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[Nummer 1/2]
Vruchtbaar
Men kan op veel manieren woorden maken; één manier is, een voor- of achtervoegsel
aan een bestaand woord te plakken. Zo kan men ontharen maken naar het voorbeeld
van onthoofden (en andere werkwoorden van dat type) en Grieksloos in aansluiting
bij stadhouderloos, redeloos enz. Het kan vóórkomen dat zo'n voor- of achtervoegsel,
dat eeuwenlang zijn bruikbaarheid heeft bewezen, in onbruik raakt. Zo kunnen wij
geen woorden meer vormen uit een werkwoordstam + -el: vermetel bestaat nog, ook
on-nozel (nozen betekende ‘schaden’), maar vergetel rekt zijn leven niet meer, kriegel
heeft zich voor ons taalbewustzijn losgemaakt van krijgen ‘strijd voeren’, wij denken
bij kriegel eerder aan kriebelig ‘geprikkeld, zijn geduld verliezend’, en het aardige
behagel ‘koket’ is al lang vergeten. De taalkundigen zeggen dan: het suffix -el is niet
langer produktief. Het is onvruchtbaar geworden.
Soms bloeit zulk een type van woordvorming, dat al lang bestaat, in korte tijd op
zoals een nova aan de sterrenhemel. We beleven dat met het type waartoe verkrotting
en vertrossing horen, afleidsels van zelfstandige naamwoorden, en vergrijzing en
verzieking, die van adjektieven zijn afgeleid. Opmerkelijk is uit dit oogpunt ook het
achtervoegsel -baar.
De levensgeschiedenis van dit suffix, deze uitgang, staat in het WNT en in de
Historische Grammatica van het Nederlands van Schönfeld. Het betekende
oorspronkelijk ‘dragend’, zoals in vruchtbaar. Uit die betekenis ontwikkelden zich
dan, - zo zeggen taalgeleerden dat graag, maar juist niet de hier bedoelden, - de
variaties ‘meebrengend’ (b.v. in kostbaar, dienstbaar) en ‘bestand tegen’ (zoals in
reisbaar, strijdbaar).
Het is een heel romannetje, hoe dat -baar zich is gaan voegen achter stammen van
overgankelijke werkwoorden: eetbaar, betaalbaar, kwetsbaar. leverbaar. Dit werd
de gewone toepassing, zozeer dat dr. A. de Jager, ruim een eeuw geleden, schrijvende
over de maaksels afgrijsbaar, afleidbaar (‘afleidend’), afschuwbaar, afzichtbaar,
angstbaar, bedriegbaar (‘bedrieglijk’) enzovoort tot en met vrijmachtbaar,
aangetroffen in de geschriften van zijn bewonderde dichter Willem Bilderdijk, de
mening dorst uiten ‘dat Bilderdijk te dezen opzigte eene vrijheid gebruikte, die weinig
navolging verdient.’ Toen later onzinkbaar, ontplofbaar, werkbaar in zwang kwamen,
hebben taalvoogden dan ook wel eens een wenkbrauw gefronst.* In de laatste, zeg:
twintig jaren heeft leefbaar een triomftocht ondernomen, dat in België nog steeds
leefbaar is in de reeds 17de-eeuwse betekenis van ‘levenskrachtig’, maar te onzent
een zeer ruim synoniem is van het (dan ook) verdwijnende bewoonbaar. In de
discussie over de Oosterschelde heeft het malle doorlaatbaar in de betekenis van
doorlatend of doordringbaar een herleving mogen genieten.
Een merkwaardig geval is aanspreekbaar. Het WNT kent het niet, ook niet in zijn
Supplement; Van Dale alleen in zijn Supplement, en wel in de betekenis ‘aangesproken
*

Ofschoon men ter verdediging van het laatste woord zou kunnen betogen, dat werkbare uren
uren zijn die werk baren (opleveren, dragen), zodat het net zo'n oerwoord zou zijn als
vruchtbaar. Dit soort redenering bracht Balthazar Huydecoper ertoe, te beweren dat manbaar
niet van zoons, alleen van dochters kan worden gezegd. (Zie over baar ook O.T., nov. 1961.)

Onze Taal. Jaargang 44

kunnende worden’, dus heel regelmatig of orthodox. Het wordt gebruikt in een
vraaggesprek in het Leidsch Dagblad van 7 augustus 1974, in verband met mensen
die ‘geen medegevoel hebben, die emotioneel droogstaan’, die ‘niet te benaderen’
zijn: die heten daar ‘niet aanspreekbaar’. Maar een zeergeleerde neerlandica schrijft
van een zeker dichter, dat hij in zijn leerdichten zijn opvattingen ‘in gemakkelijk
aanspreekbare vorm’ heeft neergelegd. Bedoeld is blijkbaar(!) aansprekend, en we
wanen ons in de sfeer van Bilderdijk;
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maar de genoemde bewonderaar De Jager heeft het daar niet aangetroffen. De 27ste
druk van het Handwoordenboek dat nog altijd op naam van Koenen en Endepols
staat, geeft zonder enige twijfel de beide hier bedoelde betekenissen: zowel
‘toegankelijk (voor een gesprek)’ als ‘gemakkelijk te begrijpen, eenvoudig’.
Nu is het bijzondere tegenwoordig, dat het achtervoegsel -baar zich uitermate
vruchtbaar betoont, maar juist voor woorden met de ‘passieve’ betekenis, de
orthodoxe. Hier zijn voorbeelden. Alle uit kranten van 1973 en later.
‘Het fouten maken door artsen moet meer in de vorm van menselijk falen
in de publiciteit komen en minder in de zin van verwijtbaarheid.’
‘Twintig tot dertig man (zijn) direct inzetbaar’ (‘beschikbaar’, ‘in te
zetten’).
‘Winkelmodernisering is niet terugdraaibaar’ (‘terug te draaien’,
‘ongedaan te maken’).
Het is onwaar ‘dat het winkelbedrijf niets zou doen aan het minder
grijpbaar maken van de artikelen’ (‘het minder voor het grijpen liggen’).
In zeker artikel is ‘proefbaar de onuitgesproken suggestie aanwezig dat’
enz.
‘Een vermindering van het energieverbruik met 30% (is) niet
verwezenlijkbaar’ (‘niet te verwezenlijken’).
‘Het verhelpbare leed dat door de structurele opzet van onze samenleving
veroorzaakt wordt’.
‘Niet neuriebare muziek.’
‘Oostbloklegers overal inzetbaar.’ (Kopje.)
‘Een verminderde consumptie van uitputbare goederen.’
‘De eenvoudiger delicten van het klootjesvolk zijn beter ontdekbaar’
(beter, makkelijker te ontdekken).
‘De criticus uit Montreux (vond) de nummers over abortus en sexobject
onuitzendbaar voor de Franstalige Zwiserse zender’ (‘onmogelijk uit te
zenden’).
‘De exporteerbaarheid van videoprogramma's is zeer groot.’
‘In principe is elk biljet onnamaakbaar’.
‘Bovendien blijkt de gezondheidszorg niet beheersbaar te zijn’ (‘niet
beheerst te kunnen worden’).
C.A.Z.

Jaarvergadering
De veronderstelling dat Onze Taal een zeer druk verenigingsleven leidt, is niet in
overeenstemming met de feiten. Men kan aan het laatste stuk van de vorige zin naar
believen ‘helaas’ of ‘gelukkig’ toevoegen: het hangt ervan af wat men onder
verenigingsleven verstaat en erin ziet.
Statutair is de jaarvergadering verplicht: het jaarlijks terugkerend ritueel van het
voorlezen der verslagen (secretaris, penningmeester, kascommissie), het kiezen en
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herkiezen van bestuursleden, het benoemen van een kascommissie is voor de leden
in de meeste gevallen niet bijzonder boeiend. Hun belangstelling en aanwezigheid
is dan ook navenant.
Sinds het ontstaan van de gewoonte om in de niet-congresjaren een spreker tijdens
de jaarvergadering te laten optreden, is daar verandering in gekomen. Zo ook dit jaar
november in Den Haag. Er waren 120 leden aanwezig.
Voor de aanvang, tijdens de pauze en de rondvraag is er veelvuldig informeel van
gedachten gewisseld over taalzaken. Een nuchtere en humoristische kijk op de dingen
overheerste. Ironie, relativering blijken soms meer tot stand te brengen dan harde
autoriteit. Er zal altijd ook wel iets van een generatiekloof en van een zeker
cultuurpessimisme in discussies over taalzaken blijven bestaan. Dat is niet erg,
integendeel. Het kan nieuwe krachten opwekken. Overdrijving schaadt echter; angst
voor de toekomst is ook wat de taal betreft een heel slechte raadgever.
Uit het verslag van de secretaris halen we ten gerieve van onze leden de volgende
punten.

1. administratie
De verandering in onze administratie en de daarmee gepaard gaande automatisering
is uiteraard niet zonder moeilijkheden verlopen. De verwachte kinderziektes zijn nu
achter de rug en we mogen aannemen dat het in 1975 met de verzending,
adreswijzigingen e.d. beter zal gaan. Wegens vertrek van onze bureausecretaresse
is op het einde van 1974 enige achterstand in de beantwoording van de
correspondentie ontstaan. Ook deze tegenslag zal binnenkort worden overwonnen.

2. contributie
Voorgesteld is de contributie - een ‘ludiek’ bedrag van zes gulden zesenzeventig te verhogen. Deze verhoging zal echter pas in 1976 kunnen ingaan. Het bestuur wil
de contributie zo laag houden als het maar enigszins kan. Vrees, door een enkeling
uitgesproken, dat een lage contributie ons voert tot een aanvrage voor hogere
overheidssubsidie en daarmee tot groter afhankelijkheid van de overheid, is
ongegrond. Onze Taal dient een algemeen belang en subsidie kan zonder bezwaar
worden aanvaard. Trouwens, we zouden onze congressen nooit kunnen organiseren
zonder subsidie.

