwanger te worden
In Israël zijn nu al enige tijd clowns in en rond de operatiekamer
en op de eerste hulp te vinden. Volgens de artsen werkt het, niet
alleen bij kinderen. Zo zouden vrouwen die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan profijt hebben van een vrolijke clown.
Trouw

Een haartransplantatie is niet
alleen een kostelijke grap, er is
ook geen garantie op succes.

Bordje op begraafplaats in Sint-Amands

Dit is een automatisch gegeneerde e-mail. U kunt hierop per e-mail
niet reageren.

Ad.nl

E-mail zwembad

Bij een gezichtsbehandeling van 90 minuten
gratis haren wassen en blowen
Advertentie schoonheidssalon

De Golf Uitdaging
29 september a.s.
Geboren Groningers
––
Nietgeboren Groningers

Criteria voor het toepassen van afwijkingen
op de standaardprijs
1. Moeilijk te behandelen patiënten
2. Uitzonderlijk tandrovende behandeling

Flyer golfclub

Tarievenlijst tandarts

Metrostations zonder vuilnisbakken
zijn schoner dan metrostations
waar de vuilnisbakken ontbreken.
Ad.nl

Foto: Elisabeth Palthe

Tomatensoep
met Kamerlid

Tweede Kamerlid Renske Leijten (Socialistische
Partij) komt aanstaande vrijdag naar de Castricumse weekmarkt. (…) Zij en andere SP’ers
delen vrijdag tussen 11 en 12.30 uur gratis
tomatensoep uit op de weekmarkt.
Noordhollands Dagblad

Menukaart Thaise afhaaltoko
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De taalcanon

Alles wat je altijd wilde weten over taal

Vloeiend klinken? Slordig spreken!
“Het is verbazend! Wat ’n taal!”
Multatuli als vlammend spreker
Moet het NOS Journaal nóg
natuurlijker?
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Balkenende was voor mij een
geschenk uit de hemel. Als
mensen vroegen wat ik deed,
hoefde ik alleen maar zijn
manier van praten te noemen.

Mirjam Ernestus (blz. 308)

”

De taalcanon
296 Saskia Aukema

De verwondering voorop
Marianne Boogaard en Mathilde Jansen over hun taalcanon

En:
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304 Jan Stroop
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De abnormale taal van het NOS Journaal
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Multatuli als spreker
314 Frank Jansen

‘De smalle nevelige wolkenbank’
Moet je bijvoeglijke naamwoorden schrappen?
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Taaltest
Taalpuzzel
Zong: ‘Guus’
Iconen van de taalkunde [5]:
de beeldspraak van George
Lakoff
Aanbiedingen voor lezers
Klassewerk
Hom of kuit: heeft de campagne tegen straattaal nut?
Tamtam: taalnieuws
Taalergernissen
Gesignaleerd
InZicht: De manke usurpator,
en andere nieuwe taalboeken
Lezer
Ruggespraak

Marianne Boogaard (links)
en Mathilde Jansen:
de stuwende krachten
achter de taalcanon.

De verwondering voorop
Marianne Boogaard en Mathilde Jansen over hun taalcanon
Na de geschiedeniscanon (en de bèta
canon en de gammacanon) is er nu ook
de taalcanon. Deze maand verschijnt
het overzicht van vijftig belangrijke
taalonderwerpen in boekvorm. Wat
staat erin en wat niet? En hoe gingen
de samenstellers te werk?

Saskia Aukema

M

aak duidelijke keuzes, en
wees niet bang voor kritiek
– die krijg je toch wel. Dat
was kort gezegd het advies dat Frits
van Oostrom de taalcanoncommissie
meegaf toen die in 2009 werd geïnstalleerd. De mediëvist en oud-KNAW-president wist waar hij het over had. Drie
jaar ervoor was onder zijn leiding de
geschiedeniscanon tot stand gekomen
(officieel: de Canon van Nederland).
Die canon was zó’n doorslaand succes
dat iedereen er wel een wilde. De natuurwetenschappen volgden spoedig
met een bètacanon, onder leiding van
Robbert Dijkgraaf. En Paul Schnabel
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nam vervolgens het initiatief voor een
‘gammacanon’ met daarin de hoogtepunten uit de sociale wetenschappen. En
deze maand, op 12 november, komt daar
dan de taalcanon bij.
Ook deze canon bestaat, net als zijn
voorgangers, uit vijftig zogeheten vensters, die tezamen een toegankelijke kennismaking met het vakgebied moeten
vormen. In boekvorm verschijnt de taalcanon bij uitgeverij Meulenhoff, en er is
ook een webversie: www.taalcanon.nl.
De taalkundigen Marianne Boogaard
en Mathilde Jansen zaten van meet af
aan in de taalcanoncommissie. Naarmate de tijd vorderde, werden zij steeds
meer de stuwende kracht achter het
project.


Pau l i e n Co r n e l i ss e

Waarom juist zij benaderd zijn om zitting te nemen in de taalcanoncommissie? Daarover zijn ze bescheiden: “Niet
vanwege onze naamsbekendheid in
ieder geval”, zegt Marianne Boogaard.
“BN’ers van het kaliber Robbert Dijkgraaf, Paul Schnabel en Frits van
Oostrom ontbreken bij ons. De taalcanon
moest er komen namens de drie taalkundige vakverenigingen die er het initiatief

toe hadden genomen: de LOT (Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap),
de AVT (Algemene Vereniging voor
Taalwetenschap) en de Anéla (Association néerlandaise de linguistique appliquée). Wellicht waren ze bang dat grote
namen ook grote ego’s met zich mee
zouden brengen.”

Tien canonvragen
De taalcanon gaat uit van vijftig
vragen, die de nieuwsgierigheid van
mensen blijken op te wekken. Enkele
van de ‘verwonderende vragen’ die
in de canon genoemd worden: Leren
alle kinderen hun moedertaal even
snel? Kun je je moedertaal vergeten?
Bestaat er een talenknobbel? Hoeveel
dialecten heeft het Nederlands?
Waarom praten wij allemaal anders?
Is het erg dat taal verandert? Kunnen
we in de toekomst praten tegen onze
computer? Waarom kunnen Engelsen
geen ‘u’ zeggen? Kan de taalweten
schap levens redden? Zijn de ‘hun
hebben’-zeggers echt zo dom?

Foto: Saskia Aukema

Intussen beschikken Boogaard en
Jansen wel degelijk over een respectabel cv. Beiden promoveerden in de taalwetenschap en werken bij bekende
organisaties als Inholland en het Kohnstamm Instituut (Boogaard) en de
populariseringswebsite Kennislink en
het Meertens Instituut (Jansen).
Waarom wilden die drie verenigingen
graag dat die taalcanon er zou
komen?
Mathilde Jansen: “Na de canons in de
andere vakgebieden kon de taal natuurlijk niet achterblijven. Maar bovenal is
de canon door zijn vorm een aantrekkelijk middel om het grote publiek te
laten zien wat er zoal gebeurt in de
taalwetenschap.”
Marianne Boogaard: “We zagen aan
de ene kant dat enorm veel mensen gek
zijn op taal. Ze schrijven enthousiast
mee met het Groot Dictee en lezen met
plezier de boeken van Paulien Cornelisse, maar tegelijkertijd hebben ze geen
idee van wat zich afspeelt in de taalwetenschap. Dat kun je ze ook niet kwalijk
nemen. Nederlandse taalwetenschappers behoren weliswaar tot de wereldtop, maar ze nemen niet altijd de tijd en
moeite hun werk te populariseren. Met
dit boek hebben we geprobeerd die
twee werelden bij elkaar te brengen.”


H o lb e wo ner s

Jansen: “We wilden ook van de gelegenheid gebruikmaken om een paar van
die eeuwige misverstanden over taal de
wereld uit te helpen. In de tijd dat ik
promotieonderzoek deed naar het Amelandse dialect, kreeg ik op feestjes bijvoorbeeld steevast de vraag waarom dat
handige Standaardnederlands toch ooit
uiteengevallen was in al die lastige dialecten. In feite is het natuurlijk andersom: uit al die dialecten waarmee we
in Nederland begonnen zijn, is er een
standaardtaal voortgekomen. Die kwestie mocht wat mij betreft dus niet ontbreken.”
Hoe hebben jullie verder bepaald
welke onderwerpen aan bod moesten
komen?
Jansen: “Dat was nog best een lastige
klus. De taalwetenschap kent relatief
weinig gebeurtenissen of ontdekkingen
die een duidelijke impact hebben gehad
op de samenleving. Typische bètaonderwerpen, zoals de ontrafeling van het
menselijk DNA of de uitvinding van de
atoombom, zijn uiteindelijk toch van
een andere orde dan het ontwikkelen
van een theorie over hoe grammatica in
ieders hoofd geworteld is. Zoiets heeft
ook invloed op de samenleving, maar
wel pas op langere termijn.”

Boogaard: “Veel canons gaan uit van
een lijstje thema’s die in een enkele
term te omschrijven zijn, zoals ‘computers’ of ‘evolutie’, maar wij hebben het
over een iets andere boeg gegooid,
door te gaan werken met ‘verwonderende vragen’. Wat zijn nu de dingen
die mensen altijd al hadden willen weten over taal? We besloten het ze voor
te leggen. Ruim honderd docenten, studenten, vrienden en bekenden hebben
we daarvoor benaderd, en opvallend

gaat nadenken over de dingen die je in je
eigen taal als vanzelfsprekend ervaart.”
Jansen: “Wat erg tot mijn verbeelding
sprak, was de bijdrage van de Leidse
taalkundige Dirk Bakker, die uiteenzet
waar ons alfabet vandaan komt. Ik dacht
altijd dat alle letters willekeurig waren
ontstaan in het Grieks, maar de Grieken
hebben ze op hun beurt weer geleend
van de Feniciërs, een volk dat met plaatjes schreef. Onze A stond bij hen ondersteboven, en leek op een ossenkop. Dat

“Hoeveel talen zijn er in de wereld? Praten
vrouwen echt meer dan mannen? Hadden
holbewoners ook een taal? En dieren?”
genoeg bleken ze allemaal nieuwsgierig te zijn naar dezelfde soort dingen:
Hoeveel talen zijn er in de wereld? Praten vrouwen echt meer dan mannen?
Hadden holbewoners ook een taal? En
dieren?”
“Tegelijkertijd hebben we een lijst
opgesteld van alle belangrijke onderzoeksthema’s in de taalwetenschap.
Op die manier hebben we het hele vakgebied in kaart gebracht. Vervolgens
hebben we per onderwerp een wetenschapper benaderd met het verzoek
kort en op toegankelijke wijze een verwonderende vraag te beantwoorden
die bij dat thema hoort.”
“Ook wetenschappers zelf hebben
vragen aangeleverd, én beantwoord natuurlijk. Zo doet forensisch taalkundige
Ton Broeders op eigen initiatief uit de
doeken op welke manieren taalkunde
kan bijdragen aan het oplossen van
misdrijven.”


T e l l e n m e t n eusg at e n

Konden jullie als taalwetenschappers
zelf ook nog weleens verrast en ‘verwonderd’ raken?
Boogaard: “Ik hou erg van verhalen
over talen die ik zelf niet spreek. Zo
wordt er in het boek een Papoeavolk
beschreven dat telt met behulp van de
woorden voor lichaamsdelen: handen
en voeten voor één tot en met twintig,
en daarna gaat het verder met oren,
neusgaten, borsten, teelballen, enzovoort. Een mooie, kleine eyeopener,
toch? En zo is er ook een aboriginalstam waarbij je in het bijzijn van je
schoonouders een andere taal moet
spreken dan gebruikelijk, omdat je met
de ouders van je partner in een zogeheten ‘taboerelatie’ staat. Hoe meer je
leert over andere talen, hoe beter je

os-symbool werd gekozen voor de A omdat het Fenicische woord voor ‘os’, aleph,
met een a-klank begon.”
Met het samenstellen van de taalcanon hebben jullie vast een mooi
overzicht gekregen van het vakgebied.
Wat valt daarbij op?
Jansen: “Een grote vooruitgang is wel
de toenemende bereidheid bij taalwetenschappers om samen te werken met
andere disciplines. Taalkundigen móéten
de deuren van hun vakgebied natuurlijk
ook wel opengooien, willen ze vooruitkomen in hun vakgebied. Alleen met
behulp van computerprogrammeurs
kunnen ze bijvoorbeeld werken aan feilloze spraakherkenners en betere vertaalmachines. En zonder neurologen wordt
het wel erg lastig om in kaart te brengen

hoe taal precies in de hersenen zit.”

Canons maken:
Nederlandse hobby
Voorzover bekend is deze taalcanon de
eerste ter wereld. Sowieso lijkt het erop
dat geen land ter wereld zó veel canons
heeft als Nederland. Een greep uit de
onderwerpen die in Nederland gecano
niseerd zijn: Nederland, Friesland, Gro
ningen, Limburg, Zeeland, Zuid-Hol
land, de Noordkop, Amsterdam, Doetin
chem, Kampen, wiskunde, sociale we
tenschappen (gammacanon), natuur
wetenschappen (bètacanon), sociaal
werk, marketing, Nederlandse film, pop
muziek, nederpop, Nederlandse sport,
schaatsen, Nederlandse televisie, Neder
landse jeugdtelevisie, Nederlands land
schap, Nederlandse letterkunde, christe
lijke literatuur en misdaadliteratuur.
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D urven afsch ud d e n

Toen de bètacanon werd geïntroduceerd, beloofde het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) zich in te zetten voor de verspreiding ervan in het onderwijs. De
geschiedeniscanon ontstónd zelfs op
initiatief van OCW. Heeft het ministerie al gebeld?
Jansen: “Nee helaas, veel instanties bleken een beetje canonmoe, maar OCW is
natuurlijk nog steeds van harte welkom.
Hoewel het boek niet schools is opgezet, en taalkunde geen verplicht onderdeel is van het schoolvak Nederlands,
hopen we zeker dat de canon zijn weg
vindt naar het onderwijs. Vooral in het
hbo zien wij kansen. Docenten in spe
worden nu bijvoorbeeld gedrild in de
wijze waarop ze hun leerlingen straks
taalvaardigheid moeten gaan bijbrengen, maar als ze iets meer zouden weten over de achtergronden van taal,
staan ze straks voor de klas veel steviger in hun schoenen.”

Boogaard: “Kennis over taal voorkomt ook allerlei ellende. Nog altijd horen wij over docenten die ouders aanraden te allen tijde Nederlands te spreken
met hun kinderen, ook als dat niet hun
moedertaal is en hun eigen beheersing
van het Nederlands te wensen overlaat.
Erg pijnlijk. Zo’n ondeskundig advies
kan veel schade toebrengen aan de
taalontwikkeling van kinderen. Hopelijk krijgen zij allemaal het hoofdstuk
‘Moeten allochtone ouders Nederlands
praten met hun kinderen?’ van Folkert
Kuiken als huiswerk mee.”
Duidelijke keuzes maken, adviseerde
Frits van Oostrom jullie dus. Is dat
gelukt?
Boogaard: “Toen we aan het project
begonnen, waren we als de dood. Wie
waren wij, als relatief onbekende taalwetenschappers, om iedereen te vertellen wat ze zouden móéten weten van de
taal? In de loop van de tijd hebben we
het verplichtende karakter dat vaak aan
het woord canon kleeft, durven afschud-

den. Het motto ‘Alles wat iedereen
moet weten van …’, dat nog wel in de
ondertitel van de bèta- en de gammacanon stond, is bij ons veranderd in:
‘Alles wat je altijd al had willen weten
over taal’.”
“Maar het aardige is: de hoogtepunten uit het vakgebied zitten er intussen
wel in. De generatieve grammatica van
Noam Chomsky? De Sapir-Whorf-hypothese? Het komt allemaal aan bod, zij
het op een onnadrukkelijke manier. Die
kritiek die Van Oostrom voorspelde, zal
er ongetwijfeld komen, maar nee, bang

zijn we er niet voor.”
De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten
over taal verschijnt 12 november bij uitgeverij
Meulenhoff en kost e 25,–. Lezers van Onze Taal
kunnen het boek met korting bestellen – zie ook
de aanbieding op blz. 321 van dit nummer.
Dezelfde dag wordt ook www.taalcanon.nl
gelanceerd. Deze website bevat extra informatie,
die in de toekomst verder aangevuld zal worden.

Hoe sprak de oermens?
Op zoek naar de diepste wortels van de taal
Op 12 november verschijnt de taalcanon:
een overzicht van de taalwetenschap
in vijftig prikkelende vragen. Recente
ontwikkelingen komen aan bod, zoals
sms’en en spraakherkenning door de
computer. Maar ook is er aandacht voor
ons verste verleden: de oertijd. Taalwetenschapper Bart de Boer reconstru
eert hoe onze alleroudste voorouders
geklonken moeten hebben.

Bart de Boer

“G

rumpf!” “Grunt!” “Burp!”
Zo spraken de oermensen.
Althans, in het album
Donald Duck als kangoeroe. Klopt dat
met de werkelijkheid? Of klonken oermensen toch meer zoals wij? Om te
begrijpen hoe en wanneer mensen zijn
gaan praten, moeten we in feite een antwoord zoeken op de vraag wanneer we
van apen in echte mensen zijn veranderd.
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Jammer genoeg bestaat dat antwoord niet. Schriftelijk bewijs van taal
is niet ouder dan zo’n 5000 jaar, en de
mensen die toen leefden, waren net als
wij: hun lichaamsbouw was nagenoeg
hetzelfde als de onze, en ze konden hun
gedachten ook al uitstekend verwoorden. Voor echte oermensen moet je veel
verder terug: zo’n 30.000 jaar geleden
stierf de laatste Neanderthaler. Neanderthalers en moderne mensen zijn
twee takken van de menselijke stamboom, die zo’n 500.000 jaar geleden uit
elkaar zijn gegroeid. Ver daarvoor, zo’n
drie miljoen jaar geleden, gingen we
voor het eerst rechtop lopen. Wetenschappers noemen die oermensen
Australopitheci, oftewel ‘zuidapen’. En
nog veel eerder, zo’n zeven miljoen jaar
geleden, leefden er apen waar zowel
de moderne mens als de chimpansees
van afstammen.


V e r s te e n d e l i cha a m s r e s t e n

Om een idee te krijgen van wat oermensen konden zeggen, vergelijken wetenschappers de taalvermogens van alle
mensapen met elkaar. De mens hoort

daar ook bij, want biologisch gezien is
de mens gewoon een aap. Welke mensapen hebben er taal? Orang-oetans?
Nee. Gorilla’s? Nee. Chimpansees? Nee.
Bonobo’s? Ook niet. Van de aapachtigen
heeft alleen de mens taal. Dan is het
logisch dat die apensoort van zeven
miljoen jaar geleden ook geen taal had.
Taal moet dus in de tussentijd ontstaan
zijn. Maar van het antwoord ‘ Taal is ergens in de afgelopen zeven miljoen jaar
ontstaan’ wordt een wetenschapper niet
gelukkig. Kan het niet nauwkeuriger?
Om een indruk te krijgen van de
mensen van lang geleden, kijken wetenschappers naar fossielen. Dit zijn versteende resten van het lichaam. Door
ze nauwkeurig te bestuderen en ze te
vergelijken met moderne mensen en
dieren, kunnen we een idee krijgen hoe
oermensen eruitzagen, hoe ze leefden,
wat ze aten en hoe oud ze werden. Op
dezelfde manier kunnen we erachter
proberen te komen of ze praatten.
Daarvoor hebben we fossielen van het
spraakkanaal nodig. Het spraakkanaal,
dat is een overkoepelende term voor
de mond, de tong, de keel, de stemban-

Uit: Donald Duck als kangoeroe. Haarlem, Oberon, 1978

en indrukwekkend
kunnen klinken. Het
halve bolletje aan het
tongbot zorgt ervoor
dat de verbinding
tussen het spraakkanaal en de keelzak
open blijft. Wat zou
het effect op onze
spraak zijn als wij
ook van die grote
keelzakken zouden
hebben?
   N a bo ot s e n

den en alles wat je maar gebruikt om
spraak, maar ook onwillekeurige kreten,
kreunen en kakelende lachsalvo’s mee
te maken.


To n g bot

Dat spraakkanaal is bij moderne mensen nogal verschillend van dat van alle
andere mensapen. Apentongen zijn bijvoorbeeld veel platter dan die van mensen – ze lijken een beetje op die van
honden – en ons strottehoofd zit veel
lager dan dat van apen. Helaas is het
spraakkanaal zacht weefsel, en daar zijn
geen fossielen van. Geldt dat voor heel
het spraakkanaal? Nee. In het spraakkanaal is één botje aanwezig: het tongbot, een hoefijzervormig botje van ongeveer vier bij vier centimeter dat vlak
boven het strottehoofd zit. Dat tongbot
helpt om de luchtweg open te houden.
Er zijn vijf fossiele tongbotten bekend.
Eén van de Australopithecus van zo’n
3,3 miljoen jaar geleden, en vier van
Neanderthalers, in ouderdom variërend
van 60.000 tot 500.000 jaar oud. Het is
weinig, maar het is genoeg om een antwoord te geven op onze vraag hoe de
oermens sprak en wanneer hij dat ongeveer is gaan doen.
Dat tongbot heeft bij de mens een
heel andere vorm dan bij andere mensapen. Bij de mens is het net een klein
hoefijzertje, maar bij mensapen zit er
aan de voorkant van het hoefijzertje
nog een half bolletje, waarvan de opening naar beneden gericht is. Waarom
dit merkwaardige verschil? Alle mensapen hebben grote, met lucht gevulde
zakken die aan het spraakkanaal vastzitten: keelzakken. Die grote keelzakken
zorgen ervoor dat mensapen laag, luid

Van het antwoord ‘Taal is ergens in de
afgelopen zeven miljoen jaar ontstaan’
wordt een wetenschapper niet gelukkig.
wordt door een keelzak. En wat blijkt?
De verstaanbaarheid wordt er een stuk
slechter door.
Keelzakken zijn dus slecht voor het
verstaan van spraak, en uit de vorm van
het tongbot kunnen we afleiden of een
oermens een keelzak had of niet. Welk
verhaal vertellen onze fossiele tongbotten nu? Alle tongbotten van Neander-

winst natuurlijk aanzienlijk. De mogelijke ontstaansperiode is daarmee ruim
gehalveerd – dankzij de tongbotten. 
Dit stuk staat in iets andere vorm in het boek
De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen 
weten over taal, dat 12 november verschijnt.
Zie ook het interview hiervoor en de aanbieding
op blz. 321.

Illustratie: Bart de Boer; replica’s: Bone Clones

Sprak de oermens zo?

Wat keelzakken bij
mensen zouden
doen, kunnen we
natuurlijk niet in het
echt uitproberen.
Maar met computermodellen kunnen we
het wel nabootsen.
De computer kan uitrekenen hoe bijvoorbeeld de aa van aap zou klinken
als er een keelzak aan het spraakkanaal
vast zou zitten. Door dit te doen voor
verschillende klanken, en door ze vervolgens te laten beoordelen door luisteraars, kunnen we kijken hoe de verstaanbaarheid van spraak beïnvloed

thalers zijn net zo hoefijzervormig als
die van de moderne mens. Neanderthalers en de oermensen die zo’n 500.000
jaar geleden leefden, voordat de moderne mens en de Neanderthalers uit elkaar groeiden, hadden dus geen keelzakken en hadden dus dezelfde aanleg
voor spraak als de moderne mens. Het
tongbot van de Australopithecus die 3,3
miljoen jaar geleden leefde, heeft een
vorm die heel erg lijkt op het tongbot
van een chimpansee. Hij had dus een
keelzak en moet veel meer geklonken
hebben als een typische holbewoner.
Veel meer dan ‘grumpf’, ‘grunt’ en ‘burp’
kan dat niet geweest zijn. Het idee dat
de Australopithecus nog niet een echte
taal had, wordt ook ondersteund door
ander indirect bewijs. Hun breinen waren aan de kleine kant en ze hadden
weinig tastbare uitingen van cultuur –
ze maakten bijvoorbeeld geen versieringen. Ze waren op alle fronten erg vergelijkbaar met chimpansees zoals we
die nu kennen.
Taal moet dus ontstaan zijn tussen
de 3,3 miljoen jaar en 500.000 jaar geleden. Dat is nog steeds een enorme
marge, maar ten opzichte van de eerste
theorie (dat taal ‘ergens in de afgelopen
zeven miljoen jaar’ ontstond) is de

V.l.n.r. het tongbot van de mens, van de Neanderthaler en van de chimpansee (met tongbotbolletje).
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie indien mogelijk

Slot-n in het Engels

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

B.W. Lindeboom - Hilversum

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.

Vlaams ondertitelen
Frens Bakker - Nijmegen

J

oop van der Horst gaat in de septemberaflevering van zijn column ‘Horstlog’ in
op de onderlinge verstaanbaarheid van het
hedendaagse Zuid- en Noord-Nederlands.
Die verstaanbaarheid is volgens hem vrij
goed, en ook vrij algemeen. Vóór de jaren
zeventig was dat anders, want toen sprak
enkel een kleine elite verstaanbaar Neder
lands; de rest sprak (moeilijk verstaanbaar)
dialect. Aan het eind van zijn column gaat
hij in op de vraag waarom de Nederlandse
tv Vlaamse sprekers ondertitelt. Zijn ant
woord: “Tsja, dat komt doordat de tv vroe
ger uitsluitend die elite aan het woord liet,
en nu iedereen.”
Maar moet je onder “iedereen” bijvoor
beeld ook Vlaamse schrijvers scharen?
Onlangs werd in het VPRO-programma Het
België van ... de Vlaamse schrijfster Annelies
Verbeke ondertiteld. Navraag bij de redactie van het programma leerde dat het de
gewoonte is dat Nederland en Vlaanderen
elkaars sprekers ondertitelen, omdat on
derzoek heeft uitgewezen dat kijkers eerder

afhaken als dat niet gebeurt. Maar zolang
Verbeke Nederlands sprak (ze sprak af en
toe ook Frans), was dat ondertitelen voor
mij overbodig. De twee Vlaamse ‘gasthe
ren’ in de volgende afleveringen werden
veel minder ondertiteld, zolang ze Neder
lands spraken. En ook in andere program
ma’s ondertitelt de Nederlandse tv mij te
snel. Juist doordat ‘iedereen’ aan het woord
komt, zouden we inmiddels aan die uit
spraakvariëteiten (ik bedoel dus geen dia
lecten) gewend moeten zijn.
Ook op de Britse tv komt al jaren jan en
alleman aan het woord. En ook in GrootBrittannië zijn de regionale uitspraakver
schillen groot. Toch ondertitelt de BBC
al die varianten niet. Enkele decennia geleden zond men een komische serie uit die
zich in Glasgow afspeelde. Het Glasgowse
dialect is voor de meeste Britten bepaald
geen lichte kost, maar de BBC zag desondanks af van ondertiteling. En zie, het
programma werd in het hele land een
doorslaand succes.
Rest dus de vraag of Nederlanders en
Vlamingen dover voor regionale accenten
zijn dan de Britten, en zo ja, waarom.

M

arc van Oostendorp schrijft in zijn in
teressante artikel ‘De laatste bastions
van de slot-n’ (Onze Taal mei) over het ver
dwijnen van de slot-n in de uitspraak van
woorden als lopen, huizen en morgen. Aan
het einde van het artikel stelt hij: “de nei
ging om de n te laten vallen na een toonloze e heeft zich in het Engels noch het
Duits ontwikkeld”. Dat klopt wat het Engels
betreft niet helemaal. Het Middelengels
(1066-1500) kende de -en als werkwoords
uitgang (zoals in bersten en binden), zowel
bij de infinitief als in het meervoud, maar in
de tijd van Chaucer (ca. 1340-1400) stond
die uitgang al onder grote druk. Hij laat de
n rustig vallen als het rijm dat vereist. Twee
eeuwen later, bij Shakespeare, is de slot-n
uit die werkwoorden op -en verdwenen, en
de toonloze e vaak ook. In het moderne En
gels overleeft deze laatste nog wel, maar is
dan stom en dient hoofdzakelijk om aan te
geven dat de voorafgaande klinker lang is,
zoals in hope. De -en-uitgang bestaat ook
nog, maar dan vrijwel altijd als achtervoeg
sel (met de betekenis ‘maken’ of ‘worden’),
zoals in blacken en worsen. Anders dan bij
Nederlandse werkwoorden het geval is,
wordt die slot-n duidelijk uitgesproken.

Nine eleven
Line Wiener - Amsterdam

I

n de septemberaflevering van de rubriek
‘Toen in …’ noemt u het opvallend dat we
aan de gebeurtenissen van 11 september
2001 refereren met de datum: elf september,
of in het Engels nine eleven. Meestal worden
rampen genoemd naar gebieden, stelt u. Ik
zie twee mogelijke verklaringen. De eerste
is dat de vier gekaapte vliegtuigen op drie
verschillende locaties neerkwamen. Naar
welk van die gebieden had deze aanslagen
serie genoemd moeten worden? Een heel
andere mogelijkheid is dat het te maken
heeft met de Amerikaanse datumnotatie
voor 11 september, 9/11, die overeenkomt
met het Amerikaanse alarmnummer 911.
Velen zullen het heel toepasselijk vinden
om met een alarmnummer te verwijzen
naar deze alarmerende gebeurtenis.

Een iemand
Bonella van Beusekom - Barneveld

I
De Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke met ondertiteling.
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n de rubriek ‘Taalergernissen’ in de sep
temberaflevering van Onze Taal staat een
bijdrage van M.T. van de Kar. Hij of zij stoort
zich aan het “sinds een jaar of vijf, mogelijk
tien” optredende verschijnsel dat mensen
iemand als zelfstandig naamwoord gebrui

Iktionaire
ken. Als vertaler merk ik dat sommige pers
klaarmakers zich daar ook aan ergeren. Dan
wordt in mijn vertalingen ‘een belangrijk
iemand’ met rode pen veranderd in ‘een
belangrijk persoon’. Ik vraag mij af waar
deze irritatie vandaan komt. Heeft dit te
maken met het oprukkende Engels in de
media en op televisie, waardoor persoon
acceptabeler wordt gevonden onder in
vloed van het Engelse person?
De twaalfde druk van de grote Van Dale
(1992) geeft bij iemand al “een persoon
met de eigenschappen die in het bn. zijn
uitgedrukt: een sympathiek iemand; hij is een
belangrijk iemand in de omroepwereld”. In de
tiende druk en elfde druk van de Van Dale,
uit 1976 resp. 1984, komt het ook al voor,
maar daar krijgt het nog de toevoeging
“in de spreektaal”. Omdat woordenboeken
altijd achter de feiten aan lopen, mag je er
van uitgaan dat het zelfstandig gebruik van
iemand al minimaal veertig jaar in zwang is.
Misschien is een blik in het woordenboek
een goede remedie voor dit soort ergernissen.

Samentrekking
Paul van den Heuvel - Valkenswaard

“W

at Nunberg niet noemt, maar ook
opvalt”, zo begint de derde alinea
van de rubriek ‘Toen in …’ in het septem
bernummer van Onze Taal. Is deze con
structie tegenwoordig toegestaan? Ik heb
geleerd dat samengetrokken zinsdelen
dezelfde grammaticale functie moeten
hebben. Wat is hier respectievelijk lijdend
voorwerp en onderwerp en zou dus her
haald moeten worden. Is er sprake van
een grammaticale fout of ben ik een over
drijvende schoolmeester?

Naschrift redactie
U hebt gelijk: het is een verkeerde sa
mentrekking. Ook uw uitleg is juist. De
geciteerde passage is een samentrek
king van twee bijzinnen; wat is in de eer
ste bijzin lijdend voorwerp, in de tweede
onderwerp. Wat had dus herhaald moe
ten worden.
Intussen is het wel opmerkelijk dat
de meelezers en correctoren dit over
het hoofd hebben gezien. Hoe zou dat
komen? Misschien doordat wat helemaal
aan het begin staat, op de plaats waar
vaak het onderwerp voorkomt. Daar
door zou je eerder de neiging kunnen
hebben het in de tweede bijzin samen
te trekken alsof het het onderwerp is. 

Miemelen en piemelen

E

r is een advocaat die door verschillende van zijn werkgevers werd ontslagen omdat er “vermoedens van financieel geknoei” tegen hem waren gerezen. Vervolgens denkt het Openbaar Ministerie: kijk, die man
zouden wij goed kunnen gebruiken als advocaat-generaal voor fraudezaken. ‘It
takes a thief to catch a thief’, tenslotte. Zo zou je het verhaal kunnen ‘framen’.
Jammer alleen dat het OM geheel onkundig lijkt te zijn geweest van de dubieuze antecedenten van de inmiddels op verdenking van fraude geschorste
Matthieu van S. Een ander script ligt dus meer voor de hand: dat Van S. naar
het OM overstapte in de hoop dat hij daar makkelijker zou wegkomen met
zijn malversaties dan bij zijn kostenbewuste confrères in de privésector. Bij het
laatste kantoor waar hij voor zijn overstap werkte, Nauta, werden na enige
tijd zijn urendeclaraties ter discussie gesteld. Of zoals Van S. het tegenover
NRC Handelsblad zelf verwoordde: er begon daar iemand “te miemelen en te
piemelen”.
“‘Miemelen en piemelen’ is toch wel even trending geweest vanavond, mag
ik hopen?”, twitterde Caspar Dullaart rond middernacht.
Nou, bij ons in de huiskamer zeker!
MS Word kent miemelen niet, het staat rood onderlijnd op mijn beeldscherm.
Taalkundige Marc van Oostendorp heeft de stukjes over dialecten die hij begin
jaren nul voor de Onze Taal Taalkalender schreef, op zijn website bij elkaar gezet. Eén ervan gaat over miemelen. In Zutphen is dat: ‘iets eetbaars langdurig
bekijken en betasten alvorens het in de mond te stoppen’, en: ‘langdurig uit je
nek kletsen over iets onbelangrijks’. “Van belang is dat het in allebei de gevallen om details gaat,” schrijft Van Oostendorp, “en dat de miemelaar veel te
lang met die details bezig is.”
Een vermaard voorganger van Van Oostendorp was de taalkundige en dialectenkenner Jac. van Ginneken, en in diens Handboek der Nederlandsche Taal
wordt piemelen genoemd als Bargoens voor ‘huilen’. Gewone woordenboeken
noemen het als synoniem voor ‘urineren’. Opmerkelijk genoeg vermeldt het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) naast die betekenis van piemelen
ook ‘niet dooreten’ en ‘kieskauwen’, en dan zijn miemelen en piemelen dus zelfs
min of meer synoniem. Te lang doorgaan over een futiliteit, huilen, urineren,
het is duidelijk: Matthieu van S. beschouwde aanmerkingen op zijn declaraties
als deerniswekkend gedruppel. Gezeik.
Miemelen.
Nu ik het ken, ga ik dit woord in de toekomst zeker gebruiken. Ja, ik weet
dat van dit soort voornemens in de praktijk vaak weinig terechtkomt. Je gaat
in Turkije naar de kapper, die je zó fantastisch knipt en scheert en masseert en
wat niet al (zelfs iets met vlammen) dat je denkt: ik ga in Nederland uitsluitend nog naar Turkse kappers, maar om een of andere reden doe je dat vervolgens niet. Zo zóú het met miemelen natuurlijk ook kunnen gaan, dat is een
reële mogelijkheid.
Misschien moet ik vast een beetje oefenen, dan is die spanning eraf.
Toe kind, zit niet zo te miemelen.
Ach, hij miemelde wat over onze declaraties.
Oké, genoeg gemiemeld. Aan de slag!
Miemelen.
Ik ben er blij mee.

Jan Kuitenbrouwer
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t

Toen in ...
november 1988

De V
voltooid
Redactie Onze Taal

D

it najaar liggen er twee taalkalenders in de winkel met bijna dezelfde titel.
Er is ‘De Taalkalender’ van Sdu Uitgevers, die uiterlijk als twee druppels water

lijkt op de Onze Taal Taalkalenders van de afgelopen jaren, maar waar Onze Taal dit
keer geen enkele bemoeienis mee heeft gehad. En er is de enige echte Onze TaalTaalkalender, ‘de Taalkalender’ geheten. Die is herkenbaar aan het knalroze omslag
en het vertrouwde Onze Taal-logo.

H

et is deze maand, op 29 november, precies 24 jaar geleden dat er bij het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie (INL)
een feestje te vieren was. De redactie
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) stond die dag stil bij
de voltooiing van de letter V. Nog
maar vier letters te gaan, en dan zou
het grootste woordenboek ter wereld
een feit zijn. Het was groot in volume
(het besloeg bij de V al enkele meters
boekenplank), maar ook in aanpak.
De woordomschrijvingen waren
gebaseerd op een eigen verzameling
van miljoenen citaten uit kranten,
romans, enzovoort. Uit al die citaten
werd ieder belangrijk woord met de
hand op een los kaartje geschreven.
Zelfs in de tijd dat langzamerhand
iedere Nederlander wel een computer
ging aanschaffen, werkte het WNT
nog met het aloude kaartsysteem.
Tanneke Schoonheim en Vivien
Waszink van het INL: “Digitaliseren
zou heel kostbaar en tijdrovend geweest zijn, en de redacteuren waren
toch al gewend om zo te werken.” Bij
de voltooiing in 1998, tien jaar nadat
de V was afgerond, was er 147 jaar
aan het WNT gewerkt.
Voor nieuwe woordenboekprojecten gebruikt het INL inmiddels natuurlijk wel computers. Dat maakt
nieuwsgierig: wat als er in het huidige
tijdperk was begonnen met het WNT?
Hoelang zou het project dan duren?
Schoonheim en Waszink rekenden het
uit door te kijken naar het Algemeen
Nederlands Woordenboek (ANW),
waaraan het INL momenteel werkt.
Voor dat project blijkt de productie,
gemeten in aantal woordomschrijvingen per jaar, viermaal zo hoog te
liggen: “Dus als je dit jaar weer zou
beginnen met het WNT, zou je er
ongeveer 35 jaar werk aan hebben.”
En het V-feest? Dat viel dan in

2044.
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De Taalkalender 2013 – van Onze Taal
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Wat kunt u verwachten van ‘de Taalkalender 2013’,
de twintigste kalender van Onze Taal? Ten eerste dus
een nieuwe vormgeving, met ook mooier papier en
een grotere letter. Ten tweede een dunnere kalender,
waardoor het eindelijk lukt om hem zonder verzend
kosten voor de koper binnen Nederland te versturen.
En tot slot natuurlijk een heel jaar lang boeiende,
leerzame en ook grappige dagen vol met (onze en
andere) taal.

‘De Taalkalender 2013’ van Onze Taal is te koop in de boekwinkel. U kunt de kalender
ook bij Onze Taal bestellen, waarbij u binnen Nederland geen verzendkosten betaalt.
Zie de lezersaanbieding op pagina 321.

 Maandag: uitdrukkingen en gezegden – Roos de Bruyn
Ben je een kikker als je ‘verkikkerd bent op elkaar’? Wie was de eerste ‘slome
duikelaar’ en welk dier legt er ‘windeieren’?

 Dinsdag: taaladviezen – Taaladviesdienst
Kun je een brief beginnen met Beste mevrouw De Vries? Is het goed toeven of
goed vertoeven? En is het Leuven en zijn inwoners of Leuven en haar inwoners?

 Woensdag: etymologie – Marlies Philippa
Welke ziekte zit in Ben je belazerd? Waar komen de woorden eekhoorn, hijskraan
en cranberry vandaan?

 Donderdag: Europese talen – Gaston Dorren
Wat is de kleinste officiële taal binnen de EU? Waar spreken ze Ladino, en waar
Lijfs? Hoe spreek je Szczebrzeszyn uit?

 Vrijdag: straatnamen – Riemer Reinsma
Wat werd er vroeger gedaan op de Bleek, de Lijnbaan en de Raamweg?
Kon je op een Zijlweg zeilen?

 Zaterdag/zondag: taalkronkels – Raymond Noë
“Bierbuik zit deels tussen de oren”
“Politie haalt arm jongetje uit maag alligator”

Taaladviesdienst

Vraag en antwoord

Onder beschermde/beschermende
atmosfeer

?

Is ‘Dit product is verpakt onder beschermde atmosfeer’ juist, of moet
het ‘beschermende atmosfeer’ zijn?

!

‘Dit product is verpakt onder bescher
mende atmosfeer’ is juist; dit is een wet
telijk vastgelegde aanduiding (vermeld
in het Warenwetbesluit Etikettering van
levensmiddelen). Hiermee wordt aangegeven dat in de verpakking van het product
geen ‘gewone’ lucht zit maar een aange
past lucht- of gasmengsel, bijvoorbeeld
met weinig zuurstof, waardoor het product
langer houdbaar is. Dit omringende gas
mengsel, de atmosfeer, beschermt het
product tegen bederf; daarom is het een
‘beschermende atmosfeer’.
De aanduiding verpakt onder beschermde atmosfeer zou uitdrukken dat het de
atmosfeer zelf is die beschermd wordt en
dat het verpakken in die atmosfeer heeft
plaatsgevonden. Dat is wel voorstelbaar:
het zou kunnen gaan om de atmosfeer in
de fabriek, die bijvoorbeeld beschermd
is tegen ziektekiemen of schadelijke bacteriën. Maar dat is niet wat er wordt be
doeld: het gaat om de ‘atmosfeer’ in de
verpakking.

Gebroken( )witte

?

Als iets de kleur ‘gebroken wit’ heeft,
hoe schrijf je dat dan als het als bijvoeglijk naamwoord is gebruikt, zoals in
de gebroken( )witte vaas?

!

Gebroken wit behoudt de spatie als het
bijvoeglijk wordt gebruikt: de gebroken
witte vaas. Deze schrijfwijze heeft een dui
delijk nadeel: je zou kunnen denken dat de
vaas gebroken is. Als het in de context tot
interpretatieproblemen (of flauwe grapjes)
zou kunnen leiden, is een andere formule
ring beter, zoals de vaas in de kleur gebroken
wit.
Gebroken is een bijwoord, dat iets zegt
over het bijvoeglijk naamwoord wit dat
erachter staat, en een bijwoord wordt ge
woonlijk niet aan een bijvoeglijk naam
woord vast geschreven. Het is bijvoorbeeld
ook de bijzonder witte vaas, de prachtig witte
uitvoering en de zuiver witte kleur. (Vergelijk
ook de kwestie Delfts( )blauwe, besproken
in deze rubriek in mei 2010.)
Er zijn overigens wel combinaties van
bijwoorden en kleurnamen die aaneen wor
den geschreven, zoals bleekroze, donkerblauw, felrood, helwit en lichtgroen. Daarbij
gaat het doorgaans om een bepaalde gra
datie van de kleur (licht, donker, fel, enz.);
bij gebroken wit is dat niet zo: dat is een op
zichzelfstaande variant van de kleur wit.

Een ‘gasverpakker’ verpakt
producten onder bescher
mende atmosfeer. Of onder
‘beschermde’ atmosfeer?

Twijfelen of + volgorde

?