3. andere avtiviteiten
De voorzitter vertelt over de reacties op zijn artikel in maart 1974: Vleugels uitslaan.
Er zijn slechts 24 antwoorden gekomen. Van bevriende zijde werd sterk aangedrongen
op het beperken van de activiteiten tot de congressen en tot het uitgeven van het
maandblad dat door zijn kortheid en bondigheid een goede naam heeft gekregen.
Van de 24 brieven waren er 12 waarin geen voorstellen voorkwamen voor het
vormen van werkgroepen. In deze brieven werd slechts aangedrongen om bepaalde
onderwerpen te behandelen, zoals het taalgebruik van nieuwslezers, de taal in de
S.T.E.R.-reclame, dialecten, de buitenlanders in Nederland en de Nederlanders in
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het buitenland, de overheidstaal en de spelling. Twaalf briefschrijvers hebben zich
als medewerkers voor werkgroepen aangeboden. Deze wonen echter over het gehele
land verspreid. Een aantal woont in Den Haag of dicht bij Den Haag. Deze leden
zullen bijeen worden geroepen om met hen van gedachten te wisselen over de
mogelijkheid van het oprichten van één of meer werkgroepen, over de onderwerpen
die zouden kunnen worden behandeld en over de wijze van werken.
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4. ambtelijke taal
De Commissie Vondeling, waarin Onze Taal vertegenwoordigd was, heeft in
september 1974 haar rapport uitgegeven. Daarover is in oktober in het maandblad
een uitvoerig artikel verschenen. Aan het onderwerp zal O.T. een congres wijden;
nadere mededelingen zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt.
De voorzitter wijst er nog eens op dat onze taak zich niet mag beperken tot een
geprikkelde en misprijzende behandeling van ambtelijk taalgebruik. In dit verband
herinnert hij aan zijn voorstel om een prijs toe te kennen voor overheidsstukken die
uitmunten door goede taal. Zo'n prijs zal eerder naar ambtelijke eenheden, commissies
e.d. gaan dan naar personen. De stukken zijn immers meestal niet het werk van een
eenling.

5. bestuur
Mevr. Hanny van den Horst uit Amsterdam, hoofdredactrice van het weekblad
Margriet, wordt als bestuurslid gekozen. Op voorstel van het bestuur wordt prof.
W.F.J.M. Krul benoemd tot erelid; hij is niet alleen jarenlang bestuurslid en voorzitter
geweest, maar heeft ook buiten het genootschap met ijver en vasthoudendheid gewerkt
aan de verbetering van het taalgebruik, met name in de techniek.

6. terminologie
Steun moet gegeven worden aan de pogingen van de commissie bedrijfsterminologie
om, waar nodig, genormaliseerde Nederlandse vertalingen van Engelse bedrijfstermen
te vervaardigen. Uit Vlaanderen komt het verzoek om een werkgroep te laten
onderzoeken in hoeverre meer eenheid in Nederlands taalgebruik in de Nederlandse
en Belgische wettelijke voorschriften en ambtelijke stukken te bereiken is.

Woor-daf-bre-kin-gen
In het novembernummer van Onze Taal vraagt C.D. Goudappel zich af waarom er
zoveel bizarre afbrekingen aan het eind van kranteregels staan. Hij zoekt het bij de
zetters, maar uit de aard van de fouten maak ik op dat ze zijn veroorzaakt door een
computerprogramma, dat de woorden aan het einde van een regel moet afbreken.
Een aantal Nederlandse kranten gebruikt daarvoor mijn programma (gepubliceerd
in ‘Exercises in Computational Linguistics’, Amsterdam 1970), of een verwaterde
versie daarvan. De 26 verkeerde afbrekingen zijn in drie groepen te verdelen:
1) Twaalf woorden vertonen afbrekingen die zelfs het domste programma niet zou
mogen maken. In negen daarvan bevat een der delen zelfs geen klinker meer; de
andere drie zijn: bo-ycott, met-hode en Ob-rechtstraat.
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2) Negen woorden vertonen afbrekingen waar zelfs het slimste programma moeite
mee zou hebben. Mijn programma maakt dezelfde fouten. Vier woorden zijn
samenstellingen waarvan het tweede lid met een klinker begint: alle-reerst,
lan-darbeiders, ui-teindelijk, verkeers-lichte-ninstallatie; in de andere vijf woorden
vormt de laatste letter van het eerste lid met de eerste letter (of in één geval: de eerste
twee letters) van het tweede lid een uitspreekbare combinatie van twee (of drie)
medeklinkers: die-plader, gas-theer, va-klieden, voorrang-spositie, en basi-sprogram.
Aan dit soort fouten is weinig te doen zonder elders nieuwe fouten te veroorzaken
(denk bij gas-theer bijvoorbeeld aan gas-thermometer).
3) Vijf woorden, tenslotte, zijn interessant. Uit drie ervan (bedrijf-sleven, raad-slid,
verkeer-slichten) blijkt dat men de combinatie sl altijd als begin van een lettergreep
neemt. Ons programma doet dat niet, maar splitst dan ook: arres-lee. De woorden
omget-overd en West-endorp vertonen pogingen om samenstellingen met tweede lid
-over of eerste lid West- goed te splitsen. Daar wij zulke problemen anders oplosten
gaan deze vijf woorden in ons programma goed, maar er zullen ongetwijfeld andere
fouten door ontstaan (zoals Wes-teuropees).
Samenvattend: twaalf van de 26 fouten zijn zeker vermijdbaar, vijf zijn met enige
moeite te vermijden, maar negen blijven zich hardnekkig verzetten tegen automatische
lettergreepscheiding.
Een verbeterde versie van het gepubliceerde programma maakt één fout op de 200
afgebroken regels; minder dan een zetter. Maar het zijn wel onmenselijke fouten!
H. Brandt Corstius

Variëteit en variété
Uit ontboezemingen van de laatste jaren in O.T. moet men wel opmaken, dat
discussiëren over klemtoon en klemtoonverschuiving een nogal ontmoedigende
bezigheid is. Die accentuering is een vrij grillige aangelegenheid, en wie met een
theorie probeert enige regelmaat te ontdekken, heeft onmiddellijk tegenargumenten
in ontvangst te nemen. Bovendien is, zoals de voorrede tot de 8ste druk van Van
Dale zegt, bij sommige woorden de accentuering verschillend naar het individuele
taalgebruik. En met die uitspraak zijn we blij, want ze geeft ons het morele recht ook
wat te liefhebberen op dit gebied.
Dan moet ons maar meteen van het hart, dat we een idiosyncrasie hebben voor
werk(e)lóósheid, zedelóósheid, wettelóósheid, hulpelóósheid. En dat eerste woord
moeten we (in alle opzichten: helaas) vaak horen. We vinden het niet esthetisch, uit
zédeloos en húlpeloos zedelóósheid en hulpelóósheid op te bouwen. Ook het
accentverschil tussen gewéldloosheid en hulpelóósheid begrijpen we niet, tenzij het
in de tussen-e zit. Dan zou dat een argument zijn voor wat CAZ min of meer
schertsend noemde ‘de wet van de neiging tot een centraal eenheidsaccent’. Anders
gezegd: de Nederlander vindt het niet leuk het accent op de eerste of de tweede
lettergreep te leggen en dan nog drie of meer letergrepen na te mummelen. Maar dan
worden we weer vervelend en zeggen: en vólleybalwedstrijd dan? En nog mooier:
sláápkamerameublement (zes onbeklemtoonde, in veler uitspraak - ameubelement zelfs zeven, lettergrepen na de eerste, geaccentueerde)?
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Maar goed, die idiosyncrasie van ons zal u een zorg zijn. En dat we, geboren en
getogen in Amsterdam, nog altijd Nieuwmárkt zeggen en in radio- en tv-nieuws
alleen maar Níéuwmarkt horen, daar zult u ook niet wakker
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van liggen. Wat anders is het misschien met accenten die op een verkeerde
woordafleiding berusten. Zo horen we in die nieuwsdiensten ook, dat er óverleg
wordt gepleegd. Een uitvloeisel van de bekende verwarring van overléggen met
óverleggen, die anderzijds tot uiting kwam in de zelfs in overheidsstukken
voorkomende fout: bij uw aanvraag moet een uittreksel uit het bevolkingsregister
worden overlegd. En ook wordt er nu en dan ergens een óntvangst gehouden, soms
zelfs in óns land, zonder dat er een vergelijking met een ander land in het spel is.
De wetenschap van de statistiek wordt schromelijk onderschat, niet door
levensverzekeraars, maar wel door b.v. sportjournalisten. Wat die onbelangrijk vinden
schuiven ze af naar de statistici; misschien dat die er nog iets aan hebben. Zoals: ‘Dat
Feyenoord in de laatste minuten nogmaals scoorde, was alleen voor de statistiek van
belang.’ En: ‘Dat Jansen in zijn laatste beurt 30 caramboles bijeentikte, was alleen
nog van betekenis voor de statistiek.’ Zouden die journalisten nu werkelijk denken,
dat de statistici blij zijn met de hun toegeworpen brokjes en zich hongerig storten op
het wetenschappelijk opstellen en analyseren van het aantal gemaakte goaltjes en
caramboles?
En dan zwijgen we nog over de makers van de verwaarloosde doelpunten. Voor
hen waren ze wél van belang, in weerwil van de clichés van de sportjournalistiek.
Het is een goede journalistieke regel dat iemand, die van een delict verdacht of
wegens een delict veroordeeld wordt, alleen met zijn initialen wordt aangeduid.
Publiciteit moet geen bijkomende straf zijn. Met het slachtoffer van het misdrijf staat
het anders; hem kan immers dat delict niet verweten worden. Daarom kan zijn naam
voluit gepubliceerd worden.
Dat is de theorie. Ervan afgezien, dat het slachtoffer ook wel eens een stukje of
een stuk van de schuld heeft, kan die theorie tot merkwaardige consequenties leiden
en zichzelf zelfs tot een paskwil maken. Eén geval: in een dagblad lazen we onlangs,
dat in het dorp... de 42-jarige Piet S. zijn 50-jarige broer Karel Salier met een
jachtgeweer had doodgeschoten...
‘Inhoudelijk’ en ‘bestuurlijk’ zijn prachtige woorden. ‘Ruimtelijk’ ook, maar dat is
al ‘ingeordend’. We vinden ze volkomen onnoodig, die woorden, maar wel mooi.
Vergelijkt u maar eens: bestuursvoorschriften - bestuurlijke voorschriften,
bestuursniveau - bestuurlijk niveau, ruimte-ordening (of ordening van de ruimte) ruimtelijke ordening, qua inhoud (of naar de inhoud) - inhoudelijk (inhaltlich).
Laten we de groei van ons jargon koesteren. En meteen maar een paar suggesties
doen: begrippelijk (wel te onderscheiden van begrijpelijk) insprakelijk, en doorgaande op inhoudelijk -: omtrekkelijk, oppervlakkelijk (qua oppervlak, dus te
onderscheiden van oppervlakkig).
Een radiodiscussie over abortus betrof o.m. de vraag, of de overheid zich in deze
kwestie moet onthouden.
Als de overheid zich onthoudt zal zij tenminste geen abortus nodig maken.
En nog wat gemengd nieuws uit onze massamedia: ‘Volgens mr. Marijnen wordt
op een besluit van B en W in principe niet teruggekomen, mits nieuwe elementen
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worden aangedragen, die voorheen niet in de discussie werden betrokken.’ - Bij mits
en tenzij altijd even nadenken.
‘De op de railsen gevallen bladeren gaan snel rotten, waardoor een gladde vette
laag ontstaat die het op snelheid komen van vooral snel materieel bemoeilijkt.’ - Die
‘railsen’ doen de kinderjaren voor ons herleven.
‘Om dit optreden bij te wonen moet men wel een rijksdaalder neertellen.’ - Nou,
dat is gauw gebeurd: tellen tot één. Langer kán het duren als men f 2,50 moet
neertellen.
‘Voor de respectievelijke diensten gelden de tarieven, die recent zijn vastgesteld.’
- Bijwoord en bijvoeglijk naamwoord, vooral bij bastaardwoorden een bron van
ellende. Een quizleider tot een Hongaars echtpaar, dat in 1956 naar België is gevlucht:
‘U spreekt thuis dus Hongaars. Maar spreekt u ook Belgisch?’ - Niet na te gaan of
dat ernstig bedoeld was, maar je weet 't nooit. De Hongaar antwoordde: ‘Ja, Vlaams.’
Aardig was het volgende in een radiogesprek: ‘Ik praat nu over 't vraagstuk in z'n
algemeniteit.’ - Waartoe de totaliteit ons niet kan leiden!
Mag het even, een Engels grapje op taalgebied? ‘A preposition is a word you should
not use to end a sentence with.’
Is er voor het Nederlands ook zo iets te bedenken?
Mr. M.C. Godschalk.