In een boek las ik de zin: ‘Henri twijfelde er niet aan of ze gelukkig zouden worden.’ Is dat een goede volgorde,
of is ‘Henri twijfelde er niet aan of ze
zouden gelukkig worden’ beter?

!

Beide volgordes zijn juist. De volgorde ‘of
ze zouden gelukkig worden’ wordt vaak
gebruikt als de schrijver een grotere stellig
heid wil uitdrukken.
Na het voegwoord of volgt vaak een bij
zin, en bijzinnen hebben gewoonlijk een
andere volgorde dan hoofdzinnen:
-	 Ik denk dat dit de beste optie is. (Hoofd
zinsvolgorde: ‘Dit is de beste optie.’)
-	 Henk vroeg of ik hem wilde ophalen.
(Hoofdzinsvolgorde: ‘Ik wilde hem
ophalen.’)
Toch kan na of soms een bijzin staan waarin
de hoofdzinsvolgorde wordt gebruikt. Dat
gebeurt vrijwel alleen in zinnen waarin het
eerste stuk een ontkennend woord bevat,
bijvoorbeeld:
-	 We wisten niet beter of het zou deze
keer lukken.
-	 Het kan niet anders of hij wordt voorzitter.
-	 Nauwelijks lag ze in bed of ze sliep al.
-	 Het scheelde weinig of hij was verdronken.
-	 Henri twijfelde er niet aan of ze zouden
gelukkig worden.

Herkomst van verliefd

?

Het woord verliefd lijkt op een voltooid deelwoord. Bestaat er een
werkwoord verlieven?

!

Ja. Het wordt niet meer actief gebruikt,
maar sommige woordenboeken vermel
den het nog wel. De grote Van Dale (2005)
karakteriseert verlieven als “literaire taal”.
Enkele eeuwen geleden was het veel leven
diger: je kon dan ‘aan iemand verlieven’ of
‘op iemand verlieven’, oftewel liefde voor
iemand opvatten. Ook ‘zich op iemand ver
lieven’ kwam voor.

In 1909 schreef Herman Robbers nog:
“een frischkrachtige jonge-man, waar een
meisje als Anna op verlieven kon”. Maar verlieven was toen al sterk op zijn retour; het
werd meer en meer verdrongen door de
combinatie verliefd worden of verliefd zijn.
Daarin wordt verliefd als bijvoeglijk naam
woord gebruikt, terwijl het oorspronkelijk
dus een voltooid deelwoord was. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal noemt ver
schillende voorbeelden uit de afgelopen
eeuwen waarin verliefd een bijvoeglijk
naamwoord is. Het oudste citaat is een zin
uit de zogeheten Leuvense bijbel uit 1548:
“want hij was seer verlieft op die ionghe
dochter”.

Klemtoon in meedogenloosheid

?
!

Waar ligt de klemtoon in het woord
meedogenloosheid?

De klemtoon ligt op de lettergreep loos.
Zonder het achtervoegsel -heid ligt de
klemtoon op de tweede lettergreep: ‘mee
dógenloos’. En in het woord dat daar weer
aan ten grondslag ligt, mededogen, ligt de
klemtoon helemaal vooraan.
Het verschuiven van de klemtoon als
gevolg van achtervoegsels is geen onge
bruikelijk verschijnsel. Zo ligt in eenvoud en
oplossen de klemtoon vooraan, maar in de
afleidingen eenvoudig en oplosbaar op de
tweede lettergreep; en in bijvoorbeeld danseres en tijgerin krijgt het achtervoegsel zelf
de klemtoon. In de combinatie -loosheid ligt
de klemtoon vaak op loos: goddeloosheid,
radeloosheid, gewichtloosheid. Wanneer of
waarom zulke verschuivingen optreden, is
niet in regels vastgelegd; er zijn hooguit

wat patronen waar te nemen.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1700 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).
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‘Een politicus die op
mannen vált’?
De abnormale taal van het NOS Journaal

Illustratie: Hein de Kort

Dit voorjaar maakte de nieuwe hoofd
redacteur van het NOS Journaal bekend
dat de uitzendingen spreektaliger
zouden worden. Die nieuwe aanpak
oogstte lof, maar er is ook kritiek. Taal
kundige Jan Stroop: “Wat een vreemd
soort luisteraar wordt hier opgevoerd.”

Jan Stroop

T

oen ik hoorde dat het NOS
Journaal meer spreektaal zou
gaan gebruiken, gingen bij mij,
als zelfverklaard spreektaalkundige, de
oren meteen op scherp. Ik had tot dan
toe nooit de indruk dat het NOS Journaal Nederlands gebruikt dat ook maar
in de buurt komt van het levende (verzorgde) Nederlands dat een normaal
mens spreekt, maar daar zou nu misschien verandering in komen.
In Onze Taal van september 2010 benadrukte Peter Taal, een van de eindredacteuren van NOS Nieuws, het belang
van alledaagse spreektaal. Daarnaast
gaf hij wat voorbeelden van regels die
speciaal bij het opstellen van journaaltaal gehanteerd worden, zogenoemde
trucjes. Het komt neer op het omgooien
van de woordvolgorde. Een voorbeeld:
‘De W.F. Hermans-prijs voor het beste
literaire debuut is gewonnen door Frans
Bakker’ is beter dan ‘Frans Bakker heeft
de W.F. Hermans-prijs voor het beste
literaire debuut gewonnen’, onder meer
omdat Frans Bakker nog een onbekende
naam is, die niet de aandacht trekt. Dat
doet wel die W.F. Hermans-prijs. Ook de
andere voorbeelden die Taal geeft, overtuigen, omdat ze functioneel zijn.


B e ter b ekken

Maar over één regel die in het taalgebruik van het NOS Journaal, en ook in
het NOS Radio 1 Journaal, gehanteerd
wordt, laat Taal zich niet uit, terwijl die
regel juist heel ingrijpend is: hij is bijna
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om de andere zin aan de orde. Hij luidt:
zet het voltooid deelwoord altijd op het
eind. Daarom horen we dagelijks constructies in de journaals als: “zodat er
minder huur moet worden betaald”,
in plaats van: ‘zodat er minder huur
betaald moet worden’. En dus wel dat
iemand “weer vrij is gekomen”, maar
niet dat iemand ‘weer vrijgekomen is’.
Van deze en soortgelijke zinnen
beweert de NOS Taalcommissie dat ze
“beter bekken” dan zinnen met het voltooid deelwoord voorop en dat houdt
dan natuurlijk in dat dat ‘alledaagse
spreektaal’ is. Als dat juist is, dan zal
dat moeten blijken in de spontane
spraak van sprekers van het Standaardnederlands. Wat uit de mond rolt van
normale mensen zal toch eerder te
maken hebben met wat goed bekt en

alledaagse spreektaal is dan wat aan een
bureau bedacht wordt.


D u iz e n d u u r

Om na te gaan wat ‘alledaagse spreektaal’ is, kun je tegenwoordig terecht bij
het Corpus Gesproken Nederlands. Dat is
een representatieve database van ruim
duizend uur Standaardnederlands. Ik
ben in het subcorpus ‘spontane spraak’
van Nederlanders de plaats van het voltooid deelwoord nagegaan – onder andere in bijzinnen waarin niet alleen een
voltooid deelwoord voorkomt (bijvoorbeeld gedaan) en een persoonsvorm
(zou), maar ook nog een heel werkwoord (worden). Dan zijn drie volgordes
mogelijk: zou worden gedaan, zou gedaan
worden en gedaan zou worden. Van dat
soort constructies vond ik er 233:

9%
zou worden gedaan

3%

zou gedaan worden

88%
gedaan zou worden

Een sterke voorkeur voor het voltooid
deelwoord voorop zien we ook bij andere constructies:
- of dat gedaan zou kunnen worden:
91%
of dat zou kunnen worden gedaan:
9%
- zou morgen gedaan worden: 85%
zou morgen worden gedaan: 15%.
- dat zou morgen gedaan moeten
worden: 80%
dat zou morgen moeten worden
gedaan: 20%
- of-ie het gedaan heeft: 63%
of-ie het heeft gedaan: 27%
De conclusie: in alledaagse spreektaal
staat het voltooid deelwoord zelden
achteraan.


Wegsud d eren

Dat de taalcommissie van de NOS en
veel andere journalisten toch blijven
vasthouden aan hun ‘stijlafspraak’ komt
doordat ze geloven dat het voltooid
deelwoord op het eind de spanning
bewaart en de luisteraar vasthoudt. Of
zoals Peter Taal me schreef:
Wij blijven ervan overtuigd dat de
persoonsvorm vóór het voltooid deelwoord veel geschikter is voor spreektaal omdat de clou tot het eind wordt
bewaard. Als het in een verhaal gaat
over een jongen die na een schietpartij ‘gevlucht is’, weet je als luisteraar
na gevlucht al dat er nog een is komt.
Weg spanning, want dat is moet een
nieuwslezer weglezen, zoals dat
heet: het is een niet te beklemtonen
deel van de zin dat als het ware een
beetje wegsuddert omdat er geen informatie van wezenlijk belang meer
in zit.
Wat een wonderlijke gedachte en wat
een vreemd soort luisteraar wordt hier
opgevoerd: een die niet meer luistert

omdat de zin op een normale manier
eindigt. Dat wegsudderen neemt 0,001
seconde in beslag, schat ik. Catastrofaal
natuurlijk. En wat te denken van de
spreker? Als die zegt: ‘een jongen die na
een schietpartij gevlucht is’, en dat doen
de meeste Nederlanders, zou hij dus
geen spreektaal spreken. Overigens is
naar het effect van het ‘spannende’
zinseinde nog nooit onderzoek gedaan,
laat staan dat er iets bewezen is. Ik ben
dus benieuwd waar die overtuiging van
Peter Taal op gebaseerd is.
‘Suddervrees’ is er waarschijnlijk ook
de oorzaak van dat omroeppresentatoren de klemtoon zo vaak leggen op het
laatste woord van de zin. Zo in het NOS
Journaal van 31 mei: “Kinderen op de
basisschool lusten wel pap van energíédrankjes”, dus met de nadruk op energiedrankjes. In echte spreektaal zou dat
zijn: ‘Kinderen op de basisschool lusten
wel páp van energiedrankjes.’ (En in de
nóg alledaagsere spreektaal misschien
wel: ‘Energiedrankjes! Kinderen op de
basisschool lusten er wel páp van.’) Nog
een paar voorbeelden uit juli van dit
jaar:
- De politicus was het eerste lid dat
vrijwillig bekendmaakte dat hij op
mannen vált.
- Wie er achter deze gijzeling zát.
Met die suddervrees in het achterhoofd
is het al helemaal onbegrijpelijk dat er
voor de journaals vaak juist zinnen geschreven worden die eindigen met een
onbelangrijke bepaling, maar die door
zo’n professionele nieuwslezer toch met
eindklem gelezen worden. Uit het NOS
Journaal van 4 oktober:

zelfs een echte online óórlog uitgebroken’.)
- Het is precies twintig jaar geleden
vandaag dat een vrachtvliegtuig
neerstortte in de Bíjlmer.
(I.p.v. ‘Het is vandaag precies twintig
jaar geleden dat er in de Bijlmer een
vráchtvliegtuig neerstortte.’)


z i n s r it m e

Waarom kiezen we in spontane spraak
eigenlijk voor de ene of de andere volgorde? Uit onderzoek blijkt dat vooral
het zinsritme (de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen) een sturende factor is. Voorbeeld: als vóór de werkwoordsgroep een
beklemtoond woord staat, volgt meestal
direct het voltooid deelwoord: ‘Als ik dát
gewéten had.’ De volgorde ‘Als ik dát
hád gewéten’ (overigens een bestaande
boektitel) zul je in spreektaal niet gauw
tegenkomen. Maar deze zin weer wel:
‘Als ik álles hád gewéten’, al kan: ‘Als ik
álles gewéten had’ ook, omdat een voltooid deelwoord dat met een onbeklemtoonde lettergreep begint (en dat zijn
de meeste) overal op kan volgen.
De complete systematiek erachter
laat zich nog steeds moeilijk beschrijven. Voor de praktijk van de gewone
sprekende Nederlander is dat ook niet
nodig, want die voelt het gewoon. Dat
geldt ook voor Peter Taal zelf. In een gesproken column die deze zomer uitgezonden werd, zegt hij: “Soms kan het
nog hersteld worden.” Hij kan nu moeilijk nog volhouden dat zijn tekstverwerker beter bekt dan zijn eigen mond.
Een uitgebreid verslag van een onderzoek naar
de werkwoordvolgorde in gesproken Nederlands
is te vinden op de website van de auteur:

- President Obama had zijn tegenstander graag op een enorme achterstand
gezet met het eerste tv-debat in
Dénver.
(In plaats van: ‘President Obama had
zijn tegenstander met het eerste tvdebat in Denver graag op een enorme áchterstand gezet.’)
- Meer dan tweehonderd woedende
scheepswerkers in Griekenland
hebben het ministerie van defensie
bestormd in Athéne.
(I.p.v. ‘Meer dan tweehonderd woedende Griekse scheepswerkers hebben in Athene het ministerie van
defénsie bestormd.’)
- Er is in dat communistische land
zelfs een echte online oorlog uitgebroken tussen verschillende wébwinkels.
(I.p.v. ‘Er is in dat communistische
land tussen verschillende webwinkels

www.janstroop.nl. Over de eindklemtoon
schreef hij eerder op het taalblog Neder-L: http://
nederl.blogspot.nl/2011/03/een-oor-aangenaaid.
html (met geluidsfragmenten).

Naschrift Peter Taal, NOS Nieuws
In zijn tirade haalt Jan Stroop helaas
twee zaken door elkaar. Dat de NOS
streeft naar het gebruik van meer alledaagse spreektaal in de journaals
klopt, maar dat staat los van onze
interne stijlafspraak over de woordvolgorde.
De verwarring daarover heb ik
overigens aan mijzelf te wijten. In
een e-mail aan Stroop over de kwestie van de werkwoordvolgorde noemde ik de achteropplaatsing van het
voltooid deelwoord geschikter voor
spreektaal omdat de clou tot het eind
wordt bewaard. Daar had ik ‘nieuws- 
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taal’ moeten schrijven in plaats van
‘spreektaal’.
Wie nieuws brengt, wil de aandacht vasthouden. Daarom kiezen
wij bewust voor de constructie ‘De
trainer zei dat hij het voorstel van de
spelers heeft …’, omdat dan tot het
allerlaatst onduidelijk blijft wat hij
met het voorstel heeft gedaan: aannemen, weghonen, ondersteunen,

het kan nog alle kanten op. Laat het
een fractie van een seconde schelen,
je houdt de aandacht beter vast.
Enig wetenschappelijk bewijs
daarvoor heb ik natuurlijk niet. Wel
weet ik dat het voor nieuwslezers en
presentatoren ook prettig is om naar
een slotakkoord toe te lezen. Dát verstaan wij in de nieuwswereld onder
‘goed bekken’: het moet goed te be-

klemtonen zijn. Dat bekken heeft dus
niets met het gebruik van alledaagse
spreektaal te maken.
Dat Stroop mij zelf heeft horen
zeggen “Soms kan het nog hersteld
worden” (in plaats van ‘Soms kan het
nog worden hersteld’) is nog wel de
beste illustratie van wat ik bedoel. Ik
sprak toen spreektaal en was even

niet met nieuwstaal bezig.

Borg jou gunstelingwoord
Sponsoractie om prestigieus Afrikaans woordenboek te redden
Zoals het Nederlands het omvangrijke
Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT) heeft, zo heeft het Afrikaans het
Woordeboek van die Afrikaanse Taal
(WAT). Belangrijk verschil: het WNT is
af, het WAT nog niet. Of het ooit zover
komt, is niet helemaal zeker. Subsidie
perikelen – inderdaad. Een opmerkelijke actie moet uitkomst bieden.

Willem Botha
hoofdredacteur Woordeboek van die
Afrikaanse taal

O

oit overwogen een woord te
kopen? Robot misschien? Of
alleenloper? Of toch liefde?
Sinds kort kan het. Het gaat om Afrikaanse woorden, en ze kosten 10 euro
per stuk; wie echt honderd procent exclusiviteit wil, betaalt 500 euro. Zo
steunt u een belangrijk woordenboek in
Zuid-Afrika, dat door subsidieperikelen
in zijn voortgang wordt bedreigd.
Dat Woordeboek van die Afrikaanse
Taal (afgekort WAT) is een enorm project, waaraan al sinds 1926 wordt gewerkt. In 2009 verscheen deel 13 (de letter R), en er zijn nu nog zeven delen te
gaan, die in 2036 klaar zouden moeten
zijn. Maar of het zover komt, is de vraag.
Want ook in Zuid-Afrika drogen de subsidiebronnen van de overheid steeds
meer op. Vandaar de actie ‘Borg ’n
woord’, die iedereen in staat stelt een
Afrikaans woord te sponsoren.
Wat voor woorden staan er in het
woordenboek – en kunnen dus gesponsord worden? Het WAT documenteert en
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verklaart een grote variëteit aan woorden en uitdrukkingen uit het Standaardafrikaans, uit de spreektaal en uit verschillende regionale varianten van het
Afrikaans, zoals het Kaaps en het Namakwalands. Het kan worden gezien als de
Afrikaanse evenknie van het 43-delige
Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), dat in 1998 werd voltooid, ruim
130 jaar nadat het eerste deel verscheen.


N e d e r l a n ds e o o r spro n g

Het Afrikaans (door Nederlanders vaak
Zuid-Afrikaans genoemd) is de moedertaal van 6 miljoen Zuid-Afrikanen, van
wie er 3,3 miljoen niet blank zijn. Daarmee vormen de moedertaalsprekers van
het Afrikaans de op twee na grootste
taalgroep in Zuid-Afrika, na de Zoeloeen de Xhosa-sprekers, maar ver voor de
moedertaalsprekers van het Engels.
Ongeveer negentig procent van de
Afrikaanse woordenschat is van Nederlandse oorsprong. Van veel woorden is

de betekenis in beide talen dezelfde, al is
de Afrikaanse spelling wel vaak anders –
moderner zo men wil – dan de Nederlandse: kamera - camera, akademies academisch, metode - methode. Een aantal woorden heeft in het Afrikaans meer
betekenissen dan in het Nederlands, andere woorden juist minder, en van een
derde groep woorden is de betekenis
veranderd. Voorbeelden zijn vinnig
(‘snel’), bees (‘stier’, ‘koe’ of ‘os’), stadig
(‘niet snel’) en vaak (‘slaperig’). Voorbeelden van Afrikaanse woorden uit het
Khoikhoi en het Maleis die niet in het
Nederlands voorkomen, zijn baie (‘veel’),
piering (‘schoteltje’), dagga (‘hasj’), gogga (‘insect’) en kierie (‘wandelstok’).


G e va a r

Het WAT is niet alleen een woordenboek, maar ook een instelling, die zich
breed inzet voor de Zuid-Afrikaanse talen – voor álle Zuid-Afrikaanse talen. Zo
verzorgt het een opleiding voor woor-

Bittereinder in de elektronische versie van het Woordeboek van die Afrikaanse Taal.

denboekmakers van de andere tien officiële landstalen. Samen met de PanZuid-Afrikaanse Taalraad speelde het
WAT ook een doorslaggevende rol in het
vestigen van zogeheten ‘woordenboekeenheden’ voor alle elf officiële talen in
Zuid-Afrika.
Het WAT is nog altijd volop in bedrijf,
hoewel zoals gezegd de subsidiëring een
probleem is geworden. De staatssubsidie, die vroeger de belangrijkste inkomstenbron was, is de afgelopen jaren teruggebracht van 2,3 miljoen rand (ongeveer 230.000 euro) per jaar in 2003 naar
1 miljoen rand in 2011. Daardoor dreigde
het WAT ernstig in de problemen te komen. De kans dat het Woordeboek van
die Afrikaanse Taal onvoltooid zal blijven, is reëel aanwezig, en daarmee het
gevaar dat de Afrikaanse taal nooit in
haar geheel zal worden opgetekend.
Dankzij trouwe sponsors kon dat gevaar tot nu toe worden afgewend. Maar
om het uiteindelijke doel – de voltooiing
van het WAT – te bereiken, is er meer
nodig: 3 miljoen rand om precies te zijn,
naast de 1 miljoen jaarlijkse staatssubsidie. En dus worden er nieuwe sponsors
gezocht.


certi fi c a at

Vanaf nu kunnen ook Nederlanders en
Vlamingen een Afrikaans woord sponsoren via de actie ‘Borg ’n woord’. Tot 28
februari 2013 krijgen zij gratis toegang
tot de digitale versie van het WAT, de
‘Elektroniese WAT’. Belangstellenden
kunnen op www.woordeboek.co.za als
gebruikersnaam (‘username’) ‘onzetaal’
invoeren en vervolgens als wachtwoord
(‘password’) ook ‘onzetaal’ gebruiken.
Zo kan een ieder die dat wil in de grote
hoeveelheid Afrikaanse woorden die al
in het WAT zijn opgenomen, rustig op
zoek gaan naar een woord dat hij of zij
zou willen sponsoren. De deelnemers
ontvangen voor hun 100 rand (of 5000
rand bij exclusieve sponsoring – omgerekend 10 of 500 euro) een certificaat
van het WAT met daarop hun naam en
het woord of de woorden die zij gesponsord hebben. De sponsors kunnen
ook nog een prijs van 25.000 rand
winnen.
Het is ook mogelijk om een willekeurig Nederlands woord voor te stellen,
bijvoorbeeld stoplicht, vrijgezel of liefde
(in het Afrikaans robot, alleenloper en
liefde). Het WAT zal dan het Afrikaanse
equivalent op het certificaat vermelden.
Zie verder www.wat.co.za/Borgnwoord.
htm.
Grijp uw kans en koop een woord.
En: kom ons doen dit vir Afrikaans, die
lewenslustige spruit van Nederlands! 

a
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Van Aaf tot z

Levendig

u er zich een verse gymnasiast in mijn huis bevindt, de elfjarige
zoon van mijn vriend Gijs, denk ik weer vaak aan de lessen Latijn
van toen ik twaalf was – ik was dan weer niet zo slim dat ik al op
mijn elfde aan het gymnasium mocht beginnen.
Die lessen zitten stevig in mijn hoofd geramd, en dat schreef ik altijd
geheel toe aan mevrouw Euwe, mijn strenge, maar rechtvaardige, en vooral
erg Romeinse Latijnjuf van de eerste paar jaar.
Puella in horto ambulat, serpens in horto – flarden van die spannende
verhalen uit het eerste boekje Latijn (Orationes, heette het) staan me nog
steeds bij. Ze speelden zich allemaal in een tuin af.
Maar nu het Latijn weer komt bovendrijven, blijkt dat de eerste lesjes er
bij Gijs nog net zo in zitten. Waarschijnlijk heeft die ‘puella’ in die ‘horto’
toen gewoon veel indruk gemaakt. Dat gold natuurlijk ook voor de eerste
woordjes en zinnetjes in alle andere exotische talen die je op de middelbare
school leert: on y va tous, aus bei mit nach seit von zu en – nou ja, wat we
bij Engels leerden weet ik niet meer, want dat beheersten we natuurlijk allemaal volledig omdat we de hele dag naar Amerikaanse sitcoms keken.
Een vaste gymnasiastengrap als je net het zeer exotische, want dode
Latijn ontdekt, is om alles in het Latijn te gaan zeggen. Het liefst moderne
dingen, zoals ‘rekenmachine’. De paus heeft die grap ook ontdekt. Om het
Latijn, tja, levendig te houden, begon het Vaticaan lijsten te publiceren met
naar het Latijn vertaalde modewoorden.
Welke modewoorden zijn dat dan zoal? The Guardian, die onlangs berichtte over een ook door het Vaticaan opgerichte Latijnse academie die het
Latijn moet gaan promoten, gaf daar wat voorbeelden van. Internet wordt
inter rete, e-mail wordt inscriptio cursus electronici. Fotokopie wordt exemplar
luce expressum, spijkerbroek wordt bracae linteae caeruleae, btw wordt fiscale
pretii additamentum en parachute wordt umbrella descensoria.
Dit is aandoenlijk. Dat het Vaticaan, in de zoektocht naar alles wat hip en
modern is, uitkomt bij parachutes, spijkerbroeken en btw.
Wat ook opvalt, is dat alle woorden, in het Latijn vertaald, minstens drie
keer zo lang zijn. Maar goed, daar is wel wat op te vinden. Tenslotte heette
e-mail bij ons ook eerst ‘elektronische mail’. In een nog heftiger verhipt Latijn wordt het dan ‘inscriptio cursus-e’. Hij komt er wel, de paus.

Aaf Brandt Corstius

(advertentie)

Bevoegdheid 1e graad halen?
Bij Hogeschool Utrecht kunt u doorstuderen voor een Master of Education Nederlands.
Kom naar een van de open dagen of kijk op www.master.hu.nl voor meer informatie.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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“Als je authentiek wilt klinken,
moet je wat slordig spreken”
Psycholinguïste Mirjam Ernestus over onze uitspraakmanieren
Als we praten, slikken we heel veel in.
We zeggen niet ‘vakantie’, maar
‘fkasie’, en niet ‘volgens mij’, maar
‘fosmij’. Taalkundige Mirjam Ernestus
kreeg onlangs twee forse subsidies
voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde’ spreektaal. Hoe herleidt
ons brein verkort uitgesproken woor
den tot een betekenis? En wat houdt
dat in voor het onderwijs?

Jan Erik Grezel
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“W

e horen ‘daarm’ of ‘wes’
en toch begrijpen we
dat de spreker ‘daarom’
of ‘wedstrijd’ bedoelt. Hoe kan dat?”,
vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de
Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de
zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. In welke situaties gebruiken we
zulke ‘slordige taal’? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm’ en ‘daarum’, apart opgeslagen in onze hersenen
of leiden we ze af uit een grondvorm?
En hoe moeten buitenlanders die onze
taal leren zulke varianten leren verstaan? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons
brein dagelijkse spreektaal verwerkt.”
Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in
het Nijmeegse Max Planck Instituut, het
mekka van de psycholinguïstiek in de
Lage Landen. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede
terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein.

Het jaar 2012 markeert een grote
doorbraak voor de bevlogen Ernestus.
Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. “Kennelijk
heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van
mijn studieobject. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal
houdt zich bezig met ‘volle varianten’:
taal die heel netjes wordt uitgesproken.
In mijn onderzoek richten we ons op
spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. De resultaten zijn onder andere
waardevol voor het talenonderwijs. Aan
de Radboud Universiteit zoeken we uit
hoe we talenstudenten en buitenlandse
studenten die Nederlands leren, kunnen
helpen om hun luistervaardigheid te
verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld
woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. Daarbij moet je ook denken aan
zinnetjes als ‘Hoest?’ voor ‘Hoe is het?’ ”


Ba l k e n e n d e

Kampioen reduceren was lange tijd oudpremier Jan Peter Balkenende, met fameuze frases als ‘Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin.’ “Die man was voor

Foto: Richard Bank

mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik
maar zijn manier van praten te noemen
en iedereen begreep waar ik me mee
bezighield. Hij is ten onrechte voor gek
gezet met zijn gereduceerde spraak,
want wij doen dat allemaal. Alleen deed
Balkenende het ook in toespraken, en
dan valt het op.”
Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die
van Balkenende wel behappen. Ze zijn
al op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun
oor nog voor alles openstond. Maar ‘late
leerders’, Ernestus’ term voor mensen
die een tweede of vreemde taal leren na
hun kindertijd, hebben grote problemen
met reductie – en dus zijn ze interessant
voor de onderzoeker. “We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring:
in een Franse bakkerswinkel kun je wel
netjes een stokbrood bestellen, maar je
raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat
de woorden in de Franse spreektaal
anders – meer gereduceerd – worden
uitgesproken dan we op school geleerd
hebben. Die dagelijkse taal met alle
weglatingen vind ik machtig interessant.”
Zijn er patronen te herkennen bij het
inslikken? Lenen bepaalde woorden
zich er beter voor dan andere? “Neem
vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de
weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de
uitspraak zoiets als ‘fkasie’, ‘fosmij’ en
‘gat’ van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom.” Verder bepalen de situatie en
de relatie tussen de sprekers of en hoe
we een woord inkorten. Maar als we het
tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. “De
genoemde woorden komen veel voor.
Hoe vaker een woord voorkomt, hoe
eerder we het reduceren. Functiewoorden als de en het zijn hoogfrequent. Al
zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze
in de uitspraak nog korter: ‘d’ en ‘t’.”


O ma’ s en ki nd eren

“Wat nu frappant is: ook woorden die
wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker
voorkomen. We hebben vastgesteld dat
het woord wedstrijd in de loop van een
gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt.
Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord
te zeggen. Anders geformuleerd: de
planning van de uitspraak van dat

woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het
ware nog klaar in ons geheugen. Voor
de luisteraar is het ook gemakkelijker
om dat woord ‘op te halen’ uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde
mentale lexicon.”
Frequentie én context – de omgeving
waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje

gen dat – ook bij uitspraak – vooral
steunt op onze ervaring met taal in een
bepaalde context.”


To n d eus e

De context beïnvloedt dus de uitspraak.
Maar het waarnemen of verstaan van
gereduceerde vormen heeft ook invloed
op het interpreteren van woorden in de
context. Om dat te demonstreren

“In Frankrijk kun je wel netjes een stokbrood
bestellen, maar je raakt het spoor bijster als
er in het Frans teruggerateld wordt.”
bij reductie. “Die context is van invloed
op het uitspreken en het verstaan. Uit
een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als ‘De oma’s spelen’ en ‘De
kinderen spelen.’ Uit een vergelijking
van de uitspraak blijkt dat het woord
kinderen in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan oma’s in de eerste zin.
Dat is te verklaren doordat de tweede
combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma’s die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met
de combinatie ‘kinderen - spelen’. De
planning van het uitspreken verloopt
soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van
ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheu-

schrijft Ernestus een Frans zinnetje op
het bord: ‘Sur la pelouse y a la tondeuse.’ “Nederlanders leren het derde
woord in die zin als ‘pe-louse’, met een
duidelijke uh-klank tussen de p en de l.
Een Fransman spreekt het echter vaak
uit als ‘ploes’. Zoals ook peloton uit
Franse mond klinkt als ‘ploton’. De grap
van het zinnetje is dat het laatste
woord, tondeuse, verschillende betekenissen heeft. Doordat een Franse luisteraar de uitspraak ‘ploes’ feilloos koppelt
aan de betekenis ‘gazon’, weet hij ook
meteen dat het woord tondeuse in deze
context niet ‘scheerapparaat’ betekent,
maar ‘grasmaaier’. Als je het woord pelouse niet goed verstaat omdat je de gereduceerde vorm niet kent, heb je waarschijnlijk meer moeite met het interpreteren van de hele zin. In experimenten 

Ontwapenend enthousiast
Mirjam Ernestus (1969) kwam via een grote omweg (studie Frans, studie scheikunde) in
de psycholinguïstiek terecht. Daar ontdekte ze dat taalonderzoekers nauwelijks belang
stelling hebben voor de échte spreektaal, waarin we ‘daak’ zeggen als we ‘dadelijk’ be
doelen. Sinds die ontdekking is ze gegrepen door het fenomeen ‘reductie’. Meer kennis
over het spreken en verstaan van gereduceerde vormen kan volgens haar duidelijk maken
hoe het brein met taal omgaat.
Afgelopen jaar kreeg ze twee beurzen van elk 1,5 miljoen euro toegewezen. Het is niet
de eerste keer dat ze in de prijzen valt. “Ik heb altijd veel geluk gehad.” Het ontwapenen
de enthousiasme waarmee ze over het vak praat, zal haar ook geholpen hebben.
Ernestus kijkt in haar onderzoek over de grenzen van het Nederlands. Ze volgt niet al
leen Nederlandse studenten Frans, maar ook bijvoorbeeld Spanjaarden en Fransen die
Engels leren. Verder is ze betrokken bij de toepassing van de resultaten in het talenonder
wijs. “Het onderzoek kan er óók voor zorgen dat de techniek van automatische spraakher
kenners verbetert. Een dictafoon doet 95 procent goed, maar zodra het normale spraak
wordt, gaat het mis.”
De sleutel ligt volgens Ernestus in de aanpak via voorbeelden. “Voorbeelden werken
beter dan regels. Ik heb ooit onderzoek gedaan naar ‘’t kofschip’. Die regel werkt gewoon
niet, omdat de toepassing zo lastig is. Mensen hebben meer aan voorbeelden en contex
ten. Maar het geloof in abstracte regels die we in ons geheugen opslaan en weer tevoor
schijn halen als het nodig is, is onuitroeibaar.”
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Illustratie: Matthijs Sluiter



gebruiken we dit soort zinnetjes om aan
te tonen hoe belangrijk het is om ook
gereduceerde vormen te leren verstaan.”
“Wat we eigenlijk willen weten, is
hoe moedertaalsprekers én late leerders,
zoals Nederlandse studenten Frans,

P o lyg o o n - j o u r n a a l

Reductie is volgens Ernestus een verschijnsel dat in vrijwel alle talen voorkomt. Maar gebeurt het tegenwoordig
ook meer? Een veelgehoorde klacht van
oudere mensen is dat de Nederlandse
jeugd zo snel én slordig spreekt. Is die
klacht terecht? Hebben jongeren de neiging om, net als in sms-taal, in hun
spreektaal van alles weg te laten? Ernestus: “Ouderen hebben meer moeite
met verstaan. Ten eerste hebben ze
meer volume nodig om goed te kunnen
verstaan. Verder zijn ouderen minder
goed in het verwerken van het signaal.
Tot slot zijn ouderen ook trager in het
verwerken van nieuwe informatie. Ik
weet daarom niet of de klacht over het
slordige spreken van de jeugd gegrond
is. Wat wél klopt: jongeren spreken wat
sneller. Misschien is dat iets van alle tijden. Maar dat betekent niet logischerwijs dat zij slordiger zijn. Er is door de
Universiteit van Amsterdam ooit een
experiment gedaan met Philip Bloemendal, ooit de karakteristieke stem van het
Polygoon-journaal. Ze lieten hem sneller spreken, maar uit het onderzoek
bleek dat hij dat kon zonder zijn spraak
te reduceren.”

“De ‘t’ in ‘postbode’ is niet uit te spreken.
‘Postbode’ klinkt als ‘posbode’. Dat was
vroeger zo en dat is nog steeds zo.”
woorden opslaan in hun geheugen en
hoe zij die woorden terughalen, oftewel
verstaan. Dankzij de experimenten komen we er langzamerhand achter dat
mensen niet zozeer één basisvorm in
hun mentale lexicon hebben. Hoe dat
lexicon eruitziet, weten we nog niet.
De gangbare opvatting, die stamt uit de
jaren zestig van de vorige eeuw, is dat
er één basisvorm van bijvoorbeeld het
woord hond is. Als iemand een variant
van dat woord hoort, zou het brein vanuit die basisvorm de variant ‘berekenen’
die gehoord wordt door daar fonologische regels op toe te passen. Dat beeld
ontstond naar analogie van de computer. Die kon destijds weinig opslaan
maar fantastisch rekenen. Nu neig ik ertoe om te denken: er zijn verschillende
vormen in ons brein opgeslagen, zoals
hond, hondje en honden, mét uitspraakvarianten. De opslag en het weer ophalen berust op onze ervaring met die
varianten en verloopt niet via abstracte
regels die we op een basisvorm toepassen.”
310
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De uitspraak van het Nederlands verandert langzamerhand. Is onze manier
van reduceren tegenwoordig ook anders
dan vroeger? “Ja en nee”, zegt Ernestus.
“Nee, als het gaat om woorden als postbode. Dat woord heeft een opeenhoping
van medeklinkers: de s en de t, gevolgd
door een b. Bij de b sluiten we onze
mond, maar bij de voorafgaande t moet
die juist open zijn. Probeer maar eens
een t met je mond dicht uit te spreken,
dat lukt je niet. Het gevolg is dat die t
wegvalt: postbode klinkt altijd als ‘posbode’. Dat was vroeger zo en dat is nog
steeds zo.”


El iz a  D o o l itt l e

“En ja, woorden worden in de loop der
tijd steeds korter, vooral als ze hun betekenis verliezen. Natuurlijk betekent
oorspronkelijk ‘zoals in de natuur’, nu
betekent het ook ‘vanzelfsprekend’.
Doordat het idee ‘natuur’ niet meer zo
duidelijk aanwezig is in natuurlijk in de
betekenis ‘vanzelfsprekend’, kan het
woord gemakkelijk gereduceerd worden

tot ‘tuuk’. Zouden we geen schrift hebben, dan zou het woord natuurlijk in de
betekenis van ‘vanzelfsprekend’ zelfs
helemaal in tuuk kunnen veranderen.”
Reduceren kan verschillende functies
hebben in de conversatie. “Niets is zo
vervelend als luisteren naar iemand die
iets vertelt wat je allang weet. Daarmee
schendt de spreker een conversatieregel.
Stel dat jij weet dat ik elke dag naar
mijn werk fiets. Ik begin een verhaal
met ‘Ik fietste vandaag naar mijn werk.’
Dan overtreed ik die regel en ben ik
jouw aandacht kwijt. Maar als ik zeg ‘Ik
fietste vandaag dus naar mijn werk’, ligt
de zaak anders. Met dus geef ik aan dat
ik weet dat jij weet dat ik ben komen
fietsen, want dat doe ik elke dag. Daarnaast wek ik de verwachting dat ik iets
bijzonders ga vertellen over wat op weg
naar mijn werk is gebeurd. In zo’n geval
reduceer je dus tot ‘tus’ (zonder trilling
van de stembanden). Maar als je dus gebruikt bij het trekken van een conclusie,
dan reduceer je meestal niet. Ook met
het woord eigenlijk zien we dat de mate
van reductie afhankelijk is van de functie. Met eigenlijk kun je zowel jezelf als
een ander tegenspreken. Hierbij geldt
dat je minder reduceert als je iemand
anders tegenspreekt.”
Dan komt Ernestus met de stelling
dat reductie nóg een belangrijke sociale
functie heeft. “Een zin met volle varianten klinkt onnatuurlijk. Er is een mooie
scène in de musical My Fair Lady. Op
zeker moment komt hoofdpersoon Eliza
Doolittle op een feestje en raakt daar
aan de praat met een Hongaarse taalkundige. Die gelooft niet dat zij Engels
is. ‘Daar praat je veel te netjes voor’,
zegt hij. Met andere woorden: als je
authentiek wilt klinken, moet je wat

slordig spreken.”

‘Amal, stuukzo’:
wat zegt u?
U hoort de volgende woorden of
zinnetjes. Wat wordt er bedoeld?
De oplossing staat op blz. 323.
amal
aruskunne
folnt
goon
iefal
offeer
opgeement
pjoete
ss
stuukzo

Raarwoord

Redactie Onze Taal

Guus Middag over opmerkelijke woorden,

Hoe noem je je broers en zussen in één

oud en nieuw.

woord? Is er een woord voor het geluid van

Kaft

schaatsen op natuurijs? Denk mee en vul

I

k heb altijd met veel plezier boeken gekaft. De lekkere lucht van
het bruine papier, de scherpe
vouw, de spitse inkeping – en dan tot
slot, met de nagel, de ril langs de
rug. Ik had later best boekenkafter
willen worden. Ik heb het me al kaftend nooit afgevraagd, maar nu, nu
ik het woord bij het lezen tegenkom,
opeens wel: waar komt het woord
kaft eigenlijk vandaan? Uit het Duits,
zou ik denken. ‘Das Kaft.’ ‘Das Buch
wird gekaftet.’ ‘Das Buch hat einen
neuen Kaft bekommen.’ Ik zag ook
meteen een groepje Duitse schoolkinderen voor me, met hun stijve
schoolrugzakjes op de rug, heel
vroeg in de ochtend op weg naar
school. (In Duitsland beginnen de
scholen heel vroeg.) En ik hoorde de
leraar (Der Lehrer) in de klas al zeggen: ‘Nun, also: packen jullie allemahl jullie gekaftete Bücher uit jullie
Rücksackjes und dan gehen wir
schnell an der Schlag.’ Zo moet het
eeuwenlang zijn gegaan. Kein Problem.
Maar nu ik het opzoek, zie ik dat
het woord Kaft in het Duits helemaal
niet bestaat. Daar zeggen ze ‘Umschlag’. Of ‘Schutzhülle’. Kaften is
einschlagen. Ons kaft blijkt te zijn
afgeleid van allerlei rare woorden
waarvan ik nog nooit had gehoord.
Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT): “Vermoedelijk eene verkorting van kaffe(r)torie (uit koffertorie) of van gelijkbet. kaffe(r)tuur
(koffe(r)tuur). Vergelijk kapitorie
(kappetorie, kappetoris).” Ik kon die
woorden pas thuisbrengen toen ik las
dat het verbasteringen zijn van het
Franse woord couverture. Aha. Ons
kaft komt helemaal niet uit een oeroude Germaanse boekbeschermingstraditie, maar via een koeterwaalse omweg uit het Frans, en via
het Frans uit het Latijn. Coopertura,
couverture, ‘bedekking’. In die Romaanse stamboom duikt aan de Engelse tak ook het woord cover op.
Zo had ik het al kaftend nog nooit
bekeken: kaften is coveren.

Guus Middag

Gaten in de taal

de gaten in de taal.

Lijstje voor het sterven

H

oe noem je het lijstje met dingen die je gedaan wilt hebben
voor je sterft? Dat vroegen we
u in de vorige aflevering, in het aprilnummer. Is bucket list een geschikte
term, zoals Amerikanen een dergelijk
lijstje wel noemen? Nee, vond u. Bucket
list verwijst naar de Engelstalige uitdrukking to kick the bucket (‘doodgaan’,
letterlijk: ‘de emmer omver schoppen’),
en die blijkt in Nederland en Vlaanderen nagenoeg onbekend. Voor dit bijzondere verschijnsel moet een term
gevonden worden die vertrouwder aandoet, zo liet u merken.
Het zoeken naar een geschikt alternatief bracht veel moois teweeg. Niet
alleen bedacht u in totaal 155 woorden,
maar ook begon u werk te maken van
het lijstje zelf: “Dit onderwerp heeft ervoor gezorgd dat wij samen een reisje
gaan plannen naar Amerika”, schreef
Debby Wensveen. En Merel Dirkx
schreef over haar lijst dat ze “ook graag
eens in Onze Taal zou willen staan” – bij
dezen.
Er was opvallend veel variatie. Ruim
honderd termen werden slechts eenmaal ingestuurd. Enkele ervan: galgenlijstje (“naar analogie van galgenmaal”),
grafvinklijstje, rollatorrijtje, todoodlijst
en pregrafenislijst, en één persoon was
voornemens het leven af te sluiten met
een “terminaal bacchanaal”. Een paar
maal ingezonden werden zeislijst,
doodsch(r)appenlijst en dooddoenerslijst.
Het leeuwendeel van de inzenders
ging op zoek naar een Nederlandse
variant van het informele to kick the
bucket, en leidde op basis daarvan een
woord af à la bucket list. En zo bedachten meerdere mensen het woord Napelslijstje (geïnspireerd door de uitdrukking
eerst Napels zien en dan sterven) en gladiolenlijstje (de dood of de gladiolen). En
dan was er natuurlijk de pijp aan Maarten geven, die zowel in betekenis als in
toon veel overeenkomsten vertoont met
de Engelstalige uitdrukking. Vier mensen kwamen met pijplijst, en nee,
schreef een van de inzenders, we moesten “niet aankomen met het bezwaar
dat het ook nog een andere, sterk erotische betekenis zou kunnen hebben,

want dat soort dubbelzinnigheden zitten er wel meer in onze taal”.
We besloten ons te laten leiden door
de objectiviteit van de getallen. Maar
liefst elf mensen kwamen met een inzending op basis van de uitdrukking het
loodje leggen: loodjeslijst. Of zoals Debby
Wensveen – inderdaad, de Amerika-reizigster – haar keuze formuleerde: “Het
zijn de laatste loodjes voordat iemand
het loodje legt.” Zij ontvangt de boekenbon van 25 euro voor haar bijdrage.
Alle andere inzenders: onze hartelijke dank.

Nieuwe oproep:
‘Net had ik nog pijn’

W

e kennen het allemaal: al de
hele middag werken de links
niet in je browser, of je capslocktoets zit
vast, en net als je de systeembeheerder
die rare fout wilt laten zien, doet de
computer het weer als vanouds. Of je
loopt al wekenlang met een stekende
pijn in de lage rug, en precies op de
dag dat je ermee naar de dokter stapt,
gaat het eigenlijk wel weer.
Is er een term te bedenken voor het
verschijnsel dat je klachten voor het oog
van de deskundige verdampen? Mail
het naar gaten@onzetaal.nl (of stuur
een kaartje naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag),

en maak kans op een boekenbon.
Foto: 123RF

r
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Foto: Ferdinand Nijboer

Multatuli is een van de grootste Neder
landse schrijvers. Minder bekend is dat
hij ook een meeslepend spreker was. In
zijn toesprakentournees sloopte hij de
heilige huisjes van zijn tijd. Wat maakte
zijn vlammende betogen zo spannend?

Jaap de Jong

“Een waterval van woorden”
Multatuli als spreker
Een van Multatuli’s ‘soundbites’ op een muur in Rotterdam.

W

ie ‘Multatuli’ zegt, zegt ‘Max
Havelaar’. Die roman uit
1860, voluit Max Havelaar
of de Koffijveilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij geheten, beschrijft
de lotgevallen van de idealistische ambtenaar Max Havelaar, die als een klokkenluider avant la lettre het corrupte
Nederlandse regime in Nederlands-Indië
aanklaagt. In de roman treden onvergetelijke personages op, zoals de makelaar
in koffie Batavus Droogstoppel en de
schrijver Sjaalman. Met dit boek werd
Eduard Douwes Dekker (zoals Multatuli
in werkelijkheid heette) in één klap een
beroemd schrijver: het is vele malen
herdrukt en vertaald, het is verfilmd,
voor toneel bewerkt, hertaald – en het
is in 2002 gekozen tot de belangrijkste
roman uit de Nederlandse literatuur.



To urnee s

Wat weinig mensen weten, is dat Multatuli naast een groot schrijver ook een
goed spreker was. Nee, sterker: een
spraakmakend redenaar. Licht ontvlambaar bij onrecht sprak hij geregeld grote
groepen mensen toe, die met hun entreegelden een zeer welkome aanvulling
op de inkomsten van zijn schrijfwerk
leverden. Hij hield, volgens Multatulikenner Nop Maas, tussen 1878 en 1881
heuse georganiseerde tournees door
Nederland en Vlaanderen, waarbij hij
maar liefst 140 voordrachten hield. Die
312
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toespraken – voor studenten, voor burgers, wetenschappers, arbeiders, literair
en politiek geïnteresseerden – moeten
een sensatie zijn geweest. Ze zijn helaas
niet bewaard gebleven, maar talrijke
recensies en verslagen wél. Daarin vallen verzuchtingen te lezen als: “Aan het
einde van de wegslepende causerie was
de geestdrift onbeschrijfelijk.” En: “Het
is verbazend! Wat ’n taal!”
In zijn voordrachten stelt hij onrecht
aan de kaak, bijvoorbeeld de achterstelling van vrouwen en arbeiders, en de
onderdrukking in de Nederlandse koloniën. Hij roept op autoriteiten te wantrouwen en propageert de vrije studie.
En hij spreekt over literatuur en filosofie. Zijn voordrachten roepen weerstand
op en wekken bewondering. Maar hoe
dan ook maken ze een diepe indruk.
“Wij zaten onder een waterval van
woorden en denkbeelden, nu eens spattend in fijne droppelen, dan weer neerdonderend in breede stromen, waarin
zich onophoudelijk het meest fantastisch kleurgemengel spiegelde”, aldus
de criticus van de Nijmeegsche Nieuwsbode.


H o o f d e n va n L e ba k

Multatuli’s beroemdste toespraak is te
vinden in de Max Havelaar: de rede tot
de hoofden van Lebak. Hierin beschrijft
de ambtenaar Havelaar – gestationeerd
in Nederlands-Indië – het onrecht dat

de arme Javanen in Lebak ondergaan.
Hij doet dat zó meeslepend dat het na
150 jaar nog steeds velen aangrijpt.
Multatuli verleidt zijn luisteraars (de
hoofden van Lebak) – en dus ook zijn
lezers – met slimme en bescheiden vleierij: “Ik weet dat er onder ulieden zijn,
die uitsteken in kennis en in braafheid
van hart: ik hoop mijn kennis door de
uwe te vermeerderen, want zij is niet zo
groot als ik wenste.” Met scherpe argumenten en adembenemende beeldspraak vervolgt hij zijn verhaal. Hij legt
contact met zijn publiek, en maakt na
het ontwapenende begin duidelijk dat
hij op de hoogte is van het onrecht tegen de inlandse arbeiders. Hij roept het
beeld op van wat het nageslacht zal
zeggen over de manier waarop de hoofden hun verantwoordelijkheden hebben
gebruikt of misbruikt, en biedt aan om
samen een einde te maken aan het stelen van buffels van de armen en andere
uitbuitingspraktijken.
Havelaars timing en stem – zijn presentatie – passen precies bij de ontwikkeling van zijn verhaal, aldus Stern, een
van de vertellers in de roman. Zijn retorische technieken vormen een staalkaart
van stijlfiguren, waarmee hij, wederom
volgens Stern, aan “bekende zaken een
nieuwe kleur geeft”, zoals beeldspraak,
personificatie, tegenstelling, parallellie,
en (retorische) vragen. Twee voorbeelden:

- Ik ben hier gezonden om uw vriend
te zijn, uw oudere broeder. Zoudt u
uw jongere broer niet waarschuwen,
als u een tijger zag op zijn weg?
- Ik vraag u, hoofden van Banten
Kidul, waarom zijn er zo velen die
weggingen, om niet te worden begraven waar ze zijn geboren? Waarom
vraagt de boom waar de man is die
hij als kind zag spelen aan zijn voet?


Spreken  vo lg en s  Mu ltat u l i

Van maar twee van Multatuli’s 140 voordrachten is de tekst beschikbaar; de rest
deed hij uit zijn hoofd, soms aan de
hand van een briefje met wat trefwoorden. Het is dus lastig om uit zijn werk
praktische aanwijzingen voor het houden van toespraken te halen – vooral
ook omdat Multatuli niet iemand was
die anderen graag raad gaf. Toch zijn er
uit zijn werk (bijvoorbeeld uit zijn befaamde bundels Ideën) en uit de reacties
op zijn voordrachten een aantal boeiende tips en observaties te destilleren.
Hieronder een greep.
Werk hard
Volgens Multatuli moet je behoorlijk
diep gaan om tot de kern van de zaak –
Multatuli zou zeggen: ‘de waarheid’ – te
komen: “Een redenaar moet gearbeid
hebben. Het opvangen, schiften, regelen
en verwerken van de indrukken die ’t
leven hem aanbood, was hem ’n nooit
afgedane taak. Hij is vermoeid van ’t eindeloos zoeken naar verband tussen oorzaak en gevolg.” Sprekers moeten niet
bezwijken voor de druk om toch vooral
politiek correcte dingen te zeggen. “Het
komt mij voor, dat eenvoudige oprechtheid, zonder streven naar diplomatieke
voorzichtigheid, de voorkeur verdient.”
Durf te improviseren
Multatuli kon als geen ander improviseren. Hij sprak uren uit het hoofd. Toch
is dit niet iets wat beginnende sprekers
aangeraden kan worden. Als Multatuli
zegt een uur aan een voordracht te hebben voorbereid, dan is dat eigenlijk “één
uur en dertig jaren!”, zoals een vriend
van hem opmerkt.
Citeer niet te veel
Probeer zo veel mogelijk zelf je stof te
verzinnen: “Wie te arm is zich ’n eigen
equipage aan te schaffen, mag mijnenthalve met geleende paarden rijden – ik
ging liever te voet.” Maak liever gebruik
van eigen ervaringen en inzichten.
Gebruik doorleefde beelden
Tot Multatuli’s sterkste gereedschappen
behoort het gebruik van beeldspraak om

beweringen aanschouwelijk te maken.
In de Max Havelaar schrijft hij over de
beeldspraak van zijn hoofdpersoon: “Zijn
beelden, die altijd genomen waren uit
het leven dat hem omringde, waren voor
hem werkelijk hulpmiddelen tot begrijpelijk maken van wat hij bedoelde, en
niet, zoals vaak geschiedt, lastige aanhangsels die de zinsneden der redenaars
bezwaren, zonder enige duidelijkheid
toe te voegen aan ’t begrip van de zaak
die men voorgeeft toe te lichten.”
Humor geeft lucht
Met humor geef je je toespraak de soms
broodnodige lucht. Multatuli schrijft aan
zijn eerste vrouw Tine over humor in de
Max Havelaar: “Ik geloof waarachtig dat
er veel geest in is. Het is vrolijk, koddig,
men zal hoop ik lachen, en dan stuit
men opeens op een passage die zeer ernstig is. Ik kan het niet beter vergelijken
dan dat ik het publiek iets zeer scherps
ingeef in een lekker omhulsel.”
Humor bestaat in vele smaken: van
scherts en parodie tot ironie en sarcasme. Je kunt via woordspelingen of nieuwe woorden je publiek aan het lachen
maken of schokken. Multatuli heeft ooit

zijn naam staan, zoals “De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme” en “De
parelduiker vreest de modder niet.” Een
heel beroemde is: “Van de maan af gezien zijn we allen even groot.”


Ko e f n o e n

Het werk van Multatuli blijkt dus vol te
staan met tips voor de hedendaagse
spreker. Maar ook is erin te vinden hoe
het níét moet. Als een vroege voorganger
van Koefnoen imiteert en parodieert hij
de “prekers, babbelaars, redevoeringhouders, spreek- praat- redeneer- vertoog- pleit- verhandelkranen”. Vooral
de liberale staatsman Thorbecke en zijn
collega-politici moeten het ontgelden,
bijvoorbeeld in een sarcastisch vlugschrift tegen het door de liberalen gepropageerde systeem van ‘vrije arbeid’:
Het goede, mijne heren! Bij ons in de
Achterhoek – het zij gezegd zonder de
minste blaam te willen werpen op andere hoeken – bij ons leven wij voor
’t goede. De voorgestelde wet is door
al mijn Kiezers, wat de strekking aangaat, met genoegen vernomen. En
ikzelf zoude daarmede instemmen,

“Ik kan het niet beter vergelijken dan
dat ik het publiek iets zeer scherps ingeef
in een lekker omhulsel.”
de lachwekkende en enigszins pijnlijke
uitdrukking kinderen houden bedacht:
sommige mensen houden kinderen zoals
ze vogels houden.
Gebruik parabels
Multatuli mag zijn lezingen graag met
een of twee parabels beginnen. Hij geeft
de boodschap via de omweg van een vertelling, waardoor de lezer de door hem
gevonden waarheid in het verhaaltje ervaart als zelf gevonden. Zijn parabels
over Saïdjah en Adinda, en over Thugater, het meisje dat zó goed kon melken
dat haar broers niet wilden dat ze zou
gaan leren, zijn beroemd geworden.
Denk aan de soundbites
Soundbites zijn ideeën in een korte vorm
die luisteraars na afloop het best kunnen
reproduceren, een soort slogans. Het is
de kunst om het kernpunt van het verhaal samen te vatten in zo’n pakkende
zin. Als die zin in het slot wordt herhaald, blijft hij beter hangen bij het publiek. Multatuli heeft een groot aantal
van zulke gevleugelde uitdrukkingen op

wanneer ik niet de eer had (hier moet
de spreker buigen naar de rechterzij,
en naar de linkerzij, en naar ’t midden) wanneer ik niet, zoals ik de eer
had te zeggen lid te zijn van deze Kamer, welker leden ik allen persoonlijk
de meeste achting toedraag. De zaak
is deze, mijne heren! Wat zegt de wet
die ons wordt voorgelegd door de tegenwoordige minister, wie ik persoonlijk de meeste achting toedraag. Die

zegt: ‘gehoord enz.’

Max Havelaar
Academie
De Max Havelaar Academie is een werk
groep van het Multatuli Genootschap
die activiteiten voor scholieren en stu
denten organiseert over het werk van
Multatuli en fair trade.
In november verschijnt bij uitgeverij
Nieuw Amsterdam/nrc boeken Spreken
als Max Havelaar. Hoe houd je een vlammende toespraak, van Jaap de Jong.
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‘De smalle nevelige
wolkenbank’
Moet je bijvoeglijke naamwoorden schrappen?
Een bekend schrijfadvies is: gebruik niet te veel
bijvoeglijke naamwoorden, want ze hebben vaak
iets krachteloos en gaan dan irriteren. Is dit altijd
een goed advies? Wanneer wel en wanneer niet?
Illustratie: Frank Dam

Frank Jansen

T

oen het gesprek met de beroemde journalist niet zo wilde vlotten, vroeg de interviewer maar
wat zijn favoriete taaltip was. De beroemde journalist zuchtte, trok zijn
wenkbrauwen op, zuchtte nog een keer
en perste er toen uit: schrap je bijvoeglijke naamwoorden!
Het heeft voor een schrijver wel iets
stoers om in eigen vlees te snijden, en
met die bijvoeglijke naamwoorden kan
dat pijnloos. Recensent Toef Jaeger gebruikt de tip dan ook als criterium voor
kwaliteit:
In het 772 bladzijden tellende boek
staan er gemiddeld 22 bijvoeglijke
naamwoorden op één bladzijde, dat
komt neer op grofweg 16.984 in totaal. Dat gaat snel met zinnen als:
“De zon stond nog laag aan de oostelijke hemel, maar een hoogrode
strook lucht die aan de randen tot
paars vervaagde, kondigde de komende dag aan. Een zweem van roze
lichtte de smalle nevelige bank laaghangende wolken aan de westelijke
horizon op, een weerkaatsing van
de achterkant van de stralende zonsopgang.”
(NRC Handelsblad, 5 mei 2011)

Verder lezen is niet nodig. U weet genoeg: die schrijver kan er niets van.
Daarom laat ik haar naam maar weg.
Maar is het schrapadvies wel juist?
Het is heel goed mogelijk dat journalisten en literatoren elkaar gewoon zomaar napraten, zonder goed na te denken over wat ze eigenlijk zeggen. En los
daarvan is er op voorhand een reden
om een dergelijk kras advies te wantrouwen: we moeten niet proberen wijzer te willen wezen dan de taal zelf. Als
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een woordsoort in een taal bestaat, dan
heeft die per definitie nut.
Wie op zoek gaat naar een degelijker
fundament voor het schrapadvies dan
bijvoorbeeld ‘bijvoeglijke naamwoorden
zijn vaak stereotiep en dus krachteloos’,
kan dat op twee manieren proberen te
vinden: door stil te staan bij de functie
van bijvoeglijke naamwoorden en door
na te gaan hoe de taalgebruikers zelf
oordelen over teksten met en zonder
bijvoeglijke naamwoorden.


U it b r e i d e n d e n b epe r k e n d

Alle woordsoorten hebben zo hun specifieke functie. Zelfstandige naamwoorden zijn vooral geschikt om dingen te
benoemen en werkwoorden om gebeurtenissen te beschrijven. Een tafel benoem je met het woord tafel; wat ermee
gebeurt met bijvoorbeeld het werkwoord dekken. De specialiteit van bijvoeglijke naamwoorden is het toekennen van eigenschappen. Dat kan op
twee manieren. We kunnen de eigenschap van een zelfstandig naamwoord
noemen door er een bijvoeglijk naamwoord direct voor te zetten, bijvoorbeeld: ‘De hoge Eiffeltoren maakte indruk op de toeristen.’ Dat hoge voor
Eiffeltoren heet een ‘attributief gebruikt
bijvoeglijk naamwoord’.
We kunnen ook beweren dat die toren de eigenschap ‘hoog’ heeft, in een
zin als ‘De Eiffeltoren is hoog’; we spreken dan van ‘predicatief gebruik’. Het
schrapadvies is beslist niet bedoeld voor
deze laatstgenoemde categorie, want

dan zou er geen zinnige zin overblijven:
‘De Eiffeltoren is.’
Maar ook als we ons beperken tot de
attributieve bijvoeglijke naamwoorden
brengt het advies ons in moeilijkheden.
Herinnert u zich het onderscheid tussen
de ‘uitbreidende’ en de ‘beperkende’ bijvoeglijke bijzin? De uitbreidende voegt
alleen extra informatie toe, bijvoorbeeld
‘De dom, die uit de Middeleeuwen
stamt, torent boven Utrecht uit.’ De beperkende bijzin verschaft informatie die
je echt nodig hebt om het zelfstandig
naamwoord te begrijpen: ‘Op een dom
die uit de Middeleeuwen stamt, moet je
zuinig zijn.’ Het onderscheid tussen uitbreidend en beperkend geldt ook voor
bijvoeglijke naamwoorden. In het volgende voorbeeld is rode uitbreidend; van
de appel wordt een extra kenmerk gegeven, namelijk dat hij rood was: ‘Sneeuwwitje zette haar tanden in de rode appel.’
Maar als we zeggen: ‘Sneeuwwitje koos
de rode appel uit de mand’, is rode beperkend gebruikt. De bewering gaat alleen over de rode appel.
Hoe graag je ook wilt schrappen, van
de beperkende bijvoeglijke naamwoorden kun je beter afblijven.


Oordeel

Het advies moet nog verder ingeperkt
worden. Omdat er in de werkelijkheid
verschillende soorten eigenschappen bestaan, zijn er ook verschillende soorten
bijvoeglijke naamwoorden. Een attributief bijvoeglijk naamwoord kan slaan op
een kenmerk dat een ding heeft, bijvoor-

beeld het materiaal waarvan het gemaakt is (ijzeren) of de vorm (eenlettergrepig). Zulke informatieve bijvoeglijke
naamwoorden kun je beter niet schrappen, op straffe van verlies van essentiële
informatie. Daartegenover staan bijvoeglijke naamwoorden die een eigenschap beschrijven die het ding in de
ogen van de spreker of schrijver heeft,
zoals in ‘De magnifieke Eiffeltoren trok
de aandacht.’ Dan drukt het bijvoeglijk
naamwoord een oordeel uit.
Het kan heel opportuun zijn om dergelijke evaluerende bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken. Een spreker kan
op deze manier bijvoorbeeld laten zien
dat hij enthousiast is. Maar het is wel
een beetje riskant. Het volgende citaat
gaat over een film die Jeroen Krabbé
zelf geregisseerd had:
Krabbé heeft inmiddels in alle quasiinformatieve programma’s niet alleen
uitgelegd dát, maar ook waaróm die
film zo ontzettend fantastisch-huiveringwekkend-aangrijpend-verbijsterend-adembenemend-dramatisch is.
(de Volkskrant, 2 april 1998)

De auteur maakt van de stapel bijvoeglijke naamwoorden handig gebruik om
zonder het expliciet te zeggen Krabbé
weg te zetten als een opportunistische
kletsmajoor.
Nu accepteert men van gasten in
praatprogramma’s meer opgeschroefd
enthousiasme dan van schrijvers van
literaire of beschouwende teksten. Vandaar dat evaluatieve bijvoeglijke naamwoorden op papier helemaal snel gaan
irriteren. De lezer wil liever niet dat de
schrijver tussen hem en het besprokene
in gaat staan. Hij maakt liever zelf uit of
die Eiffeltoren magnifiek is en de film
fantastisch. In de volgende passage
geeft de filosofe Nussbaum met indrukwekkend en belangrijke een staaltje denken voor de lezer weg:

de lezer dringt. Dat doet afbreuk aan de
directheid van de literaire ervaring.


(…) de moderne staat, en die in zijn
De religie van de mens (1930) betoogt
dat de mensheid alleen maar vooruitgang kan boeken door een meeromvattend medeleven en inlevingsvermogen te ontwikkelen, en dat een
dergelijke capaciteit slechts wordt
ontwikkeld door onderwijs waarin
groot belang wordt gehecht aan leren
over andere landen en culturen, de
kunsten en socratische zelfkritiek.
(Niet voor de winst, blz. 97-98)

De schaalbare bijvoeglijke naamwoorden
meeromvattend en groot dragen bij aan
de twijfelachtige indruk die de passage

Wie in een reisfolder woorden als ‘adembenemend’ las, kreeg meer zin in vakantie.

Tagore was ook een indrukwekkend
filosoof, wiens boek Nationalism
(1907) een belangrijke bijdrage
vormt tot het denken over (…)
Dit citaat komt uit Nussbaums pleidooi
voor een ander type onderwijs; het argument kracht bijzetten door een filosoof aan te halen en die “indrukwekkend” te noemen, is wat makkelijk. En
dat “belangrijke” is hier nogal vaag en
futloos. In een roman of een verhaal
komt daar nog bij dat de schrijver door
een evaluatief bijvoeglijk naamwoord te
gebruiken het verhaal binnendringt en
zich als het ware tussen het verhaal en

Sch a a l ba a r

Het advies om bijvoeglijke naamwoorden te schrappen zou dus betrekking
moeten hebben op evaluerende attributieve bijvoeglijke naamwoorden. Maar er
is nog een derde categorie bijvoeglijke
naamwoorden, die tussen de informerende en de evaluerende in staat, en
dat zijn de zogeheten schaalbare: groot,
klein en vol bijvoorbeeld. Ze lijken op de
evaluatieve omdat ze geen vaste eigenschap van het zelfstandig naamwoord
noemen. Aan de andere kant drukken
ze geen persoonlijke waardering van de
spreker uit maar de afstand tot een bepaalde norm. De hoge toren drukt uit dat
de toren hoger is dan wat je normaal
van een toren verwacht. Schaalbare bijvoeglijke naamwoorden zijn een beetje
lastig te begrijpen door het impliciete
beroep dat ze doen op het vergelijken
met een categorie. Precies die eigenschap maakt ze aantrekkelijk voor schrijvers die de lezer willen manipuleren. Ze
lijken wel objectief maar zijn het niet.
Een voorbeeld ontleen ik aan de wijze
waarop Nussbaum haar betoog vervolgt.

door verschillende tekstlinguïsten door
middel van experimenten onderzocht.
De Nijmeegse onderzoeker Hoeken liet
studenten een reisfolder beoordelen. De
ene groep kreeg een versie met informatieve bijvoeglijke naamwoorden (bijvoorbeeld eeuwenoud), de andere groep een
versie met evaluatieve (bijvoorbeeld
charmant). Hoeken onderscheidde twee
soorten lezers: grondige en meer oppervlakkige. Wat bleek? De grondige lezers
gaven de tekst met informatieve bijvoeglijke naamwoorden een hogere waardering dan die met evaluatieve bijvoeglijke
naamwoorden, de oppervlakkige lezers
vonden beide teksten even goed.
Hebben we nu voldoende bewijs om
in teksten die grondig gelezen moeten
worden de evaluerende bijvoeglijke
naamwoorden te schrappen? Nee. Toen
de Utrechtse onderzoeker Pander Maat
het experiment van Hoeken op een iets
andere manier herhaalde, bleek de zaak
net even anders te liggen. Pander Maat
maakte ook twee versies van een reisfolder: een waarin alleen informatieve bijvoeglijke naamwoorden gebruikt werden, zoals in “een vulkanisch eiland”, en
een met zowel informerende als evaluerende, zoals in “een adembenemend vulkanisch eiland”. Pander Maats proefpersonen bleken de tekst met informatieve
én evaluerende bijvoeglijke naamwoorden niet alleen aantrekkelijker en informatiever te vinden dan die met alleen
informatieve, maar ze kregen naar aanleiding van de tekst ook meer zin in vakantie. Opmerkelijk was verder dat de
evaluerende bijvoeglijke naamwoorden
attractief waren voor oppervlakkige én
grondige lezers.
De twee onderzoeken lijken elkaar tegen te spreken. Wie zich baseert op Hoeken, zal misschien de neiging hebben
evaluatieve bijvoeglijke naamwoorden te
schrappen, wie uitgaat van Pander Maat
zal ze juist toevoegen. In elk geval is

maakt. Deze bijvoeglijke naamwoorden
laden de verdenking op zich de lezer
met oneigenlijke middelen tot zijn standpunt over te willen halen. Schaalbare
bijvoeglijke naamwoorden lenen zich
dus eveneens voor schrappen.


De lezer

Je zou dus zeggen dat lezers negatief
reageren op sommige soorten bijvoeglijke naamwoorden. Is dat ook zo? Dat is

duidelijk dat beide onderzoeken geen
onversneden ondersteuning bieden voor
de stelling dat evaluatieve bijvoeglijke
naamwoorden maar beter vermeden
kunnen worden. En het vermoeden is
gewettigd dat als lezers openlijk evaluatieve bijvoeglijke naamwoorden niet per
definitie irritant vinden, ze waarschijnlijk nóg veel minder last hebben van
meer verhuld subjectieve bijvoeglijke
naamwoorden, zoals de schaalbare. 
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Taaltest
Taaladviesdienst

Zelf een dictee houden
Taaladviesdienst Onze Taal

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

cappucijner
capucijner
kapucijner
forenzentaks
forensentax
forenzentax
kangaroetje
kangeroetje
kangoeroetje
macro-economie
makro-economie
makro economie
Oudnederlandse woorden
Oud-Nederlandse woorden
oud Nederlandse woorden

B. Vergroot uw woordenschat
1. eigenstandig
a. eigenwijs
b. inheems
c. zelfstandig
2. obscuur
a. duister
b. dwangmatig
c. onzedelijk
3. onduleren
a. een eisprong hebben
b. golven
c. vaccineren
4. vermiljoen
a. helderrood
b. kwikachtige stof
c. potjandorie

C. Zoek de fouten
1. De ongelofelijk goede Bordeaux waar
de touristen in de Bordeauxse vino
theek aan nipten, verbluftte hun
enorm.
2. Maar ook het magnifieke grand
cru’tje met de roqfort kon hun goed
keuring weldragen.

D. Extra
Wat is er aan de hand als je een oostenrijker hebt?
a. Dan heb je een kater.
b. Dan heb je een voordeeltje.
c. Dan staat je gulp open.

De antwoorden vindt u op bladzijde 323

van dit nummer.

W

ilt u met collega’s, vrienden of familie een dictee organiseren en bent u op zoek naar
een vermakelijke en uitdagende tekst? De Taaladviesdienst biedt dictees als kant-enklaarpakket aan – in de officiële spelling, of naar wens in de witte spelling.

• Eetdictee: van verantwoorde tussendoortjes tot schranzen bij de Mac.
Niveau: toegankelijk.

• Woondictee: over de woningmarkt, verkoopstrategieën en interieurstyling.
Niveau: toegankelijk.

• Werkdictee: over het nomadische bestaan van de 21ste-eeuwse werknemer.
Niveau: uitdagend.

• Erotisch dictee: over de diepte- en hoogtepunten van onze seksuele cultuur.
Niveau: pittig (ongeveer als het 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 € 95,–. U krijgt de tekst, uitleg bij alle moeilijke woorden,
voorleesinstructies en spelregels digitaal toegestuurd. Tegen een meerprijs ontvangt u de
teksten op papier of komt een taaladviseur het dictee voorlezen en toelichten.
Stuur de Taaladviesdienst een e-mail (taaladvies@onzetaal.nl) of bel: 070 - 356 12 20.

Meer informatie vindt u ook op www.onzetaal.nl/dictee.				

Taalpuzzel

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

D

eze maand een woordsudoku met een diagram van tien bij tien vakjes.
Elke rij, elke kolom en elk
zwartomrand blok van twee
bij vijf velden moet zodanig
worden ingevuld dat er tien
verschillende letters in staan:
A, B, D, E, F, H, L, R, S en T.
Ook de gekleurde ovalen en
diagonaal moeten aan die eis
voldoen. In het onderste
ovaal ontstaat uiteindelijk,
met de klok mee, een goed
tienletterwoord; de beginlet
ter zult u zelf moeten zoeken.
De letters in de vakjes F1 tot
en met F4 dienen als contro
lewoord.
Wilt u meedingen naar
de maandprijs, mail dan
het tienletterwoord én het
controlewoord naar puzzel@
onzetaal.nl, of stuur de oplossing naar Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag (o.v.v.
‘Taalpuzzel’). Uiterste inzend

datum: 10 november.
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H

D
F

E
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H
© 2012 www.sudoku-variations.com

Deze woordsudoku is gemaakt door Folkert van der Meulen
Bosma. Op zijn website www.sudoku-variations.com zijn tal
van sudokuvariaties te vinden.
De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie spellen, t.w.v.
€ 67,–) dat beschikbaar is gesteld door spellenfabrikant
Goliath. De winnaar van de puzzel uit het oktobernummer is
Karin van Etten uit Delfgauw. De oplossing was quizmaster.
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Guus Middag

Zong

Waarom zingt Eva de Roovere “Jij is lastig” en

Guus

“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.

H

et was in het vroege najaar
van 1975 toen het gebeurde. Ik
was zestien jaar, ik woonde in
het oosten van het land, de helft van
mijn familie was boer, en ik luisterde
naar de radio. Ik heette ook toen al
Guus. Op de radio werd de nieuwe single gepresenteerd van Alexander Curly.
Curly kende ik nog van het lied ‘I’ll
Never Drink Again’ uit 1972. Maar Curly,
de artiestennaam van Harm Douwe
Breemer, wilde het nu, een paar jaar
later, heel anders gaan doen. Hij had
bedacht dat hij in zijn moerstaal moest
gaan zingen. Zijn nieuwe liedje ging
over een boerenzoon. De boerenzoon
sprak boers. En de boerenzoon heette
Guus. Of eigenlijk niet Guus, maar
Guus op zijn boers – dus niet met een g
als eerste klank, maar met een norse
luchtstoot, een klankloze blaf, een soort
hoest, die al bijna in de buurt van de h
kwam: Huus. En wat moest Huus doen?
Huus moest naar huis toe komen.
“Huus, kom naar huus.”


Mek kerend e scha pe n

Ik hoorde het en ik was er helemaal niet
gerust op. Ik dacht: dit gaat langer duren dan vandaag. Hier kom ik, en alle
Guzen met mij, nooit meer vanaf. Vanaf
nu gaan alle mensen als ze mijn naam
horen vanzelf “Guus, kom naar huus”
roepen. En meteen daarachteraan:
“Want de koei’n staan op spring’n, / de
varkens mott’n vreet’n en het hooi mot
van het land.” Alles in een plomp deurzakkersritme, en alles met een namaakboerenaccent, met ingeslikte n’en en
afgeknepen ae-klanken, want net als
Alexander Curly denken veel mensen
dat boeren altijd praten als mekkerende
schapen met een blaetende ae. “Guus,
kom naar huus, want daer beur’n raere
ding’n, / dit kan toch zo niet doorgaen,
Guus, wat is er aan de hand?”
Waarom was Guus niet gewoon in
zijn huus? Dat wordt in de vier coupletten van het lied omstandig uitgelegd.
Kort gezegd komt het erop neer dat
Guus onlangs zijn trekker total loss
heeft gereden. “Nou kan een boer niet
zonder trekker, dus een nieuwe mos er
kommen”, zo vertelt Curly ons, met veel
kennis van zaken. “De schoenendoos
werd omgekeerd, het kapitaal geteld.”

Zanger
Alexander Curly.

Zoals bekend hebben domme boeren
geen nieuwerwetse bankrekeningen. Zij
stoppen alles nog gewoon in een oude
sok, haverzak of schoenendoos. “En op
zaterdag het Guus de buus naar Rotterdam genommen, / en in zien binnenzak
had Guus een flinken boerentiet met
geld.”
Ik zeg het er voor de zekerheid maar
even bij: Curly spreekt hier een geheel
eigen fantasiemengboerentaaltje. Geen
enkele boer zegt ‘buus’ als hij ‘bus’ bedoelt, maar het klinkt wel goed, zeker
als dat woord buus in de buurt van Guus
en huus staat. Niemand weet precies
wat een “boerentiet” is, maar ook dat
woord klinkt lekker agrarisch, en we
zien de tiet ook helemaal voor ons als
we ons Guus in de buus voorstellen, op
weg naar Rotterdam, met op linkerborsthoogte een dikke portefeuille in
zijn binnenzak. Er is geen enkel platteland in Nederland te vinden waar een
boer tegelijk ‘huus’ (voor ‘huis’), ‘buus’
(voor ‘bus’), ‘mos’ (voor ‘moest’) en ‘genommen’ (voor ‘genomen’) zegt, en dan
ook nog eens ‘heit’ als hij zijn vader bedoelt. Maar bij elkaar zal het voor de
gemiddelde niet-boer een authentiek
plattelandse indruk maken.


V e r lo k ki n g e n

Overigens is er geen enkele boer in Nederland die voor de aankoop van een
nieuwe trekker naar het drukke centrum
van Rotterdam zal afreizen. En ook is er
in Nederland geen enkele boer die er
zelfs maar over zou piekeren om de bus

te nemen. Maar voor het verhaal komt
het wel goed uit. Alexander Curly wil
ons doen geloven dat Guus bij zijn bezoek aan Rotterdam voor het eerst in
contact komt met de verlokkingen van
de grote stad: cafés, drank, seksclubs.
“Blote billen, naakte wieven, Guus die
kon het niet geloven.” Het zijn zaken
waarvoor zijn vader en de pastoor hem
vroeger al hadden gewaarschuwd. “Al
die wijven uut de steden / leven daar in
zonde en die gaan nooit naar de kerk.”
Maar nu krijgt het lied een dramatische
wending. Tegen zoveel aanlokkelijks
blijkt onze Guus niet bestand. Hij krijgt
de smaak helemaal te pakken. Hij koopt
geen grote trekker, maar “een snelle
amerikaan”, en daarmee scheurt hij nu
elke dag naar Rotterdam om daar de
bloemetjes buiten te zetten. Hij heeft
alleen nog oog voor “de wilde wijven,
maar zien koeien laat-ie staen.”
Zo eindigt deze ballade van de gevallen boerenzoon. Zijn buren in het dorp
zien het allemaal gebeuren en snappen
er nog steeds niets van. Ze kunnen niet
anders dan proberen de verloren zoon
terug te roepen uit de verdorvenheid.
En dus zingen ze nog maar weer eens
dat ellendige refrein waarvan ik op die
vroege najaarsdag in 1975 al vermoedde
dat het nooit meer uit het collectieve
geheugen zou verdwijnen. Waarom die
jongen niet gewoon Tom genoemd?
‘Tom, kom weerom.’ Of Pier, ook een
heel mooie naam. ‘Pier, kom weer hier.’
Of Jan. ‘Jan, hier op an.’ Alles beter dan

Guus.
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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:
George Lakoff en zijn Metaphors We
Live By (1980).

Marc van Oostendorp

De beeldspraak van George Lakoff
Iconen van de taalkunde [5]

G

eorge Lakoff is in de aanloop
naar de Amerikaanse verkiezingen een drukbezet man. Hij
wordt veel gevraagd om debatten te
analyseren, voor de media en voor
bijeenkomsten van zijn eigen politieke
partij, de Democraten. “We waren vier
jaar geleden heel blij met Obama”, zegt
hij. “Eindelijk weer een Democraat die
uit zijn woorden kan komen. Maar de
Republikeinen zijn nog steeds ijzersterk
in het naar zich toe trekken van het
debat.”
In de tijd van Reagan en Bush constateerde Lakoff dat de Republikeinen “de
taal hadden gekaapt”, zoals hij nu zegt.
Als voorbeeld noemt hij de uitdrukking
tax relief (‘verlichting van de belastingdruk’). “George W. Bush gebruikte die
term vanaf de dag dat hij aan de macht
kwam. Het woord suggereert dat belasting een last is op de schouders van de
burgers. In het hoofd van de lezer komt
een vertrouwd beeld op: dat van het
onschuldige slachtoffer dat door een
externe oorzaak moet lijden. Dan komt
er een held die de pijn verlicht.”
“Wanneer er een Democratische politicus in een tv-programma verscheen,
werd hem gevraagd wat hij tegen zulke
‘verlichting’ had. Zo’n vraag is onmogelijk te beantwoorden. Alles wat je zegt,
vergroot het beeld van belasting als
last.” Lakoff stelde voor dat Democraten
het debat moesten proberen om te vormen met hun eigen beelden. “Voor ons
is belasting geen last, maar een bijdrage
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aan de samenleving. We zouden daarom
kunnen spreken van ‘gemeenschapscontributie’ (‘community contribution’).”


T r eu r n i s i s b e n e d e n

Het idee dat beeldspraak onze gedachten kan bepalen, is de praktische toepassing van een gedachtengang die
Lakoff sinds de vroege jaren tachtig
ontwikkeld heeft. In 1980 verscheen
het boek Metaphors We Live By (in 1999
vertaald als Leven in metaforen), dat hij
samen met de filosoof Mark Johnson
schreef. Zij stelden dat beeldspraak niet
voorbehouden is aan de hogere letterkunde, maar overal om ons heen is.
“Het is een essentieel onderdeel van de

Ik voel me terneergeslagen. De
moed zonk hem in de schoenen. Ze
leeft weer helemaal op. Nu even een
opbeurend bericht. Ze was opgetogen over het landschap. Kop op. Hij
was in de wolken. Hij zit in de put.
Op dezelfde manier geldt dat bewustzijn ‘boven’ is (‘Ik ben al op’), net als
macht (‘Ik heb macht over haar’) en
slaap en machteloosheid ‘beneden’
(‘Hij viel in slaap’, ‘Zijn macht brokkelt
af.’)
Op deze manier brengen we allerlei
abstracte begrippen, zoals bewustzijn
en gemoedsstemmingen, in verband
met lichamelijke ervaringen. En die

“We kunnen niets begrijpen zonder
het met iets anders te vergelijken.”
taal en van het menselijk denken”, zegt
Lakoff. “We kunnen niets begrijpen zonder het met iets anders te vergelijken.”
In hun boek illustreren Johnson en
Lakoff deze stelling met een groot aantal voorbeelden. Zo laten ze zien dat
we in het dagelijks taalgebruik geluk
associëren met ‘boven’ en treurnis met
‘beneden’:
Zij is in hogere sferen. Het vrolijkt
me altijd op wanneer ik aan haar
denk. Hij is in een opgewekt humeur.

ervaringen zitten ergens heel diep in
onze geest ingebakken: onze verste
voorvaderen maakten al verschil tussen de boven- en de onderkant van
dingen en mensen.
Doordat we in de loop van de tijd
steeds meer beeldspraken zijn gaan
vormen met ‘boven’ en ‘onder’ is er
vanzelf een algemeen model ontstaan:
alles wat boven is, is goed, alles wat
beneden is, is slecht. Zo is een hoge
status ‘boven’ (‘Je beklimt de maatschappelijke ladder’) en emotionaliteit

Illustratie: Matthijs Sluiter

‘beneden’ (‘Jaloezie, daar sta ik boven’).
Gaandeweg is zo een ingewikkelde
knoedel van associaties ontstaan, waardoor ook in nieuwe beelden ‘beneden’
al snel een negatieve associatie heeft.


Nama akg e weer

Alle begrippen zijn uiteindelijk in zo’n
knoedel van associaties ingevlochten.
Lakoff en Johnson zeggen dat je daardoor ook geen enkel begrip puur objectief kunt definiëren. Als voorbeeld
geven ze het woord namaakgeweer.
In een definitie van een geweer kunnen we allerlei eigenschappen opsommen: hoe het ding eruitziet, hoeveel
het weegt, uit hoeveel procent ijzer het
bestaat, enzovoort. Sommige van die
eigenschappen kunnen we ook nader
bepalen: ‘een zwart geweer’ is logischerwijs altijd een soort geweer.
Dat geldt natuurlijk niet als we een
geweer nader bepalen met namaak-:
een ‘namaakgeweer’ is niet een soort
geweer. Toch is niet alles wat geen geweer is ook automatisch een namaakgeweer; over giraffen of potten pindakaas zal niemand snel beweren dat ze
namaakgeweren zijn.
Een namaakgeweer heeft dus wel bepaalde eigenschappen gemeen met een
geweer. Het ziet eruit als een echt geweer en je kunt er zelfs sommige dingen
mee doen die je ook met een echt geweer doet: het in je hand houden en er
iemand mee bedreigen. Andere dingen
kun je met een namaakgeweer niet
doen. Als je ermee kunt schieten is het
geen namaakgeweer meer, en ook niet
wanneer het ooit door iemand gemaakt
is om een echt geweer te zijn, maar nu
kapot is.
Een echt geweer moet dus een bepaald doel hebben en iemand moet er
een bedoeling mee hebben gehad. Het
vaststellen van zo’n bedoeling is subjec-

tief. Je kunt daarom niet objectief begrijpen wat een geweer is.


Appe l b l au w- z e eg ro e n

Lakoff geeft nog een voorbeeld om duidelijk te maken waarom het ‘objectieve
wereldbeeld’ niet klopt. “Stel dat je in je
hoofd voor ieder begrip een duidelijke,
objectieve definitie zou hebben zitten.
Bijvoorbeeld: een vogel is een gevederd
dier dat kan vliegen en fluiten. Hoe zit
dat dan met een pinguïn? Die kan niet
vliegen en niet fluiten.”
Voor de meeste mensen voelt een
pinguïn daarom ook minder aan als een
‘echte’ vogel dan pakweg een lijster.
Lakoff omarmt de door andere taalfilosofen ontwikkelde gedachte dat we in
ons hoofd ‘prototypes’ hebben zitten
voor allerlei begrippen. Wanneer we
een nieuw voorwerp tegenkomen, bezien we hoeveel het op dat prototype
lijkt. Rood is een prototypische kleur –
vraag iemand onmiddellijk een kleur te
noemen, en de meeste mensen zeggen
‘rood’. Appelblauw-zeegroen is dat veel
minder. Een hamer is een prototypisch
stuk gereedschap, een kabelschaar is
dat niet. Vogels, kleuren en stukken
gereedschap zijn geen duidelijk afgebakende categorieën, maar rafelige, deels
subjectieve begrippen.