Op de grens van Nederlands, Grieks en anatomie
Toen ik in een voorlichtende beschouwing over de verzekering van ziektekosten las,
dat het wenselijk zou zijn, het dekkingspakket uit te breiden, door er in op te nemen
de ‘kaak-orthopedie’, voelde ik mij gedrongen per omgaande post te schrijven, dat
ik het voorstel waardeerde, maar het woord niet.
Ik legde uit dat het in dit geval zinvol was ‘voet-regulatie’ en ‘kaak-regulatie’ met
elkaar te vergelijken, doch dat men dan toch ‘kaak’ en ‘voet’ uit elkaar diende te
houden.
Al schrijvend ontdekte ik daarbij, dat deze zaak voor de verzekerings-technici in
de grond niet een taalkundig probleem was, maar een anatomisch!
Naast ‘orthopedie’ kan men, als begrip, zeer wel zetten ‘orthodontie’, een voor
iedere deskundige volkomen begrijpelijke term.
Het aardige realiseerde ik mij, is dat voor de taalkundige het probleem nu van de
baan is, voor de verzekeringkundige echter niet! Het begrip ‘orthodontie’ heeft
namelijk een veel scherpere grens dan het begrip ‘orthopedie’ en voor de
verzekeringsman was die eerste grens te nauw. Hoe zit dat dan in elkaar? Het verschil
in omlijningsscherpte tussen beide begrippen berust hier niet op historisch gegroeide
definities, maar het gaat veel dieper: het berust op door de natuur gegeven verschillen:
‘de
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voet’ is namelijk een van nature veel minder scherp afgebakend geheel dan ‘het
gebit’. Heeft iemand voetklachten, dan kunnen deze zijn hele houding beïnvloeden,
en dan ook zeer wel bijvoorbeeld in de wervelkolom tot uiting komen. Dekking tegen
klachten op orthopedisch gebied bestrijkt dus een zeer wijd, zij het een zeer specifiek
gebied van het lichaam. De verzekeraar wenst hier tegenover te stellen een
vergelijkbare algemene dekking voor klachten op het eveneens zeer specifieke
kaakgebied. Evenzeer een gebied, waar dikwijls kostbare behandelingen nodig zijn.
Hij kan zich dan echter niet de grens laten voorschrijven door de zo strikte omlijning
van kiezen en tanden, waar het begrip ‘orthodontie’ wel aan gebonden is! Heeft de
verzekerde iets aan zijn kaak zelf, dan wil hij hem ook helpen, maar de kaak ligt
buiten de grens van het begrip gebit.
Met zijn ‘kaak-orthopedie’ wilde de auteur dan ook helemaal niet ‘de voet’
introduceren, maar alleen de vagere omlijning van het begrip ‘orthopedie’, die hij in
het begrip ‘orthodontie’ (van nature) niet vinden kon!
Belangwekkend is voor mij de gecompliceerdheid van de achtergrond, die deze ‘fout’
blijkt te hebben. Het nauw samenspel van factoren, die op het eerste gezicht niets
met elkaar te maken schijnen te hebben. Het roept het beeld in mij op van Scylla en
Charybdis uit de oud-Griekse verhalen: door de onberekenbare zeestromingen in de
zee-engte, die door deze beide rotsen werd begrensd, liepen de schepen voortdurend
de kans op een van beide te stranden. Ook op onze reis lagen Scylla en Charybdis
op de loer! Door de wisselende stromingen was ook op onze tocht het uitzicht steeds
weer anders:
Was het wel een probleem voor Onze Taal? Het gaat om louter Griekse termen.
Gaat het wel om Griekse termen? Gaat het uiteindelijk niet om anatomie?
Al is het misschien niet zozeer een fenomeen voor Onze Taal zo is het toch in elk
geval een fenomeen van ons Nederlands, en zijn wij er zo toch allemaal weer bij
betrokken. Want ‘kaakorthopedie’ verscheen ons als onderdeel van een stuk
Nederlandse proza en is als zodanig een - zij het ook vals - element van onze taal.
Dr. P.J. Kipp, Utrecht.

Het suffix -i en het Britse Imperium
-i in Adeni, Bihari, Bahraini, Gujerati, Hindustani, Irani, Iraqi, Israeli, Kashmiri,
Kuwaiti, Pakistani, Punjabi, Qatari, Yemeni, Zanzibari is een niet-Engels (en een
niet-Nederlands) achtervoegsel waarmee namen van inwoners, bijv. naamwoorden
en soms ook namen van talen kunnen worden gevormd. Daarop hebben J.A. Redeker,
D.P. Blok, W.B. Rombouts en H. Beem in vroegere bijdragen reeds gewezen, al
vermeldden zij niet alle bovenstaande woorden.
Het komt me voor dat deze schrijvers niet van het artikel van H. Marchand:
Political History and the Rise of the Suffix/i/in English (in: Die Neueren Sprachen
LXVIII (1969), nr 7, p. 353-358) op de hoogte zijn. Daarin gaat Marchand, met de
kennis van zaken die we van hem gewend zijn, na hoe, van waar en wanneer
afleidingen met het achtervoegsel -i in het Engels zijn gekomen.
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Hij stelt ondermeer vast dat -i wordt gebruikt bij een aantal landnamen die door twee
historische gebeurtenissen in de belangstelling zijn gekomen: nl. door de versnippering
van het Ottomaanse Rijk voor en na W.O. I en door de dekolonisatie na W.O. II. De
balkanisering van het Ottomaanse Rijk kwam vooral Frankrijk en Groot-Brittannië
ten goede, zij het slechts voor enkele decennia. Immers, na W.O. II verloren ze weer
alle tevoren verworven mandaatgebieden in het dekolonisatieproces. Het spreekt
vanzelf dat tijdens deze periode het wel en wee van de overzeese gebiedsdelen in de
Britse kranten nauwgezet werd gevolgd. Vandaar dat in het Engels aanduidingen
voor de inwoners van die gebieden en voor wat op die gebieden betrekking had,
nodig waren. Zoals bij plaatsnamen nogal gebruikelijk is, werd de woordvorm die
in de desbetreffende talen zelf werd gebruikt, overgenomen. Dat ging blijkbaar niet
al te moeilijk: de oudste i-afleidingen dateren reeds uit de vorige eeuw. Marchand
vermeldt Punjabi (1812), Bengali (ca. 1860) en Kashmiri (1880). De andere zijn
recenter, deels omdat de landen in kwestie pas later van het Britse Rijk deel zijn gaan
uitmaken, deels omdat de landnamen zelf van jongere datum zijn.
Het suffix -i wordt in het Arabisch en het Hebreeuws (Semitische taalgroep) en
in het Perzisch en het Urdu (Indo-Europese taalgroep) gebruikt om herkomst en
toebehoren aan te duiden. Op het eerste gezicht kan het verwondering wekken dat
verschillende talen die bovendien tot een verschillende taalgroep behoren op dezelfde
manier hetzelfde verband uitdrukken. De relatie tussen Perzisch en Urdu enerzijds
en tussen de taalgroepen anderzijds wordt echter duidelijker als men weet dat het
Urdu veel aan het Perzisch heeft ontleend en dat zowel het Urdu als het Perzisch met
(een variant van) het Arabisch alfabet worden geschreven.
Hoewel de boven vermelde afleidingen op basis van het Hebreeuws (Israeli), het
Arabisch (Adeni, Bahraini, Iraqi, Kuwaiti, Yemeni, Zanzibari), het Perzisch en het
Urdu (Bengali, Bihari, Gujerati, Hindustani, Irani, Kashmiri, Pakistani, Punjabi) zijn
gevormd, zijn ze toch in het Engels analyseerbaar volgens Marchand. Hij wijst er
wel op dat de produktiviteit van dergelijke afleidingen in het Engels beperkt is - hun
aantal kan enkel door ontlening aan vermelde talen en door analogie toenemen -;
hun frequentie hangt daarentegen van gebeurtenissen af als daar zijn: natuurrampen,
oorlogen, politieke machtsverschuivingen en andere deplorabele toestanden.
In het Nederlands zijn de i-afleidingen doorgedrongen via het Engels. Er zijn er
uiteraard minder dan in het Engels omdat wij veel minder contact met en interesse
voor de dependentiën van het Britse Imperium hadden dan de Britten. Er werd hier
dan ook veel minder over die gebieden geschreven en gesproken. Bij ons zijn ze pas
in de belangstelling gekomen door het aanslepend Israëlisch-Arabisch conflict, door
de onafhankelijkheidsstrijd van Bangladesh en onlangs door de oliecrisis en haar
nasleep. Het blijkt dat er dan vaak (meestal?) i-af-
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leidingen worden gebruikt. Deze neiging is des te begrijpelijker omdat voor de meeste
bij het begin van dit stukje vermelde ‘Engelse’ woorden geen alternatieve, reeds
vroeger in het Nederlands voorkomende equivalenten bestaan. Dat is echter wel het
geval voor Aden: Adeniet-Adenitisch; Hindoestaan-Hindoestaans of
Hindoestaner-Hindoestans; Iran: Iraniër-Iranisch of Iraniër-Iraans of Iranees-Iranees;
Irak: Irakiër-Iraaks of Irakees-Irakees; Israëli: Israëliër-Israëlisch; Jemen:
Jemeniet-Jemenitisch; Koeweit: Koeweiter-Koeweits; Pakistan: Pakistaan-Pakistaans
of Pakistaner-Pakistans.
Toch kunnen i-afleidingen in de Nederlandse taalsystematiek worden ingepast,
net zoals dat met andere taalvreemde afleidingselementen (als -iet en -ees) is gebeurd.
Wie voor deze puur theoretische kwestie belangstelling heeft, kan allicht terecht in
mijn ‘Adjectivering en appellativering van toponiemen. Een synchronisch-descriptieve
studie’, uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven in 1974.
De mogelijkheden voor de vorming van afleidingen bij recentere toponiemen (o.a.
Botswana, Lesotho, Tsjaad) heb ik nagegaan in een artikel in Naamkunde V (1973),
Voor Botswani, Lesothi, Tsjadi bestaat wegens de beperking van -i tot bovenvermelde
talen wel geen gevaar. Hoe de inwoners van die jonge staten dan wel in het Nederlands
dienen genoemd te worden, is vooralsnog niet duidelijk. Daarvoor zijn er nog enkele
revoluties en natuurrampen nodig.
W.A.J. Smedts, Leuven.