Nullen en enen

In de ruim dertig jaar sinds het verschijnen van Metaphors We Live By is Lakoff
verdergegaan met het uitwerken van
zijn gedachte dat je met taal nooit een
objectieve waarheid uitdrukt, alleen je
subjectieve visie erop. Hij werd een van
de boegbeelden van een wereldbeeld
dat ‘embodied cognition’ heet: ‘lichamelijk denken’. Niet alleen wordt al ons
denken volgens aanhangers van deze
school bepaald door metaforen die gebaseerd zijn op het lichaam, er is zelfs

George Lakoff
George Lakoff (1941) was een student van de beroemde Amerikaanse taalgeleerde Noam
Chomsky. Samen met enkele generatiegenoten kwam Lakoff aan het eind van de jaren
zestig echter in conflict met Chomsky. Waar de leermeester een taaltheorie voorstond
waarin de vorm van een zin strikt gescheiden wordt bestudeerd van de betekenis ervan,
probeerden Lakoff en zijn collega’s die twee zaken te verbinden.
Sinds 1972 is Lakoff verbonden aan de prestigieuze universiteit van Californië in
Berkeley. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de cognitieve taalweten
schap, die stelt dat de taal alleen kan worden begrepen als een product van de menselijke
geest. Ook is hij politiek actief; hij adviseert in eigen land de Democratische Partij en
daarbuiten onder andere de Socialistische Partij van Spanje over effectieve communicatie
van de eigen ideeën. Behalve Metaphors We Live By (Leven in metaforen) schreef Lakoff nog
enkele andere beroemde boeken, zoals Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind (University of Chicago Press, 1987) en Don’t Think of an Elephant.
Know Your Values and Frame the Debate (Chelsea Green Publishing, 2004).

Leven in metaforen
“De meeste mensen zien de metafoor
als een van de middelen die de dichter
ter beschikking staan, als een manier
om een tekst cachet te geven – iets wat
eerder onder het bijzondere dan onder
het gewone taalgebruik wordt ge
schaard. Bovendien wordt de metafoor
over het algemeen gezien als een ken
merk van de taal alleen, als iets wat
meer met woorden dan met denken of
handelen te maken heeft. Daarom den
ken de meeste mensen dat ze het best
zonder de metafoor kunnen stellen. Wij
zijn daarentegen tot de conclusie geko
men dat de metafoor alomtegenwoor
dig is in het leven van alledag; niet al
leen in de taal, maar ook in de manier
waarop we denken en handelen.”
(Uit: George Lakoff en Mark Johnson.
Leven in metaforen. Nijmegen, SUN, 1999.
Oorspronkelijke titel: Metaphors We Live
By, Chicago/London, The University of
Chicago Press, 1980. Vertaling: Monique
van Dam)

geen denken mogelijk zonder lichaam.
Lakoff schreef een boek waarin hij wilde
aantonen dat zelfs wiskundig denken
niet ‘objectief’ is, maar in het lichaam
verankerd.
Lakoff verzet zich hiermee tegen geleerden die denken dat je al het denken
uiteindelijk in logische formules moet
kunnen vangen. Hij ziet niets in pogingen om computers te bouwen die door
enorme rijen nullen en enen te manipuleren gesprekken kunnen voeren en andere ‘menselijke’ taken kunnen uitvoeren. Onder invloed van de ‘embodied
cognition’-school zijn er nu geleerden
die proberen zulke taken te laten uitvoeren door robots die een lichaam hebben waarmee ze kunnen zien, voelen en
ruiken.
Daarnaast is Lakoff zich dus steeds
meer gaan interesseren voor praktische
toepassingen van zijn theorieën in het
politieke debat. Begin oktober van dit
jaar, als net het eerste presidentiële
debat tussen Barack Obama en Mitt
Romney heeft plaatsgevonden, kan
Lakoff zijn teleurstelling over ‘zijn’
kandidaat moeilijk verbergen: “Obama
schond alle wetten van het debat. Jij
moet bepalen waar het debat over gaat.
Je moet laten zien waar je voor staat,
enthousiast en vriendelijk zijn, duidelijk
en eenvoudig praten en laten zien wie
je bent. Obama gelooft de juiste dingen.
Om te winnen, hoeft hij alleen maar te

zeggen wat hij gelooft.”
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Aanbiedingen voor lezers
Het Witte Boekje

E

ind 2011 ver
scheen de her
ziene editie van het
Witte Boekje. Deze
spellinggids van
Onze Taal geeft een
uitgebreide be
schrijving van de
wittespellingregels,
plus tienduizenden
lastig te spellen woorden en namen. In de
nieuwe editie zijn de regels uitgebreider en
duidelijker geformuleerd (maar niet gewij
zigd), en er zijn enige duizenden woorden
toegevoegd, van EHEC-bacterie tot iPad-app.

Toegestuurd voor e 24,99
Het Witte Boekje is een uitgave van Unieboek |
Het Spectrum (gebonden, 772 blz.). Prijs:
€ 24,99. België: € 27,99. Bestelcode: Witte
boekje.

Taalagenda 2013

D

e Taalagenda
2013, een
fraaie bureauagenda in ring
band, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze
Taal van het Neder
lands heeft. Een
heel jaar lang kunt u genieten van boeiende
en onverwachte weetjes over woorden en
uitdrukkingen, profiteren van nuttige tips
en taaladviezen, en uw taalgevoel trainen
met puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt
natuurlijk óók nog uw dagelijkse en weke
lijkse afspraken in de agenda bijhouden.

Toegestuurd voor e 12,95
Taalagenda 2013 is verschenen bij Bekking &
Blitz. Prijs: € 12,95. België: € 18,95. Bestelcode: Taalagenda.

B

ehaspelen,
onk, vek:
jarenlang
stond NRC
Handelsbladessayist en
-columnist
Guus Middag
in Onze Taal
stil bij derge
lijke fascinerende, uit gedichten afkomstige
woorden. De verhalen achter al die woor
den beschreef hij op een puntige, precieze
en geestige manier. De vijftig beste afleve
ringen uit dit fameuze ‘Woordenboek van
de poëzie’, zoals de serie in Onze Taal heet
te, zijn bijeengebracht in het Rarewoordenboek. Dit boek is een must voor iedereen
die niet alleen over taal wil lezen, maar
tegelijk van taal wil genieten. Met schitte
rende typografische kleurenillustraties.

Toegestuurd voor e 19,90

Taal-top-100

D

e Taaladvies
dienst van
het Genootschap
Onze Taal geeft
dagelijks ant
woord op zeer
uiteenlopende
vragen over het
Nederlands. De
honderd meest
voorkomende
kwesties zijn ge
bundeld in Taal-top-100. Alle belangrijke
onderwerpen op het gebied van spelling,
grammatica, woordkeuze en leestekens
komen daarin aan bod. Verder geeft het
boek correspondentietips en bevat het een
paar handige lijsten, bijvoorbeeld met oude
naamvallen (te allen tijde) en werkwoorden
waar hen of hun bij hoort.

Liedjes Drs. P

D

rs. P (inmid
dels 93), in de
jaren tachtig me
dewerker van Onze
Taal en in 2009
winnaar van de
Groenman-taal
prijs, maakt al zijn
hele leven muziek.
Zijn ‘verzamelde
liederen’ zijn nu
bijeengebracht op acht cd’s, die worden
verkocht in een als boek vermomde pracht
uitgave – getiteld Compilé complé – met
daarin ook 34 bladzijden tekst en foto’s. Er
staan in totaal 180 liedjes op de cd’s, waar
onder natuurlijk klassiekers als ‘De veer
pont’, ‘Het trapportaal’, ‘De meisjes van de
suikerwerkfabriek’ en ‘Dodenrit’.

Toegestuurd voor e 15,95

Toegestuurd voor e 39,95

Taal-top-100 is een uitgave van Sdu Uitgevers
(gebonden, 221 blz.). Prijs: € 15,95. België:
€ 19,95. Bestelcode: Top-100.

Compilé complé is een uitgave van Nijgh & Van
Ditmar. Prijs: € 39,95. België: € 46,50. Bestel
code: Drs. P.

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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Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin
van Guus Middag verschenen bij Van Oor
schot (gelijmd, 234 blz.). Prijs: € 19,90.
België: € 23,90. Bestelcode: Rare woorden.

Taalwijzers

I

ntertaal is uit
gever van een
groot aantal
handige ‘taal
wijzers’ – dat
zijn geplastifi
ceerde gevou
wen ‘spiekbla
den’ ter grootte
van drie A4’tjes,
die makkelijk in
een map op te bergen zijn, en die op zeer
compacte wijze in één oogopslag de be
langrijkste regels over spelling, werkwoord
spelling en grammatica geven. Er zijn ook
taalwijzers voor de woordenschat – een
soort woordenboekjes dus eigenlijk. De
wijzers zijn er voor de talen Engels, Frans,
Duits, Nederlands en Spaans. Bij Onze Taal
kunt u ze nu bestellen in setjes van drie (per
taal): een werkwoordenwijzer, een spelling
wijzer en een woordenschatwijzer (het pak
ket Spaans bevat een grammaticawijzer in
plaats van een spellingwijzer).

Drie wijzers voor e 19,50
De taalwijzers zijn een uitgave van Intertaal
(winkelprijs € 7,50 p.st.). Setprijs (3 stuks):
€ 19,50. België: € 23,90. Bestelcodes: Taalwijzers, gevolgd door de taal van uw keuze.

Eerste hulp bij e-onderzoek

W

anneer je op internet
iets zoekt, vind je vaak
niet precies wat je nodig
hebt – en soms juist weer
veel te veel. Door slim te
zoeken, kun je daar verande
ring in brengen. In Slimmer
zoeken op internet legt
Ewoud Sanders uit hoe je met behulp van
zoekmachines doeltreffender kunt zoeken.
Vooralsnog alleen te koop bij Onze Taal. (Zie
ook blz. 126 van het meinummer.)

Toegestuurd voor e 7,95
Slimmer zoeken op internet (ingenaaid, 48 blz.).
Prijs: € 7,95. België: € 9,50. Zolang de voorraad
strekt. Bestelcode: Zoeken.

Hun verloedere me taal

L

ydia Rood verzorgde ja
renlang een gesproken
taalcolumn voor de Wereld
omroep. Daarin gaf ze kort
maar krachtig haar mening
over het moderne Neder
lands en de nieuwste mo
dieuzigheden daarin. De 120
columns waren al verkrijgbaar als e-book,
maar zijn nu ook als papieren boek te koop.
Wie het boek bestelt, krijgt daarbij gratis een
downloadcode voor het e-book én de luister
boekversie.

Toegestuurd voor e 14,95
Hun verloedere me taal is een uitgave van Pixel
Perfect (gelijmd, 128 blz.). Prijs: € 14,95. België:
€ 16,95. Bestelcode: Hun verloedere.

Man schiet niet in knie

I

edere maand publi
ceert Onze Taal de
grappigste taalkronkels
uit de media in de be
faamde rubriek ‘Rugge
spraak’. De allergrappig
ste daaruit zijn verza
meld in Man schiet niet in
knie. Behalve de knipsels
bevat het boek kadertekstjes waarin op
luchtige toon wordt uitgelegd wat er taal
kundig gezien misgaat in al die taalkronkels.
Met illustraties van Hein de Kort.

Toegestuurd voor e 9,90
Man schiet niet in knie is een uitgave van Bek
king & Blitz (gelijmd, 96 blz.). Prijs: € 9,90.
België: € 11,50. Bestelcode: Niet in knie.

Taalkalender Onze Taal

D

e twintigste
scheurkalen
der van Onze Taal
staat weer boor
devol taalweetjes,
geschreven door
specialisten als
Riemer Reinsma,
Gaston Dorren,
Marlies Philippa
en de adviseurs
van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Bo
vendien is er één keer per week een ‘Rugge
spraak’-dag, met taalkronkels en -bloopers.
Iedere dag heeft een jaar lang zijn eigen
onderwerp: taaladvies, etymologie, Euro
pese talen, straatnamen, gezegden en
taalkronkels.
Doordat de zaterdag en de zondag op
één blaadje zijn samengenomen, kan de
Taalkalender 2013 nu goedkoper worden
toegestuurd. (Zie ook bladzijde 302 van dit
nummer.)

Toegestuurd voor e 14,95
De Taalkalender 2013 is een uitgave van
Bekking & Blitz. Prijs: € 14,95. België:
€ 19,90. Bestelcode: Taalkalender.
nie

Taalcanon

uw

I

n De taalcanon wor
den vijftig
veelgestelde
vragen over
taal beant
woord. Kun je
je moeder
taal ook ver
geten? Ver
schilt een gebarentaal per land? Bestaat er
een talenknobbel? Kun je een nieuwe taal
bedenken? Is er ooit één oertaal geweest?
Praten mannen en vrouwen verschillend?
Hoe werkt spraakherkenning via de computer? Staan alle woorden in de Van Dale?
En: wat is eigenlijk het nut van grammatica?
De onderwerpen worden gedegen, helder
en enthousiasmerend beschreven door
bekende taalwetenschappers. Zie ook het
openingsartikel van dit nummer.

Ledenprijs e 22,50
De taalcanon is een uitgave van Meulenhoff
(gelijmd, 246 blz., winkelprijs € 25,–).
Onze Taal-prijs: € 22,50. België: € 29,–.
Bestelcode: Taalcanon.

Dat is andere taal!

D

it najaar
zond de NTR
een achtdelige
serie over Neder
landse dialecten
uit, getiteld Dat is
andere taal! Bij de
serie is ook een
boek verschenen,
geschreven door
taalkundige Marc
van Oostendorp en journalist Rien van den
Berg.
In het boek worden de thema’s die in de
serie aan de orde komen (Hoe druk je ge
voel uit met je dialect? Wat heeft taal met
macht te maken? Moeten we ons zorgen
maken over het dialect?) uitgediept en van
uit allerlei invalshoeken bekeken. Boven
dien wordt er kort iets verteld over de ge
schiedenis van de dialecten in alle Neder
landse regio’s.
Hoe de Nederlandse dialecten klinken, is
te beluisteren op de cd bij het boek. Hierop
staat onder meer een verhaal dat steeds in
een ander dialect verteld wordt. Zie voor
meer informatie over de tv-serie het sep
tembernummer van Onze Taal.

Toegestuurd voor e 22,50
Dat is andere taal! is een uitgave van Unieboek
| Het Spectrum. Prijs: € 22,50. België: € 27,–.
Bestelcode: Dialecten.

Dvd met 80 jaargangen n
Onze Taal

ieu

H

alf november
verschijnt de
dvd 80 jaar Onze
Taal, met daarop
alle nummers uit
de jaargangen
1932-2011. De in
houd van deze
dvd is fulltext
doorzoekbaar,
zodat u razend
snel vindt waar u naar op zoek bent. Maar u
kunt de tijdschriften natuurlijk ook op uw
gemak ‘doorbladeren’. De jaargangen tot
en met 2006 bestaan uit hogeresolutiescans afkomstig van twee eerdere archiefuitgaven op schijf; van de jaargangen 20072011 zijn de originele pdf’s opgenomen.

Toegestuurd voor e 24,50
80 jaar Onze Taal is een uitgave van Onze Taal
en de Stichting Historic Future. Prijs: € 24,50.
België: € 26,–. Bestelcode: 80 jaar.
O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 1
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Klassewerk
In de klas zijn vaak mooie taalvondsten en

Meervoud zand

grappige ontsporingen te horen en te lezen.

Kirsten de Gelder - Moskou

Maandelijks komen ze langs in de rubriek
‘Klassewerk’. Bijdragen zijn van harte welkom

Foto: Walter Heijman

op klassewerk@onzetaal.nl.

E

en paar jaar geleden vroeg ik aan een
brugklas wat het meervoud van zand is.
Strikvraag of niet, één leerling antwoordde
volmondig: ‘woestijn’.

Gal-gemaal
Ini Dommerholt - Almelo

M

Wát is ‘van mij’?
Walter Heijman - Heikant

O

oit, in het tijdperk van vóór het digi
bord, bracht ik als directeur van een
basisschool in Hulst een bezoekje aan groep
3. Toen ik naar het bord keek, vroeg ik de
juf: ‘Heb je de laatste zin ook uitgelegd?’
De aanpassing liet niet lang op zich
wachten.

ijn gedachten gaan terug naar het
voorjaar van 1960. Tijdens het toela
tingsexamen voor het Christelijk Lyceum
in Almelo was er een onderdeel woordverklaringen. Nu wist ik wel wat het woord
galgemaal betekende (in de officiële spel
ling destijds nog zonder tussen-n), maar
waarschijnlijk door de zenuwen heb ik dat
toen gesplitst in gal en gemaal. Mijn ant
woord was dan ook: “een echtgenoot
waar je weinig plezier van hebt”. Ik ben
de toenmalige rector, meneer Groen, nog
altijd dankbaar dat hij het antwoord heeft
goedgerekend omdat erover was nage

dacht.

Gratis mailnieuwsbrieven

N

aast het tijdschrift Onze Taal geeft
het Genootschap Onze Taal ook een
aantal gratis e-mailperiodieken uit.

Woordpost
Wilt u uw woordkennis vergroten of ver
diepen? Inmiddels ontvangen 14.000
taalliefhebbers twee keer per week
Woordpost, waarin een moeilijk of
intrigerend Nederlands woord uit een
actueel bericht wordt besproken: de
betekenis, uitspraak en herkomst.
Zie www.woordpost.nl

Taalpost
Wie op de hoogte wil blijven van wat
er zich op taalgebied zoal afspeelt, leest
Taalpost. Al ruim tien jaar is dat hét me
dium voor taalactualiteiten. Drie edities
per week vol taalnieuws, tips, oproepen
en links, inmiddels voor ruim 22.000
lezers. Zie www.taalpost.nl

TLPST
(advertentie)

De leukste kalenders nu met € 2,50 korting!
Met deze bonnen (of een kopie daarvan) betaalt u in de boekhandel slechts € 13,45 per kalender

Kindertaalkalender 2013
De negende editie van de Kindertaalkalender! Bedoeld
voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Nieuw zijn de vele
puzzels en raadsels. Er staan natuurlijk ook weer moppen
en tekeningen in. Met de Kindertaalkalender gaan leren en
plezier maken samen!
ISBN 978 90 12 58369 5 – Actienummer 901-98830 – nu slechts € 13,45

✁
Geschiedeniskalender 2013
Deze negentiende editie van de Geschiedeniskalender
bevat vragen en antwoorden over alles wat achter ons ligt.
Welke koning koos voor een carrière als piraat? Hoe komt
Kinderdijk aan zijn naam? Test en verrijk uw historische
kennis op luchtige wijze!
ISBN 978 90 12 58357 2 – Actienummer 901-98847 – nu slechts € 13,45

✁
Bestelt u de kalender(s) liever online? Ga nu naar
www.sdu.nl/kalenders2013
Deze actie is geldig in Nederland tot en met 31 december 2012
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TLPST is het jongere zusje van Taalpost,
speciaal samengesteld voor leerlingen
in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Het verschijnt iedere school
maand. De taalnieuwtjes, taalweetjes
en taaltips in TLPST zijn heel bruikbaar
als materiaal voor docenten.
Zie www.tlpst.nl

Woordspot
Speciaal voor middelbare scholieren
(en hun docenten) is er Woordspot. Elke
week wordt een woord uitgelegd en
geïllustreerd dat geregeld voorkomt
maar wel lastig is, bijvoorbeeld überhaupt, hypotheekrenteaftrek of botvieren.
Woordspot is te volgen via Woordspot.nl,
Facebook, Twitter, e-mail en rss.
Zie www.woordspot.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.

D

e gemeente Rotterdam is onlangs de campagne ‘Jouw taal,
zijn taal’ begonnen. Het doel:
mbo-scholieren helpen hun beheersing
van de Nederlandse schrijftaal op te vijzelen. In de campagne zie je boven een
ontspannen jongere – type Tofik Dibi –
een spreekwolkje met bijvoorbeeld de
tekst “Ik heb trobbie met dagga.” Daarnaast zie je een joviale maar keurig geklede man – type Emile Roemer – met
een leeg wolkje. De jongere die de website bezoekt, moet zijn vertaling van de
straattaal in het tweede wolkje plaatsen. Die vertalingen worden na afloop
geëvalueerd. Wie het niet goed heeft
gedaan, ziet een strengere versie van de
man die zegt: “Helaas. Je Nederlands is
nog niet goed genoeg. Ik raad je aan

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 316)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
c. kapucijner
a. forenzentaks
c. kangoeroetje
a. macro-economie
a. Oudnederlandse woorden

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
c. zelfstandig
a. duister
b. golven
a. helderrood

C. Zoek de fouten
1. bordeaux, toeristen, verblufte, hen
2. grand cruutje, roquefort, wegdragen
D. Extra
b. Wie een oostenrijker heeft, heeft een voor
deeltje. Oostenrijker is Bargoens voor een
‘rijk persoon bij wie veel te halen valt’. Van
daaruit ontstond de betekenis ‘voordeeltje’.

Oplossing uitspraak
De woorden in het kader op bladzijde 310 zijn:
allemaal; aardrijkskunde; volgend; gewoon; in
ieder geval; ongeveer; op een gegeven moment;
computer; zo zeer en het is natuurlijk zo.

Hom of kuit

Heeft de campagne
tegen straattaal nut?
om dit te verbeteren, dan maak je het
jezelf een stuk makkelijker (…).” De
bezoeker wordt dan doorgelinkt naar
een platform waarop verschillende tests
en oefeningen op het gebied van spelling, woordkeus en grammatica te vinden zijn. Zullen op deze manier de
leemtes in de taalvaardigheid spoedig
tot het verleden behoren? Denkt u,
kortom, dat deze aanpak werkt?

Voorstander

Het probleem is dat veel jongeren met
een mbo-opleiding zich niet kunnen uitdrukken in het Standaardnederlands dat
van hen verwacht wordt. Om ze bewust
te maken van hun vertaaltekort is het
taaltestje ontworpen. Een speelse manier om ze naar de oefeningen toe te
leiden, waar het natuurlijk eigenlijk om
begonnen is. Aan de hand van die oefeningen – met automatische feedback –
komen ze in een sneltreinvaart te weten
wat de voornaamste valkuilen zijn van
de spelling en van stijl.
Goed, die oefeningen zijn taai en het
kost tijd en energie om de commentaren
op fouten serieus te bestuderen, maar
wie dat doet, zal zich zeker beloond weten. Hij zal niet langer een slecht figuur
slaan in gesprekken of correspondentie
met personen van wie hij uiteindelijk
ook afhankelijk is.

Tegenstander

De kern van de campagne bestaat uit de
regels van het ijzeren repertoire van de
traditionele Nederlandse les, van de
d/t-regels voor werkwoordspelling via

even groot als tot de tantebetjezin. Het
contrast tussen deze oefeningen en het
speelse vertaaltoetsje is dus nogal groot.
En dat leidt tot twee bedenkingen. Als
de mbo-jongeren echt te weinig onze
standaardtaal spreken en schrijven, is
het dan niet verstandiger om ze in situaties te brengen waarin ze wel moeten?
Dat lijkt me niet al te moeilijk. Dergelijke situaties hebben namelijk niets exotisch, dat noemen we gewoon: onderwijs, en wel ál het onderwijs, dus niet
alleen een lesje Nederlands.
Aan de andere kant: als bij deze jongeren echt behoefte bestaat aan een
antwoord op de prangende vraag wat
goed of fout is, dan zijn ze heel behoorlijk thuis in onze taal, want daar heeft
een eerstejaarsstudent Nederlands ook
problemen mee. Waarschijnlijk zijn
ze meer gebaat bij oefeningen op een
basisniveau.
Wat vindt u ervan?
Heeft de Rotterdamse
campagne tegen straattaal nut?

Geef voor 20 november uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘Campagne tegen straattaal heeft
nut’ of ‘Campagne tegen straattaal
heeft geen nut’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering de

uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet je een e-mail ondertekenen? Om die vraag draaide het vorige maand. Slechts een
kleine minderheid van 35 inzenders (8%) vindt een ondertekening onnodig. Vrijwel ieder
een, 92% (393 mensen), stelt de ondertekening wél op prijs. De voorstanders van onder
tekening maken een uitzondering voor korte, snelle uitwisselingen tussen twee personen,
bijvoorbeeld reacties op reacties.
Op het forum worden extra redenen voor ondertekening aangevoerd. Sommigen wij
zen erop dat veel fantasierijke e-mailadressen geen duidelijke informatie over de afzender
bevatten. Anderen opperen dat de tijd en energie die in het ondertekenen gaan zitten,
ertoe kan leiden dat de schrijver van een onbezonnen mail zich alsnog bedenkt.
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Tamtam

De Morgen schrapt allochtoon

H

et Belgische dagblad De Morgen zal de aanduiding allochtoon niet
meer gebruiken. Volgens hoofdredacteur Wouter Verschelden werkt
het woord stigmatiserend en sluit het mensen uit, en is het veel te vaag.
“Hoewel het per definitie mensen zijn die ‘niet van hier’ zijn, gebruiken
we het in de praktijk niet voor Nederlanders, Fransen of Duitsers”, aldus
Verschelden. “Het is een codewoord, een containerbegrip, waar een niet
gelimiteerd aantal kwalificaties in past. Moslim. Laagopgeleid. Kansarm.
Arabier. Noord-Afrikaan. Niet-Europeaan.”
Het initiatief kreeg veel steun, van onder anderen premier Elio Di Rupo
en minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet. Milquet heeft zelfs alle
Belgische kranten, weekbladen en radio- en tv-omroepen gevraagd het
voorbeeld van De Morgen te volgen.
Ook in Nederland is verschillende keren geprobeerd de term allochtoon
in de ban te doen. In 2008 stelde toenmalig minister van Justitie Ernst
Hirsch Ballin dit voor, en dit jaar nog, in mei, adviseerde de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) demissionair minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers allochtoon te schrappen uit het woordenboek
van de overheid (zie ook ‘Tamtam’ in het juninummer). Hirsch Ballin ging
het destijds vooral om de negatieve associaties van het woord; de RMO
was het meer te doen om de problematische definitie ervan. Beide voorstellen hebben het niet gehaald.

Petitie voor Vlaams
dialectonderzoek

D

oor het wegvallen van subsidies ziet het er
slecht uit voor het onderzoek naar en de
vastlegging van de Vlaamse dialecten. Zo kon
Variaties vzw, de koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, haar enige
stafmedewerker niet langer behouden, en
wordt het Woordenboek van de Vlaamse dialecten misschien wel nooit afgemaakt. Ook een
voorstel tot het oprichten van een opvolger van
Variaties vzw werd tot tweemaal toe door de
Vlaamse regering afgekeurd.
Om hier iets tegen te doen is Jacques Van
Keymeulen, voorzitter van Variaties vzw en
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de
Universiteit Gent, een petitie begonnen op Dialecterfgoed.be. Tot nu toe hebben ruim zevenduizend mensen, ook uit Nederland, hun handtekening gezet. De petitie zal te zijner tijd aan
de Vlaamse overheid overhandigd worden.

Foto: Coen Peppelenbos

En verder:

L.H. Wiener bij de presentatie van zijn roman Shanghai massage.

Tzum-prijs voor L.H. Wiener

D

e Tzum-prijs 2012 is gewonnen door L.H. Wiener. De prijs
is een jaarlijkse onderscheiding van het literaire tijdschrift Tzum voor de mooiste literaire zin van het afgelopen
jaar.
De winnende zin komt uit Wieners roman Shanghai massage en luidt: “Ik zou mijn moeder nog wel eens in die dikke
Velsense vissersneus van haar willen knijpen, een neus die
van geen ophouden wist, in tegenstelling tot mijn moeders
nieren, die het begaven onder de druk van alle medicijnen –
nu ja, niet echt knijpen, want een beetje zoon die knijpt zijn
moeder niet, die eert het wijf dat moeder heet, maar die dikke kokkerd van een gok van haar, dus, tussen mijn wijs- en
middelvinger en duim pakken, zoals ik vroeger vaak deed,
om te plagen, als een soortement van liefkneuzing, dat zou
ik graag nog eens een keertje doen.”
Wiener krijgt 99 euro, één euro voor elk woord, en een
beker. Niet eerder viel een Tzum-prijs zo hoog uit.
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Spreekstijl Vrouwen hebben een betrokken spreekstijl, met re
latief veel werkwoorden en veelvoorkomende woorden. Mannen
praten juist informatiever en gebruiken meer zelfstandige naam
woorden en unieke woorden. Dat concludeert Karen Keune in
haar proefschrift op basis van het Corpus Gesproken Neder
lands.
Vreemde taal Europese kinderen beginnen op steeds jongere
leeftijd met het leren van een vreemde taal, zo blijkt uit het rap
port Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. De
Duitstalige gemeenschap in België spant de kroon: daar krijgen
peuters van tweeënhalf al les in een vreemde taal.
Chinees De eerste Leidse lichting docenten Chinees is onlangs
afgestudeerd. De eerstegraadslerarenopleiding is in 2011 bij het
Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding Onderwijsontwik
keling en Nascholing (ICLON) van start gegaan.
Zesentwintigste Volgens de jaarlijkse ranglijst Times Higher
Education is de Universiteit Leiden, net als vorig jaar, de beste
Nederlandse alfa-universiteit (26ste plaats). Eerder dit jaar ver
scheen de QS World University Rankings. Daar stond Leiden op
de 41ste plaats.
Woordenschat Bij intelligentietesten scoren Vlamingen in alle
leeftijdscategorieën op het onderdeel woordenschat beter dan
Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Pearson Assessment
and Information onder ruim vijftienhonderd mensen.
Taalles De gemeente Den Haag trekt ruim twee miljoen euro uit
om ervoor te zorgen dat 7540 Hagenaars de komende twee jaar
Nederlandse taallessen kunnen blijven volgen. Hiermee vangt de
gemeente een deel van de bezuinigingen van het Rijk op.
Rechten De rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden gaat bij
tentamens strenger controleren op taalbeheersing. Daarnaast
komt er een algemene taaltoets, en wordt ernaar gestreefd stu
denten meer feedback te geven op taalfouten.
Meer informatie: 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).

Stemburo
Arie van Ballegooijen - Zaandijk

I

Foto: Arie van Ballegooijen

k meende dat het onderwijs en de over
heid in Nederland verplicht zijn de officiële spelling te gebruiken. Ik was dan ook
verbaasd over de officiële pijlborden in de
gemeente Zaanstad op de verkiezingsdag
afgelopen september.

deren ‘aan boord’ zijn, en dat is begrijpelijk.
Vliegtuigen zijn immers ook groot, vervoe
ren ook van alles, en worden bovendien wel
‘luchtschepen’ genoemd, die tezamen een
‘luchtvloot’ vormen.
Op een zeker moment gingen ook auto’s
iets ‘aan boord’ krijgen. Computers in de
auto gingen toen bijvoorbeeld ‘boordcom
puters’ heten. Autofabrikanten wilden met
dat aan boord zonder twijfel duidelijk ma
ken dat ook hún vervoermiddel degelijk,
vernuftig en betrouwbaar is.
Dat is allemaal nog wel te volgen. Maar
wat hoor ik nu op de radio? Reclamespotjes
waarin Kyocera adverteert met kopieerap
paraten die “tellers aan boord” hebben, die
bijhouden hoeveel kleur er wordt gebruikt.
Kyocera wil daarmee zijn kopieerapparaten
natuurlijk de kwaliteiten van oceaansto
mers en Boeings meegeven, maar bij mij
werkt het vooral op de lachspieren. Kopi
eerapparaten vervóéren toch niks? Wat is
de volgende stap? Een taaltijdschrift met
mooie rubrieken aan boord?

Fysiek
René Poort - Utrecht

Tellers aan boord
Arie Snoek - Rotterdam

W

aar kan iets ‘aan boord’ zijn? Op een
schip, allicht. Boord staat volgens Van
Dale voor een “opstaande scheepswand,
m.n. voor zover die boven water zichtbaar is
of boven het dek uitsteekt”. Ook van vlieg
tuigen wordt gezegd dat er mensen en goe

W

aarom moet opeens alles wat niet
digitaal is ‘fysiek’ heten? Op mijn
werk: “Bijgaand de brief die aanstaande
vergadering op de agenda staat. Wie de
brief ook fysiek wil hebben, moet hem zelf
printen.” Een fysieke brief? Lelijk! Ja, ook
onjuist. Fysiek is meestal een ander woord
voor ‘lichamelijk’. Een lichamelijke brief,
jakkes, zoiets wil en kan ik mij niet voorstel
len. Ik zou, Reve indachtig, gewoon fijn van
een ‘papieren brief’ spreken.

Onlangs stond in de Volkskrant een
bespreking van de nieuwe cd van Frank
Ocean. Dat wil zeggen, van zijn nieuwe
album, dat je via iTunes kon downloaden.
“De fysieke cd komt maandag uit”, schreef
de recensent. ‘De cd’ bedoelde hij. Wat je
kunt downloaden, is géén cd. Kennelijk is
het belangrijk om onderscheid te maken
tussen digitale en andere, tastbare, infor
matiedragers. De dingen die je in je handen
kunt houden, worden daarbij langzamer
hand uitzonderingen, die aandacht behoe
ven. Maar als dat per se met een of ander
bijvoeglijk naamwoord moet, dan een
ander dan fysiek.

Mvg
T. Gonnissen - Sas van Gent

W

at mij werkelijk tegenstaat, is dat een
leuke, luchtige, netjes geschreven,
uitgebreide e-mail almaar vaker wordt be
ëindigd met een gehaast mvg of vrgr of –
horror – gr. Bij dit laatste lijkt het alsof de
schrijver geërgerd is. Of bootst deze een of
ander dier na, waarvan ik moet raden welk
dat is?
De laatste woorden van een brief of mail
zijn belangrijk. Ze vormen een afscheids
groet, en die is – zo mogen we aannemen –
vriendelijk en aardig bedoeld. Waarom
dáárop tijd en karakters besparen?
Met heel veel voluit geschreven vriendelijke
groeten,
T. Gonnissen



Gesignaleerd
‘Werkgévers’
Henk Harmsen - Stokkum (Gld.)

O

nlangs, in een radiogesprek over de
actie ‘Spitsmijden’, ging het over de
rol van werkgevers, die flexibele werktijden
zouden moeten toestaan. Ook weer in dit
gesprek werd steeds de nadruk op de twee
de lettergreep gelegd: ‘werkgévers’. Die
uitspraak is ontstaan doordat het in vak
bondspraatjes vaak gaat over tegenstellin
gen tussen werkgévers en werknémers,
maar als het alleen over de bazen gaat, lijkt
me ‘wérkgevers’ de juiste uitspraak.
Nog dieper erover nadenkend, kwam ik
tot deze conclusie: eigenlijk is degene die

ergens gaat werken en dus zijn inzet aan
een zaak geeft de werkgever, terwijl de
baas die van die inzet gebruikmaakt de
werknemer is.
Discussie geopend.

Lootje leggen
Alex-Jan Friso - Leiden

I

k woon in een grachtenpand in de Leidse
binnenstad. Bijna elke dag komen er wel
enkele rondvaartboten langs waaruit uitleg
schalt over het pand waar ik in woon. Dat is
namelijk een voormalig graanpakhuis voor
de armen, waar deze volgens de gidsen op

de rondvaartboten vroeger met een briefje,
een zogenaamd lootje, brood konden krij
gen. Volgens hen komt hier de uitdrukking
‘het laatste lootje leggen’ vandaan.
Behalve dat ik heb begrepen dat het in
zo’n geval niet ging om een briefje, een
lootje, maar om een uit lood geslagen
plaatje en dus een ‘loodje’, ben ik bang dat
ze de uitdrukkingen het loodje leggen en
de laatste loodjes wegen het zwaarst door

elkaar halen.
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Raymond Noë

InZicht

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

Vlaamse tussentaal

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

B

egin september ontstond er plotseling commotie in de Vlaamse media naar aanlei
ding van een taalkundig boek, De manke usurpator. Het gaat over het Verkavelings
vlaams, de gesproken mengvorm van het Standaardnederlands en verschillende
Vlaamse dialecten. Hoewel deze ‘tussentaal’ door een groot deel van de Vlamingen ge
bezigd wordt, kijken velen er ook op neer; het boek werd gezien als een poging tot verde
diging ervan (zie ook de rubriek ‘Tamtam’ in het oktobernummer).
Volgens de redacteuren van het boek was het zeker niet de bedoeling een lans te bre
ken voor het Verkavelingsvlaams. Zij wilden enkel laten zien hoe het daarmee gesteld
was, want “bij alle controverse liep het met onze kennis van de tussentaal weinig vaart”.
En daarom hebben ze achttien deskundigen bijeengebracht, vooral taalkundigen, die
allemaal een aspect van de tussentaal onder de loep namen: Wat is het, hoe klinkt het
en waar komt het vandaan? Waarom is het zo populair? Wat heb je eraan en wat moet je
ermee? Vooral die laatste vraag is natuurlijk interessant, want het Verkavelingsvlaams zal
niet verdwijnen.
Dat laatste wordt bevestigd in twee eerder dit jaar verschenen onderzoeken, die zijn
gepubliceerd onder auspiciën van het Algemeen-Nederlands Verbond. Het eerste, Normgevoeligheid, onderzoekt de houding van Vlaamse jongeren ten opzichte van standaard
taal, tussentaal en dialect; hun voorkeur blijkt uit te gaan naar de tussentaal. Standaard
nederlands beschouwen ze als een “zondagse-paktaal” die je “zo snel mogelijk laat vallen
als de situatie het niet meer vereist”. En dat het met het dialect niets meer wordt, blijkt
uit de tweede publicatie: Dialectverlies of dialectrevival? Als er al sprake is van een her
nieuwde belangstelling voor het dialect, dan leidt deze enkel “tot een hogere zichtbaar
heid van de dialecten, en niet tot een hoger gebruik”.
En de toekomst? In Dialectverlies of dialectrevival? wordt de verwachting geuit dat de
tussentaal zal opschuiven richting standaardtaal. En dat is dan misschien een geruststel
ling voor wie ageerde tegen De manke usurpator.

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

• De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams, onder redactie van Kevin Absillis, Jürgen Jaspers en Sarah
Van Hoof, is een uitgave van Academia Press en kost € 28,– (gelijmd, 431 blz.). ISBN 978 382 2005 590
• Normgevoeligheid van Hélène Vancompernolle is een uitgave van Academia Press en kost € 11,–
(gelijmd, 150 blz.). ISBN 978 90 382 1971 4
• Dialectverlies of dialectrevival? van Joris Van Ouytsel is een uitgave van Academia Press en kost € 14,–
(gelijmd, 184 blz.). ISBN 978 90 382 1977 6



Ki nd erbo eken ov e r ta a l

In de aanloop naar de in
oktober gehouden Kin
derboekenweek versche
nen er twee boeken
waarin met taal ge
speeld wordt. Ten eerste
De zin van de Ommezijde,
een leesboek voor kinde
ren vanaf een jaar of ne
gen, van schrijver-dich
ter-cabaretier Frank van
Pamelen. In dit avontu
renboek komt een meis
je in een ‘wereld achter
het boek’ terecht, waar
wezens wonen als de
Kapitaal, de Schrijfwijze,
meneer Van Dale en ko
ning Alfa. Zij leert en ontdekt daar van alles
over letters, woorden en taal. “Opperlands
voor de jeugd”, vermeldt het persbericht.
De illustraties zijn van Ellis Pruijn.
Het tweede boek is de dichtbundel Als iemand ooit mijn botjes vindt van Jaap Robben.
Hij spoorde vergeten woorden op als ulevel,
ponjaard, avegaar, aterling en tempeest, en
326
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maakte daar gedichten over – waarbij hij de
woorden transformeerde tot fantasiedie
ren. Het resultaat zijn twintig speelse ge
dichten, met strofen als “Dit is een soort
raketje / in de allerkleinste maat / want hij
kan zich slechts bewegen / wanneer hij een
scheetje laat” (over de vijst). De paginagrote tekeningen zijn van Benjamin Leroy.

niet zo slecht is als je bedenkt dat alleen het
Engels zich als ‘goed’ kwalificeerde. Het
rapport voor het Nederlands, Het Nederlands in het digitale tijdperk, opgesteld door
hoogleraar Taal- en spraaktechnologie
Jan Odijk, is gratis te downloaden via
http://jn.gs/tr. De papieren versie is te koop
op Springer.com en kost € 49,95.

• De zin van de Ommezijde is een uitgave van


ISBN 978 90 261 2998 8

In het najaar liggen tra
ditiegetrouw de nieu
we scheurkalenders in
de boekhandel, en ook
dit jaar zitten daar weer
een aantal taalkalen
ders bij. Om te begin
nen is er natuurlijk de
Taalkalender van Onze
Taal, met de vertrouwde taalkronkels, taal
adviezen, gezegden en etymologische we
tenswaardigheden, en de nieuwe onder
werpen straatnamen en Europese talen.
(Zie ook de aanbieding op blz. 321.)
Voorts zijn er de taalkalenders van Sdu
Uitgevers, drie stuks dit jaar. Ten eerste
De taalkalender (verwarrend genoeg met

• Als iemand ooit mijn botjes vindt is een uitgave
van De Geus en kost € 15,– (gebonden, 64 blz.).
ISBN 978 90 445 2421 5


Ta a l k a l e n d e r s

De Fontein en kost € 13,95 (gebonden, 240 blz.).

N e d e r l a n ds e-ta a lt echn o lo g i e

Op 26 september, de Europese Dag van de
Talen, werd een reeks van dertig ‘witboe
ken’ gepresenteerd, waarin wordt nage
gaan in hoeverre dertig Europese talen on
dersteund worden met taaltechnologische
toepassingen (zoals spellingcheckers, spre
kende computersystemen, vertaalsyste
men en zoekmachines). De conclusie: voor
eenentwintig talen is die ondersteuning
zwak of zelfs niet-bestaand. Het Nederlands
kreeg de kwalificatie ‘beperkt’, wat nog

dezelfde titel als de taalkalender van Onze
Taal), samengesteld door Eric Tiggeler, met
daarin de dagrubrieken taaladvies, namen,
taalwebsites, spelling (dictee), taalweetjes
en ‘opmerkelijke taal’. Verder geeft de Sdu
twee kindertaalkalenders uit. De ‘normale’
Kindertaalkalender bevat spelletjes, quizjes,
grapjes en weetjes, met op vrijwel ieder
blaadje ook een opdrachtje. Hetzelfde geldt
voor de schooleditie van deze kalender,
alleen loopt deze met het schooljaar (sep
tember-juli) en de schoolweek (maandagvrijdag) mee, en is hij dus wat dunner.
Ten slotte zijn er twee taalkalenders van
woordenboekuitgever Van Dale. In de eerste
plaats de Van Dale taalscheurkalender, met
dagrubrieken over onder meer uitdrukkin
gen, citaten, verdwenen woorden en neolo
gismen. En ook Van Dale heeft een kalender
voor kinderen: Van Dale junior taalscheurkalender, met taalweetjes en quizvragen.
• De Taalkalender 2013 van Onze Taal (Bekking &
Blitz) kost € 14,95.
• De Taalkalender 2013 (Sdu Uitgevers)
kost € 15,95. ISBN 978 90 12 58356 5
• Kindertaalkalender 2013 (Sdu Uitgevers)
kost € 15,95. ISBN 978 90 12 58369 5
• Kindertaalkalender 2013 schooleditie (Sdu Uitgevers) kost € 12,95. ISBN 978 90 12 58359 6
• Van Dale taalscheurkalender 2013 kost € 14,95.
ISBN 978 94 6077 021 0
• Van Dale Junior taalscheurkalender 2013
kost € 14,95. ISBN 978 94 6077 023 4

Ag enda
 7 november, Rotterdam. Conferentie ‘Be
grijpend lezen. Onderwijspraktijk en weten
schap in wisselwerking. Over verschillen tus
sen leerlingen bij begrijpend lezen.’ Work
shops en discussie.
 8 november, Amsterdam. Congres Stich
ting Lezen ‘De aarzelende lezer over de
streep’, over de factoren die van belang zijn
voor een goede leesontwikkeling. Lezingen
en presentaties.
 10 november, Amsterdam. Congres Stich
ting Les over onderwijs aan anderstaligen.
Thema: ‘Met hoofd, hart en handen.’
 16 en 17 november, Gent. 26ste ‘Confe
rentie Het Schoolvak Nederlands’. Presenta
ties en informatiemarkt over allerlei aspecten van het basis- en voortgezet onderwijs
Nederlands, van ‘argumenteren’ tot
‘zorgleerlingen’.
 21 november, Utrecht. Congres ‘Verstoor
de taal – wat is normaal? Omgaan met taal
stoornissen in de klas’, met lezingen en ‘ver
diepingssessies’.
 22 november, Maarssen. Congres ‘De
nieuwe taal’. Lezingen en workshops rond
“grenzen, de mogelijkheden en de ervarin

gen met nieuwe taal”.

Foto: Esther Rada

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

Naam Robert Brouwer.
Woonplaats Groningen.
Geboren 28 november 1964.
Beroep Cabaretier, spelauteur.
Partner, kinderen Esther Rada, fotografe. Geen kinderen.
Opleiding Lerarenopleiding tekenen
en handvaardigheid.
Hobby’s/vrije tijd Vooral sporten.
Onze Taal-lid sinds Een jaar of zeven.
Waarom werd u lid? Ik kreeg een
jaarabonnement cadeau van mijn
vriendin, en ben vervolgens ‘blijven
hangen’.
Andere tijdschriften Quest.
Krant De Volkskrant.
Televisieprogramma Met name films
en documentaires. Series volgen lukt
me nooit.
Radioprogramma Spijkers met koppen.
Boek Ik lees vooral populair-wetenschappelijke boeken. De laatste roman
was een jeugdboek: Kiek van Mariken
Jongman. Echt briljant. Ook mooi: alles van Adriaan van Dis, Gerard Reve
en Jean Pierre Rawie.
Website Tja, dat zal m’n eigen website
wel zijn: www.robertbrouwer.nl.
Wat leest u het eerst in Onze Taal? Ik
begin gewoon vooraan en eindig met
de laatste pagina.
Wat zelden? De lezersrubriek!
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Artikelen over jargon en
specifiek taalgebruik van bepaalde
groepen of beroepen, zoals laatst over
rappers, of over makelaars.
Welke niet zo? Etymologie boeit mij
niet zo, zeker niet als het gaat over
aardrijkskundige namen.
Favoriete Onze Taal-artikel Ik heb
ooit een artikel bewaard over de zoekfuncties van Google. Enorm nuttig
voor een digibeet als ik, dus ik heb het
artikel direct bij alle stapels papieren
op mijn bureau gelegd. Nu zou ik eindelijk alles kunnen vinden op internet.
Dacht ik. Helaas kan ik nu het artikel
zelf niet meer vinden …

Aantrekkelijkste taaltrend Het ontstaan van nieuwe woorden, door
hypes, door nieuwe media, straattaal,
sms-taal, wat dan ook. Leuk om te
zien hoe in feite alles de taalcreativiteit kan aanwakkeren.
Ergerlijkste taaltrend Ik mag graag
menukaarten scannen op een overdosis aan spaties: “bloed sinaasappel
mousse” en “wild buffet”. Het veelvuldig gebruik van Engelse woorden vind
ik ook vaak verwarrend. Zo las ik ooit
het woord beamer als be-amer. Ook
grappig: als je met de trein naar
Hengelo rijdt, kom je langs een “Star
Hotel”. Voorzichtig inchecken, zou ik
zeggen ...
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? Nou ... geen, hoop ik.
Beste taalgebruiker Drs. P.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Ik zou de
spelling helemaal omgooien, allemaal
nieuwe regels bedenken, en me dan
eindeloos gaan zitten verkneukelen bij
alle boze reacties van geschokte mensen.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Alleen als iemand erom
vraagt. Letterlijk dan, dus met ‘Robert,
wil je even naar deze tekst kijken?’ Anders is het erg irritant.
Lelijkste woord Kids (in plaats van
kinderen). Nog erger: mannetje (als je
je zoontje bedoelt).
Mooiste woord Zwerk. (Hoewel ik
moet zeggen dat het door Harry Potter

behoorlijk gedevalueerd is.)

Voor meer evenementen en meer informatie
zie www.onzetaal.nl/agenda.
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Foto: Jan van den Berg

Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

HARDE NATTE WIND
Weerbericht de Volkskrant

De Duitse schapen zijn tussen zondag
en dinsdag verdwenen. Waarschijnlijk
zijn ze weggereden met een groot
voertuig, aldus de politie.

Bordje in Goirle

de Volkskrant

Beste klanten,
Wilt u uw auto niet voor de
deur parkeren en ook niet
voor de deur hangen a.u.b

Het onderzoek is, voorzover bekend,
niet schadelijk en pijnloos.
Informatie over MRI-scan, Annatommie

Briefje avondwinkel Gouda

Politie stopt tieners in
zelfgeknutselde cabrio
Nederlands Dagblad

Hele generaties zijn met onze pap opgegroeid.
Er zijn Elfstedentochten op geschaatst en
Oosterscheldekeringen mee gebouwd.
Verpakking griesmeelpap Campina

Vanzelfsprekend beheerst u het typen
met tien vingers onder de knie.

Bol.com

Foto: Corine Robers-Caris

Digitale leeromgeving

Tram 11 rijdt
tijdens IBC
Congres in
de RAI

Het vlechtpatroon onderscheidt
deze mand van andere saaie boxen.

Om te voorkomen dat
we altijd in het belang
van onze klanten
handelen, hebben
we voor al onze medewerkers gedragsregels
opgesteld.
Nieuwsbrief Knab-bank

Website vervoersbedrijf GVB

Fles shampoo

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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Het Nederlands van Di Rupo
“Daar likt het probleem”

Adriaan van Dis schreef het Dictee: “Ik
zie ze graag in mijn valkuilen tuimelen”
Gebroeders Grimm: ook
baanbrekende taalonderzoekers
Vol op het orgel, Rijks museum
Alles over het taaljaar 2012

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

Directie
drs. P.H.M. Smulders

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

Taaladviesdienst
Roos de Bruyn
Rutger Kiezebrink
Jaco de Kraker
Tamara Mewe
Lydeke Roos
Wouter van Wingerden

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 en Woordspot
Zie www.woordpost.nl en
www.woordspot.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 32.000) 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: Franz Hanfstaengl
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Administratie
Heleen Bücker
Leonie Flipsen
Elly Molier
Liane Pagie

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.
Bestuur Genootschap Onze Taal
mr. G.C. (Gert) Haverkate, voorzitter
drs. L. (Leo) Voogt, vicevoorzitter
drs. E.H.M. (Els) Goossens, secretaris
drs. M.A. (Margot) Scheltema, penningmeester
dr. E.H.C. (Els) Elffers, prof. dr. C.J.M.
(Carel) Jansen, mr. drs. L. (Bert) Jongsma,
lic. M. (Martine) Tanghe, drs. A.J.A. (Alof)
Wiechmann
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar,
met een dubbelnummer in februari/
maart en juli/augustus.
Prijs los nummer  6,–.
Lidmaatschap (inclusief abonnement)
voor Nederland, België, Suriname, Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten  34,50 per
jaar; buitenland binnen Europa  47,–
(priority  49,–); buitenland buiten
Europa  57,– per jaar.
Digitale Onze Taal  34,50; in combinatie
met ‘papieren’ abonnement  15,50.
Prijs collectief abonnement: op aan
vraag.
Opzegging van het lidmaatschap dient
te geschieden vóór 1 november; het
eindigt dan op 31 december.
Prijs voor CJP-houders  29,– per jaar;
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Het Groot Dictee vorig jaar: v.l.n.r de jury (prof. dr. Anneke Neijt, voorzitter mr. Inez Weski en Ludo Permentier), schrijver Arnon Grunberg en ‘dicteur’ Philip Freriks.

“Ik zie ze graag in mijn
valkuilen tuimelen”
Achter de schermen van het Groot Dictee
Tussen Sinterklaas en Kerst is er nóg
een decemberfeestje: het Groot Dictee
der Nederlandse Taal. 12 december is
het weer zover. Wat is de kracht van
het programma? Hoe komt het dictee
tot stand? Een gesprek met de Neder
landse presentator Philip Freriks,
dicteeschrijver van dit jaar Adriaan van
Dis en Vlaams jurylid Ludo Permentier.

Jan Erik Grezel
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“E

igenlijk is het anti-tv. In
deze tijd waarin alles snelsnel moet, is de uitzending
van het Groot Dictee der Nederlandse
Taal een oase van rust. We nemen de
tijd”, zegt Philip Freriks, presentator én
‘dicteur’ van het Groot Dictee. Toch is
de spanning te snijden in de statige Eerste Kamer als de deelnemers de pennen
opnemen. “Maar de uitzending heeft
ook een feestelijk tintje. Iedereen kleedt
zich erop. Het is een decembertraditie
geworden en daarom doen we het ook
maar één keer per jaar. Je kunt wel talloze voorronden gaan houden, maar
dan raakt het Groot Dictee zijn unieke
status kwijt.”

Philip Freriks, van 1996 tot 2010
nieuwslezer van het NOS Journaal,
staat aan de wieg van het bekendste
taalspel op tv. Als Parijse correspondent
van de Volkskrant deed hij in de jaren
tachtig ooit mee aan het Franse Groot
Dictee. “In Frankrijk was het dictee
destijds al een enorm succes. Voor de
krant maakte ik er een reportage over,
en daarop kregen we heel veel reacties.
Ik ben toen naar de NOS gestapt met
het idee om zoiets ook in Nederland te
doen. Ze keken me aan alsof ik niet
goed bij m’n hoofd was: een dictee op
tv, hoe verzin je het. Gelukkig had de
NOS contact met Jef Rademakers, producent van het roemruchte tv-program-

Foto: Martijn Beekman

ma de Pin up club, maar óók neerlandicus. Zo’n dictee voor Nederland vond
hij een fantastisch idee.”


Go ud en fo rmule

De eerste versie in 1990 heette nog ‘het
Nationaal Dictee’. “Het is de geschiedenis in gegaan als het dictee van het
przewalskipaard. Misschien is dat paardenras voor uitsterven behoed dankzij
ons dictee.” Vanaf 1991 ging het programma in kijkcijfers met sprongen
omhoog. “We zaten op zondagavond
na Van Kooten en De Bie, die de kijkers
aanmoedigden mee te schrijven. Ook
doen er sindsdien Vlamingen mee.
Daarom is de naam veranderd in ‘het
Groot Dictee der Nederlandse Taal’.”
De deelname van Nederlandse en
Vlaamse prominenten, het competitieelement – ook in de huiskamer – én de
bekende schrijver die sinds 2004 voor
het dictee tekent, vormen bij elkaar een
gouden formule.
Freriks: “Het programma is strak
geregisseerd. Er is een streng protocol
voor het voorlezen, opknippen van
zinnen en herhalen. Anders wordt het
een zootje. Ik ben de baas op de vloer.”
Freriks heeft veel lof voor productiemaatschappij Men at Work, die het programma maakt. “Het is prachtige tv,
met shots die de spanning rechtstreeks
laten zien. Het programma heeft ook
prestige. Camera- en geluidsmensen
melden zich spontaan aan om voor het
programma te werken.”
Freriks drukt onmiskenbaar een
stempel op de uitzending. “Ik speel
natuurlijk de schoolmeester. Vergis je
niet: ook al is het een spel, het wordt
bloedserieus gespeeld. Er zijn echte
fanaten onder de deelnemers. Spelling
raakt mensen. Ze voelen dat een slechte score hun zelfbeeld aantast. De uitslag van de prominenten maken wij
niet bekend, dat mogen ze zelf doen.
Maar niet iedereen komt eerlijk voor
een slechte uitslag uit. Ook zoeken
mensen de oorzaak van een bedroevende score wel bij de voorlezer.”


B ekken b reker s

Het presenteren en voorlezen doet Freriks sinds 2005 samen met de Vlaamse
nieuwslezer Martine Tanghe, hét gezicht van de VRT. Vorig jaar moest ze
wegens ziekte verstek laten gaan, maar
dit jaar zal ze er weer bij zijn. Freriks
en Tanghe dicteren beiden alle zinnen,
zodat er niemand in het nadeel is door
een Nederlandse of Vlaamse tongval.
Als nieuwslezer versprak Philip Freriks zich nog weleens. Struikelt hij bij
het Groot Dictee niet over moeilijke

woorden? “Er zijn beruchte bekkenbrekers, zoals tseetseevlieg, guichelheil,
cisterciënzerklooster en antimakassartje,
een woord dat ik nota bene zelf had
aangeleverd. Dat zijn de woorden die
blijven hangen, omdat ze ook spellingproblemen geven. Elk jaar is er zo’n
typisch dicteewoord dat de volgende
dag in de krantenkoppen staat.”
En wat doet hij met Franse leenwoorden? Freriks, francofiel en sinds
1966 woonachtig in Parijs, sprak bij het
journaal Franse plaatsnamen soms
overdreven Frans uit. “Tja, ik spreek
Versailles uit met een s, de meeste Nederlanders zeggen ‘Verzailles’. Maar

het decor was van het legendarische tvprogramma Hier is … Adriaan van Dis.
“Dat dictee is niet iets wat je zomaar
even schrijft. Ik heb zeker zes of zeven
pogingen gewaagd. Eerst is er een idee
voor een thema, dan komt er een verhaaltje. Ik begon bijvoorbeeld met ‘Dictee rijmt op twee’. Dat heb ik weer verworpen omdat Komrij destijds dezelfde
invalshoek had gekozen: het schooldictee aan de kaak stellen.”
“Ik heb ook overwogen om te breken
met de traditie van het typische dictee.
Ik zou het dan meer poëtisch laten
klinken en het op een heel gedragen
toon voorlezen. Je doet iets wat bij je

“De uitslag van de prominenten maken wij
niet bekend, dat doen ze zelf. Maar niet iedereen komt eerlijk voor een slechte uitslag uit.”
bij het dictee zal ik een leenwoord als
restaurant echt wel op z’n Nederlands
uitspreken.”
“Belangrijker dan die uitspraak is
volgens mij dat het dictee niet te moeilijk is, anders haken de mensen af.
Tommy Wieringa had twee jaar geleden
een prachtig dictee met een ‘statement’,
maar de tekst was erg lastig. Het mooiste is als het bedrieglijk makkelijk lijkt.
Dat was in 2007 het geval met het dictee van Jan Wolkers. Er kwam vrijwel
geen leenwoord in voor, maar wel
zo’n bijzonder Nederlands woord als
schrepel.”


V ro l i j k

Dicteeschrijver dit jaar is Adriaan van
Dis. “Het viel vies tegen”, vertelt hij in
het Amsterdamse grand café De Ysbreeker, dat in de jaren tachtig en negentig

past. Op een nacht werd ik wakker en
ik dacht: ik ga de deelnemers direct
aanspreken. [Hij begint luid te declameren:] ‘Luisteraar, leen mij uw oor en
pak uw pen …’ Maar nee, daar kon ik
bijna geen ingewikkeld woord in kwijt.
In het dictee dat het uiteindelijk geworden is, stonden aanvankelijk ook vooral
‘makwoorden’, eenvoudige woorden.”
“In het algemeen probeer ik simpel
te schrijven, ik vermijd moeilijke woorden en modewoorden. Laatst heb ik in
de zesde druk van mijn roman De wandelaar het woord passie vervangen door
hartstocht. Tegenwoordig heb je ‘eten
met passie’, ‘benzine met passie’ – wég
met die ‘passie’. Kijk naar Elsschot, die
gebruikte geen enkel modewoord, hij
ging tot op het bot van de taal. Maar
ja, van de makwoorden moest ik voor
het Groot Dictee wel moeilijke woorden 

Freriks: de verpersoonlijking van het Nederlands
Vanaf de allereerste uitzending in 1990 presenteert Philip Freriks het Groot Dictee. Als
nieuwslezer stond hij bekend om zijn versprekingen, maar misschien nog meer om zijn
laconieke reacties daarop. Hij viel vooral bij jongeren in de smaak. Heeft hij daar zelf een
verklaring voor? “Ik relativeer, ik nam in het NOS Journaal afstand van de gevestigde orde.
Daar herkennen jongeren zich misschien in.”
Freriks wordt ook geroemd om zijn heldere, accentloze uitspraak – een kwaliteit die
hem zeer geschikt maakt als voorlezer bij het Groot Dictee. “Voor de Vlamingen ben ik de
verpersoonlijking van het Nederlands.” Ooit werd hij verkozen tot de Nederlander die ‘het
mooiste Nederlands’ spreekt. Heeft hij daarvoor getraind? “Nee, helemaal niet, ook niet
voor het journaal destijds. Ik ben opgegroeid in Utrecht. Toen ik een jaar of elf was, voet
balde ik bij een volksclub. Mijn ouders vonden dat ik verdacht plat Utrechts ging praten.
Ik moest naar een ‘nette’ club. Dat heeft voor mijn spraak kennelijk geholpen. Maar het
plezier in het voetbal was ik kwijt.”
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Foto: Tessa Posthuma de Boer

namen klinken voor mij bijna hetzelfde.
Tijdens het schrijfproces ben ik ook erg
met de klank bezig. Ik lees alles hardop
wat ik schrijf.”
We mogen dus een welluidend dictee
verwachten. Als schrijver van het Groot
Dictee moest Adriaan van Dis wel een
paar belangrijke voorwaarden aanvaarden. Het dictee mag niet meer dan 320
woorden tellen, verdeeld over acht zinnen – dat laatste om de correctie goed
te kunnen verdelen. Van Dis: “Met de
eis van acht zinnen heb ik meteen gebroken. Ik heb de organisatoren ervan
kunnen overtuigen dat acht alinea’s ook
kan. Je wilt soms een kleine kwinkslag
kwijt, je vat iets samen in een zinnetje
van drie woorden, zodat de deelnemers
even op adem kunnen komen.” Maar de
belangrijkste voorwaarde is wel dat de
schrijver ingrepen in zijn tekst moet
toestaan. “Alleen slechte schrijvers verzetten zich daartegen. Door er met
z’n allen aan te werken ontstaat iets
goeds. Niet elk woord en elke komma
is heilig.”


Dictee-opsteller Adriaan van Dis: “Met de eis van acht zinnen heb ik meteen gebroken.”

maken. Ik heb van geleerde vrienden
lijstjes met lastige gevallen gekregen.
Die heb ik er deels in verwerkt. Nu is
het af. Of het een verhaal of essay is? Ik
houd het op een verhalend essay. Maar
het is vrolijk van toon.”


wat hij hoort. “Het gaat niet om de d/tfouten, die maak ik zelden. Het is ook
geen gewone dyslexie. Ik maak merkwaardige klankcombinaties in mijn
hoofd. Een naam als Ronald Venetiaan
schrijf ik op als Donald Evenaar. Die

Geselen

Voor een schrijver zou het maken van
het dictee als verraad aan het schrijverschap kunnen voelen. De vorm staat immers voorop, de inhoud doet er in wezen niet toe. “Het Groot Dictee is gekunsteld, het is beslist niet des Dis’, omdat
ik zo niet schrijf. Het zal niet in mijn
verzameld werk worden opgenomen,
het is Van Dis als schoolfrik.”

Plo e tera ar

De keuze voor Van Dis als schrijver van
het dictee is bijzonder. “Ik ben een bezwaarlijke speller. Vanaf de eerste klas
van de lagere school tot de laatste klas
van de hbs heb ik bijles Nederlands gehad, omdat ik niet kon spellen. Ik heb
geleerd om via allerlei wezelweggetjes
probleemwoorden te ontwijken. Dat
slechte spellen heeft er ook toe geleid
dat ik heel veel uit het hoofd heb geleerd. Ik kan achter elkaar volzinnen
uitspreken zonder in uh’s en ah’s te verzanden. Van mijn zwakte heb ik mijn
kracht gemaakt. Mijn stijl, mijn manier
van spreken en schrijven, komt voort uit
een tekort.”
Een welbespraakte Adriaan van Dis
die moeite heeft met het Nederlands?
Dat is niet het beeld dat het publiek
heeft van de gevierde schrijver, journalist en tv-presentator. “Ik ben een ploeteraar. Het is bon ton om te zeggen dat
het je allemaal makkelijk afgaat. Ik heb
altijd erg mijn best moeten doen om
wat te bereiken.” Nog steeds heeft hij
grote problemen met correct noteren
334
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Weddenschappen op het Groot Dictee
Een bekend gezicht in de jury bij het Groot Dictee is de Vlaamse journalist Ludo Permen
tier, schrijver van de leidraad bij het Groene Boekje en tegenwoordig werkzaam bij de
Nederlandse Taalunie. De jury is samen met de producent en de presentator betrokken bij
het vaststellen van de eindversie van het dictee. En zij beslist in twijfelgevallen. Permen
tier: “Er zijn woorden waarvan niemand weet hoe je die schrijft. Dat zijn niet de moeilijke
woorden. Vorig jaar hadden we het zinnetje ‘Nu zou u wel eens willen weten …’ Moet wel
eens nu aan elkaar of niet? Het Groene Boekje geeft geen uitsluitsel, Van Dale noemt weleens als bijwoord van frequentie. In het dictee moest het toch echt wel eens zijn.”
Permentier schrijft de commentaren bij moeilijke woorden en lastige gevallen. Die
worden bij het nakijken in de uitzending voorgelezen. “Zoals de uitleg bij de schrijfwijze
van jip-en-janneketaal. Medejurylid Anneke Neijt zorgt voor de achtergrondverhaaltjes,
zoals vorig jaar over oedipuscomplex.”
Hoe verklaart hij de goede scores van de Vlamingen? “Wij zijn competitief ingesteld.
Nederlands is voor ons een tweede taal. We hebben er moeite voor moeten doen om het
onder de knie te krijgen.” Ook de saamhorigheid speelt mee. “We reizen met ons allen
per bus naar Den Haag. Meestal is er op de terugweg wat te vieren. Als we een keer wor
den afgetroefd door de Nederlanders, hebben we ook een reden om de champagne te
ontkurken.”
Op het dictee worden weddenschappen afgesloten. “Alle correctoren en de juryleden
leggen vijf euro in. Je moet voorspellen hoeveel fouten de winnaar heeft en wat het ge
middeld aantal fouten is. Corrector Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT, gaat bijna
elk jaar met de pot lopen.”

Iktionaire
Hoe de procedure bij het dictee precies verloopt, is hem enkele weken voor
de uitzending nog niet bekend. Wél
weet hij dat hij het in zijn geheel moet
voorlezen. Van Dis heeft een heldere
dictie, maar een bekakt accent. Waar
komt dat vandaan? “Ik ben opgegroeid
in een repatriantenhuis waar sterk Indische accenten heersten. Toen wij van
Bergen naar Hilversum verhuisden,
kwam ik eerst op een openbare school,
met vijftig kinderen in één klas. Ik
dreigde te blijven zitten en werd naar
een particuliere school gestuurd. Wij
woonden in een nieuwbouwwijk en
hadden zeil op de vloer, maar ik kwam
terecht tussen de kinderen van het parket en de rieten daken. Daar wilde ik bij
horen. Die kinderen zeiden ‘schoolpluin’
en ‘veurwiel’. Zo heb ik een Goois

“Zelf heb ik nooit
meegeschreven.
Uit gekkigheid heb
ik gezegd: ik zou
alleen meedoen als
er ook een prijs
voor de slechtste
speller is.”
accent gekregen. Maar het is al stukken minder dan vroeger. Alleen als
ik onzeker ben, ga ik nog erg deftig
spreken.”
Heeft hij geaarzeld toen hij de uitnodiging kreeg om het dictee te schrijven?
“Geen moment. Het leek me heel leuk
om te doen en ik vind het een eervolle
opdracht. Zelf heb ik nooit meegeschreven. Uit gekkigheid heb ik gezegd: ik
zou alleen meedoen als er ook een prijs
voor de slechtste speller is. Ik zou er
weinig van terechtbrengen. Maar als
beroerde speller kan ik wél een goed
dictee samenstellen. Ik heb de rol van
sadist. Ik ga de deelnemers geselen.
Die willen zo weinig mogelijk fouten
maken. Als schrijver zie ik ze graag in

mijn valkuilen tuimelen.”

Klootschieten

D

at het Groot Dictee uit Frankrijk werd geïmporteerd, is op het
eerste gezicht vreemd. We kunnen veilig aannemen dat iedereen
die dit leest weleens in Frankrijk op vakantie geweest is, en de
kans is ook aanzienlijk dat u daar in de Dordogne, Provence, Ardèche, of
waar u ook was, weleens aanwezig bent geweest bij de jaarlijkse bekroning
van de beste geitenkaas, de opening van de kermis of het feestelijke begin
van de schoolvakanties. Bij dat soort gelegenheden houdt een plaatselijke
hoogwaardigheidsbekleder een toespraak. Dat kan lang duren, want de
meeste Franse notabelen hebben op school geleerd hoe je zoiets doet, en
die vaardigheid houden zij graag op peil. Met de essays die in Frankrijk
voor het vwo-examen worden geschreven, kun je in Nederland je bachelor
halen, zeggen ze.
Dus: in het land waar ‘stellen’ terecht veel belangrijker wordt geacht
dan ‘spellen’, introduceert de televisie een jaarlijkse spellingwedstrijd. Misschien werd de spelling door die nadruk op stellen verwaarloosd, maar in
dat geval heeft Philip Freriks een compensatiemiddel geïmporteerd voor
iets wat bij ons helemaal geen compensatie behoeft. Wij zíjn al geobsedeerd door spelling.
Wat ons Groot Dictee vooral illustreert, is hoe krankzinnig moeilijk wij
het gemaakt hebben om in het Nederlands correct te spellen. Foutloos spellen in het Nederlands is zoiets als het bouwen van een Formule 1-wagen:
heb je net aan al de laatste technische specificaties voldaan, wordt de
breedte van de spoiler of de dikte van de spoorstang alweer veranderd.
Zouden er in de Formule 1 mecaniciens zijn die zich toeleggen op het uit
hun hoofd leren van al die voorschriften? Of zoeken ze het even op in een
van de tientallen laptops waarmee zo’n team geëquipeerd is?
Om het Groot Dictee foutloos te maken is één laptop al voldoende. Zelfs
met een smartphone lukt het waarschijnlijk wel. Door de moedwillige miskenning van die realiteit is het Groot Dictee verworden tot een anachronisme. Een schilderachtig vermaak voor jaarmarkten en braderieën, beoefend
door hobbyisten in zelfgenaaide kostuums. Het klootschieten van de taal.
Mijn voorstel: geef de deelnemers een laptop en ontwerp een dictee
waarin ze dán nog fouten maken. ‘Verkeerd in uitstekende staat’ – dat
soort dingen.

Jan Kuitenbrouwer

De 23ste editie van het Groot Dictee der
Nederlandse Taal wordt op 12 december
uitgezonden op Nederland 1, 20.25 uur.
Alle informatie over het Groot Dictee is
te vinden op http://grootdictee.nps.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.
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.

Gebarentolk
Drs. Jamie Knecht - Leiden

I

n de boekenrubriek ‘InZicht’ in het okto
bernummer van Onze Taal wordt het
Basisgebarenwoordenboek van Maurice
Buyens besproken. In deze bespreking staat
een veelgemaakte fout: Buyens wordt een
“doventolk” genoemd, maar de correcte
term is gebarentolk. Immers, gebarentolken
tolken niet alleen voor doven en slechthorenden, maar ook voor horenden, want
wanneer een doof of slechthorend persoon
gebaart, vertaalt de tolk dit voor de horen
de gesprekspartner(s).

‘Klassewerk’
Jannemieke van de Gein - Woerden

U

w nieuwe rubriek ‘Klassewerk’ is gewijd
aan “mooie taalvondsten en grappige
ontsporingen” van scholieren. Mij slaat bij
het lezen van de bijdragen echter geregeld
de schrik om het hart. Niet omdat leerlin
gen allerlei woorden niet kennen – ze zitten
niet voor niks op school, bij uitstek de
plaats om woorden te leren – maar omdat
er kennelijk nog altijd taaldocenten zijn die
woordenschattoetsen of zelfs -examens af
nemen zonder voorafgaand onderwijs. De
bijdrage ‘Trippende ouders’ (in het oktober
nummer) is daar een schrijnend voorbeeld
van. Of heeft deze docent al die moeilijke
woorden wel behandeld, maar hebben de
leerlingen er weinig van opgestoken? Ook
in dat geval verdienen niet zij, maar híj een
onvoldoende. Hoe het ook zij, ‘grappig’
vind ik het niet. Ik vind het bedroevend.

Engelse literatuur in de boekhandel
Janneke Budding - Meppel

B

erthold van Maris signaleert in zijn arti
kel ‘Vertrouwd en toch een beetje exo
tisch’ (Onze Taal oktober) een toename van
Engelse literatuur (origineel en vertaald) in
de Nederlandse boekhandel. Bij zijn zoek
tocht naar een verklaring laat hij onder
336

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 2

anderen emeritus hoogleraar Engelse litera
tuur Peter de Voogd aan het woord. Hoewel
ik zelf anglist ben, afgestudeerd in de En
gelse letterkunde, komt de verklaring van
mijn vakgenoot mij weinig plausibel voor.
Hij beweert namelijk dat de Angelsaksische
literatuur “gewoon de grootste en meest
complete literatuur” is.
Ik raad professor De Voogd aan om deze
stelling niet luidkeels te verkondigen op
een willekeurig Frans marktpleintje. Tot
een lynchpartij zal het niet komen, maar
een rotte tomaat richting het professorale
hoofd zit er dan namelijk zeker in. En te
recht. Want is de Franse literatuur niet min
stens zo “groot en compleet” als de Angel
saksische? En heeft de Franse literatuur
niet eenzelfde “gigantische letterkundige
traditie”?
Naar mijn idee lezen we zoveel meer
Engels dan Frans (of Duits) omdat we in het
dagelijks leven overspoeld worden door
het Engels. Denk aan tv, film, video en pop
muziek. En dat maakt het Engels zoveel
vertrouwder en toegankelijker dan de
andere moderne vreemde talen.

Pragmatisch taalgestoorden
Eep Francken - Leiden

I

n het septembernummer las ik Gaston
Dorrens interessante stuk ‘Wel goed in
spreken, niet in gesprekken’, over de zoge
noemde pragmatische taalstoornis. Men
sen die nogal eens iets anders zeggen dan
van ze verwacht wordt (en dan sociaal wen
selijk is) lijden daaraan. Tot die groep beho
ren volgens de deskundige Mieke Ketelaars
behalve bijvoorbeeld ADHD’ers en autisten
ook mensen bij wie geen “duidelijke diag
nose” gesteld kan worden. Dat zijn dan de
pragmatisch taalgestoorden. Voor deze
mensen adviseert Ketelaars “twee, soms
drie soorten therapie”, namelijk: “sociale
gedragstherapie, taaltherapie en eventueel
een neuropsychologische aanpak”, hoewel
zij er eerlijk bij zegt dat de “stoornis” daar
niet van overgaat. Marjan de Reus komt
met een voorbeeld van wat een pragma

tisch taalgestoorde tegen je zegt: “Wat een
lelijke oorbellen heb jij!” Gelukkig is zo ie
mand volgens De Reus nog niet helemaal
verloren voor de arbeidsmarkt, maar hij
moet zich wel beperken: in de kunst, de
ict en het onderwijs liggen er kansen!
Het verbaast mij dat Dorren over deze
goedbedoelde behandelzucht onkritisch
verslag doet. Behandelingen zonder diag
nose zijn toch zelden of nooit effectief?
Behandelingen van kinderen waar weinig
mis mee is, zijn zelfs bijna altijd schadelijk.
Laten we ruimte blijven geven aan mensen
die sociaal uit de toon vallen. Het staat een
ieder (zonder behandeling) vrij om kritiek
te leveren op mijn oorbellen.

Naschrift Gaston Dorren
Ik betwijfel of ouders en leeftijdsgeno
ten vinden dat met deze kinderen “wei
nig mis is”. Al is het soms moeilijk om op
hun stoornis een exact kloppend etiketje
te plakken, het zou nogal hardvochtig
zijn hun níét zo goed mogelijk te leren
om soepel te communiceren. De reden
is niet zozeer dat de samenleving anders
last van hen zou hebben, maar vooral
dat ze zelf moeite hebben zich staande
te houden. Dromen van een samenleving waarin ze door iedereen geduldig
en begripvol bejegend worden, helpt
deze kinderen niet.

Hallo?
Cor Nelisse - Rotterdam

J

eanette Huisman beschrijft in de rubriek
‘Gesignaleerd’ van het – ik kan niet an
ders zeggen: weer heel leuke en lezens
waardige – oktobernummer van Onze Taal
hoe telefoongesprekken meestal beginnen.
A belt B, B neemt op en zegt zijn of haar
naam, waarop A iets zegt als: ‘Goedemor
gen, met A’. B reageert dan met ‘Hallo’,
waarop A dan óók nog een keer ‘Hallo’ zegt
voordat het eigenlijke gesprek begint. Huis
man vindt die herhaling van hallo opmerke
lijk en grappig.
Dat is ook zo – of beter: dat was ook zo.
Want tegenwoordig ziet vrijwel iedereen op
zijn schermpje wie er belt, waardoor het be
gin van telefoongesprekken veel puntiger is
gaan verlopen. Als ik iemand bel, wordt er
meestal opgenomen met iets als ‘Ha Cor’,
waarop ik dan bijvoorbeeld zeg: ‘Dag Frits’,
waarna zich het gesprek ontspint. Ik moet
zeggen dat ik dit aanvankelijk wel wat kort
door de bocht vond, en op dat ‘Ha Cor’
toch nog zachtjes iets liet vallen als ‘Met
Cor Nelisse’, maar daar kwam ik snel van
terug. Talige conventies veranderen waar

je bij staat.

Taaladviesdienst

Vraag en antwoord

O of oh?

?
!

Is het ‘O, kom er eens kijken’ of ‘Oh,
kom er eens kijken’?

‘O, kom er eens kijken’ is het best.
De schrijfwijzen o en oh geven verschil
lende uitroepen weer. Volgens de naslag
werken is o juist als het om de heldere,
‘open’ o-klank gaat, die ook in het woord
zo zit; om die klank gaat het in het sinter
klaasliedje ‘O, kom er eens kijken’. Dit
woord drukt vaak verbazing of verrassing
uit, maar heeft nog veel meer betekenis
sen, zoals schrik of verdriet, maar ook on
verschilligheid (‘O, is dat zo?’). Daarnaast
komt het voor in vaste combinaties als
o ja, o nee, o jee en o wee. Ook o zo wordt
zonder h geschreven – als versterking van
een ander woord (een o zo vreemde opmerking), en ook als losse uitroep: ‘O zó!’
De spelling oh geeft een wat doffere
klank weer, die ongeveer zo klinkt als de
oo in voor; bijvoorbeeld in ‘Oh, dat mag
helemaal niet.’ Vaak wordt deze uitroep
nog wat langer gemaakt in de uitspraak.
De spelling oh is in de achttiende eeuw
uit het Frans overgenomen, maar waar
schijnlijk is invloed van het Engels er de
oorzaak van dat oh ook vaak gebruikt
wordt voor de ‘open’ o-klank.

Het meervoud is Gouden Kalveren, en dus
niet Gouden Kalven of – zoals laatst in de
krant stond – Gouden Kalfen. Dat het bij
Gouden Kalf niet letterlijk om een jonge koe
gaat maar om de naam van een prijs waarin
dat dier een rol speelt, maakt voor de meer
voudsvorming geen verschil. Ook als er bij
voorbeeld een prijs met de naam Gouden
Rund, Gouden Lam of Gouden Ei zou bestaan,
zou het meervoud daarvan op -eren eindi
gen.

Midden-Nederland

Djembé spelen

Schrijf je midden-Nederland of
Midden-Nederland? En hoe schrijf
je het bijvoeglijk naamwoord dat
erbij hoort?

Hoe schrijf je het werkwoord dat bij
djembé hoort: djembéen, djembéën,
djembeeën, of nog anders?

?
!

Juist zijn Midden-Nederland en MiddenNederlands.
Als het woord midden aan een aard
rijkskundige naam wordt gekoppeld,
wordt het net zo behandeld als bijvoor
beeld oost en zuid: Oost-Europa, ZuidFrankrijk, Midden-Nederland. De begin
hoofdletter is nodig omdat het geheel nu
een geografisch gebied aanduidt en zo
doende als naam fungeert. De bijbeho
rende bijvoeglijke naamwoorden krijgen
dezelfde hoofdletters en streepjes: OostEuropese landen, Zuid-Franse wijnen en het
Midden-Nederlandse rivierengebied.
Overigens bestaat Middelnederlands
ook, maar dat heeft een heel andere be
tekenis: het is een vakterm uit de taalkun
de voor het Nederlands zoals dat aan het
eind van de Middeleeuwen werd gespro
ken. Het woorddeel Middel- duidt hier op
een periode: het Middelnederlands is de
fase van het Nederlands tussen het Oud
nederlands en het Nieuwnederlands. Taal
namen die beginnen met Oud-, Middel- en
Nieuw- worden aaneengeschreven, met
één (begin)hoofdletter.

Het Noordhollands Dagblad
over “Gouden Kalfen”.
Klopt die kop wel?

Meervoud Gouden Kalf

?

Wat is het meervoud van Gouden Kalf,
de naam van de prestigieuze Nederlandse filmprijs?

!

?
!

Die schrijfwijze is nergens vastgelegd, en
ook is er geen spellingregel die inzicht
geeft in de vraag hoe afleidingen van woor
den op -é geschreven moeten worden. Wel
is in enkele naslagwerken een vergelijkbaar
woord opgenomen: macrameeën, afgeleid
van macramé. Naar analogie daarvan ligt
djembeeën het meest voor de hand. In de
vervoeging blijft de dubbele ee dan staan: ik
djembee, ik djembeede, ik heb gedjembeed.

Na zijn pensioen/pensionering

?

Is ‘Piet wil na zijn pensioen iets anders
gaan doen’ een goede zin, of moet
het ‘na zijn pensionering’ zijn?

!

Het woord pensioen duidt van oorsprong
de uitkering aan die je krijgt vanaf het
moment dat je – wegens ouderdom – stopt
met werken. Maar het kan ook gebruikt
worden om de periode aan te duiden waar
in je pensioen ontvangt: ‘Ze heeft tijdens
haar pensioen nog allerlei bestuurlijke ta
ken gehad’, of het moment waarop je met
pensioen gaat: ‘Piet wil na zijn pensioen iets
anders gaan doen.’ Van Dale’s Woordenboek

Nederlands voor vmbo & mbo (2008) is het
enige hedendaagse naslagwerk dat bij pensioen expliciet de betekenis ‘moment waar
op je vanwege je leeftijd stopt met werken’
vermeldt, maar ook het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) sprak in 1920 al
van “tijdstip waarop men gepensionneerd
wordt”.
Het woord verlof heeft een vergelijkbare
betekenisuitbreiding gehad: oorspronkelijk
betekende het ‘vergunning’, vervolgens
‘vergunning om voor enige tijd naar huis te
gaan’, en nu vooral ‘tijd dat iemand verlof
heeft’.

Verworden: positief of negatief?

?

Laatst las ik in een advertentie over
een stad die “was verworden tot een
kuuroord voor de adel”. Voor mijn gevoel is verworden hier niet juist; ik associeer het met iets negatiefs. Klopt dat?

!

Oorspronkelijk was verworden een neu
traal woord; het betekende ‘anders wor
den’. Maar het heeft langzaam maar zeker
een specifieke tweede betekenis gekregen
die inderdaad een negatieve bijklank heeft:
‘ontaarden’. Die betekenis komt voor in zin
nen als ‘De beëdiging van de ministers is
verworden tot een toneelstukje’ en ‘Die
partij is verworden tot een vechtersclubje.’
Door de opkomst en het veelvuldige
gebruik van die negatieve betekenis wordt
verworden nog maar zelden gebruikt in de
oude betekenis ‘anders worden’. Om ver
warring te voorkomen is het beter om voor
die neutrale betekenis een ander woord te
kiezen; in de zin over het kuuroord is bij
voorbeeld ‘uitgegroeid tot’ een mogelijk

heid.		

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo’n 1700 taal
kwesties: www.onzetaal.nl/taaladvies.
De Taaladviesdienst is telefonisch
bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook
colofon).

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 2

337

“Daar likt het probleem”
Het Nederlands van Elio Di Rupo
Sinds 5 december 2011 is Elio Di Rupo
de eerste minister van België. Als
Franstalige had hij bij zijn aantreden
het Nederlands nog niet perfect
onder de knie. Hij beloofde daaraan
te gaan werken. Is dat gelukt?

Erik Dams
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T

raditiegetrouw wordt begin
januari de Gouden Schoen uitgereikt aan de beste voetballer
uit de Belgische competitie. Als kersverse eerste minister van België was
Elio Di Rupo begin 2012 uitgenodigd
de trofee te overhandigen. Presentator
Robin Janssens, die net verteld had dat
de premier intensief de uitspraak van
sch en g aan het oefenen was, vroeg aan
Di Rupo: “Gouden Schoen. Gaat dat lukken?” Waarop de premier met een glimlach herhaalde: “Kouden Skoen.”
Het Franse accent van Di Rupo laat
zich maar lastig onderdrukken. Net als
veel Franstaligen heeft Di Rupo moeite
g-klanken uit te spreken: hij vergadert
niet graag ‘vroeg’ maar ‘vroek’, en tot
hilariteit van vele Vlamingen heeft
hij zelfs ooit gezegd: “Daar likt het
probleem.” Hij gaat ook niet naar de
‘koning’ maar naar de ‘konink’.
Sommige open klinkers spreekt hij
gesloten uit. Dan heeft hij het over
‘manden’ in plaats van ‘maanden’. Ver-

der vormen de klemtonen in het Nederlands voor Di Rupo – en veel andere
Franstaligen – een struikelblok: ‘ministér’ klinkt heel anders dan ‘miníster’.