Het spel van het woord
Als u niet bij onze jaarvergadering was - goed, het was verschrikkelijk slecht weer,
maar wanneer is dat niet zo in Holland? - dan hebt u de boeiende causerie van onze
hoofdredacteur gemist. Hij gaf eigenlijk duidelijk aan, hoe er met onze taal gewoon
‘gegoocheld’ wordt, vooral als u in kranten die van een verschillende politieke of
religieuze opvatting zijn over een ‘pakkend geval’ de ‘koppen’ leest, die boven dat
stuk geplaatst worden.
Als - mag ik dat éven zeggen - ervaren redacteur en ervaren perschef leefde ik
mee met zijn causerie en ik heb hem na afloop beloofd, aan dit pikante onderwerp
een stukje te wijden. Gewoon uit de ‘keiharde praktijk’.
In de eerste plaats dan de naam van het genie, dat boven onze artikelen of berichten
de ‘koppen (Engels: ‘headlines’, onderwijzers: ‘opschriften’) maakt. Meestal zetten
wij er zelf wel iets boven, maar dat deugt zelden. ‘Hij’ moet een ‘mooie pagina’
maken, dat prachtige stuk van mij was een ‘doodgewoon rotstukkie, ten hoogste een
twee-kolommertje met een 24 punts Bodoni onderkast’ en ‘ik moet die kopletters
uittellen, anders klopt het niet’. Zo'n man heet dan de ‘Koppenmaker’ en het zal u
niet verbazen, dat vroeger op de Voorburgwal - Amsterdam is snel met bijnamen die man de ‘Koppensneller’ genaamd werd. Iedereen wist wie daarmee bedoeld werd
en als zodanig werd hij - vooral op de zetterij - gaarne aan de telefoon genood.
Ik geef toe, dat vele journalisten met een vlotte maagaandoening naar bed gegaan
zijn toen zij hadden kunnen kennis nemen van de ‘koppen’ boven hun geestelijk
produkt. Maar ‘Koppensnellers’ a) hebben weinig tijd - het gaat vaak in een ‘hurry’
en b) kunnen geen verstand hebben van ieder artikel om te beoordelen, ‘wat er boven’
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moet. Maar... zij zijn machtig en kunnen hun macht uitoefenen - soms tot wanhoop,
soms tot vreugde van de betrokken redacteur. Ik zal van beide een voorbeeld geven:
Wij kregen bericht uit Brussel, dat de Belgische koningin een baby verwachtte. De
zeer accurate bureau-redacteur, die altijd goed oplette of het bericht van een van onze
mensen was of van het A.N.P. of van een ander bureau zette dat er altijd bij. Keurig
en correct. Het blijde bericht van de Belgische koningin kwam van onze correspondent
in Brussel en dat zette de bureauredacteur ‘Buitenland’ er netjes boven. Maar het
kwam nét op het laatste nippertje en in vliegende haast - dat bericht móest mee - gaf
de ‘koppenmaker’ maar één lettertype door in plaats van twee. En wat stond in de
krant met precies even grote koppen:

Belgische koningin verwacht baby van onze Brusselsche
correspondent
Goed, dat was een vergissing, waarom wij, die hiervoor niet verantwoordelijk waren
natuurlijk hebben gehuild van het lachen, toen dié ‘headlines’ op de ‘één’ stonden.
Maar tot wanhoop natuurlijk van de man, die in dat ‘secondenwerk’ maar één
lettertype had doorgegeven.
Tot aller genoegen was hetgeen eens gebeurde tijdens de Duitse bezetting. In de
Kalverstraat in Amsterdam had je toen een uitgeverij en een boekerij, die ‘de
Driehoek’ heette. (De N.S.B, had een ‘driehoek’ als teken.) Alle Duitse
propaganda-boeken kwamen in Amsterdam van ‘de Driehoek’ en onder alle mogelijke
bedreigingen moesten die boeken worden aangekondigd. Op een gegeven moment
begon dat kennelijk een van de zetters te vervelen en die maakte ervan: ‘Bij de
uitgeverij “de Drekhoek” is verschenen’ etc. De opmaker liet het rustig doorgaan.
Er is wel ‘enige’ herrie over geweest, maar tja - zei de verantwoordelijke man - ‘een
zétfout is een zétfout, ik kan niet overál op letten...’
Het spel van het woord. Bij het concern waar ik later perschef werd, was ik ook lid
van de redactie van het Personeelsorgaan. Ieder jaar gaven wij een speciaal
kerstnummer uit en dat had ieder jaar een onderwerp, waarop wij dat nummer
‘bouwden’. En zo besloten wij een keer ‘het woord’ tot onderwerp van het
kerstnummer te maken. Dat kerstnummer opende met het Woord - woord met een
hoofdletter in dit geval: Lucas 2.
Ik heb toen ook nog een paar speciale hoofdstukken bedacht en geschreven: ‘Het
woord dat verdween’ en ‘Het woord speelt verstoppertje.’ Eerst: ‘Het woord dat
verdween’. Ik ging uit oude nummers van ‘Punch’ en van ‘De Lach’ na, hoeveel
tekst die bladen nodig hadden bij een getekend mopje. En nu: niets meer! Een plaatje
zónder tekst en je schoot al in een lach. Het woord was verdwenen.
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Toen begon ik aan ‘Het woord speelt verstoppertje’ - en wel op het cryptogram, voor
mij (nog altijd) onoplosbaar. Kruiswoordraadsels loste ik zó makkelijk op, dat ik er
geen aardigheid meer in had. Maar een cryptogram... ik kón er niet achter komen.
Nu wist ik, dat Scheltes van de N.R.C. iedere veertien dagen voor zijn krant een
cryptogram in elkaar zette. Ik maakte een afspraak met hem in het Rotterdamse
Wester-Paviljoen en een heel klein stukje uit ons gesprek laat ik hier volgen. Ik:
‘Maar ik kan er niet ópkomen.’ Scheltes: ‘Dóódeenvoudig. Ik zal je een heel simpel
voorbeeld vertellen uit mijn volgende cryptogram. Wat is een schip, dat meewerkt
aan betere verhoudingen? Noú, dat heb je toch zó...’
Ik (na twee minuten, kreunend): ‘Sorry, Harry, ik geef het op.’
Scheites: ‘Dat je dat nu niet ziet! Het is een ijsbreker. Doodeenvoudig. Een ijsbreker
is een schip en iemand, die meewerkt aan betere verhoudingen heeft het ijs gebroken.
Snap je het?’
Ik: ‘Ja, allicht - omdat je het mij vertelt maar ik was er zelf nóóit opgekomen. Het
woord speelt verstoppertje.’
Het spel van het woord, de macht van de taal. Ik ben een gelovig man. Als ik het niet
was zou ik het geworden zijn toen ik begon te begrijpen wat God met de taal en met
het woord geschonken heeft.
J.H. Wijnand, Den Haag.

Voetangels en klemmen
Het stukje in Onze Taal 42, nr. 3, heeft aanleiding gegeven tot diverse, vaak
verheugende reacties, die zeker verdienen te worden vermeld.
Zelfs de zetter heeft zich niet afzijdig gehouden en verminkte ‘wolfraam’ tot ‘wolf’,
een aardige vondst die niet door iedereen werd gewaardeerd. Volgens Dr. F.P.K. de
Jong mag het Engelse ‘tungsten’ ook wel door ‘wolframium’ worden vertaald, al is
deze term minder gebruikelijk. (‘Wolfram’ is echter Duits, geen Nederlands.) Hij
wijst er verder op dat het Engelse ‘paraffin’ niet alleen een verzamelnaam is voor
verzadigde koolwaterstoffen, maar ook wordt gebruikt voor hetgeen wij met
‘paraffine’ betitelen. Wat wij ‘petroleum’ noemen heet in het Engels officieel
‘kerosene’. Ook vestigt de heer De Jong de aandacht op de verraderlijke fout,
‘potassium’ te vertalen door ‘potas’ in plaats van door ‘kalium’. Tenslotte wijst hij,
met anderen, erop dat de vroeger veel gebruikte, aan het Duits ontleende term ‘benzol’
te ontraden is, en dat ‘benzine’ vertaald dient te worden door ‘benzeen’.
De heer H.R. Giezen merkt op dat de term ‘siliconen’ voor bepaalde organische
verbindingen - in het Engels ‘silicon(s)’ - correct is, hetgeen ik nooit heb bestreden
In het artikel was er sprake van het element dat in het Engels eveneens ‘silicon’, maar
in het Nederlands ‘silicium’ heet. Het element silicium, en niet de organische
verbinding, wordt op zeer ruime schaal in de moderne elektronentechniek
(halfgeleiders) gebruikt.
Het spijt me dat de heer R.H.C. Elgersma zich heeft geërgerd aan de ‘belerende’
toon van enkele passages van mijn betoog. Hij breekt een lans voor de term ‘roestvrij’
in de betekenis van ‘bestand tegen roest’ en voor ‘kogelvrij’ in de betekenis van
‘tegen kogels bestand’ en beroept zich daarbij op Van Dale. Nu is ‘bestand tegen
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roest’ op de keper beschouwd baarlijke nonsens, want roest is geen oorzaak maar
een gevolg van de aantasting van staal of ijzer. We kennen legio samenstellingen als
zuurvrij, alkalivrij, suikervrij, zoetvrij, watervrij, stofvrij, sneeuwvrij; de betekenis
van het tweede lid is altijd ‘vrij van -’, het betekent nooit ‘bestand tegen’. Zo betekent
‘motvrij’ dan ook alleen maar ‘geen motten herbergend’ en geenszins ‘bestand tegen
motten of mottenlarven’.
H.E. Kater, Eindhoven.

Voorgestelde vertalingen
Hieronder volgt een aantal voorstellen betreffende vertalingen van Engelse
bedrijfstermen. De Engelse woorden kunnen, naar het oordeel van de
Normalisatiecommissie Bedrijfsterminologie, zonder enig bezwaar door de
Nederlandse vervangen worden. Gaarne uw opmerkingen, aanvullingen e.d. naar
O.T., Den Haag (zie ook O.T. mei 1973, blz. 28).
data bank

gegevensbank

data processing

gegevensverwerking,
informatieverwerking

debriefing

verslag uitbrengen

desk

lessenaar, schrijftafel, balie

desk copy

recensie-exemplaar, presentexemplaar

desk manager

bureauchef

detergent

wasmiddelen, schoonmaakmiddelen

direct mail

postreclame

discounted cash flow

berekende kapitaalwaarde, berekende
contante waarde

discount house

kortingszaak

dispatching

spoedverzending, werkverdeling

display

uitstalling, beeld, beeldtoestel

disposables

wegwerpartikelen

dovetailing

zwaluwstaarten

earning power

rentabiliteit, winstkracht

engineering

techniek

equity capital

eigen kapitaal

exit interview

afscheidsgesprek

failure rate

uitvalsgraad, storingsgraad

featherbedding

schijnfunctie geven, sinecurage

feature

(hoofd) eigenschap, kenmerk, trek

fee

tarief, honorarium
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feedback

terugkoppeling, terugspeelfactor

filen, filing

opbergen
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finance leasing

financierings(ver)huur

first-in first-out

nieuw-voor-oudmethode

flowchart

routeschema

flow rate

doorstroomtempo, debiet

flutter

gejank (bij geluidstechniek)

follow-up

vervolg(actie), nawerk, nazorg, nadere
uitwerking

full-time job

volledige betrekking, voltijdse betrekking

gain-sharing

tijdpremiestelsel, tijdwinstdeling

go/no-go punt

beslissingsmoment

graphic designer

grafisch ontwerper

gross lease

brutoverhuur

handout

lesbrief

hearing

hoorzitting

hold-up

overval

house style

huisstijl

impact

doorwerking, uitwerking, effect, invloed

incentive

aanmoediging(s-), premie, prikkel(-)

input

invoer, ingangs-

intake

invoer (van apparaat), ontvangst,
opgenomen hoeveelheid

interface

raakvlak, aansluiting

irreversible

onomkeerbaar

issue

kwestie, zaak, nummer, uitgave

know-how

vakkennis, ervaringskennis

label

adreskaart, etiket, merk, plakbriefje

layout

schema, uitleg, opmaak, plan

lead time

voorzieningsperiode

leasing

verpachting, verhuur, verhuring

locker

bagagekluis, bergkastje

long range (run, term)

(op) lange termijn

lump sum

vast bedrag, forfaitair bedrag

mailing list

verzendlijst
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maintainability

herstelbaarheid, houdbaarheid

management

bedrijfsvoering, leiding, directie, bestuur,
beheer

manual

handleiding, handboek

market research

marktonderzoek, marktanalyse

marketing

afzet, marktkunde, verkoop

master (-)

moeder (plaat), moeder (blad)

measured daywork

vast loon met normstelling

merchandising

produktiestrategie

merchandiser

klantenbezoeker, verkoopadviseur

merger

fusie

- minded

- gezind, bewust

moonlighting

bijbaan, tweede betrekking

multinational

multinationale onderneming

multiple-choice test

meerkeuzetoets

offshore

voor de kust, in volle zee, buitengaats

off the record

vertrouwelijk

open end vraag

vrije vraag

operations research

besliskunde

operator

bedieningstechnicus, operateur

orderpickingtrucks

magazijnhoogwerker

outfit

uitrusting

output

opbrengst, produktie, uitgangs-, uitkomst,
uitvoer

overall

globaal, totaal, over de gehele linie

overflow

overloop

overhaul

revisie, reviseren

package deal

koppeltransactie

package tour

volledig verzorgde reis

part-time job

deeltijdse betrekking

parttimer

deeltijder

payoff tijd

terugverdientijd

pay roll

salarislijst
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[Nummer 3]
Vleugels uitslaan
Neen, ondanks de milde winter kan niet gezegd worden, dat Onze Talingen zijn gaan
trekken. Slechts vijfentwintig vogels gingen op de wieken; bij enkele andere bleef
het tot wat klapwieken beperkt. Geen zwermen zullen zich neerlaten op Neerlands
taaltuin om er het onkruid weg te pikken. (Een slecht beeld: zoiets doen vogels helaas
nooit!)
Van de 25 schrijvende genoten waren er twee wier antwoord kortweg neerkwam
op de kreet: Alsjeblieft, houwen zo! Zij sloten zich hiermee aan bij de velen, die niet
naar de pen grepen, maar ons mondeling duidelijk lieten weten, dat zij ons maandblad
en een tweejaarlijks congres een prettig licht en daardoor volledig verteerbaar rantsoen
vonden.
Van de overige briefschrijvers (16 uit de Randstad, 6 uit overig Nederland en 1
uit het buitenland) lieten tien niet duidelijk blijken of zij zelf aktief aan
gespreksgroepen of andere vormen van regionale samenwerking zouden willen
meedoen. Zij beperkten zich tot het aandragen van gesprekstof.
Hoewel de briefschrijvers over Onze Taal geen kwaad woord laten horen, menen
enkelen toch dat het Genootschap zich niet moet beperken tot het signaleren van
zwakke plekken, maar zich daar juist strijdbaarder moet gaan opstellen. De
Nederlandse taal zou in gevaar zijn: taalverruwing, taalverarming, taalverhaspeling,
onduidelijk spreken, verkeerde klemtonen, onnodig platte taal, vakjargon, anglicismen
en andere ismen. Elke brief geeft schrijnende voorbeelden.
Pers, radio en televisie, die volgens sommige schrijvers zoveel blaam verdienen,
zouden een deel van hun schuld kunnen delgen, door ons de gelegenheid te bieden
feiten te tonen en daadwerkelijk aanwijzingen te geven tot het ‘wegwerken van vele
vlekjes’. Anderen willen het zoeken in een nieuwe opzet van het taalonderwijs, in
het uitgeven van duidelijke handleidingen, in het samenstellen van lijsten van
gewraakte woorden en hun plaatsvervangers, in het zoeken van goede Nederlandse
benamingen voor de vele nieuwe begrippen b.v. op technisch gebied.
Kortom, evenveel ideeën als er brieven binnenkwamen. Onder deze
omstandigheden ziet het bestuur geen kans om met welke soort werkgroep ook in
zee te gaan: de zwijgende meerderheid had niet anders verwacht.
Niets doen ligt echter ook niet in onze aard en dus - alweer hebt u het geraden gaan we nog eens praten. Wij hopen binnenkort de briefschrijvers voor een gesprek
uit te nodigen.
Misschien kan in gezamenlijk overleg toch een eerste stap worden gezet.
Vijfentwintig zwaluwen maken zelfs nog geen lente, maar hun goede voorbeeld
kan doen volgen. Wie weet, wordt het dan nog eens zomer.
Mr. J. Klaasesz
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Nico Scheepmaker
Op dinsdag 29 oktober vorig jaar werd door de radionieuwsdienst het bericht verspreid
dat het Genootschap Onze Taal zijn vijfjaarlijkse Cestodaprijs had toegekend aan de
dichter-essayist N. Scheepmaker, uit waardering voor ‘het moeiteloos beoefenen van
de Nederlandse taal in al haar genres’. Verscheidene kranten namen het bericht over.
Scheepmaker blij en trots, gelukstelegrammen en telefoontjes. Het enorme bedrag,
f 2500,-, wordt al in wilde reisplannen gestoken. In de loop van de dag echter begint
langzaam duidelijk te worden dat de Cestodaprijs een grap is; flauw, smakeloos,
gedurfd, geslaagd, het adjectief moet ieder zelf maar uitzoeken. Ik moet Nico
Scheepmaker 's avonds, tot mijn spijt, uitleggen dat de prijs niet bestaat, dat de
nieuwsdienst ‘erin’ is gelopen, dat Cestoda lintworm betekent.
Het verhaal met al zijn geuren en kleuren, achtergronden en gevolgen heeft in
dagblad- en weekbladpers gestaan; het hoeft nu, een klein half jaar later, niet nog
eens verteld te worden. Ik blijf bij mijn eerste reactie: jammer dat zo'n soort prijs
niet bestaat en waarom zouden we iets dergelijks niet instellen? Dat het inderdaad
een goed idee geweest zou zijn om Scheepmaker die prijs te verlenen, zal ongetwijfeld
de instemming hebben van allen die zijn spiritueel taal-werk kennen. Scheepmaker
kan inderdaad (hoe krom de cestodaformulering ook moge zijn) de Nederlandse taal
in al haar genres moeiteloos beoefenen. Met zijn goedvinden is hieronder een kleine
keuze uit mijn knipsels van stukken die hij in de loop van 1972 tot en met 1974 in
de Volkskrant maandagochtend heeft laten verschijnen. (J.V.)