Eu h

Niet alleen de uitspraak van Di Rupo’s
woorden klinkt Nederlandstaligen
eigenaardig in de oren. Di Rupo denkt
vaak in Franse zinsconstructies en zet
daardoor de woorden in het Nederlands
niet in de juiste volgorde: “We moeten
vinden meer dan twaalf miljard euro.”
Hij haalt meervoud en enkelvoud door
elkaar: “Ik hoop dat de Belgen overwinnaar zal worden.” En hij aarzelt soms
heel erg doordat hij het juiste woord
niet vindt: “Ik heb veel bezoeken … euh
… allez … gegeven, gehakken, gehad,
gemaakt.”
Een enkele keer zou je kunnen zeggen dat Di Rupo het Nederlands verrijkt. “De Gentse Feesten brengen de
mensen dikker bij elkaar”, zei hij bijvoorbeeld in juli van dit jaar. Maar over

Foto: Council of the European Union

het algemeen wordt Di Rupo’s beperkte
beheersing van het Nederlands ervaren
als niet meer dan een smetje op zijn
premierschap.


S tre ss

Toen Di Rupo premier werd, beloofde
hij dat hij zijn Nederlands sterk zou verbeteren. Maar veel beter leek het, zeker
in de eerste maanden, niet te gaan.
“Zelfs slechter”, vindt VRT-journalist
Ivan De Vadder. “Ik heb hem ooit in
2005 in het Nederlands geïnterviewd
toen hij voorzitter van de politieke partij PS was en dat verliep heel vlot. Na
zijn benoeming als premier stak er vaak
stress de kop op bij dit soort gelegenheden. Blijkbaar wil hij als eerste minister nog meer dan in het verleden geen
woord verkeerd zeggen.”
Het Nederlands is feitelijk de vierde
taal van Di Rupo. Hij werd in 1951 in de
Waalse gemeente Morlanwelz geboren
als zoon van Italiaanse immigranten.
Op school leerde hij Frans en thuis pikte
hij wat Italiaans op. Na zijn studie
scheikunde werkte hij twee jaar aan de
universiteit van Leeds, waar hij in contact kwam met het Engels. Hij heeft in
zijn Waalse politieke loopbaan lange tijd
geen behoefte gehad om Nederlands te
spreken. Pas toen hij in de nationale
politiek stapte, werd duidelijk dat hij
die taal beter zou moeten beheersen.


‘lego-Vlaams’ noem: hij zet de woorden
niet in de juiste volgorde en eigenlijk
moet je ze terug naar het Frans vertalen om te begrijpen wat hij wil zeggen.”

Ko udwatervree s

Het lijkt soms wel alsof Vlamingen meer
geneigd zijn Frans te spreken dan Walen
Nederlands. Klopt dat? Als iemand dat
weet, dan is het wel de Vlaamse standup comedian Bert Kruismans. Hij komt
veel in Wallonië met zijn voorstelling La
Flandre pour les nuls (oftewel: ‘Vlaanderen voor dummy’s’), waarin hij de
Franstaligen probeert uit te leggen hoe
Vlaanderen in elkaar zit. Franstalige
Belgen hebben een enorme koudwatervrees, stelt Kruismans vast: “Ze willen
wel Nederlands spreken, maar zijn heel
bang om als een idioot over te komen.
Walen zien Vlamingen als übermenschen die vier talen spreken. Ze hebben
een groot minderwaardigheidscomplex,
het is hun frustratie dat zij daar niet in
slagen. Wij Vlamingen hebben dat niet
als we een vreemde taal spreken.”
Kruismans heeft een duidelijke mening over het Nederlands van Di Rupo:
“Toen hij de opdracht kreeg een regering te vormen, moest hij opeens veel
meer Nederlands spreken dan hij gewoon was. Hij moest ook de Vlaamse
pers te woord staan, vaak live. Je kon
de paniek in zijn ogen zien. Di Rupo
bediende zich dan van wat ik maar even



g ro n d i g

Volgens Kruismans leidt de zwakke beheersing van het Nederlands vaak tot
saaie interviews: “Elio Di Rupo is een
intelligente man. Hij weet dat het belangrijk is goed Nederlands te spreken
in een land waar de Vlamingen in de
meerderheid zijn en waar je te maken
hebt met twee totaal verschillende

talige revue over de Belgische politiek:
“Veel Vlamingen stellen vast dat Di
Rupo interviews grondig voorbereidt om
geen fouten tegen het Nederlands te
maken. Maar in het Frans doet hij dat
ook, hij improviseert niet graag. Dat
past niet voor een politicus, vindt hij.”


k lo o f

Is er dan helemaal niets veranderd? Jawel, opvallend genoeg wordt Di Rupo’s
moedertaal wat slordiger, zo beweert
Remy: “Ik heb de indruk dat hij in het
Frans slomer en minder verzorgd
spreekt dan vroeger, zodat de kloof

“Di Rupo bediende zich van wat ik maar
even ‘lego-Vlaams’ noem: hij zet de woorden
niet in de juiste volgorde.”
mediamodellen. Daarom laat hij niets
aan het toeval over en bereidt hij alles
grondig voor. Het gevolg is dat hij
vooral in lange interviews weinig spontaan overkomt. Di Rupo kan dan moeilijk verdoezelen dat zijn beheersing van
het Nederlands een zwak punt is.”
Niet iedereen gelooft dat Di Rupo’s
interviews in het Nederlands saaier of
minder spontaan zijn. De journalist
Baudouin Remy bijvoorbeeld, die Di
Rupo al jarenlang imiteert in een Frans-

tussen zijn Frans en zijn Nederlands
minder groot lijkt.”
Toch hoor je zeggen dat er schot zit
in zijn Nederlands. Afgelopen zomer
bijvoorbeeld nog. Toen stelde Bart Brusseleers, in België vooral bekend als exjurylid van Idool, dat de premier “een
enorme vooruitgang boekt”. En: “Voor
mij is Di Rupo nu al tweetalig.” Maar
helemaal onbevooroordeeld is Brusseleers niet: hij is de privéleraar Neder
lands van Di Rupo.

Twee imitatoren over Di Rupo
Waarop moet je letten als je Elio Di Rupo imiteert? Baudouin Remy speelt hem al jaren in
Sois Belge et tais-toi (vertaling: ‘Wees Belg en zwijg’, een toespeling op het bekende sois
belle [‘mooi’] et tais-toi), een Franstalige revue over de Belgische politiek, die elk jaar hele
maal geactualiseerd wordt en in Brussel en Wallonië een enorm succes is. Hij speelt Di
Rupo in het Frans en laat hem maar enkele zinnetjes in het Nederlands zeggen: “Toon,
ritme, oogopslag en houding spelen allemaal een rol. Di Rupo maakt altijd een wat ver
wonderde en verraste indruk. Hij heeft een sterke non-verbale expressie: de handen zitten
altijd loodrecht onder de schouders, de vingertoppen van beide handen raken elkaar, zijn
ogen zijn wijd opengesperd. Dat hij altijd een vlinderdas draagt, is handig voor imitatoren.
En hij heeft in het Frans lievelingswoorden als indiquer (‘aangeven’) en le bonheur des gens
(‘het geluk van de mensen’).”
Ook cabaretier Walter Baele imiteert Di Rupo, maar dan in het televisieprogramma
Tegen de sterren op, en dus in het Nederlands: “Ik heb eerst een aantal toespraken en inter
views bestudeerd. Di Rupo doet in het Nederlands ongelofelijk zijn best. In het Frans
spreekt hij met een huig-r, maar in het Nederlands wil hij de tongpunt-r laten rollen. Hij
rolt zo verschrikkelijk nadrukkelijk dat ik het goed kan gebruiken als ik hem speel. En na
tuurlijk zijn er typische woorden die hij heel raar uitspreekt: beslissingen wordt verbasterd
tot ‘besliessienkein’, belangrijk wordt verlengd tot ‘belankraaik-e’ en gesplitst wordt hyper
gearticuleerd als ‘gesplit-s-t’. Dat is gemakkelijk te imiteren, maar ik heb vooral zijn
woordvolgorde bestudeerd. Het is niet eenvoudig om de logica van dat kromme Neder
lands te doorgronden. Voeg daar nog zijn stem bij: vroeger die van een kwakende eend,
nu wat eentoniger. De articulatie, de woordvolgorde en de stem: dat zijn de bouwstenen
voor mijn imitatie van Di Rupo.”
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In februari reikte het Prins Bernhard Cultuurfonds de prestigieuze Martinus Nijhoff Prijs uit,
voor de beste vertaler. Voor Onze Taal was dat
het startschot voor een serie van zes columns
over vertalen, om de maand geschreven door
een eerdere winnaar van de Nijhoff Prijs.

Vertaald

Maar daarom is het
nog wel te vertalen
Rien Verhoef

I

edereen denkt bij een woord of uitdrukking in een vreemde taal weleens jaloers: zo kernachtig kunnen
we dat in het Nederlands toch nooit
verwoorden. Maar bijna altijd wordt
vergeten dat het omgekeerde evenzeer
geldt. Ook vreemdelingen die Nederlands spreken, kennen dit gevoel. Het
Nederlands is niet armer of rijker dan
andere talen, het is alleen ánders.
Het gevolg hiervan is dat we sommige woorden of begrippen niet gauw in
een vertaling zullen tegenkomen – ze
zijn als het ware ‘onbereikbaar’. Omdat
het Engels geen werkwoord voor ‘zwijgen’ kent, zal in een tekst altijd iets
staan als ‘she fell silent’, ‘she kept silent’, ‘she didn’t answer’, ‘there was a
pause’, etcetera. Een vertaler die deze
varianten steevast letterlijk vertaalt,
doet niet alleen moeilijker dan nodig is,
maar benut onvoldoende het Nederlandse taaleigen. Daardoor lezen vertalingen vaak toch nét niet als Nederlands.
De historicus Philipp Blom noemde
onlangs in zijn Van der Leeuw-lezing
nog enkele fraaie voorbeelden. In zijn
beschouwing over ‘het verhaal’ zei hij:
“Het is een open deur dat elke taal zijn
onvertaalbare termen heeft – joie de
vivre, Heimweh, fairness, Islam – maar
hun subtiele invloed gaat veel dieper
dan kwesties van vocabulaire. We kunnen in verschillende talen verschillende
dingen uitdrukken en het is alleszins
aannemelijk dat we ook anders kunnen
en moeten denken en voelen. Verhalen
bestaan in taal.” Vrij vertaald – een cliché dat ik op deze plaats wel durf te
gebruiken – maakt de taal het verhaal
zoals kleren de man maken.
Deze ‘taaleigenheid’ gaat het verst in
poëzie, en sommige gedichten worden
terecht ‘onvertaalbaar’ geacht. Maar bij
proza is die conclusie meestal voorbarig en hoogstens een signaal dat de
vertaler langer op een oplossing had
moeten broeden. Die broedtijd kan
overigens wel oplopen: in 1977 zetten
Anneke van Huisseling, Sjaak Commandeur en ik ons aan de vertaling van
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The Adventures of Augie March van Saul
Bellow. Wij werkten haasje-over: wekelijks vertaalden we elk een aantal pagina’s, waarna we ook elkaars werk fileerden en een lange dag per week in de
gezamenlijke eindversie staken. De
haasjes hadden een vaste volgorde (alfabetisch op onze achternaam) en dus
stond vast dat ik uiteindelijk de slotzin
zou vertalen: “But this didn’t prove
there was no America.” Daarbij was één
ding onontkoombaar: een roman die
begon met “I’m an American”, die een
lange ode op Amerika was en die na
550 bladzijden besloot met het woord
America zou ook in onze vertaling moeten eindigen met Amerika.
Bijna een jaar lang probeerde ik het
Nederlands een oplossing te ontfutselen. ‘Dat bewees nog niet de afwezigheid van’, ‘Dat weerlegde nog niet het
bestaan van’ – het was allemaal niks.
Ook vakbroeder Alexander Koval (“Was
nicht bewies, daß es Amerika nicht
gab”) bracht geen uitkomst en Jean
Rosenthal (“Mais ça ne prouvait pas
qu’il n’y avait pas d’Amérique”) had niet
eens een probléém. Maar in de laatste
week, als allerlaatste haasje, zag ik het
licht. Mijn twee collega’s stelden vast
dat we zó veel vrijheid in de hele ver-

taling nog niet hadden genomen, maar
dat hier toch precies stond wat er moest
staan. En zo eindigt De avonturen van
Augie March met “Maar daarom was er
nog wel een Amerika.”
(Voor verhalen uit de vertaalkeuken
verwijs ik graag naar Vertaalverhaal.nl,
een reeks verhalen over vertalen van
oud-Nijhoffprijswinnaars en anderszins

gelauwerde vertalers.)

Nijhoff Prijs 1982
Rien Verhoef won in 1982 samen met
Sjaak Commandeur de Martinus Nijhoff
Vertaalprijs “voor hun gezamenlijke
vertalingen van Engelse literatuur en in
het bijzonder die van 1985 van Anthony
Burgess”. Verhoef vertaalde onder
meer werk van Faulkner, Nabokov,
Graham Swift, DeLillo, Leavitt en de
laatste zeven romans van Ian McEwan,
waaronder het onlangs verschenen
Suikertand. In 2008 ontving hij de
Vertaalprijs van het Fonds voor de
Letteren. Onlangs werd hem door de
Universiteit Leiden een eredoctoraat
verleend.

(advertentie)

dé Taalkalender 2013 van Onze Taal
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al 20 jaar een bestseller

Zie ook de aanbieding op blz. 356.
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Van Aaf tot z

Hond

H

ebt u weleens het woord seks in Van Dale opgezocht? Of sex,
kan ook. Ja, dat hebt u weleens gedaan. Toen u klein was. U
hebt toen ook neuken opgezocht, en piemel. En dan maar staren
naar die opwindende definities. Je moet wat als kind. Vooral vroeger
moest je wat. Internet was er nog niet.
Het verbaasde me dat seks en sex nog steeds de nummer 2 en 4 van
meest opgezochte woorden in de internet-Van Dale waren. Dat houden ze
bij, bij Van Dale, elke maand opnieuw.
Ontroerend, het opzoeken van seks. En verrassend dat een kind (neem
ik aan) anno 2012, een kind dat dus het gehele internet tot zijn beschikking heeft, voor zijn kicks naar seks gaat zoeken in het online woordenboek en niet – nou ja, naar een heleboel andere plekken op internet toe
gaat.
Sommige woorden verwacht je in zo’n top-100 van meest opgezochte
woorden. Natuurlijk staat bagatelliseren erin. Hoe spel je dat? Factuur,
concreet, democratie. Begrijpelijk dat die in de top-100 staan. Dat gezeik
met die c’s ook altijd.
Maar bij sommige woorden snap je niet dat iemand ze opzoekt, en al
helemaal niet dat ze tot de meest opgezochte woorden behoren. Ze zijn
niet moeilijk om te spellen, ze leiden niet tot grote opwinding. Ze zijn
niet nieuw, ze zijn niet Fransig, ze zijn niet wetenschappelijk.
Neem nou het woord hond. Waarom staat dat op nummer 83 van de
meest opgezochte woorden? Weten die opzoekers niet of het op een d
eindigt of een t? Maar is hond niet in alle taalcursussen en lessen Nederlands als tweede taal zo ongeveer het eerste woord dat je leert? Na boom,
wellicht, en vuur en Pim? Waarom zoeken mensen en masse hond op?
Huis, zoeken ook veel mensen op. Staat op de 38ste plaats. Huis.
HUIS!!! Wie kent de definitie van dit woord niet? Wilt u even opstaan?
Soms begrijp je het ineens, zie je tendensen. Waarom zochten zo veel
mensen in één maand de woorden landrot en zeerob op? Er was vast een
hele school die een werkstuk moest maken over de zeevaart, of over de
Waddeneilanden. En al die leerlingen gingen tegelijk zoeken naar landrot
en zeerob, en hebben zo de meestgezochtewoordenlijst beïnvloed.
Dat zie ik voor me, en dat ontroert me. Net als die ene leerling, of die
hele groep leerlingen, die toen gauw ook nog even ging opzoeken wat er
bij seks stond.

Aaf Brandt Corstius

t

Toen in ...
december 1997

Poldernederlands
Redactie Onze Taal

H

et is deze maand, op 12 december, precies 15 jaar geleden dat voor het eerst het
woord Poldernederlands in het openbaar werd gebruikt. Op een symposium in Gent zette dialectoloog Jan
Stroop uiteen hoe vooral hoogopgeleide, geëmancipeerde jonge vrouwen
bepaalde klanken anders gingen uitspreken. Blijf klonk steeds meer als
‘blaaif’, huis als ‘hous’ en blauw als
‘blaauw’. Met de term Poldernederlands verwees hij naar het toentertijd
populaire ‘poldermodel’, het maatschappelijk-politieke overlegsysteem
dat – aldus Stroop – voor vrouwen
welvaart met zich meebracht en daarmee de vrijheid om te praten zoals ze
zelf wilden.
Niet lang daarna besteedde het
eerste (en enige) nummer van het
taalkundig-literaire tijdschrift Noordzee er aandacht aan. En daarmee ging
het balletje pas echt rollen. Het Poldernederlands werd voorpaginanieuws, en Stroop een van Nederlands beroemdste taalkundigen – een
leuke tijd, zo vindt Stroop ook achteraf, en misschien ook goed voor het
vak taalkunde: “In elk geval kwam er
vanuit het grote publiek meer belangstelling voor wat taalkundigen doen
en de taalkundigen zelf kregen meer
aandacht voor het populariseren van
het vak.”
De taalwetenschap zelf ontving
Stroops theorie aanvankelijk kritisch:
was er wel bewijs voor? Het bestaan
van de variant werd later inderdaad
door diverse onderzoekers bevestigd,
maar dat vrouwen destijds vooropliepen bij die veranderingen, daarvan
is niet iedereen overtuigd. Toch valt
het verschijnsel Stroop ook nu nog
vooral bij vrouwen op: “Luister maar
eens naar vrouwelijke gasten in programma’s als Vroege vogels of Pauw &
Witteman. Maar Jeroen ‘Paauw’ geeft

ze inmiddels aardig partij.”
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Metaforen in verkiezingstijd

Door alle perikelen rond het tweede kabinet-Rutte zou je bijna vergeten wat
daaraan voorafging: een felle verkiezingsstrijd, waarin we werden bestookt
met retoriek, en dan vooral met beeldspraak. Welke metaforen hoorden we
zoal? En hoe werkten ze? Een terugblik.

Erik van der Spek

“D

e afgelopen decennia
zijn wij getuige van de
langzame erosie van
onze vrijheid en onafhankelijkheid. Een
trots volk zwemt een fuik binnen die
steeds knellender wordt. We zijn erin
gelokt door progressieve elites die ons
welvaart beloofden en ons bang maakten voor het alternatief: economische
ondergang en oorlog. Wie zich verzet,
kan rekenen op de grijsgedraaide langspeelplaat van linkse journalisten en
linkse politici: die is xenofoob, populist,
of wil zich verschuilen achter de dijken.
Liefst alle drie.”
U hebt het misschien wel herkend:
dit is een fragment uit het programma
waarmee de PVV de afgelopen zomer de
verkiezingen in ging. Het is een wat extreem voorbeeld, maar het laat duidelijk
zien hoezeer de verpakking van politieke standpunten steeds belangrijker
342
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wordt. De krachtige soundbite verdringt
het goed onderbouwde voorstel, en pakkende vergelijkingen en metaforen spelen daarbij een hoofdrol: de “erosie”
van onze vrijheid, een “fuik” die “steeds
knellender” wordt, de “grijsgedraaide
langspeelplaat” en de oer-Nederlandse
“dijken”. En de PVV staat daarin niet
alleen. Alle politici gingen ook bij deze
jongste verkiezingen weer ‘vol op het
orgel’ – om maar eens een andere veelgehoorde metafoor te gebruiken.


B e d r i j fs p o e d e l

Dat metaforen in de politiek zo populair
zijn, is niet vreemd. Het gaat er immers
vaak over abstracte onderwerpen. Bezuinigingen, sociale zekerheid, overheid
versus marktwerking, eerlijk delen: het
zijn belangrijke thema’s, maar ze laten
het hart van de gemiddelde kiezer niet
sneller kloppen. Metaforen helpen het

Illustratie: Matthijs Sluiter

Vol op het orgel

debat te verlevendigen en geven er
kleur aan. Maar nog belangrijker: metaforen brengen de discussie terug tot
eenvoudige, overzichtelijke tegenstellingen. Je kunt sociale zekerheid voorstellen als een vangnet, maar ook als een
valkuil. Natuurlijk is zo’n metafoor een
simplificatie, maar het werkt wel. Paul
de Krom, tot voor kort staatssecretaris
van Sociale Zaken, zei het zo: “Een
vangnet is bedoeld om mensen in geval
van nood op te vangen, en niet om ze
onnodig gevangen te houden.”
In gesproken taal, in debatten en toespraken, zijn metaforen niet meer weg
te denken. Wilders maakte er school
mee. Eén voorbeeld uit vele: Wilders
noemde de toenmalige PvdA-fractieleider Job Cohen een “bedrijfspoedel”, die
aan het lijntje tegen een boom mocht
plassen. De bedrijfspoedel, de hedendaagse variant van het schoothondje,
deed het goed als oneliner in het journaal, bij programma’s als De wereld
draait door en de discussiefora op internet. Wilders slaagde er daarmee in de
kiezer een omgedraaide wereld voor te
houden: niet de PVV, maar de PvdA was
de echte gedoogpartner van het kabinet. Daarmee kon Wilders zich distantiëren van het beleid van Rutte I, met
name van het Europabeleid.

Ander voorbeeld: bij de totstandkoming van de ‘Lentecoalitie’ (door tegenstanders de ‘Kunduzcoalitie’ genoemd)
ging het erom dat de samenwerkende
partijen het snel met elkaar eens zouden worden. Dat werd ingekleurd met
de metafoor elkaars nieren proeven.
Toenmalig GroenLinks-fractieleider Jolande Sap gebruikte hem op één avond
wel vijf keer, en andere sprekers namen
dat over. Met veel hilariteit op internet
als gevolg: “Mmm, lekker nieren proeven … Maar dan wel op groene stroom
gebakken hè!”


Over je schad uw

Een andere metafoor in dezelfde periode was over je eigen schaduw heen springen. “Ik ben tot alles bereid, als wij als
politieke partijen bereid zijn over onze
eigen schaduw heen te springen”, zei
PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom. Jolande Sap, SP-voorman Emile
Roemer en CDA-minister Maxime Verhagen zeiden het hem na. Maar wat betekent het? Als je over je eigen schaduw
heen springt, doe je iets wat onmogelijk
is. Dat kan alleen de cowboy Lucky
Luke, ‘de man die sneller schiet dan zijn
eigen schaduw’. Je doet iets uitzonderlijks, je overtreft jezelf. Maar in de metafoor klinkt ook iets anders door: je
stapt over je bezwaren heen, je bent
bereid het verleden te laten rusten. Het
is dan ook een aantrekkelijke metafoor
voor partijen die er in het recente verleden een puinhoop van hebben gemaakt.
Soms gaat het mis. Berucht is de
‘stekkerdoos’ van Jolande Sap. “De heer
Wilders baalt als een stekker van dit
kabinet,” zei Sap op 21 september 2011,
“maar hij weigert die stekker eruit te
trekken. Dus laat ik hem, als vrouw,
zien hoe dat moet, die stekker eruit halen.” Daarna kreeg Sap een stekkerdoos
aangereikt en liet ze zien hoe die werkte. Te letterlijk, en een open deur voor
Wilders, die constateerde dat de stekker
er bij Sap nooit helemaal in gezeten
had. Het incident bleef haar achtervolgen tot het einde van haar carrière. Nog
op 5 oktober 2012 concludeerde NRC
Handelsblad: “De drie doodsteken voor
Sap: Kunduz, Dibi … en uiteraard die
stekkerdoos.”


G e schre v en ta al

Inmiddels heeft ook in de geschreven
taal de nadruk op de feiten terrein verloren ten gunste van een aantrekkelijke
verpakking. De PVV stond niet alleen
met haar bloemrijke verkiezingsprogramma: ook andere partijen gaven
metaforen een centrale plaats. Zo zagen
verschillende partijen de economie (of

het onderwijs) als een ‘motor’: “Voor
D66 is goed onderwijs de motor van
nieuwe welvaart (…). Goed onderwijs
is ook de motor van ieders persoonlijke
ontwikkeling en geluk.” Maar: “Er zit
zand in de onderwijsmotor van Nederland.”
De ene metafoor roept de andere op.
Als er zand in de motor zit, moet er een
monteur bij komen. Dat zie je bij de
PvdA, die de economie “weer aan de
praat wil krijgen”. Je ziet een monteur,
de smeerolie nog aan zijn handen, die
zich over onze economie buigt. We kunnen – nog steeds volgens de PvdA – “de
Nederlandse economie draaiend houden”. Dat gaat niet zomaar: “Daarvoor
moeten actief ontwikkelingen worden
aangejaagd.” Welke dat zijn, blijft in het
midden, maar het klinkt in elk geval
daadkrachtig: “Want alleen zo stomen
we ons land klaar voor de toekomst.”


Va ag ta a l

Soms ontaardde het gebruik van metaforen in vaagtaal. De kampioen daarin
was het CDA. Die partij zocht “een nieuwe balans” in de zorg. Daarbij koos ze
voor “het nieuwe midden”. Wat dat is,
blijft onduidelijk. Maar het CDA-programma had meer in petto: “In tijden
van crisis val je terug op je diepste wortels. De christelijke traditie reikt ons
universele begrippen aan als naastenliefde en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij komen pas tot ons recht in
relatie tot anderen.” En dan komt de
uitsmijter: “Wij zijn ten diepste een
‘wij-land’.” Het staat er echt: geen weiland, geen heiland maar een ‘wij-land’.

boven zijn stand.” En: “Nederland is
niet gebouwd op de pof.” Dus: “We
zullen de tering naar de nering moeten
zetten.” Dat doet de VVD ook: “De afgelopen twee jaar heeft het kabinet-Rutte I
[let op dat ‘I’; van ‘II’ was toen nog geen
sprake – EvdS] het mes gezet in de uitgaven van de overheid.” Want: “De VVD
loopt niet weg voor pijnlijke maatregelen.” De VVD wil ervoor zorgen dat “het
huishoudboekje op orde is”.


Frames

Metaforen kunnen helpen om een bepaald ‘frame’ te versterken, een conceptueel kader dat rijk aan betekenis en associaties is, en dat vaak bepaalde emoties bij het publiek oproept. Zo hanteert
de PVV het frame van de EU als geldverslindend monster dat onze onafhankelijkheid bedreigt. In het PVV-programma werd alles uit de kast gehaald om
dit frame pakkend neer te zetten. De
grote vijand is Brussel (“de blinde bewoners van de ivoren toren in Brussel”),
waar “lieden die de Groot-Europese
gedachte aanhangen” bouwen aan een
superstaat. De EU “heeft nog vele nachtmerries voor ons in petto”, en kost vooral heel veel geld: “Holle bolle EU heeft
steeds meer geld nodig.”
Ook de SP begrijpt heel goed dat
metaforen een rol kunnen spelen bij framing. Het programma bevatte een aantal duidelijke oneliners: “Zorg is geen
markt”, “Nederland is geen eiland” en
“Europa is geen fort.” Daarmee bracht
het de visie van de partij in gecondenseerde vorm over. Soms gebruikte het
programma een tegenstelling van meta-

De ene metafoor roept de andere op.
Als er zand in de motor zit, moet er
een monteur bij komen.
Maar de meeste partijen gebruikten
metaforen in hun verkiezingsprogramma’s niet om te verhullen, maar om hun
centrale thema’s beter naar voren te
brengen. Dat was bijvoorbeeld goed te
zien in het programma van de VVD. De
toon daarin was kordaat en ferm, soms
zelfs militant: “De VVD opent de aanval
op bureaucratie en verspilling in de
zorg.” En: “De VVD wil een rechtstreeks
gekozen burgemeester om het gemeentebestuur meer kracht en smoel te geven.”
Bezuinigingen zijn een centraal thema voor de VVD. Dat kwam ook terug
in de beeldspraak: “Nederland leeft

foren: “Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar de basisverzekering van onze
samenleving.”
Maar de ultieme metafoor van de
SP blijft toch wel het beeldmerk: de
tomaat. De tomaat is (met zijn vriend
het rotte ei) bij uitstek het handelsmerk
van de actievoerder. Maar het is ook
het wapen van de tegenstemmer, en
als zodanig past het minder bij een
partij die mee wil regeren. Vandaar dat
Roemer bij de laatste verkiezingen geen
tomaten meer gooide, maar tomatenijsjes uitdeelde. Beter kan de werdegang van een actiepartij niet uitgebeeld

worden.
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Overheidsacties jongerentaal;
journaal spreektaliger
Het taalnieuws van 2012
Wat was het opvallendste taalnieuws
dit jaar? Dat er veel universitaire
talenstudies zijn opgeheven? Dat het
radioprogramma Klare Taal is wegbezuinigd? Dat het NOS Journaal
spreektaliger zou worden? Het taaljaar 2012 in vogelvlucht.

Illustratie: Hein de Kort

Redactie Onze Taal

“ Hel a a s .  Je  N e d e rlands i s n og n i e t
g o e d  g e n o eg ”

O

pvallend dit jaar: een paar overheidsacties om het Nederlands
van kinderen en jongeren op een hoger
plan te krijgen. Veel media-aandacht
was er voor de recente campagne van
de gemeente Rotterdam om mbo-scholieren van hun straattaal af te helpen.
Jongeren die de website Jouw taal, zijn
taal bezoeken, moeten straattaalzinnen
omzetten in Nederlands dat geschikt is
voor een brief of een min of meer officieel gesprek – bijvoorbeeld “Ik heb trobbie met dagga”, dat dan iets zou moeten
worden als ‘Ik heb geldproblemen.’ Lukt
dat vertalen niet goed, dan valt te lezen: “Helaas. Je Nederlands is nog niet
344
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goed genoeg. Ik raad je aan om dit te
verbeteren, dan maak je het jezelf een
stuk makkelijker” – met daaronder een
verwijzing naar diverse cursussen.
Amsterdam richtte zich eerder dit
jaar op een wat jongere doelgroep: de
peuters. Er zijn er nogal wat die thuis
geen Nederlands horen, en dus met een
taalachterstand naar de basisschool
gaan. Toenmalig wethouder Lodewijk
Asscher presenteerde begin dit jaar een
aantal maatregelen om dit tegen te
gaan, met als meest in het oog springende punt: een boete voor ouders die
weigeren hun peuters naar de voorschoolse opvang te sturen. Want dan,
als ze twee en een half zijn, is er nog
iets aan de taalachterstand te doen. De
maatregel was niet onomstreden; in een
peiling in de Onze Taal-rubriek ‘Hom of
kuit’ gaf 75% van de reageerders aan dit
een slecht idee te vinden. Een flink deel

van hen denkt dat dwang en boetes niet
werken in taalzaken.
Zou er in Den Haag naar zulke kritiek zijn geluisterd? In elk geval staat er
in het regeerakkoord van het nieuwe
kabinet – waarin dezelfde Lodewijk
Asscher vicepremier is – een wat afgezwakte versie van de Amsterdamse
maatregel. Weliswaar zijn consultatiebureaus “verplicht kinderen voor wie
taalachterstand dreigt, door te verwijzen naar vroeg- en voorschoolse educatie”, maar van een sanctie voor nietmeewerkende ouders wordt niet gerept.
Wél van “extra investeringen in voor- en
vroegschoolse educatie”, om “de kwaliteit en taalvaardigheid van het personeel” te verbeteren.
Ook de Rotterdamse straattaalcampagne is
voorgelegd aan de Onze Taal-lezers. Zie voor
de uitslag blz. 359 van dit nummer.

Dit jaar verder in het nieuws
J o ur n a a l i n s t r a atta al ?

“W

at? Gaan ze elkaar high-fiven
in de studio na wat duiding
bij de jongste ministerraad?” “Dit is
gewoon een zwaktebod van de NOS.
Treurig.” “Echt heel dom bezig.”
Het zijn zomaar enkele van de reacties die op internet geplaatst werden
vlak nadat een interne notitie van de
nieuwe hoofdredacteur van NOS
Nieuws eind maart in handen kwam
van de Volkskrant. In dat document
stond onder meer dat het NOS Journaal
zich van zijn formeelste trekjes zou
moeten ontdoen: “We schuiven iets
meer richting spreektaal en stappen
meer naar de kijker toe.” Wat moest
daarvan komen? Het journaal wás de
laatste jaren al zo spreektalig geworden,
zo was de algemene teneur, erger moest
het echt niet worden.
Eind mei was het dan zover. Toen
ging het journaal-nieuwe-stijl van start.
Het commentaar? Dat was zeker niet
van de lucht. De studio was groot en
leeg, de presentatoren bewogen zich
stuntelig door het decor en de weerman
hanneste wel erg met zijn touchscreen.
Verder beperkte de discussie zich al snel
tot de toegenomen zichtbaarheid van
pakken, jurkjes en benen.
Maar de taal? Werd het nieuws nu
gepresenteerd in straattaal, zoals wel
gevreesd werd? Niet bepaald. Wie de
proef op de som neemt – vergelijk met
gesloten ogen een recente nieuwsuitzending met een bulletin van het jaar
ervoor – zal de grootst mogelijke moeite
hebben aan de taal te horen wat de
oude en de nieuwe variant is. Pas met
de ogen open zijn de verschillen in één
klap duidelijk. Taalkundige Jan Stroop
beklaagde zich er vorige maand in Onze
Taal zelfs over dat het het journaal wéér
niet gelukt is spreektaliger te worden.
Presentatrice Sacha de Boer vatte
de discussie onlangs samen in Taalpeil,
een jaarlijkse krant van de Nederlandse
Taalunie. In het gelekte stuk ging het
er volgens haar om dat formeel taalgebruik vermeden zou worden. “Woorden
als nochtans, uitdrukkingen als gezien de
huidige situatie. In het journaal spreken
we geen schrijftaal, maar spreektaal.
Heldere, duidelijke spreektaal. Let daarop, stond in het stuk. De hoon was
onterecht, want het journaal zal nooit

popiejopie gaan doen.”

januari
9 Een spotje van autoruithersteller
Carglass is de eerste landelijke tv-reclame
waarin alleen maar Fries wordt gesproken.
Op YouTube is al gauw een parodie te zien,
die spot met het vermeende stereotiepe
beeld dat wordt gegeven van de Friezen
en het Fries.
28 Op internetfora en Twitter klagen jon
geren opeens veel over pijn als ze met de
hand moeten schrijven – iets wat ze niet
meer gewend zijn.
februari
21 Twee Gentse hoogleraren baren veel
opzien met hun verklaring van de her
komst van het woord fiets. Het zou een
verbastering zijn van Vice-Pferd of VizePferd en zoiets betekenen als ‘plaatsver
vangend paard’. Ewoud Sanders, gespeci
aliseerd in de etymologie van fiets, vindt
de verklaring niet aannemelijk.
maart
15 De komende jaren zullen er ongeveer
dertig universitaire talenstudies geschrapt
worden. Ze worden afgeschaft of gaan
op in grotere, algemene opleidingen. In
november wordt duidelijk dat het Fries
vanaf volgend studiejaar toch weer een
zelfstandige positie aan de Rijksuniversi
teit Groningen krijgt.
21 Minister van Binnenlandse Zaken Lies
beth Spies maakt bekend dat het Neder
saksisch geen hogere erkenning zal krij
gen binnen het Europees Handvest voor
regionale talen of talen van minderheden.
30 De laatste aflevering van Klare Taal,
een wekelijks radioprogramma over taal,
wordt uitgezonden. Het programma is –
samen met vele andere Nederlandstalige
programma’s van de Wereldomroep –
wegbezuinigd.
april
24 Na acht jaar neemt Linde van den
Bosch afscheid als algemeen secretaris
van de Nederlandse Taalunie. Een half jaar
later is nog niet bekend wie haar zal opvolgen.
mei
8 Demissionair minister voor Immigratie
en Asiel Gerd Leers wijst het advies van de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
om de aanduiding (niet-)westerse allochtoon te schrappen, af. In september maakt
het Belgische dagblad De Morgen bekend
dat het de term allochtoon niet langer zal
gebruiken.

juni
11 Nederlandse en Vlaamse jongeren lo
pen niet erg warm voor het Nederlands;
ze weten ook niet veel over hun taal en
staan positief tegenover het gebruik van
Engelse woorden. Wél vinden ze het leuk
om creatief bezig te zijn met het Neder
lands door middel van taalspelletjes,
muziek en cabaret. Dat blijkt uit onder
zoek van de Nederlandse Taalunie.
juli
5 Het Vlaams Parlement geeft goedkeu
ring aan een decreet dat het mogelijk
maakt om meer Engels te gebruiken in het
hoger onderwijs. Aan het besluit gaan
maanden van debatteren vooraf: men
maakt zich zorgen over de vraag of de
docenten het Engels wel goed genoeg be
heersen, en of het Nederlands als acade
mische taal niet in de verdrukking komt.
augustus
22 Het regent klachten van mensen die
zich ergeren aan de spatie in het nieuwe
logo van het Rijksmuseum (“Rijks muse
um”).
29 In Vlaanderen ontstaat veel ophef over
het Verkavelingsvlaams – de informele
spreektaal in Nederlandstalig België die
geen dialect is, maar ook geen Algemeen
Nederlands. Aanleiding is de publicatie
van het boek De manke usurpator, van drie
Antwerpse taalkundigen. Volgens critici
nemen die te weinig afstand van dit Ver
kavelingsvlaams.
september
25 Door het wegvallen van subsidies ziet
het er slecht uit voor het Vlaams dialect
onderzoek. In een poging het tij te keren
ondertekenen duizenden mensen een
petitie op Dialecterfgoed.be.
oktober
11 De Leidse rechtenfaculteit gaat bij
tentamens strenger controleren op taal
beheersing. Daarnaast komt er een alge
mene taaltoets en krijgen de studenten
meer toelichting op de taalfouten die ze
maken.
november
15 Er gaat maar liefst 27,6 miljoen euro
naar het project ‘Taal in interactie’, een
onderzoek aan de Radboud Universiteit
Nijmegen naar taal in onze hersenen. Het
is een van de zes “Zwaartekrachtsubsi
dies” van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO).
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Het taaljaar 2012
Meningen van bekende taalgebruikers

Foto: Thijs Bartels

Rien van den Berg
journalist, initiator
tv-serie Dat is andere
taal!

1. Wat is de belangrijkste gebeurtenis of
trend van het afgelopen taaljaar?

2. Wat is het beste boek (of artikel of de
beste website) over taal dat u dit jaar
las of gebruikte?

1. Rutte, toen hij merkte dat Samsom echt
niet in het kabinet wilde: “Toen ben ik
gestopt met zeuruh.” “Doe zelluf nor
maal” was geen incident. Sterft het
Binnenhofs uit?

2. Ons boek Dat is andere taal! natuurlijk.
Maar serieus: de bijdragen aan dat boek
van Marc van Oostendorp. Zo veel ver
stand van zijn vak, en toch zo helder en
geestig schrijven …

Foto: NRC Handelsblad

Foto: Onze Taal

Foto: Tessa Posthuma de Boer

Foto: Heidi Wils Fotografie

Marianne Boogaard
1. Het Drongo-festival, het eerste festival
en Mathilde Jansen (l.)
rondom meertaligheid: typerend voor
samenstellers De taaleen groeiend besef van de meerwaarde
canon
van een meertalige opvoeding.

Aaf Brandt Corstius
columnist

1. Ik heb nog nooit zo vaak het woord tweestrijd gehoord als tijdens de verkiezin
gen. Het ging om de tweestrijd tussen
de PvdA en de VVD. Ik vond dat raar
klinken; voor mij was een tweestrijd
altijd iets waar je zelf, in je eentje, in zit.

2. En dan nog iets, van Paulien Cornelisse.

Bart Chabot
dichter

1. Het in woord en beeld inzetten van het
gehandicapte dochtertje van Diederik
Samsom in diens verkiezingscampagne.

2. Nrc.next en het tv-programma Wat kiest
Nederland deden aan factchecken. Voor
het eerst werden politici op tv gecon
fronteerd met het waarheidsgehalte van
hun uitspraken.

Wim Daniëls
taalpublicist en
columnist

1. Het verkiezingsaffiche van de SGP sloeg
alles: “Daad bij het Woord”. Dat weggelaten lidwoord voor daad was om te
voorkomen dat mensen aan ‘de ge
slachtsdaad’ zouden denken. Zondig
vond ik het.

2. Dit jaar verscheen de paperbackeditie
van het boek Writing van Barry B. Powell.
Het is een intrigerende studie naar het
ontstaan van schrijfsystemen in vroegere culturen.

Adriaan van Dis
schrijver, programma
maker

1. Radioprogramma’s en kranten laten hun
luisteraars en lezers steeds meer over
van alles en nog wat hun mening spuien.
De stem van het volk? Nee, de pratende
onderbuik, en vooral een goedkope
manier om radio en krant te vullen.

2. Als ik vastzit en mijn taal wil opfrissen,
lees ik sinds kort stukjes uit de Afrikaan
se Bijbel. Niet om God, maar om in een
taal naast mijn taal uit wandelen te gaan.

Gert Haverkate
voorzitter Genoot
schap Onze Taal

1. Dat het dit jaar nóg weer minder uit
maakte of je als mediastem nu wel of
niet een behoorlijke uitspraak hebt.
Waarom zegt uitgerekend de man van
de verkeersinformatie ‘kilomajter’?

2. Ik ben zeer geïnteresseerd in lexicogra
fie. Daarover valt veel moois te lezen in
Trefwoord, te vinden via de website van
de Fryske Akademy.

Peter Vandermeersch 1. Het stigmatiserend gebruik van het
hoofdredacteur
woordje die: “die Grieken”, “die Polen”
NRC Handelsblad
en zelfs “die Belg van de NRC”.
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2. De tv-serie Dat is andere taal!, over dia
lecten en meertaligheid in Nederland.
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2. Hoe bereidt je een paard? en andere onuitroeibare taalfouten, van mijn NRC-collega
Friederike de Raat.

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 2012?

4. Wat is het mooiste woord van 2012?

5. Wie was dit jaar de beste
taalgebruiker?

3. Wurgkabinet. Manipulatief woord.
Wurgen is onontkoombaar onder dit ge
sternte. Wurgkabinet is een scheldwoord
voor iemand die iets anders wurgen wil
dan jij.

4. Zelfverlossing. In Dit zijn de namen van
Tommy Wieringa komt een barmhartige
samaritaan voor. Een van zijn ‘slachtoffers’ vraagt zich voortaan af hoe hij
zichzelf van zijn schuld tegenover zijn
verlosser kan bevrijden.

5. Willem Jan Otten. Schreef De vlek,
novelle in verzen, eind 2011, maar ik had
heel 2012 nodig om te ontdekken hoe
knap dit is. Zelden is er meer gezegd in
minder taal.