Woordgolf
Pale Fire is een schitterend boek van Vladimir Nabokov, wat ik pas heb kunnen
ontdekken na het lezen van ‘Bleek vuur’, de schitterende vertaling van het schitterende
boek door Peter Verstegen. Op blz. 233 in de vertaling staat: ‘Mijn vermaarde vriend
legde een kinderlijke voorliefde aan de dag voor alle mogelijke woordspelletjes en
vooral voor het zogenaamde woordgolf. Hij kon de stroom van een fonkelende
conversatie onderbreken om toe te geven aan dit tijdverdrijf en natuurlijk zou het
lomp van mij zijn geweest om niet mee te willen doen. Een paar records van mij
zijn: warm - koud in vier, dame - heer in zes (met “weme” in het midden) en wieg graf in zeven’.
In Pale Fire luidt de laatste zin: Some of my records are: hate - love in three, lass
- male in four, and live - dead in jive (with ‘lend’ in the middle). U begrijpt dat dit
een van die knooppunten in Nabokovs proza was die jarenlang de gedachte levend
hielden dat Pale Fire onvertaalbaar was.
Bij woordgolf is het de bedoeling, dat je uitgaand van een woord een geheel nieuw
woord schept (dat liefst het tegendeel betekent van het aanvangswoord), door steeds
één letter in het vorige woord te veranderen, waarbij er voor gezorgd moet worden
dat elk volgend woord ook weer een bestaand, door woordenboeken erkend woord
is.
Hate - love kon natuurlijk niet letterlijk vertaald worden in haat - liefde, al was
het alleen maar omdat begin- en eindwoord eenzelfde aantal letters moet hebben.
Dame - heer daarentegen komt dicht bij het oorspronkelijke lass (meisje) - male

Onze Taal. Jaargang 44

(mannetje), en nog bevredigender moet wieg - graf voor Peter Verstegen zijn geweest
als vertaling voor live - dead. Aardig is ook dat hij die tussenvoeging, ter
verontschuldiging voor het feit dat de woordgolf ter plekke wat begon te kraken
(lend), kon handhaven in de vertaling (weme, wat volgens Van Dale ‘pastorie’
betekent), ook al moest hij die tussenvoeging verplaatsen naar het tweede voorbeeld.
Blijft nog de vraag, hoe die tweemaal drie woordgolven verliepen. De oplossing
voor de Nederlandse heb ik zelf kunnen ontraadselen, de Engelse word golfs heeft
Peter Verstegen me gegeven. Eerst warm - koud: warm - worm - word - woud - koud.
Dat zijn er vier (de eerste telt niet mee). Vervolgens dame - heer: dame - name neme - weme - weeë - weer - heer. Dat zijn er zes. Tenslotte wieg - graf: wieg - weeg
- weef - teef - tref - trof - grof - graf. Dat zijn er zeven.
En dan nu de Engelse. Eerst hate - love: hate - late - lave - love. In drie. Daarna
lass - male: lass - mass - mats - mate - male. In vier. En tenslotte live - dead: live line - lend - lead - dead. Dat zijn er vijf.
Opdracht: probeer zelf, in hoeveel keer u via de woordgolf het tienletterwoord
BIESHEUVEL kunt vervangen door JOOPDENUYL.

Palindroom
Palindroom und kein Ende... Het nu al klassieke ‘meetsysteem’ van staatssecretaris
Klein kan nog op een andere manier worden aangevuld dan via Nijlmeetsysteemlijn,
schrijft Rudolf Hofstee. Sommige meetsystemen maken immers gebruik van een
lens, dus maakt u zelf nu maar uw keerwoord. Ik kreeg ook nog een minipalindroom
toegestopt door de heer Van Emde Boas, nu eens niet in de schuurmiddelensfeer
(Imi, Omo, Ata), maar een van de meest alledaagse woorden die we kennen: Jij. Ja,
jij, mits je de lange ij als i en j los van elkaar schrijft!
Ik besluit het palindroom-syndroom met enkel vondsten van Daan Admiraal uit
Arnhem, die niet alleen vindingrijk maar ook nogal amusant zijn, al zou ik zijn nadere
verklaring niet graag missen. U moet wel minstens met zo'n gaaf, van achteren naar
voren te lezen woord als ‘meetsysteem’ aankomen, wil ik er in de toekomst nog
aandacht aan besteden. Hier komen als sluitstuk de woorden van Daan Admiraal:
‘Een duurzaam stuk kwaliteitsspeelgoed uit Zweden: EDELSTAALPLAATSLEDE
(19 letters, nieuw Nederlands record voor één woord). Geile bokken, aan de wandel
op de Hoge Veluwe in de bronstijd, denk aan de REEëEER! In Rhodesië ontketenen
de blanken vast nog wel eens een NEGERNEKKENREGEN. Heeft uw vrouw ook
zo'n last van DIJNIJD? De loodgieter vond het maar een KELERELEK, en de kapper
vond 't maar een KOLERELOK. De vechterbaas ligt nog steeds in AMOKKOMA.
Sommige mensen krijgen van het kikkers opblazen een KIKKERREKKIK. Moeders
met te veel zog, hebt u
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al een MELKKLEM? Ik heb zo'n last van TEENNEET. Dit café heeft met carnaval
een speciale KOTSPAKKAPSTOK. In Friesland al eens een PRETTERP bezocht?
Een man bezocht een lellebel, toen hij niet wilde betalen gaf de lellebel een lel aan
de bel, een zogenaamde LELLEBELLEBELLEL’.

Uitdaging
Ik kan tegenwoordig niemand meer op het TV-scherm zien, of hij beweert dat hij
een bepaald vak is gaan uitoefenen omdat het ‘een uitdaging betekende’. Gewoon
werken omdat je het leuk vindt, of omdat het nu eenmaal moet, of omdat het goed
verdient is er blijkbaar niet meer bij. Je krijgt de indruk dat de ene helft van de
wereldbevolking zegt: ‘Kom 's op als je durft!’, waarna de andere helft de uitdaging
aanvaardt...

Over de troonrede
‘De u dezer dagen aan te bieden interimnota over de werkloosheid bevat een nieuw
program voor aanvullende werkgelegenheid en maatregelen gericht op het beter doen
functioneren van de arbeidsmarkt. Speciale maatregelen worden genomen ter
vergroting van werkgelegenheid in de bouw. Voor dit samenstel van maatregelen is
een bedrag van f 600 mln. beschikbaar. Knelpunten van procedurele aard die de
voortgang van overheids- en particuliere investeringen belemmeren, zullen worden
weggenomen. Nog voor het einde van dit jaar komt de regering met voorstellen voor
een meer fundamentele aanpak van de zo hardnekkige structurele werkloosheid,
(enzovoort).’
U zult mij nu niet horen zeggen dat dit slecht of onduidelijk Nederlands is. Er
staat, dunkt me, vrij precies wat de regering bedoelde te zeggen. Carmiggelt heeft
onlangs gewezen op het eigen jargon dat ieder beroep heeft, en hij gaf daarvan
treffende voorbeelden die over de grammofoonplatenbusiness en de veekeuring
gingen. Voor de betrokkenen (discjockeys of veehandelaren) is die taal zo klaar als
een klontje, alleen de buitenstaanders snappen er geen jota van, zoals een
voetballiefhebber niets van een cricketverslag begrijpt als hij zich nooit in cricket
heeft verdiept.
Toch zou ik niet graag willen beweren dat die cricketverslagen onduidelijk zijn, of
‘ondoorzichtig’. Hetzelfde geldt in zekere zin voor de troonrede, alleen heeft die de
handicap, dat ze niet alleen gelezen maar ook nog aangehoord moet worden, en dan
wordt een tekst al meteen twee keer zo moeilijk te snappen. Bovendien gaat het om
vaak heel ingewikkelde zaken, waarbij nogal wat slagen om de arm gehouden moeten
worden (om politieke of praktische redenen), waardoor de behoefte aan een exacte
verwoording tegelijk leidt tot het gebruik van meer woorden en gecompliceerder
begrippen. Wetenschapsmensen die wel eens stellingen hebben geformuleerd, of
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medewerkers aan encyclopedieën die genoodzaakt zijn bepaalde zaken te omschrijven,
kennen dit verschijnsel wel. (...)
Ik bedoel maar: hoe exacter dus duidelijker je wilt zijn, hoe ingewikkelder je vaak
moet formuleren. Daarmee is niet de ondoorzichtigheid van de troonrede geëxcuseerd.
Er zouden eigenlijk twee versies moeten worden gemaakt: eentje waarin alles heel
precies staat opgetekend, inclusief alle vakjargon voor de politici en technocraten,
en een tweede, ‘verstaanbare’ versie die door de koningin ten behoeve van het
Nederlandse volk op Prinsjesdag wordt voorgelezen. Zo'n volksversie dient
onmiddellijk te begrijpen te zijn voor de toehoorder, en zal daarom wat hoeken
moeten afsteken. Eerdergenoemd citaat met ‘procedureel’ erin zou dan bijvoorbeeld
als volgt kunnen luiden:
‘De voorlopige nota over de werkloosheid bevat een nieuw program voor meer
werkgelegenheid. Er zal voor gezorgd worden dat vraag naar arbeid en aanbod van
werkkrachten beter op elkaar afgestemd raken. De werkgelegenheid in de bouw zal
worden vergroot. Voor al deze maatregelen is een bedrag van 600 miljoen gulden
beschikbaar. Onnodige belemmeringen van particuliere en overheidsinvesteringen
zullen worden weggenomen. Nog voor het einde van het jaar zal de regering trachten
de oorzaken van de werkloosheid weg te nemen, (enzovoort, enzovoort).’