3. Rijks museum.

4. Taalcanon. :-)

5. Gerrit Komrij.

3. Ik vind twexit een heel irritant woord,
omdat het zo megalomaan is. Dat je het
nodig vindt om te melden dat je even
van Twitter af gaat! Zodat je volgers niet
vertwijfeld achterblijven.

4. Falend. Dit hoor ik mijn stiefkinderen
heel vaak zeggen. Het betekent ‘triest’
of ‘mislukt’. Het is misschien al langer in
de mode, maar drong pas dit jaar tot
mijn huishouden door.

5. Ik vind de teksten van Mme ZsaZsa, een
Belgische blogster, altijd mooi. Traditio
nele, alternatieverige vegetariërs noemt
zij op haar blog bijvoorbeeld: “werkloos,
dreadlocks- en okselhaardragend ge
spuis met teensletsen aan”.

3. Het radicale midden, van het CDA.

4. Polderen, dat eind dit jaar zijn comeback
maakte.

5. De voorpagina van De Telegraaf, met
koppen als “Rechtsom of Samsom” en
“Marx Rutte” – niet ‘mijn ding’, maar
qua taalgebruik knap werk.

3. Opspoorburger. Dat is iemand die na het
zien van het tv-programma Opsporing
verzocht meteen zelf op patrouille gaat.
Doe-het-zelf-agent vind ik sympathieker.

4. Staartknaller. Tom Egbers gebruikte het
voor een belangrijke wedstrijd tussen
twee ploegen die onder aan de ranglijst
stonden. Maar hij keek erbij alsof hij het
thuis ook gebruikt voor een scheet.

5. Met afstand Erica Terpstra in haar pro
gramma Erica op reis. “Straks, en daar
zie ik nu al naar uit, de hedendaagse
indiaan.” Mooier kun je het niet krijgen,
lijkt me.

3. Passie. Je kunt geen ei meer koken of het
moet met passie. Bedoeld wordt: inzet.
En soms, heel soms: hartstocht. Verder
versluieringen als Met alle respect, maar
… Beleefd voor: ‘U kletst uit uw nek.’ Of
Ik begrijp de commotie, maar … Bedoeld
is: ‘We drijven onze zin toch door.’

4. Mogen het er ook drie zijn? Je hoort ze
nog maar zelden, maar bewindslieden
zouden ze zich als de donder eigen moe
ten maken. Nadat ze bedankt zijn voor
een interview horen ze niet af te sluiten
met graag gedaan, maar met tot uw
dienst.

5. De historicus H.L. Wesseling. Hij schreef
een leerzaam en geestig boek over
Charles de Gaulle: De man die nee zei. Zo
hoort een geleerde te schrijven: helder,
licht van toon en zonder dikke woorden.

3. Eigenstandig. Als het in de betekenis
‘zelfstandig’ gebruikt wordt, hoor ik
liever zelfstandig. Als het in een andere
betekenis gebruikt wordt, lukt het mij
telkens niet die betekenis te vatten.

4. Gordijnbonus. Was dit woord er eigenlijk
ook al bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 2010?

5. Bas Heijne. Bijvoorbeeld omdat hij
bepaalde lokale bestuurders prachtig
beschreef als “zonnekoningen in vergaderzalen met neonlicht, slechte koffie
en ecomokken”.

3. Ik gruwel van over je schaduw heen
springen als het gaat over de grexit.
Zeker als dat geretweet wordt.

4. Ik deed weer mijn best om het prachtige
woord goesting wijd te verspreiden.

5. De tientallen lezers van de krant die
ons dagelijks wijzen op onze vreselijke
fouten.
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Illustratie: Frank Dam

De klanken van Grimm
Baanbrekend taalonderzoek van de beroemde sprookjesvorsers

De gebroeders Grimm zijn wereldberoemd vanwege hun sprookjes, die
deze maand tweehonderd jaar geleden
voor het eerst verschenen. Maar naast
het opdiepen van oude klassieke
verhalen deden ze ook opzienbarend
taalkundig onderzoek. De klankwetten
die ze ontdekten, waren voor de taal
wetenschap net zo belangrijk als de
zwaartekrachtwet was voor de natuur
kunde.

Berthold van Maris
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e 20ste van deze maand is het
precies tweehonderd jaar geleden dat het eerste deel van de
sprookjes van Grimm het licht zag. In
Kinder- und Hausmärchen uit 1812 presenteerden de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm 86 literaire bewerkingen
van sprookjes die zij in het Duitse taalgebied hadden opgetekend, waaronder
klassieke verhalen als Roodkapje, Assepoester en Doornroosje. In de edities
die daarop volgden, zou dat uitgroeien
tot een verzameling van 210 sprookjes.
Daarmee zijn de broers wereldberoemd geworden. Toch zijn die sprookjes maar een klein onderdeel van hun
totale oeuvre. Want naast oude sprookjes, sagen en spreekwoorden, die zij zagen als de laatste overblijfselen van een
oude Germaanse traditie, verzamelden
en bestudeerden de broers vooral ook
middeleeuwse teksten. Ongeveer tegelijk met die sprookjes gaven ze bijvoorbeeld twee van de alleroudste Duitse literaire teksten uit – uit de achtste eeuw.
Met name de oudste van de twee
broers, Jacob (1785-1863), was daarnaast ook puur in de Duitse taal geïnteresseerd. Hij was de eerste die de over-

eenkomsten en verschillen tussen de
Germaanse talen systematisch probeerde
te beschrijven. Er is zelfs een belangrijke
taalkundige ontdekking naar hem genoemd: de wet van Grimm. Ook hebben
de broers de basis gelegd voor het eerste
grote historische woordenboek, het Deutsches Wörterbuch, dat de Nederlanders
vervolgens zou inspireren tot het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).


V e r z a m e lwo e d e

De broers werkten heel hun leven samen,
maar hadden tamelijk uiteenlopende
karakters. Wilhelm (1786-1859) was
extravert en hield zich vooral bezig met
literatuur. Jacob was introvert en had zoals gezegd een voorliefde voor taalkunde.
Hun carrière begint met een enorme
verzamelwoede. Jarenlang zijn de broers
druk in de weer met het verzamelen van
middeleeuwse teksten, aanvankelijk als
straatarme studenten, daarna in combinatie met wat ambtelijke baantjes. Ze
brengen veel tijd door in bibliotheken,
om zelf afschriften te maken, en corresponderen met andere handschriftenliefhebbers, die hun het nodige materiaal
toesturen.

Jacob werkt rond zijn dertigste een
tijdje als diplomaat. Hij maakt in 1814
deel uit van een diplomatieke delegatie
die te midden van de puinhopen van de
oorlog naar Parijs en Wenen reist, om
daar deel te nemen aan vredesonderhandelingen. In zijn brieven aan Wilhelm beschrijft Jacob wat hij onderweg
tegenkomt: dorpen die in brand staan,
honderden dode paarden die op de
wegen en de akkers zijn achtergelaten,
dode mensen die van hun kleren zijn
beroofd. Hij klaagt dat hij urenlang
moet dineren met zijn broodheer, de
graaf van Hessen, en het eten dan ook
nog zelf moet betalen. Maar zodra hij
de kans krijgt, spoedt hij zich, in al die
Duitse en Franse steden waar ze doorheen komen, naar de plaatselijke bibliotheek, om op zoek te gaan naar oude
handschriften.
Voor de gebroeders Grimm is iedere
middeleeuwse tekst – net als ieder
sprookje – een signaal uit een ver verleden dat hen fascineert. En hoe verder
terug in de tijd, hoe zwakker dat signaal
wordt. Veertiende-eeuwse ‘Middelhoogduitse’ teksten zijn er nog genoeg.
Maar er zijn maar een paar achtsteeeuwse ‘Oudhoogduitse’ teksten. En
voor wie nog verder terug wil in de tijd,
is er alleen nog een Bijbel uit de vierde
eeuw in een Germaanse taal die rond
800 alweer verdwenen is: het Gotisch.


le v en so pd racht

Vooral Jacob raakt helemaal in de ban
van al dat oude Germaans. Hij ziet het
als zijn levensopdracht te laten zien
“dat onze voorouders, ook toen ze nog
heidenen waren, geen wilde, rauwe, ongeordende taal spraken, maar integendeel, een subtiele, flexibele, welgevormde taal”, zoals hij in een brief schreef.
Dat het oude Germaans niet onderdeed
voor talen als het Latijn, Grieks en Hebreeuws, werd nog niet vanzelfsprekend
gevonden. Dat moest als het ware nog
bewezen worden, en Jacob probeert dat
bewijs te leveren.
Hij begint in 1818 aan zijn Deutsche
Grammatik, een werk van vier delen
dat, anders dan de titel suggereert, geen
grammatica van het Duits is, maar meer
een historische beschrijving van de Germaanse talen. Al is dat voor Jacob eigenlijk hetzelfde. In de inleiding bij het
eerste deel schrijft hij: “Mijn hoofddoel
is: laten zien hoe alle Germaanse talen
innig verwant zijn en dat men de huidige vormen niet kan begrijpen wanneer
men niet ook kijkt naar de oudere en
oudste vormen.”
In zijn Deutsche Grammatik legt
Jacob het eigentijdse Duits naast het

middeleeuwse Duits en het Gotisch,
maar ook het Middelnederlands, het
Oudengels, het Oudnoors, enz. In het
eerste deel behandelt hij de uitgangen.
Het Gotisch van de vierde eeuw heeft
nog zelfstandige naamwoorden met
vier naamvallen: dags - dagis - daga dag (meervoud: dagos - dage - dagam dagans). In het middeleeuwse Duits
worden die uitgangen flink afgezwakt:
de krachtige klinkers (a, i en o) maken
plaats voor de neutrale stomme e. En
daarna verdwijnen die uitgangen grotendeels, er blijft alleen nog een onderscheid over tussen enkelvoud en meervoud, met daarnaast een klinkerloos
restje van de Oudgermaanse tweede
naamval, die we ook in het Nederlands
kennen (de s in Annies verjaardag).


Pat e r e n Vat e r

Jacob Grimms Deutsche Grammatik,
een 600 bladzijden dik boek over verbuigingen en vervoegingen, verscheen
in 1819 en was ondanks de gortdroge
materie binnen een jaar uitverkocht –
ook tot zijn eigen verbazing.
In 1822 verscheen er een geheel herziene, nieuwe editie van dit boek,
waarin Grimm ook uitgebreid beschrijft
hoe de woorden zelf in de loop der
eeuwen veranderden. Hij gaat daarbij
nog verder terug in de tijd. Hij haalt er
nu ook het Grieks, Latijn en Sanskriet
bij, talen waarin teksten zijn overgeleverd die nog veel ouder zijn dan die
Gotische bijbel. Dat al die talen tot één
taalfamilie behoren en dus allemaal
teruggaan op dezelfde (onbekende en
dus hypothetische) oertaal, was al min
of meer bekend, maar nog niet echt
aangetoond. Grimm laat in zijn boek
zien hoe de overeenkomsten en verschillen tussen die talen systematisch
beschreven kunnen worden – waarmee
die verwantschap dus objectief kan wor-

zelfde geldt voor pes (Latijn voor ‘voet’)
en het Duitse Fuß. Omdat ‘voet’ in het
Grieks pous is en in het Sanskriet padas,
mag je ervan uitgaan dat de p de oude
vorm is en dat de f recenter is. Bovendien komen we die f al tegen in het
oudst bekende Germaans: het Gotische
woord voor ‘voet’ is fotus. Als je zo allerlei woorden met elkaar vergelijkt,
kom je al gauw tot de conclusie dat die
f kenmerkend is voor het Germaans.
Sterker nog, het Germaans heeft zich
juist als gevolg van dit soort klankverschuivingen van de overige Indo-Europese taalvarianten afgescheiden.


m o o i s ys t e e m

Jacob Grimm is misschien niet de eerste
die in die klankverschuiving een groter
systeem ziet, maar wel de eerste die dat
systeem probeert te beschrijven. In de
tweede editie van zijn Grammatik geeft
hij het grotere patroon van de klankverschuivingen waar de Germaanse talen
volgens hem uit ontstaan zijn:
b>p>f
d > t > th
g > k > ch
Dit is het beroemde schema dat sindsdien de wet van Grimm genoemd
wordt. Het is een mooi systeem van negen klanken die een aantal eigenschappen met elkaar gemeen hebben (zie het
kader op de volgende bladzijde). Na
Grimm hebben andere taalkundigen
verder gesleuteld aan dit schema, want
er zijn ook weer allerlei uitzonderingen
op, en sommige letters van uitgestorven
talen als het Grieks hebben waarschijnlijk net even anders geklonken dan
Grimm dacht.
Maar het grote idee, dat zo’n systematische klankverschuiving ten grondslag ligt aan het ontstaan van een nieu-

Jacob Grimm wilde laten zien “dat onze voorouders, ook toen ze nog heidenen waren, geen
wilde, rauwe, ongeordende taal spraken”.
den aangetoond. En daarmee begint in
feite de moderne taalwetenschap.
Als je de Latijnse woorden piscis
(‘vis’) en pater (‘vader’) vergelijkt met
de Duitse woorden Fisch en Vater, dan
zie je, als je er wat langer naar kijkt,
dat dit in wezen dezelfde woorden zijn,
alleen beginnen ze in het Latijn met
een p en in het Duits met een f (die
soms als een v wordt geschreven). Het-

we taal, is helemaal overeind gebleven.
Overal in de wereld kunnen de verschillen tussen nauw verwante talen op deze
manier beschreven worden, al zijn er allerlei soorten klankverschuivingen mogelijk: het klinkersysteem kan veranderen, er kunnen medeklinkers verdwijnen
met als gevolg dat er toonverschillen
ontstaan (zodat een taal een toontaal
wordt), enzovoort. Het verschil tussen 
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Portret: Elisabeth Jerichau-Baumann (1865)

woorden in de loop van
tweeduizend jaar veranderd is, maar welke regelmatigheden daaraan ten
grondslag liggen, is hem
niet geheel duidelijk. Hij
komt niet veel verder dan
dat de betekenis van woorden soms specifieker wordt
en soms algemener, en dat
ook uit beeldspraak soms
een nieuwe betekenis kan
ontstaan.
   M i n i - e ssay t j e s

De gebroeders Grimm: Wilhelm (links) en Jacob.

het Nederlands en het Duits kan ook
met klankwetten beschreven worden:
de t in bijten is in beißen een s geworden, zoals de p in slapen in schlafen een
f is geworden, enzovoort.


Z and ko rrel

Grimm zei zelf over zijn ontdekking:
“De lezer zal misschien denken: wat een
geharrewar over letters en woorden!
Maar mijn verdediging luidt: God heeft
niet alleen het grote maar ook het kleine geschapen en alles wat de mens kan
bestuderen is even wonderlijk: een taal,
een woord, een klank. De zandkorrel
vertelt ons heel veel over die enorme
kogels in het heelal, waarvan onze aarde er een is.” Een tijdgenoot van Grimm
schreef dat de ontdekking van de Germaanse klankwetten voor de taalwetenschap net zo belangrijk was “als de ontdekking van de wet van de zwaartekracht voor de natuurkunde”.
Met de wet van Grimm deed iets
belangrijks zijn intrede in de taalwetenschap: het idee dat je taalkundige verschijnselen kunt beschrijven met wetten
en regels. En zo staan de gebroeders
Grimm aan de wieg van de taalkunde
als moderne wetenschap, die argumenteert op basis van een analyse van beschikbare objectieve gegevens, en niet
op grond van een of ander goddelijk of
logisch ideaal.
Het probleem met zo’n op wetten en
regels gebaseerde taalkunde is dat je er
alleen de vorm van taal mee kunt beschrijven (de klank, de zinsbouw), maar
dat je er niet veel aan hebt als je de
betekenis van taal wilt onderzoeken.
Jacob Grimm laat in zijn werk ook wel
zien hoe de betekenis van bepaalde
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In een latere fase van hun
leven beginnen de gebroeders Grimm een groot en
ambitieus project: een historisch woordenboek van
het Duits. Ze vinden een
uitgever die erin wil investeren en ze zetten tientallen medewerkers aan het werk: die
moeten allerlei citaten verzamelen uit
allerlei teksten. Het duurt al met al nog
vijftien jaar voor het eerste deel van het
Deutsches Wörterbuch (van A tot en met
Biermolke) verschijnt, waarin veel aandacht is voor etymologie, en waarin
voor ieder woord de geschiedenis “van
Luther tot en met Goethe” beschreven
wordt, met veel citaten erbij, mooi chronologisch geordend, zodat de lezer ziet
hoe de betekenis zich ontwikkeld heeft.
Veel van de woordbeschrijvingen
lezen als mini-essaytjes. Beroemd is de

eerste alinea van het woordenboek,
waar de letter A door Jacob Grimm als
volgt omschreven wordt: “A: de edelste
en oudste klank, die vol uit borst en
keel klinkt, de klank die het kind het
eerst en het gemakkelijkst voortbrengt,
en die bijgevolg terecht in veel alfabetten de eerste plaats inneemt.”
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), waarvan het eerste
deel tien jaar later uitkomt, is die omschrijving veel korter en nuchterder:
“A: de eerste letter van ons alfabet.”
Toch is het Nederlandse woordenboek wel degelijk sterk beïnvloed door
het woordenboek van de Grimms.
Matthias de Vries, die de leiding had
over het WNT, ging zelfs in Berlijn op
bezoek bij de broers, om zich uitgebreid
te laten adviseren. In de inleiding van
het WNT noemt hij de broers maar liefst
zeventien keer.
In zijn brieven aan De Vries schrijft
Jacob Grimm dat bij het maken van zo’n
woordenboek ieder woord een avontuur
op zich is. Maar ook klaagt hij over de
zware werkdruk en heeft hij het over
“een onpeilbaar diepe woordenzee waar
wij ons in gestort hebben, wellicht voor
ons korte leven te laat”.
Wilhelm overleed op 73-jarige leeftijd, Jacob op 78-jarige leeftijd. Hun
woordenboek was toen gevorderd tot
ergens in de F. Anderen hebben er daarna nog honderd jaar voor nodig gehad
om het te voltooien. Het laatste deel,

deel 32, verscheen in 1964.

De wet van Grimm
Jacob Grimm ontdekte in het begin van de negentiende eeuw hoe het Germaans zich
als gevolg van ‘klankverschuivingen’ heeft afgescheiden van oudere Indo-Europese taal
varianten. Die klankverschuivingen zijn te vatten in een schema:
b
d
g
stemhebbende
plofklank

>
>
>

p
t
k
stemloze
plofklank

>
>
>

f

bilabiale medeklinkers

th

dentale medeklinkers

ch

velare medeklinkers

stemloze
wrijfklank

Klanken die in dit schema naast elkaar staan, hebben dezelfde plaats van articulatie:
‘bilabiaal’ (d.w.z. met beide lippen), ‘dentaal’ (met de tongpunt tegen de tanden)
en ‘velaar’ (met het midden van de tong tegen het zachte verhemelte).
Klanken die hier boven en onder elkaar staan, hebben dezelfde wijze van articulatie:
het zijn ‘plofklanken’ (waarbij door afsluiting van het spraakkanaal een plofje hoorbaar is)
en ‘wrijfklanken’ (waarbij door vernauwing van het spraakkanaal een lichte wrijving ont
staat). ‘Stemhebbend’ wil zeggen: waarbij de stembanden trillen, ‘stemloos’: zonder dat
de stembanden trillen.
De th is de beginklank van het Engelse woord thing. De ch is de eindklank van het
Nederlandse woord lach.

r

Raarwoord

Horstlog

Guus Middag over opmerkelijke woorden,
oud en nieuw.

Enschede

W

at een raar woord is dat
eigenlijk: Enschede. Het
is de naam van een grote
voormalige textielstad in Oost-Nederland, dicht bij de Duitse grens.
Je spreekt de naam niet uit zoals je
hem schrijft. Er zitten drie e’s in, en
alle drie klinken ze anders: ‘è’, ‘uh’,
‘ee’. Enschede rijmt op Wijk aan Zee.
Je moet het allemaal maar weten.
Waarom staat er geen streepje naar
rechts op de laatste e van Enschede?
En wat zou die naam betekenen?
Niemand die het weet. De Enschedeërs zelf zeggen ‘Eanske’ tegen hun
stad. Twee lettergrepen: Ean-ske. Er
is een plaatsnamenhandboek waaruit
blijkt dat men vroeger, in 1119, sprak
van ‘Anneschethe’. Dat zou dan een
aaneenschrijving van ‘An die Schede’
kunnen zijn, met daarin dan misschien nog een rest van het Oudsaksische woord scethia, ‘scheiding’. En
die ‘scheiding’ zou dan mogelijk weer
verwijzen naar een grens. Dan zou
En-schede, Aan-scheiding, ook heel
vroeger al een plaats ‘aan de scheiding’, op de grens, zijn geweest, net
als nu. Het zou kunnen.
Maar waarom die rare klemtoon
dan, die een verwijzing naar het
woord scheiding onwaarschijnlijk
maakt? Dat zou een restant uit de
Franse tijd zijn. De Fransen, die ook
toen al de hele dag niets anders deden dan woorden uitspreken die eindigen op een lange ee, zeiden natuurlijk ‘Enschedé’ toen ze de plaatsnaam
zagen. En die uitspraak zou daarna
in zwang zijn gebleven, “wellicht gehandhaafd ter vermijding van associaties met het woord schede”. Aha. Nu
zie ik het ook. En nu snap ik ook
waarom sommige inwoners van Enschede, op internet vooral, naar hun
eigen stad verwijzen met deze best
wel stoere variant: Pluskut.

Guus Middag

In memoriam voor
de postzegel

I

k dacht dat het telefoonboek net iets eerder zou verdwijnen dan de postzegel, maar misschien klopt dat niet. Volgens de kranten van de afgelopen weken komt er nog een rondje papieren telefoonboeken, terwijl
men vanaf volgend jaar in plaats van een postzegel al met een app op de
smartphone de frankering van brieven kan regelen. Overigens blijven er
voorlopig nog zelfklevende Beatrixen in de handel, zodat nog niet helemaal
duidelijk is wie als eerste het loodje legt: de postzegel of het telefoonboek.
Volgens PostNL krimpt de markt voor de traditionele postbezorging, en
dat maakt het onmogelijk om de dienstverlening op het oude niveau te
handhaven.
Dat van die krimpende markt wil ik geloven; er worden weinig brieven
meer geschreven. Maar dat de dienstverlening enkel dáárom teruggeschroefd
wordt, lijkt me een vergissing. Toen de postmarkt op zijn hoogtepunt was,
jaren vijftig en zestig, werd de dienstverlening namelijk ook al fors teruggeschroefd. In mijn kinderjaren waren er nog twee bestellingen per dag,
maar dat is al rond 1960 teruggebracht tot één. Die ene bestelling mocht je
verwachten rond zes of zeven uur in de ochtend. Als je opstond, was de postbode al geweest. De laatste dertig jaar heb ik op geen enkel adres nog post
vóór een uur of elf gekregen. De zes bezorgdagen zijn er vijf geworden, en
naar veler ervaring in de praktijk vier. Ik bedoel maar: de zaak is blijkbaar
toch complexer dan ze bij PostNL lijken te denken.
Ergens in de biografie van Freud door Peter Gay lezen we hoe Freud anno
1939 vanuit Wenen op maandag een brief schrijft naar een collega in Berlijn,
en hoe hij diezelfde donderdag al het antwoord vanuit Berlijn krijgt. Die
snelheid is, geloof ik, na 1945 nooit meer bereikt.
Een ander voorbeeld? Lees mee in de brieven van de schrijver Gerard
Walschap (uitgegeven door de kinderen Carla en Bruno; deel I, blz. 41-61).
Op maandag 4 juni 1923 schrijft Walschap een brief aan een hem onbekende
dame, Ninette Theunissen. Aanhef: “Mejuffrouw”. De volgende brief is van
woensdag, ook nog: “Mejuffrouw”. De derde is van donderdag: “Goede
Vriendin”. De vierde is van zaterdag: “Lieve, goede Zus!” En de daaropvolgende woensdag is het al: “Matje”. En daar zitten dus de (niet gepubliceerde) antwoordbrieven van Ninette aan Gerard nog tussen.
Als de relatie zich ook verder in dit stormachtige tempo is blijven ontwikkelen, moet al snel het stadium bereikt zijn dat de brieven niet meer zomaar
publiceerbaar waren. Misschien is dat de reden dat de erfgenamen enkel de
eerste negen, en niet de overige 441 brieven van Walschap aan zijn latere
echtgenote gepubliceerd hebben.
Waar het mij om gaat, is de verbluffende snelheid van de postbezorging
anno 1923. In België deze keer, maar ik denk dat het in Nederland toen niet
heel anders was dan in België, Oostenrijk of Duitsland.
De echte service en snelheid van de brievenpost werd al de nek omgedraaid ruim voordat de computer en de gsm in beeld kwamen.
Ik vind dat allemaal prima, maar je moet niet alles geloven wat er over de
krimpende postmarkt en zo beweerd wordt.

Joop van der Horst
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Onze Taal als cadeau!
Geef Onze Taal cadeau voor Sinterklaas of Kerst
Actie tot 31 december. Doe iemand een jaar lang plezier met
Onze Taal. Nu voor slechts e 29,50 (uw voordeel: e 5,-).
Print de cadeaubon
Op www.onzetaal.nl/cadeaubon staat een feestelijke
cadeaubon die u kunt uitprinten (zie het voorbeeld
hiernaast). Die bon kunt u alvast geven, met of zonder
eerste exemplaar van Onze Taal.
Vul de gegevens voor het cadeau-abonnement in op
www.onzetaal.nl/cadeaubon. U kunt aangeven of het
cadeau voor Sinterklaas of voor Kerst bedoeld is.
En als u uzelf het abonnement cadeau wilt doen:
dat kan natuurlijk ook.

(advertentie)

Vijf dagen inspiratie, de nieuwste
trends en ontwikkelingen.
Mis het niet!

r nu
Registree
atis
voor Gr
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03182
code: 100
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Riemer Reinsma

Namen op de kaart

Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft

Tussen Noordeinde
en Zuidoostbeemster

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.

B

ij het horen van de naam
Noordeinde zal bijna iedereen
allereerst denken aan het sierlijke werkpaleis van de koningin. Buiten
Den Haag zullen weinig mensen beseffen dat het paleis naar een straat genoemd is: die lag aan de noordgrens
van het oude dorp Den Haag. Wat nu
een chique straat is, was in 1561 – toen
de naam voor het eerst in een document aangetroffen werd – nog een
moerassig pad.
Er zijn in het Nederlandse taalgebied
nog tientallen andere ‘Noordeindes’.
Soms zijn dat – net als in Den Haag –
straten, soms kleine dorpen en gehuchten. Bij straten met de naam Noordeinde is duidelijk ten noorden waarvan ze
gesitueerd zijn: van het centrum van de
stad. Maar hoe zit dat bij de dórpjes
Noordeinde? In Zuid-Holland vinden we
twee dorpjes met die naam. Ten noorden waarvan liggen díé? Een blik op de
landkaart maakt het duidelijk: het ene

dorp ligt ten noorden van Berkel en
Rodenrijs, het andere ten noorden van
Zevenhoven. Dat zijn de dichtstbijzijnde
grotere plaatsjes – ook een soort centrum dus. En zo zijn er overal in het
land gebieden en gebiedjes die, net
als Den Haag, Berkel en Rodenrijs of
Zevenhoven, een bepaald centrum hebben met daaromheen satellieten die de
naam van een windstreek bevatten.


Co mpl e t e s e t

Een enkele keer zijn rondom zo’n centrumplaats zelfs álle windrichtingen
terug te vinden. Delft heeft zowaar een
complete set straten: er is een Noord-,
een Zuid-, een Oost- en een Westeinde.
Delft scoort daarmee hoger dan Den
Haag, dat er maar drie heeft (een Zuideinde ontbreekt).
Overigens moet je dat noord, zuid,
oost en west vaak met een korreltje zout
nemen. Het dorpje Zuideinde had net
zo goed Oosteinde kunnen heten – het

ligt ten zuidoosten van Zoeterwoude.
En neem nu de plaatsjes Noordbeemster
en Westbeemster, die eigenlijk beide in
het noorden liggen ten opzichte van de
centrumplaats Middenbeemster.
Strikt genomen zouden dat soort
plaatsjes natuurlijk een naam moeten
hebben als Noordoostbeemster. Verrassend genoeg bestaat er wel degelijk een
vergelijkbare naam met net zo’n bijna
vrolijk stemmende precisie: Zuidoostbeemster. Waarom wel een zuidoost-variant, maar niet iets met noordoost? Dat
heeft waarschijnlijk alles te maken met
het jaar van naamgeving.


A m s t e r da m -Zu i d o os t

In 1639, toen Noord- en Westbeemster
hun namen kregen, bestonden aanduidingen als noordoost en zuidoost wel in
specifieke juridische en scheepstaal,
maar de gewone man gebruikte die
woorden nooit. Zuidoostbeemster is pas
later ontstaan, omstreeks 1850. Kennelijk was er toen meer
behoefte aan precisie
– maar waarom dat zo
is? Niemand die dat
exact kan nagaan.
Verder hebben dergelijke gedetailleerde
namen nooit echt
school gemaakt. Pas
in 1987 kwam er nóg
zo’n soort naam bij:
Amsterdam-Zuidoost,
de officiële naam van
een nieuw Amsterdams stadsdeel. Wat
bij die keuze een
belangrijke rol moet
hebben gespeeld, was
dat Amsterdam de
stadsdelen Oost en
Zuid al had. De
nieuwbouwwijk daar
in het uiterste zuidoosten, die ook een
stadsdeel moest worden, schrééuwde dus
om de naam die deze
nu nog altijd heeft. 

Het Noordeinde en Zuideinde van Berkel in 1775.
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De leerling
van nu Op niveau
de nieuwste methode
voor de tweede fase!
Uniek adaptief leerlingvolgsysteem
Nieuw toetsmateriaal
Uitgebreid examenvoorbereidingspakket

www.opniveau-online.nl

adv_1112.indd 1
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Klassewerk

Taaltest

In de klas zijn vaak mooie taalvondsten en

Vet!

grappige ontsporingen te horen en te lezen.

Olga Leever - Utrecht

Maandelijks komen ze langs in de rubriek

M

ijn zoon vertelde laatst dat de juf
frouw op school had gevraagd wat
vetarm betekent. Nou, dat wist hij wel
natuurlijk: “heel erg arm”.

‘Klassewerk’. Bijdragen zijn van harte welkom
op klassewerk@onzetaal.nl.

Verluisteren
Hetty Kuiper - docent Nederlands Winkler

Apostroffoutje

Prins, Veendam

Jimmy van Rijt - docent Nederlands,

A

ls docent Nederlands op een middelbare school kom ik geregeld bijzonder
gespelde woorden tegen (“ik hou me niet
zo bezich met”, “het antwoordt staat”).
Vaak zorgen deze fouten voor een wanhopige zucht, maar soms ook leveren ze
een glimlach op, omdat ze eigenlijk heel
poëtisch zijn. Laatst schreef een leerling
bijvoorbeeld “ze verluisterde”, over iemand
die zachtjes sprak. En wat te denken van:
“Het gedicht gaat over een pianist die een
piano stuk speelt”?

Valuascollege Venlo

I

n een schriftelijke overhoring spelling
voor de brugklas moesten leerlingen
onder meer oefenen met de apostrof. Een
van de leerlingen had een foutje gemaakt,
en hij had er daarom bij gezet: “Géén

appelstrof!”

1
2
3

Samenstelling: Rutger Kiezebrink

4
5

D

1 uitroep; 2 rund; 3 paard; 4 knorrig;
5 koord, draad; 6 lastigvallen; 7 (dieren)
stelen; 8 niezen, snuiven, blazen of
lachen; 9 korte afstand; 10 snert;
11 in iemands richting gooien; 12 plant
met één stengel; 13 kiezen; 14 warm
gebied; 15 zooi; 16 lol; 17 gooi maar in
m’n …; 18 overdreven; 19 giga × 1000 

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

kort geding zitting
kort geding-zitting
kortgedingzitting
risé
risée
risee
onmiddelijk
onmiddellijk
onmiddenlijk
crea-Bea
creabea
Creabea
what’s-appen
What’s-appen
whatsappen

B. Vergroot uw woordenschat

Taalpuzzel

eze maand weer een ‘ruitpuzzel’.
Vul per omschrijving één begrip in.
Bij elk woord in de bovenste helft van
de ruit moeten dezelfde letters worden
gebruikt als bij het woord erboven, plus
één extra; de volgorde mag veranderen.
In de onderste helft verdwijnt er juist
per woord een letter.
Wilt u kans maken op de maandprijs,
stuur dan voor 12 december de negen
tien woorden naar puzzel@onzetaal.nl
of naar Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag
(o.v.v. ‘Taalpuzzel’).

Taaladviesdienst

6
7

1. abject
a. dwars
b. verwerpelijk
c. voorwerp
2. infaam
a. geniepig
b. oneerlijk
c. schandelijk
3. diffameren
a. belasteren
b. in verwarring brengen
c. misvormen
4. raadsheer
a. adviseur
b. advocaat
c. rechter

C. Zoek de fouten
1. Om onze twee onder één kap-woning
ondanks de financiële crisis zo snel
mogelijk tegen een zo hoog mogelij
ke prijs te verkopen, hebben we flux
een topmakelaar in de hand geno
men.
2. Hij attenteert potentiële kopers en
andere geïnterreseerden op de origi
nele marmer vloer, de design radiato
ren, de vele vastekasten en het flag
stone terras welke een wijds uitzicht
over de Hollandse weilanden biedt.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

D. Extra

17
18
19

De winnaar krijgt een luxe spellenpakket (drie spel
len, t.w.v. € 67,–), beschikbaar gesteld door spellen

Met welk woord worden de vier weken
voor Kerstmis aangeduid: advent, jubeltijd, vastentijd of veertigdagentijd?

De antwoorden vindt u op bladzijde 359

van dit nummer.

fabrikant Goliath. De winnaar van de puzzel uit het
novembernummer is Thei Bex uit Geleen. De oplos
sing was herfstblad; het controlewoord was bral.
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Aanbiedingen voor lezers
Taalkalender Onze Taal

D

e twintig
ste scheur
kalender van
Onze Taal staat
weer boordevol
taalweetjes. Ie
dere dag heeft
een jaar lang
zijn eigen on
derwerp: taal
advies, etymo
logie, Europese
talen, straatnamen, gezegden en taalkron
kels. De zaterdag en de zondag zijn in deze
kalender samengenomen op één blaadje.

Toegestuurd voor e 14,95
De Taalkalender 2013 is een uitgave van
Bekking & Blitz. Prijs: € 14,95. België:
€ 19,90. Bestelcode: Taalkalender.

Taalcanon

I

n De taalcanon wor
den vijftig
veelgestelde
vragen over
taal beant
woord. Kun je
je moeder
taal ook ver
geten? Ver
schilt een gebarentaal per land? Bestaat er
een talenknobbel? Kun je een nieuwe taal
bedenken? Is er ooit één oertaal geweest?
Praten mannen en vrouwen verschillend?
Staan alle woorden in de Van Dale? En: wat
is eigenlijk het nut van grammatica? De on
derwerpen worden gedegen, helder en en
thousiasmerend beschreven door bekende
taalwetenschappers. Zie voor meer infor
matie het novembernummer van Onze Taal.

Ledenprijs e 22,50
De taalcanon is een uitgave van Meulenhoff
(gelijmd, 246 blz., winkelprijs € 25,–).
Onze Taal-prijs: € 22,50. België: € 29,–.
Bestelcode: Taalcanon.

Taalagenda 2013

D

e Taalagenda
2013, een
fraaie bureauagenda in ring
band, bevat een
selectie uit de rijke
kennis die het Ge
nootschap Onze
Taal van het Neder
lands heeft. Een
heel jaar lang kunt u genieten van boeiende
en onverwachte weetjes over woorden en
uitdrukkingen, profiteren van nuttige tips
en taaladviezen, en uw taalgevoel trainen
met puzzels en quizvragen. En o ja, u kunt
natuurlijk óók nog uw dagelijkse en weke
lijkse afspraken in de agenda bijhouden.

Toegestuurd voor e 12,95
Taalagenda 2013 is verschenen bij Bekking &
Blitz. Prijs: € 12,95. België: € 18,95. Bestelcode: Taalagenda.

Liedjes Drs. P

D

rs. P (inmid
dels 93), in de
jaren tachtig me
dewerker van Onze
Taal en in 2009
winnaar van de
Groenman-taal
prijs, maakt al zijn
hele leven muziek.
Zijn ‘verzamelde
liederen’ zijn nu
bijeengebracht op acht cd’s, die worden
verkocht in een als boek vermomde pracht
uitgave – getiteld Compilé complé – met
daarin ook 34 bladzijden tekst en foto’s. Er
staan in totaal 180 liedjes op de cd’s, waar
onder natuurlijk klassiekers als ‘De veer
pont’, ‘Het trapportaal’, ‘De meisjes van de
suikerwerkfabriek’ en ‘Dodenrit’.

Toegestuurd voor e 39,95
Compilé complé is een uitgave van Nijgh & Van
Ditmar. Prijs: € 39,95. België: € 46,50. Bestel
code: Drs. P.

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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Dat is andere taal!

D

it najaar
zond de NTR
een achtdelige
serie over Neder
landse dialecten
uit, getiteld Dat is
andere taal! Bij de
serie is ook een
boek verschenen,
geschreven door
taalkundige Marc
van Oostendorp en journalist Rien van den
Berg.
In het boek worden de thema’s die in de
serie aan de orde komen (Hoe druk je ge
voel uit met je dialect? Wat heeft taal met
macht te maken? Moeten we ons zorgen
maken over het dialect?) uitgediept en van
uit allerlei invalshoeken bekeken. Boven
dien wordt er kort iets verteld over de ge
schiedenis van de dialecten in alle Neder
landse regio’s.
Hoe de Nederlandse dialecten klinken, is
te beluisteren op de cd bij het boek. Hierop
staat onder meer een verhaal dat steeds in
een ander dialect verteld wordt. Zie voor
meer informatie over de tv-serie het sep
tembernummer van Onze Taal.

Toegestuurd voor e 22,50
Dat is andere taal! is een uitgave van Unieboek
| Het Spectrum. Prijs: € 22,50. België: € 27,–.
Bestelcode: Dialecten.

Dvd met 80 jaargangen
Onze Taal

O

nlangs ver
scheen de
dvd 80 jaar Onze
Taal, met daarop
alle nummers uit
de jaargangen
1932-2011. De
inhoud van deze
dvd is fulltext
doorzoekbaar,
zodat u razend
snel vindt waar u naar op zoek bent. Maar u
kunt de tijdschriften natuurlijk ook op uw
gemak ‘doorbladeren’. De jaargangen tot
en met 2006 bestaan uit hogeresolutiescans afkomstig van twee eerdere archiefuitgaven op schijf; van de jaargangen 20072011 zijn de originele pdf’s opgenomen.

Toegestuurd voor e 24,50
80 jaar Onze Taal is een uitgave van Onze Taal
en de Stichting Historic Future. Prijs: € 24,50.
België: € 26,–. Bestelcode: 80 jaar.

Eerste hulp bij e-onderzoek

W

anneer je op inter
net iets zoekt,
vind je vaak niet precies
wat je nodig hebt – en
soms juist weer veel te
veel. Door slim te zoe
ken, kun je daar verandering in brengen. In
Slimmer zoeken op internet legt Ewoud Sanders
uit hoe je met behulp van zoekmachines
doeltreffender kunt zoeken.

Toegestuurd voor e 7,95
Slimmer zoeken op internet (ingenaaid, 48 blz.).
Prijs: € 7,95. België: € 9,50. Zolang de voorraad
strekt. Bestelcode: Zoeken.

Hun verloedere me taal

L

ydia Rood verzorgde ja
renlang een gesproken
taalcolumn voor de Wereld
omroep. Daarin gaf ze kort
maar krachtig haar mening
over het moderne Neder
lands en de nieuwste mo
dieuzigheden daarin. De 120
columns waren al verkrijgbaar als e-book,
maar zijn nu ook als papieren boek te koop.
Wie het boek bestelt, krijgt daarbij gratis een
downloadcode voor het e-book én de luister
boekversie.

Toegestuurd voor e 14,95
Hun verloedere me taal is een uitgave van Pixel
Perfect (gelijmd, 128 blz.). Prijs: € 14,95. België:
€ 16,95. Bestelcode: Hun verloedere.

Man schiet niet in knie

I

edere maand publi
ceert Onze Taal de
grappigste taalkronkels
uit de media in de be
faamde rubriek ‘Rugge
spraak’. De allergrappig
ste daaruit zijn verza
meld in Man schiet niet in
knie. Behalve de knipsels
bevat het boek kadertekstjes waarin op
luchtige toon wordt uitgelegd wat er taal
kundig gezien misgaat in al die taalkronkels.
Met illustraties van Hein de Kort.

Toegestuurd voor e 9,90
Man schiet niet in knie is een uitgave van Bek
king & Blitz (gelijmd, 96 blz.). Prijs: € 9,90.
België: € 11,50. Bestelcode: Niet in knie.

Hoorcollege
taalverloedering

nie

uw

Onze Taal via de
sociale media

B

egin dit jaar
hield taalkun
dige Marc van
Oostendorp vier
Studium Genera
le-hoorcolleges
over taalverloe
dering. Deze toe
gankelijke, interessante en onderhoudende
lezingen zijn nu verkrijgbaar op cd, zodat u
ze ook op uw gemak thuis of in de auto
kunt beluisteren. De vier onderwerpen die
uitgeplozen worden, zijn het ontstaan en
de aard van standaardtaal, taalnormen,
taalvariatie en dialecten, en de modernste
ontwikkelingen in het Nederlands. Het gaat
daarbij om vragen als: Hoe komt het dat
onze taal voortdurend verandert? Moeten
we ons zorgen maken over taalverloedering
of ons juist verheugen in de vitaliteit van
onze taal?

Ledenprijs e 29,95
Taalverloedering. Een hoorcollege over veranderingen in de Nederlandse taal is een uitgave
van Home Academy Publishers (4 cd’s,
winkelprijs € 34,95). Prijs: € 29,95. België:
€ 34,95. Bestelcode: Taalverloedering.

(ca. 30.000 volgers)
Geen netwerksite die je zó snel op de
hoogte brengt van al het taalnieuws,
taaladviezen en verenigingsnieuws en
die je verbindt met zó veel andere taal
liefhebbers als Twitter. Volg Onze Taal
via @onzetaal.

(ca. 6000 volgers)
Iedere werkdag is er wel iets te beleven
op de Facebook-pagina van Onze Taal:
quizzen, taalkronkels, weetjes, nieuwtjes
en discussies tussen allerlei mensen die
één ding gemeen hebben: interesse in
taal. Via www.facebook.com/onzetaal.