Variëteit en variété
Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of u kunt in de krant lezen van mensen die
het niet meer - of niet meer zó - zien zitten. Dat is wat deprimerend, en daarom voelen
we het als een opluchting, als we een doodenkele maal vernemen van mensen die
het nog wèl zien zitten, en - nog doodenkeler - van iemand die 't helemààl ziet zitten.
Als u behoort tot de mensen die het in negatieve noch in positieve zin zien zitten
- nee, we bedoelen natuurlijk: die niets wel of niet zien zitten -, bent u een
uitzondering, maar wel een gezonde. Dan zien we 't voor u nog helemaal zitten.
Het jaar 1975 lijkt een bijzonder spannend en vooral een onthullend jaar te worden.
Vraag ons niet in welk opzicht. Want we zouden moeten antwoorden, dat het ons
begint te duizelen van het grote aantal opzichten, dat bovendien nog gestadig groeit.
Inderdaad, we bedoelen dat 1975 het Jaar van de Waarheid zal worden. Het jaar van
de waarheid voor het kabinet-Den Uyl, het jaar van de waarheid voor Ajax, het jaar
van de waarheid voor het Midden-Oosten, het jaar van de waarheid voor de
vakbeweging, het jaar van de waarheid voor de Amsterdamse effectenbeurs, het jaar
van de waarheid voor Johan Cruyff, het jaar van de waarheid voor de Europese
Gemeenschap, het jaar van de waarheid voor het Christen-Democratisch Appèl, het
jaar van de waarheid voor De Waarheid, het jaar van de waarheid voor André van
Duyn en voor de wereldvrede, voor de middenstand, de boeren en de vissers, en
waarschijnlijk, hoewel daarover nog weinig gezegd is, het jaar van de waarheid ook
voor het genootschap ‘Onze Taal’.
Waaruit we tot ons leedwezen moeten opmaken, dat al die voorgaande jaren louter
leugen en bedrog waren.
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Maar 1975 is, of wordt, niet alleen het Jaar van de Waarheid. Het is ook het Jaar van
de Vrouw. In deze rubriek interesseert dat ons uiteraard alleen ten aanzien van de
taal. En we moeten eerlijk zeggen: in dat opzicht is het goed voorbereid. Men is er
al lange tijd mee bezig geweest, en het resultaat is belangwekkend. Daar is in de
eerste plaats het bezittelijk voornaamwoord bij onzijdige woorden. De grammatica
schrijft voor, dat het ‘zijn’ is: Israël wenst een garantie voor zijn grenzen. Maar die
grammatica is door mannen gemaakt, en daar zit iets vreemds in: ze geeft regels voor
je moedertaal, maar die zijn door vader vastgesteld. Vandaar dat er iets aan gedaan
wordt. Wat dat bezittelijk voornaamwoord betreft: journalisten, politici en wie al
niet zijn hard bezig de onzijdige woorden een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord
te geven: Israël wenst een garantie voor haar grenzen; het kabinet heeft in haar
vergadering van heden haar toekomstig beleid besproken; Rotterdam is bezorgd over
haar haven.
Ook aan de vrouwelijke beroeps- en andere aanduidingen moest wat gedokterd
worden. Het was te gek dat je aan zo'n aanduiding zelf soms niet kon zien of het een
man (mannen) of een vrouw (vrouwen) betrof, ook al viel dat uit het verband meestal
gemakkelijk op te maken. Het enkelvoud leverde weinig moeilijkheden op; we hadden
immers al de organiste, de telefoniste, de kunstenares, de echtgenote enz. Eigenlijk
valt daarover alleen op te merken, dat ‘scholiere’ niet in de woordenboeken voorkomt
en dat Van Dale ‘atlete’ niet opneemt maar de Woordenlijst wel. Voor liefhebbers
van archaïsmen zij nog vermeld, dat ‘scholierster’ nog steeds leeft, zij het in een
staat van coma.
De ellende begon pas goed als het meervoud in het spel was. Want waarom zouden
vrouwen geen aanspraak op een geheel eigen meervoudsvorm mogen maken? Waarom
moeten vrouwelijke atleten het meervoud delen met haar mannelijke collega's, ook
al zullen aan de dameskampioenschappen atletiek zelden heren deelnemen? En
waarom cliënten van en patiënten in een abortuskliniek, ofschoon je je zelfs in je
wildste fantasieën geen mannen in zo'n rol kunt voorstellen? Kort en goed, het werd
‘atletes’, ‘cliëntes’, ‘patiëntes’, ‘echtgenotes’ enz. Werkelijk iets nieuws, want volgens
onze taalgidsen bestaan die woorden niet. Je zou haast zeggen: nou, vooruit dan
maar, tot en met 31 december 1975, want dan loopt het Jaar van de Vrouw af.
Maar, om het geloofwaardig te houden, niet overdrijven. Een eigenares is
vrouwelijk genoeg, een eigenaresse (vertel het niet verder, maar dat woord is natuurlijk
gevormd naar analogie van secretaresse) is dubbel vrouwelijk, en ‘eigenaresses’ legt
er voor de derde maal de nadruk op. En ook niet het doel voorbij schieten. Met ‘de
vrouwen van de Ajax-spelers vergezelden haar echtgenotes’ bereik je niets. Zelfs de
fanatiekste strijder/strijdster voor gelijke grammaticale rechten ziet daar niets in. Dat
moeten publicisten en sprekers, die deze nouveautés invoeren, wel voor ogen houden.
En nu we erover denken: publicisten en sprekers zijn nog steeds in belangrijke
meerderheid mannen...
Om de verwarring rondom de kwestie ‘kijk ik es, kijk mij es, hij is groter dan mij’
nog wat te vergroten, laten we hier de verklaring volgen, waarin volgens een landelijk
ochtendblad door de helft van een vrouwelijke, voor het ballet studerende, tweeling
uiting werd gegeven aan haar verbondenheid met de andere helft: ‘Zij is ik en ik ben
haar’.
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Een omroepblad, de film ‘Het wonderlijke leven van Willem Parel’ besprekend,
constateert: ‘Woorden als “niet op reageren, Lena” groeiden uit tot gevleugelde
uitdrukkingen in Algemeen Beschaafd Nederlands.’ - Zo zien we, dat je van mening
kunt verschillen over wat Algemeen Beschaafd is. Wijlen Wim Sonneveld dacht er
wellicht anders over dan het omroepblad.
Het wetsontwerp wat nu is ingediend... het rapport wat we bezig zijn op te stellen...
Al heel erg spreektaal, maar tegenwoordig hier en daar al geschreven ook. Mensen
die beter moesten weten zijn bezig ‘wat’ tot het betrekkelijk voornaamwoord bij
onzijdige zelfstandige naamwoorden te verheffen. Over een aantal jaren spreken we
niet meer over ditjes en datjes, maar over witjes en watjes.
Onlangs een TV-presentatrice gehoord, die sprak over ‘draomao’ en ‘elektriek’. Voor
de afwisseling wel interessant.
De wekelijkse bijlage van een dagblad vertelt ons van een feest in
kunstenaarskringen. ‘En voor een goed feest behoeft er eigenlijk geen reden te zijn,
maar in dit geval had de gastheer tal van vrienden, maagden en relaties uitgenodigd.’
Laat 'm maar schuiven, die gastheer. Maar welke garantie had hij?
Mr. M.C. Godschalk

Doorlaatbaar
In O.T. 44, 1-2-1975, p. 1-2 constateert C.A.Z. in het artikel Vruchtbaar een sterke
toeneming van het aantal woorden met het achtervoegsel -baar. Dat hij daarover niet
kan juichen blijkt onder meer uit de volgende zin: ‘In de discussie over de
Oosterschelde heeft het malle doorlaatbaar in de betekenis van doorlatend of
doordringbaar een herleving mogen genieten’. Wij zien af van de vraag wanneer
een woord als mal moet worden beschouwd en of het gebruik van malle woorden
moet worden ontraden. Wel zouden wij willen opmerken dat doorlaatbaar, wellicht
dan van twijfelachtige taalkundige afkomst, een zeer bruikbaar woord is en naar ons
inzicht niet synoniem met het voorgestelde doorlatend. Er is een wezenlijk verschil,
de ontkenning waarvan de taal zou verarmen. Een doorlaatbare muur kàn vloeistof
doorlaten maar doet dat alleen onder bepaalde omstandigheden. De eventuele
toekomstige dam in de Schelde is en blijft doorlaatbaar, ook als (bij ongunstige
windrichting of zo) kleppen gesloten worden en geen water wordt doorgelaten. Anders
gezegd: doorlatend is actueel, doorlaatbaar is potentieel. Hun verhouding is als van
geprikkeld en prikkelbaar.
In de natuurkunde komen poreuze wanden voor, die wij sinds lang (half-)
doorlaatbaar hebben horen noemen, al gebruikt het klassieke werk van onze Lorentz
nog de
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term (half-) doordringbaar. In meer moderne boeken gaat men met (semi-) permeabel
op de internationale toer.
Noch doorlaatbaar, noch doorlatend komen voor in mijn (kleine) Van Dale,
evenmin als doorwaadbaar hoewel dit woord wel wordt gebruikt in de omschrijving
van voorde.
Misschien vindt de redacteur de bovenstaande opmerking toelaatbaar voor O.T.
Hij zou mij dan tevens gelegenheid geven mijn bewondering te uiten voor de
voortreffelijke bijdragen van C.A.Z., die ik uitermate leesbaar blijf vinden, ook als
zij tijdelijk liggen in een donkere lade.
O. Bottema

De wet I
Het geschreven recht dient niet alleen rechtvaardig, maar ook toegankelijk te zijn,
d.w.z. te vinden en leesbaar. Dat vraagt om ordening, voortgaande codificatie en
herformulering. Het werk is vaak moeizaam, zie maar het nieuwe Burgerlijk Wetboek
en het Sociaal Wetboek in wording, maar werpt resultaten af. Sommigen voeren het
pleit voor een algehele herziening van het Wetboek van Strafrecht. Andere projecten
van legislatieve ordening die aandacht verdienen zijn het ontwerpen van algemene
bepalingen van administratief recht en het harmoniseren van administratiefrechtelijke
procedures. (...)
Ik sprak ook over de taal waarin het recht wordt bedeeld. Deurwaardersexploiten
behoeven niet zo onbegrijpelijk te zijn en van de andere schrifturen in de rechtspleging
kan evenmin worden staande gehouden dat zij zich voor vereenvoudiging niet zouden
lenen.
Op het departement doen wij ons best om de rechtsbedeling duidelijker te maken.
Een reeks van brochures is al ontwikkeld - en dit werk gaat voort - om
belanghebbenden te informeren over onderwerpen van materieel én formeel recht,
met vermijding van kanselarijtaal, zonder te vervallen anderzijds in het ongewassen
woordgebruik van vele contemporaine pamfletten.
(Uit de rede van de Minister van Justitie bij de opening van het Paleis van Justitie,
Den Haag, 25 februari 1975.)

De wet II
Nieuwe artikel 5a,
Prijzenbeschikking 1974
1. In afwijking van het in de artikelen 2, 4 of 5 bepaalde, doch onverminderd de
verplichting opgelegd in artikel 6, 8 of 9, geldt in de gevallen waarin:
a. met ingang van enig in het eerste halfjaar 1974 gelegen tijdstip ontheffing is
verleend van het in de artikelen 2, 4 onderscheidenlijk 5 van de Prijzenbeschikking
goederen en diensten 1973 bepaalde, dan wel
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b. in het eerste halfjaar 1974, anders dan uit hoofde van een ontheffing als bedoeld
onder a, een hogere prijs voor het betrokken goed of de betrokken dienst in rekening
is gebracht dan de door betrokkene op of laatstelijk voor 31 december 1973 voor dat
goed of die dienst in rekening gebrachte prijs, als hoogst toelaatbare prijs de prijs
welke ingevolge die ontheffing ten hoogste in rekening mocht worden gebracht,
onderscheidenlijk de laatstelijk vóór 1 juli 1974 berekende hogere prijs, bedoelde
prijzen vermeerderd of verminderd overeenkomstig het ter zake voor het betrokken
geval in artikel 2, eerste lid, 4, eerste lid, of 5, eerste of derde lid, bepaalde, met dien
verstande dat daarbij in plaats van 31 december 1973 in aanmerking wordt genomen
het onder a bedoelde tijdstip, onderscheidenlijk het tijdstip waarop de eerder bedoelde
hogere prijs voor het eerst in rekening werd gebracht en in plaats van het eerste
halfjaar 1974 de periode tussen het hiervóór voor het betrokken geval aangegeven
tijdstip en 1 juli 1974.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde is het in de gevallen, bedoeld in het
eerste lid, onder b, een ieder verboden op de binnenlandse markt enig roerend goed
te koop aan te bieden, te verkopen of krachtens verkoop te leveren, dan wel te huur
aan te bieden, te verhuren of krachtens verhuur het genot daarvan te verschaffen,
onderscheidenlijk enige dienst aan te bieden of te verrichten, dan wel zich te verbinden
deze te verrichten, tegen een hogere prijs dan de basisprijs voor dat goed
onderscheidenlijk die dienst, vermeerderd of verminderd overeenkomstig het ter
zake voor het betrokken geval in artikel 2, eerste lid, 4, eerste lid, of 5, eerste of derde
lid, bepaalde.