Taalwijzers

I

ntertaal is uitge
ver van een groot
aantal handige
‘taalwijzers’ – dat
zijn geplastificeerde
gevouwen ‘spiek
bladen’ ter grootte
van drie A4’tjes, die
makkelijk in een
map op te bergen zijn, en die op zeer com
pacte wijze in één oogopslag de belangrijk
ste regels over spelling, werkwoordspelling
en grammatica geven. Er zijn ook taalwij
zers voor de woordenschat – een soort
woordenboekjes dus eigenlijk. De wijzers
zijn er voor de talen Engels, Frans, Duits,
Nederlands en Spaans. Bij Onze Taal kunt u
ze nu bestellen in setjes van drie (per taal):
een werkwoordenwijzer, een spellingwijzer
en een woordenschatwijzer (het pakket
Spaans bevat een grammaticawijzer in
plaats van een spellingwijzer).

(ca. 7000 leden)
De Onze Taal-groep op LinkedIn brengt
taalprofessionals bij elkaar – en natuur
lijk ook alle overige geïnteresseerden die
graag met elkaar over taal discussiëren.
Via het zoekveld op LinkedIn: “Genoot
schap Onze Taal”.

Drie wijzers voor e 19,50
De taalwijzers zijn een uitgave van Intertaal
(winkelprijs € 7,50 p.st.). Setprijs (3 stuks):
€ 19,50. België: € 23,90. Bestelcodes: Taalwijzers, gevolgd door de taal van uw keuze.

En er is natuurlijk nog www.onzetaal.nl,
ook te volgen via een rss-feed.

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 2

357

Redactie Onze Taal

Tamtam

Vertaalprogramma spreekt met stem
spreker

T

ijdens een Microsoft-evenement in China demonstreerde topman Rick Rashid
onlangs technologie waarmee een gesproken Engelse tekst wordt vertaald in
het Chinees en vervolgens ook in het Chinees wordt uitgesproken, met dezelfde
stem als die van de spreker.
Het programma werkt nog niet
helemaal vlekkeloos: het vertaalt nu
nog een op de zeven woorden verkeerd. “Er is nog veel werk te verzetten, maar we hoeven wellicht niet
tot de 22ste eeuw te wachten totdat
er een bruikbaar equivalent is van
de universele vertaler uit Star Trek.
Ik geloof dat dit taalbarrières weg
kan nemen en de wereld kan verMicrosoft-topman Rick Rashid presenteert een vertaal
beteren”, aldus Rashid.
programma dat spreekt met de stem van de spreker.

Google Translate verbeterd

G

oogle heeft een aantal verbeteringen aangebracht in de online vertaaldienst
Google Translate, die automatische vertalingen genereert op basis van miljarden ingevoerde teksten. De kwaliteit van de vertalingen laat nog weleens te wensen
over, en om daar iets aan te doen worden de mogelijke vertalingen nu gerangschikt
naar frequentie, zodat de meest waarschijnlijke vertaling als eerste gepresenteerd
wordt. Ook is er een ‘terugvertaalmogelijkheid’, omdat gebleken is dat gebruikers
vertalingen vaak terugvertalen om de juistheid te controleren. Ten slotte worden in
betekenis verwante woorden gegroepeerd weergegeven, zodat gebruikers makkelijker voor een synonieme vertaling kunnen kiezen.
Voorlopig zijn de verbeteringen alleen beschikbaar voor vertalen uit en naar het
Engels.

App voor afatici

E

r komt een speciale app voor mensen die lijden aan afasie, een taalstoornis als
gevolg van hersenletsel. Daarmee kunnen ze op basis van woordassociaties het
woord vinden waarnaar ze op zoek zijn. Een team van deskundigen onder leiding
van het Nijmeegse Donders Instituut, dat gespecialiseerd is in hersenonderzoek,
heeft voor het prototype de ‘Kwaliteitsprijs’ van de Hersenstichting Nederland
gekregen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een project dat de kwaliteit van
leven van mensen met een hersenaandoening aantoonbaar verbetert.
Met het prijzengeld van 35.000 euro kan het hulpmiddel verder ontwikkeld en
getest worden. De testfase zal waarschijnlijk over een jaar zijn. Wanneer de app
helemaal klaar is, is nog niet duidelijk.

Vreemdetaaltest voor Vlaamse
docenten

D

ocenten die aan een Vlaamse universiteit lesgeven in een vreemde taal – doorgaans het Engels – moeten vanaf volgend studiejaar een test afleggen om te
bewijzen dat zij die taal beheersen op niveau C1 – dat is het op één na hoogste
niveau. Volgens het Vlaamse ministerie van Onderwijs is het wachten nog even op
een lijst met erkende instellingen die de tests gaan afnemen. Die moet klaar zijn
voor Kerstmis.
358
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Online woordenboek Zeeuws
gelanceerd

S

inds kort is het mogelijk om online typisch Zeeuwse woorden als
jikkemiene (‘bolus’), durpel (‘drempel’) en horneat (‘garnaal’) op te
zoeken. Op 1 november lanceerde
Matthijs de Muijnck uit Goes, student
commerciële economie en geïnteresseerd in het Zeeuws, een online
Zeeuws woordenboek op Zeeuwswoordenboek.nl. Het is de bedoeling
dat bezoekers helpen met het aanvullen van de nu ruim 1200 woorden
tellende lijst.
Op dit moment is een Vlaamse
dialectvereniging met iets ogenschijnlijk vergelijkbaars bezig: het
online zetten van het Woordenboek
der Zeeuwse dialecten. De Muijnck
verklaarde via Omroep Zeeland dat
de twee projecten echter nogal verschillen. Zijn woordenboek behandelt
het Zeeuws van nú en niet het Zeeuws
“uit het verre verleden, waar we weinig binding meer mee hebben”.

En verder:
Vaagtaal Bezoekers van de website
Vaagtaal.nl hebben over je schaduw heen
springen tot de vaagste vaagtaal van 2012
gekozen. Andere vage taaluitingen die
hoog scoorden, waren speerpuntoverstijgende acties, skyboxificatie, de voorkant
van het probleem en een stip aan de horizon zetten.
Woordkeuze kranten In Vlaanderen is
er een duidelijk verschil in woordkeuze
tussen kwaliteitskranten en populaire
kranten, concludeert de Leuvense taal
wetenschapper Tom Ruette. In Neder
land zijn die verschillen tussen de kran
ten veel kleiner.
Taalpeil Aan nieuwslezers mag je best
horen waar ze vandaan komen, zolang
ze maar geen fouten maken. Want de
media – zowel radio en tv als de schrij
vende pers – worden nog altijd als
voorbeelden op taalgebied beschouwd.
Dat blijkt uit een onderzoek dat onder
Nederlanders en Vlamingen is gehouden
voor Taalpeil, de jaarlijkse krant van de
Nederlandse Taalunie.
Meer informatie: 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.

S

chrijver, cabaretier en ornitholoog Hans Dorrestijn sloeg onlangs in NRC Handelsblad alarm:
in moderne vogelgidsen zijn de verkleinwoorden in de ban gedaan. Roodborstje is vervangen door roodborst,
winterkoninkje door winterkoning en
wouwaapje door woudaap. Bij dat laatste woord ziet Dorrestijn niet “het sierlijke, reigerachtige vogeltje” voor zich,
maar “een gorilla die uit de bosrand
komt en zich op de borst trommelt
alvorens tot de aanval over te gaan”.
Hoewel volgens andere vogelkenners de
verkleinuitgangloze vogelnamen sinds
jaar en dag gebruikt worden, maken ze
misschien toch een vreemde indruk.
Heeft Dorrestijn gelijk? Moet de verkleinvorm van vogelnamen terug in de
vogelgidsen?

Voorstander

Namen zijn een bijzondere woordsoort.
Een naam heeft een veel sterkere emotionele band met de naamdrager dan ge-

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 355)
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Spelling
c. kortgedingzitting
c. risee
b. onmiddellijk
b. creabea
c. whatsappen

B.
1.
2.
3.
4.

Woordenschat
b. verwerpelijk
c. schandelijk
a. belasteren
c. rechter

C. Zoek de fouten
1. twee-onder-een-kapwoning, fluks, in de arm
genomen.
2. attendeert, geïnteresseerden, marmervloer
of marmeren vloer, designradiatoren, vaste
kasten, flagstoneterras dat, weids.
D. Extra
Met advent worden de vier weken voorafgaand
aan Kerstmis aangeduid.

Hom of kuit

Moet de verkleinvorm
van vogelnamen terug?
wone, beschrijvende woorden hebben
met hun betekenis. Denk even aan de
voornaam van uw geliefde of die van
uw kind; die betekent voor u veel meer
dan alle andere woorden. Ook soortnamen hebben vaak een sterke gevoelswaarde, positief of negatief, bijvoorbeeld Jordanees, naffer, kruikenzeiker.
En op een vergelijkbare manier werkt
het bij de verkleinvormen van vogelnamen: voor een vogelaar dragen die
de betekenisaspecten ‘lief’, ‘vertrouwd’
en ‘beschermenswaardig’ met zich mee.
Die positieve gevoelswaarde verdwijnt
als sneeuw voor de zon op het moment
dat het achtervoegsel -je wordt weggelaten, en bijvoorbeeld roodborstje wordt
vervangen door roodborst. In de ogen
van de vogelliefhebber zal dit afscheid
van de verkleinwoordvormen weinig
goeds voorspellen voor al wat trippelt
en fladdert in de tuin.
Wat trouwens ook meespeelt, is de
meer letterlijke betekenis van dat -je:
‘gering van omvang’. De vogels waar
Dorrestijn het over heeft, passen bijna
allemaal in onze handpalm. Ook zó
bezien is het weglaten van de verkleinuitgang een slecht idee; niemand heeft
toch ook de aanvechting om het over
‘roerdompjes’ te hebben?

Tegenstander

Het staat iedereen vrij de roodborst
‘roodborstje’ te blijven noemen. Maar
mogen vogelbeschermers en andere
deskundigen dan ook in hun officiële
lijsten gebruikmaken van de namen die

zij gepast achten? Dat iets aangeduid
kan worden met meer dan één term, is
de normaalste zaak van de wereld. Wij
hebben het vaak gewoon over ‘een
griepje’ en ‘een dipje’, maar gezondheidskundigen zeggen dan ‘griep’, of
‘influenza’, en ‘depressie’.
De officiële vogelnamen zonder verkleinuitgang hebben bovendien als sterke kant dat ze iets korter zijn. Niet
onbelangrijk voor een vogelaar die de
vogels die hij ziet, snel moet noteren.
Maar het belangrijkste voordeel van de
verkleinwoordloze vogelnamen is dat ze
juist ontdaan zijn van een of andere bijzondere gevoelswaarde. Geen positieve,
maar ook geen negatieve, zoals ‘geringschattend’ (als in keuterboertje) of ‘eufemistisch’ (drankje).
En natuurlijk stelt een parmantige
vogel als het roodborstje er zelf ook
prijs op bij zijn officiële naam roodborst
genoemd te worden.
Wat vindt u ervan?
Moet de verkleinvorm
van vogelnamen terug?
Geef voor 18 december uw mening
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart
met ‘De verkleinvorm van vogelnamen moet terug’ of ‘De verkleinvorm
van vogelnamen hoeft niet terug’
naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In
de volgende aflevering de uitslag. 

Uitslag vorige stemming
Heeft de Rotterdamse campagne tegen straattaal zin? Het was geen vraag die de lezers
vermocht te boeien. Van de tachtig inzenders vonden 25 (31%) het initiatief wel nuttig.
Meer dan twee keer zo veel, 55 (69%), niet.
Op het internetforum trekken de tegenstanders bepaalde vooronderstellingen in
twijfel – dat het Rotterdamse straattaalgebruik zo hardnekkig is omdat de sprekers
over te weinig kennis zouden beschikken bijvoorbeeld. Volgens deze inzenders kiest de
straattaalgebruiker er bewust voor straattaal te (blijven) gebruiken, en heeft hij of zij wel
degelijk genoeg kennis van de standaardtaal én van de status en geschiktheid van de
straattaal.

O n z e Ta a l 2 0 1 2 • 1 2

359

Raymond Noë

InZicht

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

Cadeauboeken over taal

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

O

ver taal worden veel dure en gewichtige boeken geschreven, maar met de feest
dagen in zicht liggen er ook uitgaven in de winkel die wat vriendelijker geprijsd
en wat luchtiger van inhoud zijn. Zulke cadeau- of kassaboekjes bevatten vaak
verzamelingen: verzamelingen van woorden, uitdrukkingen, verhaspelingen, taalfouten
of vertaalblunders, maar ook wel verzamelingen van stukjes of columns – denk aan de
boeken van Paulien Cornelisse.
Mieters! van taalkundige Wim Daniëls, ook bekend van zijn optredens in Spijkers met
koppen en bij Pauw & Witteman, is een verzameling van woorden en uitdrukkingen uit de
jaren vijftig, zoals flop, bordeelsluiper, hamvraag, hoelahoep en kassie kijken. Bij ieder
woord heeft Daniëls wel iets leuks of informatiefs te vertellen, zodat de lezer ook ervaart
hoe het leven in de jaren vijftig geweest moet zijn. (Het oktobernummer van Onze Taal
bood al een voorproefje van dit boek.)
In De kroon op de vuurpijl verzamelden Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar verhaspe
lingen à la “een ballonnetje opgooien”, “water bij de vis doen”, “een fluitje van een ei”,
“groen achter de oren”, “zijn kans schoon ruiken” en “ergens zijn hoofd niet voor in het
vuur durven steken”. Bij alle verhaspelingen wordt kort uitgelegd welke uitdrukkingen er
verward worden, en er wordt vermeld waar, wanneer en door wie ze gebezigd werden.
Een verzameling taalcolumns, ten slotte, is te vinden in Hun verloedere me taal! van
schrijfster Lydia Rood. Het boekje is een bundeling van de circa honderdtwintig radiocolumns die Rood uitsprak voor het inmiddels verdwenen taalprogramma Klare Taal van
de Wereldomroep. In deze columns zegt ze onomwonden wat ze vindt van allerlei taaluitingen en -ontwikkelingen, zoals het Engels van Nederlanders, het verzwakken van
sterke werkwoorden, “verlengeringszucht” en reclametaal. Wie het boekje koopt, krijgt
daarbij een downloadcode voor de e-book- en de luisterboekversie. Zie de aanbieding
op blz. 357.

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.

• Mieters! De taal van de jaren vijftig is een uitgave van Thomas Rap en kost € 14,90 (gelijmd, 233 blz.).
ISBN 978 94 004 0185 3
• De kroon op de vuurpijl. De vermakelijkste verhaspelingen via Twitter is verschenen bij Sdu Uitgevers
en kost € 9,95 (gelijmd, 96 blz.). ISBN 978 90 12 58376 1
• Hun verloedere me taal! is een uitgave van PixelPerfect en kost € 14,95 (gelijmd, 126 blz.).
ISBN 978 94 90848 62 0



D ialec ten en s tre e k ta l e n

Leeft het dialect nog?
Wie spreekt het en waar
om? Hebben de Neder
landse dialecten nog toe
komst? Deze en andere
vragen stonden centraal
in de onderhoudende en
informatieve tv-serie
Dat is andere taal!, die dit
najaar is uitgezonden. Daarin werden alle
grotere Nederlandse dialecten en streektalen, van het Fries tot het Vlaams, gepor
tretteerd. Bij deze serie is een gelijknamig
boek verschenen, waarin al die dialecten nog
eens kort gekarakteriseerd en beschreven
worden. Daarnaast behandelen de schrijvers,
journalist Rien van den Berg en taalkundige
Marc van Oostendorp, een aantal thema’s
die samenhangen met dialecten en streektalen in het algemeen, zoals liefde, macht,
geld, religie en identiteit. Op de bijgeleverde
audio-cd zijn alle dialecten te beluisteren.
Zie ook de aanbieding op blz. 356.



Sc h r i j fo n d e rw i j s

Volgens neerlandicus,
anglist en onderwijs
deskundige Theo
Pullens leren kinderen
in het basisonderwijs
niet goed hoe ze op
schrift hun gedachten
moeten verwoorden
(oftewel ‘stellen’).
Dat komt vooral doordat de leerkrachten
meer aandacht geven aan zaken als lezen
en spelling, maar ook doordat de ge
bruikte methodes niet voldoen. Pullens
onderzocht voor zijn proefschrift of het
wellicht beter kan. Uit zijn onderzoek
blijkt dat er veel winst te behalen valt
door gespecialiseerde onderwijssoftware
te gebruiken: de testgroep die leerde
stellen met een combinatie van compu
teroefeningen en ondersteunende activiteiten van de leerkracht, maakte de
grootste vorderingen.
Bij wijze van schrijven. Effecten van computer-

Dat is andere taal! Streektalen en dialecten van 

ondersteund schrijven in het primair onderwijs

Nederland is een uitgave van Unieboek | Het

kost € 29,95 (gelijmd, 183 blz.). Bestellingen:

Spectrum en kost € 22,50 (ingenaaid, 200 blz.).

www.internetboekhandel.nl.

ISBN 978 90 00 31100 2

ISBN 978 90 8891 415 7
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E n g e l s e e- m a i l s

Door de komst van
e-mail is de zakelijke
correspondentie nogal
veranderd. De toon is
veel losser geworden,
de woordkeus infor
meler, de vorm varia
beler en de zinsbouw
beknopter. Ook in het
Engelse taalgebied is dat het geval. Email
for College and Business geeft voorbeeldteksten en oefeningen voor wie zich de
vaardigheid van het schrijven van Engelstalige zakelijke e-mails eigen wil maken.
Email for College and Business van Julien Vermeu
len is een uitgave van Academia Press en kost
€ 20,– (gelijmd, 163 blz.). ISBN 978 90 382 1925 7


F r a n s e va l s e  vr i e n d e n

Schrijfster en vertaalster Marion Everink is
auteur van een aantal populaire boekjes die
vooral gaan over eigenaardigheden in de
Franse taal die niet in de schoolboeken
staan. Zo schrijft ze over het argot (straat
taal) en de Franse omgang met Engelse
woorden, maar de meeste aandacht gaat
naar de vele Franse ‘valse vrienden’: woor

den die iets anders bete
kenen dan wat men op
grond van de vormver
wantschap met een Ne
derlands woord zou ver
moeden, zoals batterie,
dat niet ‘batterij’ bete
kent, maar ‘accu’. Meer
sjans met Frans!, Eve
rinks eerste boek uit 2007, is nu opnieuw
verschenen in een uitgebreide en herziene
editie. Het is geïllustreerd met tekeningen
van cartoonist Djanko.
Meer sjans met Frans! Nederfranse taalanekdotes,
missers en uitglijders. En hoe het wel moet is een
uitgave van Scriptum en kost € 12,50 (gebonden,
104 blz.). ISBN 978 90 5594 047 9

En v er d er
 Op tijd voor Sinterklaas: een nieuwe,
geactualiseerde (wat rijmt er op yech,
Eyjafjallajökull en plofkip?) editie van de
‘nationale rijmbijbel’, het Nederlands rijmwoordenboek van Jaap Bakker, ditmaal
uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.
Prijs: € 17,50 (gelijmd, 504 blz.).
ISBN 978 90 388 9618 2
 Eind oktober verscheen de jaarlijkse
themakrant Taalpeil, een uitgave van de
Nederlandse Taalunie, dit jaar over de vele
aspecten van ‘Nederlands en de media’. De
krant is te downloaden via http://jn.gs/ss.
 Ontdekwoordenboek Nederlands. Plaatjes
woordenboek op groot formaat waarmee
kinderen vanaf drie jaar woorden kunnen
leren. De tekeningen zijn van Stefanie
Scharnberg. Unieboek | Het Spectrum,
€ 14,99 (harde kaft, 24 kartonnen pagina’s).
ISBN 979 90 00 30369 4

Ag enda
 1 december, Gijón (Spanje). Liet Interna
tional. Tiende editie van dit internationale
songfestival voor minderheidstalen.
 8 december. Uitzending van het negen
de Groot Kinderdictee der Nederlandse
Taal. Nederland 3, 18.00 uur.
 9 december, Utrecht. Groot Katholiek
Dictee. Te beluisteren op Radio 5, vanaf
11.00 uur.
 12 december. Uitzending van het 23ste
Groot Dictee der Nederlandse Taal, dit jaar
geschreven door Adriaan van Dis. Neder
land 1, 20.25 uur.
 13 en 14 december, Hoeven. Tweedaagse
werkconferentie van de Nederlandse Taal
unie over vernieuwingen in het onderwijs
Nederlands.
 14 december, Leeuwarden. Dag van
de Friese taalkunde. Lezingen en presen
taties.

Voor meer evenementen en meer informatie

Foto: Joost Tholens

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

Naam Joost Tholens.
Woonplaats Amsterdam.
Geboren 28 maart 1934.
Beroep Gepensioneerd televisiedocumentairemaker, nu autonoom fotograaf.
Partner, kinderen Ja, nee.
Opleiding Voordat de Nederlandse
Film en Televisie Academie bestond,
deed ik de London School of Film
Technique, en bij de BBC een opleiding tv-regie. Later haalde ik mijn propedeuse rechten ter voorbereiding op
een televisieserie over de rechtbank
van Rotterdam.
Hobby’s/vrije tijd Vliegen. Ik bezat
het ‘sportbrevet’ voor eenmotorige
vliegtuigen, en heb veertig jaar gevlogen.
Onze Taal-lid sinds 2001.
Waarom werd u lid? Vanwege mijn
interesse in alles wat met onze taal te
maken heeft. Als regisseur was ik ook
verantwoordelijk voor de commentaarteksten.
Andere tijdschriften Onder andere
Aether (tijdschrift over de geschiedenis
van de omroep), Logboek (historische
luchtvaart), De Groene Amsterdammer,
BK informatie (tijdschrift voor beeldende kunstenaars) en Binnenstad
(Vereniging van de Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad).
Krant De Volkskrant.
Televisieprogramma Voor 90% de publieke omroep: Zembla, Keuringsdienst
van Waarde, De Rekenkamer. Geen
ijdeltuitenprogramma’s, waarin de presentatoren belangrijker willen zijn dan
hun gasten.
Radioprogramma OVT (over geschiedenis), Concertzender (Radio-Muziekessay), Radio 4, Klara, BBC3. Nooit:
Classic FM.
Boek Ik lees helaas te weinig. Onlangs
herlezen: de essaybundel Onze Lieve
Vrouwe van de Schemering van Willem
Jan Otten. Vaak poëzie: samengebald
denken.
Website Flightradar24.com (kijken
naar vliegtuigen), Vesseltracker.com
(kijken naar schepen), Nu.nl en af en
toe, om wat te veranderen, mijn eigen
website: Joosttholens.nl.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ (jammer dat er haast
nooit kopieën van de knipsels worden

gebruikt), verder ‘Taaltest’ en ‘Vraag
en antwoord’.
Wat zelden? ‘Aanbiedingen voor
lezers’.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Taalverandering, taalverloedering en irritaties van anderen.
Welke niet zo? Kwesties die te maken
hebben met vertalingen.
Favoriete Onze Taal-artikel De
column van Jan Kuitenbrouwer:
‘Iktionaire’.
Aantrekkelijkste taaltrend Het laten
ontstaan van nieuwe woorden, zoals
gepatiëntificeerd: wat je wordt als je
een tijdje in het ziekenhuis moet liggen.
Ergerlijkste taaltrend Steeds meer
reclame-uitingen in het Engels, zoals
“I amsterdam”, en kunstnamen voor
bedrijven, zoals Connexxion en
Selexyz. Verder stopwoordjes als inderdaad en zeg maar. Ook ergerlijk: de
vele d/t-fouten, zelfs in een krant als
de Volkskrant.
Welke taalfout maakt u stiekem
bewust tóch? In mails schrijf ik nooit
hoofdletters, en ik gebruik met groot
plezier de letter k, omdat ik de c grafisch gezien lelijk vind. Mijn laatste
fototentoonstelling noemde ik Abstrakten, en dat niet stiekem. De volgende
heet Subjektieven.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja, af en toe kan ik mijn
mond niet houden, hoewel ik weet dat
het niet veel uithaalt.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? De letter
k weer de plek teruggeven van een
aantal jaren geleden, toen ik nog produktie, kommentaar en kamera op de
aftiteling van een televisieprogramma
mocht schrijven.
Beste taalgebruiker Alexander
Pechtold.
Lelijkste woord Super.

Mooiste woord Lieveling.

zie www.onzetaal.nl/agenda.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, ver-

Epicentra

werpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk

Kees Floor - De Bilt

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).

Groet
Gemma Coebergh - Haarlem

T

egenwoordig krijg je in een brief of per
e-mail steeds vaker toegevoegd: “Met
vriendelijke groet”. Kan er heden ten dage
maar één groet af? Of, nog erger, simpel
weg “Groet”. Erg kortaf.

Ovalen tafels
Sierk de Jongh - Houten

H

et woord epicentrum (betekenis vol
gens Van Dale: “plaats aan het aardop
pervlak vanwaaruit aardbevingsgolven zich
over de aarde verbreiden”) wordt sinds
begin 2011 steeds vaker gebruikt, en dan
vooral buiten de oorspronkelijke context
van aardbevingen. In twaalf maanden digi
tale kranten van NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Standaard en De Morgen zijn talrijke voorbeelden te vinden.
Ik trof het woord dikwijls aan als er ge
schreven werd over de Arabische Lente of
andere uitbraken van geweld en protesten:
het Tahrirplein in Caïro als epicentrum van
de Egyptische volksopstand tegen Muba
rak, de aankomstplaats van bussen met
supporters als epicentrum van voetbalrel

len en het Zuccotti Park in New York als sym
bolisch epicentrum van de Occupy-bewe
ging. Maar ook in andere gevallen kwam ik
het begrip tegen. Een kleine greep: Naarden
als het epicentrum van het vaderlandse
Bachgevoel en Brussel als het epicentrum
van onbestuurbaarheid.
Kennelijk is het een beeldspraak die zeer
tot de verbeelding spreekt, maar als aardwe
tenschapper kan ik daar niet in meegaan. In
mijn vakgebied wordt bij een aardbeving het
maximum van de activiteit, de vrijkomende
energie of het optredende geweld namelijk
juist niet gelokaliseerd in het epicentrum
(dat aan het aardoppervlak ligt), maar in de
haard ver daaronder, diep weggestopt in de
aarde. Daarom is het gebruik van epicentrum
in deze gevallen onnodig en onjuist, en lijkt
me het gebruik van centrum, middelpunt of

haard meer voor de hand te liggen.
Foto: Wikimedia

R

egelmatig valt mijn oog in allerlei
schrijfsels, ook van mensen die beter
zouden moeten weten, op de formulering
“een ovalen tafel” in plaats van een ovale
tafel, zonder n achter ovale. Ik ken houten
tafels, glazen tafels en stalen tafels. Ik vraag
mij nu dus telkens af wat voor materiaal
ovaal dan is.

Risicovol
Reinder Storm - Den Haag

H

oe is het succes van het lelijke en over
bodige woord risicovol te verklaren?
Het kloeke en compacte woord riskant
heeft immers precies dezelfde betekenis?

Het Tahrirplein in Caïro: “epicentrum” van de Egyptische opstand.

Gesignaleerd
Liefst
Kees van Reenen - Lunteren

I

n kranten en elders zie je tegenwoordig
nogal eens dat van de uitdrukking maar
liefst (met de betekenis ‘zelfs’, ‘niet minder
dan’) het woordje maar wordt weggelaten.
Het gevolg is soms dat de betekenis van de
zin – kennelijk zonder dat de journalist of
redacteur zich daarvan bewust is – volsla
gen verandert.
Zo kwam in een achtergrondartikel van
het Reformatorisch Dagblad onlangs een
bepaald type bommen ter sprake: super
zware projectielen “die liefst 60 meter
door gewapend beton dringen”. Zoals het
er hier staat, verbaast de journalist zich
niet over de kracht van de bom, maar heb
362
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ben de bommen een voorkeur voor die
diepte; als het moet willen ze ook wel een
keer 40 of 70 meter pakken, maar liever
houden ze het op 60 meter.

Kerstkaartenmoe
Els de Bruijn - Helmond

Z

ojuist hoorde ik het woord kerstkaartenmoe. Het verwijst naar het steeds groter
wordende aantal mensen die geen zin meer
hebben in het versturen van kerstkaarten.
Ook in mijn omgeving is dit verschijnsel in
opkomst. Mensen vinden het niet meer van
deze tijd, vinden het flauwekul en hebben
er geen tijd meer voor. Het is een woord dat
ik nog niet eerder had gehoord.

S
Dorien Bult - Amsterdam

T

ot voor kort heb ik me steeds afge
vraagd waar de S bij de afritten op
de rond- en snelwegen in Nederland
voor staat. Tot mijn verbazing was daar
in de grote Van Dale en het Witte Boekje
niets over te vinden, dus ging ik maar
naar Google en jawel: de S staat voor

Stadsroute.

Trefwoordenregister 2012
Engelse uitspraak
193
Enschede
351
entsorgung
191
epicentrum
362
Ernestus, Mirjam
308
Ests
94
Etymologiewiki
26
eurobenamingen
13, 119
fiets (etym.)
106, 345
Finkers, Herman
49
flat (etym.)
197
Freriks, Philip
332
Fries
70, 145, 216
Fries in tv-reclame
70, 345
Fries, studie -	
216, 345
fysiek
325
ga(at) ook jij
9
gaten in de taal
86, 157, 311
gebarentolk
336
gebeurde, er - …
73
gebroken( )witte
303
geen + ev./mv.
231
geil		
253
geleide( )wapens
231
gemeend te …
144
gemeente
144
gemeenteslogans
22, 61, 84
geniet ze
108
geografische namen
66, 135,
		
212, 264, 353
Ginneken, Jac. van
130
Google Translate
358
Gouden Kalf (mv.)
337
grammatica
164
grammaticaonderwijs
42, 156
Grimm, gebroeders -	
348
Groenman-taalprijs
49
groet
362
Groot Dictee
332, 335, 345
Guus (liedtekst)
317
haha
173
Halbertsma, Joast
145
Hedendaagsch fetischisme
129
helikopteren
108
het, verdwijnen van -	
8, 60
hiphoptaal
260-264
hoofdletters bij functies
9
hoog( )lopend/hoog( )oplopend 197
human mic
29
iemand/iets, een -	
253, 301
ik bedoel
180
ik (…) die dat vind(t)
125
ik, zei de gek
275
imago
157, 267
in/over x seconden
180
in plaats (van) dat
197
inburgeringsexamen
90, 191
incluis als voorzetsel
276
indexen/indices
125
indirecte schrijfstijl
10
Indo-Europees
288
internet, zoeken op -	
126, 192
internetwoorden, oude -	
134
Istanbul
135
jaarvergadering
Onze Taal
147, 248
Jarig Jetje
281
Jeugd, De - van Tegenwoordig
263
jongeren over
Nederlands
216, 345
kaft		
311
kennen
253
kerstkaartenmoe
362
kindertaal
106, 243
klankwetten
348
Klare Taal (radioprogramma) 345
klas, taalvondsten in de -	
205,
		
238, 279, 322, 336, 355
klemtonen
303, 325
klinkerbotsing
159
koeienhonger
171
koeioneren
192
koffierat
211
Koolhaas
89, 193, 267
Korterlands
46, 121
kortom, leesteken na -	
125
kosten
286

kwalitatief
286
laaghangend fruit
97, 191
Lakoff, George
318
Latijn(s)
59
Latijn, nieuw -	
307
Laurentien, prinses -	
41
leeftijd, op jonge -	
159
leven op/of dood
197
Lezen & Schrijven, Stichting -	 252
lezer van Onze Taal
35, 75, 111,
147, 183, 219, 255, 291, 327, 361
lidwoord bij landnamen 159, 226
lidwoord bij tijdschriftnamen 231
lidwoord, weglaten -	
108
liedteksten
64, 104, 174,
		
213, 239, 287, 317
liefst
362
loodjes, laatste - leggen
60, 325
loodjeslijst
311
Lucebert, taal van -	
181
lux/luxe
269
maaltijdwensen 80, 155, 191, 226
managementjargon
74
medeklinkerwoorden 98, 158, 226
meedogenloosheid (klemtoon) 303
meer dan één (ev./mv.)
159
meertaligheid
338
men, geslacht bij -	
87
met iemand hebben
73, 121, 227
metaforen in de politiek
342
M/midden-Nederland
337
miemelen en piemelen
301
miereneuker
215
moe i.p.v. die/dat
226
moest en zouden
286
mof
205
Multatuli als spreker
312
mvg als afscheidsgroet
325
na		
73
Naar Nederland (boektitel)
60
nachtbraker (etym.)
namen bejaardenhuizen
88,
		
155, 156
namen boekwinkels
152
namen en levensloop 16, 85, 191
nederhop
260-264
Nederlab
216
Nederlands in Amerika
282
Nederlands, ouddocenten -	
4, 122, 228
Nedersaksisch
142, 345
niet (…) zoals voorspeld
269
nieuwe woorden
7, 13, 25
nieuwe, x is de/het - y
73
nine eleven
233, 300
normen in taal
54, 71, 188, 304
NOS Journaal, taal -	 142, 304, 345
notie/notitie nemen van
9
nozem
270
o i.p.v.     (‘ochtond’)
14, 85
o/oh
337
octante (Frans telwoord)
61
Oekraïne, (de -)
159
oermens, taal van de -	
298
oeuvre
253
ondertitelen, Vlaams -	
300
oog, het - van de storm
32
Oostblokkisch
281
op + plaats- of wijknaam 201, 267
ouderen, schrijven voor -	
236
out of the box denken
231
ovale(n)
362
paar, de/het -	
59
Pakistan, taalstrijd in -	
63
partycrashen
8, 84
pensioen/pensionering
337
Permentier, Ludo
332
pesjonkele
61
pinnen, het nieuwe -	
65
plaatsnamen in uitdrukkingen 157
Poldernederlands
341
politiek, taal van de -	
163, 178,
		
224, 228, 342
postzegels
351
proeven vs. smaken
32
psychotherapie, taal 206, 266
pudding
246
purisme
67, 119, 120
e

aan + adres
32
aangemoedigd door
73
accent
338
accent, meest sexy -	
25
actief
286
adelaar/arend
269
afdoende/voldoende
231
Afrikaans
62, 306
aldus als voorzetsel
276
alles te maken met
32
allochtoon
178, 324, 345
als i.p.v. of
108
als in
73, 227
Amerika, Nederlands in -	
282
Ampzing, Samuel
201
anbi Onze Taal
85
app voor afatici
358
Appelsientje
32, 84
Azerbeidzjaans
94
baas/koning zijn
97, 227
badinerend (bet.)
119
Bagagedrager (liedtekst)
64
balg
66, 120
bedreigde talen
252
beeldspraak
318
begrijpelijke teksten
116
bejaardenhuizen,
namen 88, 155, 156
beledigen
215
beriberi
119
berkenbastteksten
218
bescherm(en)de
303
bevestigen noch ontkennen 8, 170
bewassing
108, 156, 191
Bijbel in straattaal
31
bijsluiters
116
bijv. nw. + e
125
bijv. nw. schrappen
314
boekwinkels, namen 152
boord, aan -	
325
borden, veranderde
teksten op -	
18, 121
borgen
129, 191, 192, 266
borst(be)sparend
60
Bosch, Linde van den
345
Bosporus
84
bucket list
86, 157, 311
bukken, (zich) -	
125
chic/chique
269
clichés
80
congres Onze Taal 2011
40
Cutler, Anne
100
Dat is andere taal! (tv-serie)
234
data (ev./mv.)
156
databank kindertaal
106
de i.p.v. het
180
de + tijdschriftnamen
231
decimeren (bet.)
59
Di Rupo, Elio
338
dialect
217, 234, 324
die/dat, sukkel - je bent
164
diep
66, 120
Dis, Adriaan van
332
djembeeën
337
Doe jij maar lekker kletsen
(liedtekst)
287
Doe Maar
93
doen/laten (‘veroorzaken’)
87
Donald Duck
275
donaties Onze Taal 2012
85
dubbele ontkenning
92
duiden/duiding
180
e na bijv. nw.
125
eenklankswoorden
98, 226
eetspreuken
80, 155, 191, 226
Egidiuslied (liedtekst)
104
eh (stopwoord)
107
elk hebben
144, 191
elk(e) van deze
9
elkaar + voorzetsel
9
e-mailconventies
289, 325, 362
emoticons
10
Engels in hoger onderwijs
216
Engels van Nederlanders 188, 266
Engelse invloed
67, 119, 120,
		
132, 157, 227, 272, 336
Engelse literatuur
272, 336
Engelse taal
94

radijzen (geldbijnaam)
119
range anxiety
139, 192
ratte(n)kruid/-kruit
59
retorica
312, 342
Rijks( )museum
288, 345
risicovol
362
Romeinse straatnamen
212
rompertje
26
rond de klok van
253
Russisch in Oekraïne
252
S bij afritten
362
safeguarden
180
samentrekking
301
scheldwoorden, ouderwetse -	 25
schrijfkramp
106, 345
Searle, John R.
168
sekseneutrale voornaamwoorden
179
sferisch
108
Sien (liedtekst)
239
sigaret in Arabisch schrift
156
Simone (liedtekst)
213
slager/slachter
159
slenk
66
sleutelvervuiling
144
slogans van gemeenten 22, 61, 84
slot-n (uitspraak)
138, 192,
		
193, 227, 300
slotzinnen in romans
202
Smeets, Mart
194, 266
Smit, Joop (†)
139
sms-taal, invloed van -	
46, 121
socia(a)l(e) + netwerksite
59
sociale media is/zijn
87
sociale media Onze Taal 245, 357
softwarewoorden
63, 120
spelfouten zien
105
spelling
332, 335
spelling en overheid
251
spelling in Suriname
70
spellingonderwijs
172
Spijkerman, Jack
122
Spits, Frits
4
spraakontwikkeling
298
spraakstoornissen 160, 240, 336
spreektaal, natuurlijke -	
308
spreken/toespraken
312
Standaardnederlands
54
standaardtaal
71
Stapel, Diederik
156
steenkolen-Engels
188, 266
stemburo
325
stenografische verslagen
Kamerdebatten
84
Stichting Lezen & Schrijven
252
straatnamen
212, 353
straattaal
31, 260-265, 323
Swahili
226
taal en genetica
131
taalbeheersing Leidse
studenten
345
taalbeleid
175, 209
taalbeleid jeugd
344
taalcanon
296
taalcolumns
109
taaleis bijstand
106
taalergernissen
32, 73, 108,
		 144, 180, 253, 286, 325, 362
taalfilosofie
168
taalgrens, Belgische -	
290
taaljaar 2012
344, 346
taalonderwijs
143
taalpolitiek
175
Taalpost 10 jaar
97
taalproblemen,
pragmatische -	
240, 336
taalpuzzel
34, 69, 110, 146,
		
182, 217, 238, 285, 316, 355
taalsignalementen
32, 73, 108,
144, 180, 253, 286, 325, 362
taalstoornissen
160, 240, 336
taaltest
15, 65, 105, 137, 175,
		
209, 243, 278, 316, 355
Taaltoerisme
94
Taalunierapport jongeren 216, 345
taalverruwing
178, 209
taalvervalsing
282
taalverwantschap
348

taalverwerking
100
taalverwerving
41
taalverwerving van baby’s
52
taggen/getagd
197
talenkennis
178
talenkennis scholieren
288
talenonderwijs
58
talenstudies
137, 142, 345
teksten, begrijpelijke -	
116
telefoonbegroeting
286, 336
televisie(-)uitzending
159
toetje (etym.)
246
trends, taal-	
97, 191, 227
trog
66
Turbotaal
265
Twents
49
twijfelen of + ww.volgorde
303
Twitter, talen op -	
25
Tzum-prijs
324
uit eten gaan / uit gaan eten
125
uiterste best, ons/onze
87
uitspraak
14, 25, 85,
		
192, 227, 308, 338
uitspraak, Engelse -	
193
Van Dale
198
van( )dien
87
Verbeet, Gerdi
228
Verder, verder! (liedtekst)
174
Verkavelingsvlaams 288, 326, 345
verkiezingsprogramma’s,
taal in -	
224
verkwent
144
verliefd (etym.)
303
verpakkingen, taal op -	
24, 60
vertalen
62, 136, 232, 268, 340
vertalen in/uit/naar
159
verworden
337
Vlaams
288, 326, 345
Vlaams dialectonderzoek 324, 345
Vlaams in Van Dale
199
Vlaams ondertitelen
300
Vlaanderen, Nederlands in -	 249
vogelnamen + -tje
359
volksverheffing en taal
54
Vondel-prijsvraag
70
voorde in plaatsnamen
61
voornaamwoorden,
sekseneutrale -	
179
voorschoolse taal
143
vooruitschiet, in het -	
32
voorzetsels, nieuwe -	
276
vreemdetaaltest
358
waar/waarvan
87
wasstraat (metafoor)
233
wees niet getreurd
144
wereldbeeld, taal en -	
254
werkgevers (klemtoon)
325
wie + ev./mv.
269
windrichtingen, namen met -	 353
WNT
302
woonachtig
180
Woordeboek van die 
Afrikaanse Taal
306
woorden inslikken
308
woorden, levenscyclus van -	 142
woorden, meest opgezochte -	 341
woorden van 2011
7, 13, 25
woorden van de jaren
vijftig
270
woordenboek, eigen -	
60
woordenboekbeleid
198
woordenboeken voor
kinderen
33
Woordspot
111
woord-van-het-jaarverkiezingen
7, 13, 25
woordverkiezingen
167
woordvolgorde
304
Wordfeud
21, 84
zee, heuvels en dalen in -	
66
Zeeuws woordenboek
358
zelf( )bereide
197
zelfniet
86
zoeken op internet
126, 192
zonder veel erg
144
zorb
238
zowel
253
zowel … als … als
59
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Foto: Linda Verheij

Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Bij deze bied ik 3 boormachines
en 2 dikkepeerzagen aan.
Alles werkt nog perfect.
Advertentie op Marktplaats

Er is een fout opgetreden tijdens het oplossen
van problemen. Door een probleem kan de
probleemoplosser niet worden gestart.
Online probleemoplosser van Dell

Parkeerplaats Fontys Hogeschool, Tilburg

11-jarige vindt
Romeinse munt in Reet
In Reet heeft een 11-jarige jongen samen met zijn grootvader, die amateur-archeoloog is,
een Romeinse munt gevonden in een veld.
Redactie.be

Beige twee
tcolbert
met bruine
elleboogst
ukken

van 229,95

Toornsta werd de voorbije weken in verband gebracht met
Swansea City, de Engelse club van Hagenaar John van
Zweden. “Ik heb hem vrijdag nog gesproken, maar hij heeft
geen woord gerapt over Toornstra”, meent Driebergen.

voor 169,95
Folder Bijleveld Mannenmode

Foto: Karin van Doormaal - Heerlen

Elfvoetbal.nl

Bord op kermis in Hoensbroek

Haarlems Dagblad

Verkoop en verhuur van nieuwe –
gebruikte personen en bedrijfsauto’s.
Tekst op huurauto