Oude woorden
Wanneer men zich bezint op de vele wijzigingen in woordgebruik die onze taal in
de loop der tijden heeft ondergaan, zou men die veranderingen als volgt kunnen
rubriceren:
- woorden die geheel verdwenen zijn, in onbruik geraakt;
- woorden die een andere betekenis hebben gekregen;
- nieuwe woorden en uitdrukkingen die in onze tijd zijn ontstaan.
We willen hier bij de eerste twee dezer rubrieken kort stilstaan.
De wijzigingen in de spelling zullen we hier buiten beschouwing laten. We volstaan
met te wijzen op het veelvuldiger gebruik van de letters q en x in het middelnederlands
en ook nog in de 16e en 17e eeuw zoals bijvoorbeeld in woorden als bequaam, stracx
en blixem; en van de letter c in de plaats van - of vóór de k (ic of ick enz.).
Voor het wijzen op een aantal verdwenen woorden kunnen wij met drie voorbeelden
direct al terecht bij ons volkslied:
- ‘gebleven’ in de zin van gesneuveld: ‘Graaf Adolf is gebleven in Friesland in
de slag’.
(Ik betreur dit verdwijnen; voor mij heeft ‘gebleven’ in bedoelde betekenis iets
ontroerends;)
- ‘tempeest’, dat ramp of bezoeking betekende;
- de uitroep ‘oorlof’ (vaarwel).
Evenmin kennen we nog de uitroep ‘kedaar’ (welaan) die we in Huygens'
‘Scheepspraet’ tegenkomen. Noch
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uitroepen als ‘Te droes’ en ‘Wat hamer’ die zoiets als drommels betekenden (welke
laatste uitroep trouwens zèlf aanstalten maakt om te verdwijnen).
De bastaardvloek ‘Bijlo’ heeft het langer uitgehouden: we lezen hem nog bij
Aernout Drost (begin 19e eeuw). Als verdwenen woorden kunnen we nog signaleren:
‘braveren’ (trotseren), ‘krogt’ (een iets hogerliggend stukje land of stadsgedeelte),
het ‘grauw’ (het ‘gewone’, ‘mindere’ volk). Ook valt daaronder het woord ‘paal’ en
het werkwoord ‘palen’ in de betekenis van grens of grenzen; wij kennen nog de
uitdrukking van ‘paal en perk stellen’ en de psalmist spreekt van 's Heren goedheid
die geen palen kent. Bij Huygens komen we het woord ‘mommen’ tegen, dat
comedie-spelen betekende. Ons woord ‘mombakkes’ is daarvan overgebleven.
Totaal onbekend geworden zijn onder meer, uit het middelnederlands, woorden
als ‘valiant’ (dapper), ‘stappens’ (dadelijk), vernoy (verdriet), ‘glavie’ (speer), ‘bare’
(bloot) waar ons woord openbaren wellicht iets mee te maken heeft. Uit de 17e eeuw
zijn dat woorden als ‘marren’ (toeven), ‘pattijn’ (klomp of houten sandaal) en
‘lodderick’ (vriendelijk) met de variant ‘lodder-oog’ bekend uit Vondels
Constantijntje. Merkwaardig is dat een uitdrukking als ‘Jan Rap en zijn maat’, die
we reeds bij Vondel tegenkomen, het tot de huidige dag heeft uitgehouden. Het woord
‘klinckert’ daarentegen heeft sinds lang het veld moeten ruimen voor sonnet.
De tweede categorie, waarbij het gaat over woorden die wel zijn blijven bestaan,
maar die in de loop der eeuwen van betekenis zijn veranderd, soms zelfs in volkomen
tegenovergestelde zin, is merkwaardiger en interessanter dan de eerste.
Ook hier kunnen we terecht bij ons volkslied (16e eeuw) en wel bij het woordje
‘vrij’, dat in die tijd en daarvóór een versterking betekende van het daarop volgende
woord. Zó moeten de woorden ‘vrij onverveert’ worden uitgelegd. Het toenmalige
‘vrij’ is aldus te vergelijken met ons tegenwoordige ‘zeer’, terwijl het thans een
verzwakking betekent: vrij goed, vrij snel, vrij warm.
We halen nog enige voorbeelden aan van betekenisveranderingen, niet alle zo radicaal,
maar toch vaak zeer ingrijpend en merkwaardig:
- ‘Slecht’ betekende in de 17e eeuw en tijden daarvoor: eenvoudig of ook wel
vlak, effen: ‘een slechte zee’. De uitdrukking ‘recht en slecht’ heeft nog wel
historische bekendheid en het zou mij niet verbazen als ons woord ‘slechts’ op
deze oude betekenis was terug te voeren.
- ‘Vroom’ betekende destijds ook dapper (zie bij Valerius ‘Bergen op Zoom houdt
U vroom’ en zie ook opnieuw het Wilhelmus).
- ‘Lesen’ (lezen) kon destijds ook betekenen zoeken (aren lezen), wat heden ten
dage nog is overgebleven in uitdrukkingen als ‘een uitgelezen gezelschap’.
- ‘Bescheidenheit’ betekende destijds oordeel des onderscheids; en ‘tochtig’:
meeslepend. Een ‘castelleijn’ stond in de 17e eeuw niet achter de tapkast, maar
was een slotvoogd. Vondel: ‘Een onvermurfbare castelleijn/verzekerde op
Loevesteijn/den groten Huygen’ (Hugo de Groot).
Verder betekende bij Vondel ‘hoogdravend’ verheven; ‘hardvochtig’ doortastend;
‘knuffelen’ was berispen en ‘onnozel’ onschuldig (‘Onnozele kinderen’!).
Als Huygens spreekt van ‘mijmeren’ bedoelt hij: raaskallen! In zijn ‘Scheepspraet’
betekent ‘onbegrepen’ onberispelijk, terwijl hij met ‘ophemelen’ iets op het oog heeft
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wat wij opknappen of schoonmaken zouden noemen. In ‘Batave Tempe’ bedoelt hij
met ‘knegtjens’ jongelui.
Bij Hooft is ‘bequaam’ aangenaam of ook wel bevallig en is een ‘misquaam’ een
ongemak; een ‘boel’ is bij hem een lief, een minnaar (‘Heeft u jeugde nog geen boel
verkoren’?) ‘Achterdochtigen’ zijn bezadigden, nadenkenden (achter-denkenden).
Brederode spreekt van ‘sinnelijkheit’ als hij het heeft over verstand of begrip.
‘Kuysen’ is bij hem reinigen. ‘Gewinnen’ betekende in die jaren voortbrengen; zie
het woord ‘gewon’ in de stambomen uit Het Oude Testament (Statenvertaling).
Om nog even bij Vondel stil te staan: ‘preuts’ is bij hem fier; ‘geestig’ beschaafd
en ‘bijster’ weer is slecht weer. Verkoren staat in de Gijsbrecht voor verkozen. (‘De
hemel heeft het kleen verkoren’), zie ook Hooft hierboven.
Bij Cats treffen wij het woord ‘vies’ voor vreemd, zonderling, en hij rijmt: ‘Die
steelt, die queelt’ (lijdt).
Later in de tijd komen we bij Wolff en Deken voor vroedvrouw ‘wijze-vrouw’
tegen. (De Fransman zegt ook ‘sage-femme’). Wij kennen uit het verleden het woord
‘vroedschap’: het college van vroede (wijze) mannen, die de gemeenteraad vormden.
Nog dichterbij: Gezelle, die zacht bedoelt als hij over ‘lijzig’ spreekt: ‘'t lijzigste
gefluister’ uit zijn schone gedicht ‘Als de ziele luistert’.
Wij sluiten af met een woord uit onze eeuw. In mijn jeugdjaren bestond (ontstond?)
het woordje ‘link’, dat toen (in Rotterdam) duidde op een soort slimmigheidje dat
eigenlijk niet helemaal door de beugel kon. Voor de tegenwoordige jeugd betekent
het daarentegen, althans in Kennemerland, iets kostelijks, iets prettigs. Men versterkt
het dan vaak nog met het curieuze, mysterieuze bijwoord ‘hartstikke’.
Er bleek mij overigens onlangs dat er nog een derde betekenis van het woordje
bestaat n.l. gevaarlijk. Hier dus een woord met een drievoudige betekenis. Ook het
leven van de taal wordt er niet eenvoudiger op!
J. Brants, Heemstede

De taal in het nieuws
Onder bovenstaande titel verscheen twee jaar geleden een artikel in Onze Taal,
geschreven door Mr. M.C. Godschalk, redacteur van ‘Taal en Stijl’, het huisorgaan
van het A.N.P. In dat artikel werden allerlei fouten en foutjes gesignaleerd die
herhaaldelijk in het nieuws voorkomen, zowel in de krant als in de radio- en
t.v.-uitzendingen. In aansluiting daaraan moge ik hier een bloemlezing
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doen volgen van wat ik zo voor en na las en hoorde. Enige tijd geleden vertelde een
journaal-uitzending ons: Op... opent in het Museum... een tentoonstelling van...,
terwijl enkele dagen later meegedeeld werd:
Morgen opent zich te... een expositie van... Het komt mij voor dat het eerste,
onovergankelijke gebruik van het werkwoord ‘openen’ ontleend is aan het Engels
dat ‘to open’ zowel in transitieve als in intransitieve betekenis kent, terwijl het tweede:
‘zich openen’ berust op het Frans, waarin vele werkwoorden, geconstrueerd met ‘se’,
passieve betekenis krijgen. In het Nederlands moet m.i. een bepaald persoon een
tentoonstelling openen of moet de tentoonstelling geopend worden.
Het weerbericht van het K.N.M.I. maakt ons nog al eens bekend met de
aanwezigheid of de nadering van een depressie, en dan wordt daar soms aan
toegevoegd: Deze depressie vult spoedig op. Het zal misschien aan mijn
ondeskundigheid op dit gebied liggen, maar ik moet me altijd afvragen: Wat betekent
dit nu eigenlijk? Wat wordt er nu door die depressie opgevuld?
In een krant kwam ik onlangs tegen dat iemand zich bekend had tot... - ik weet niet
meer wat het was. In de bezettingstijd werd dit germanisme in bepaalde kringen
menigmaal gebruikt, maar ik dacht dat het in het Nederlands geen burgerrecht
gekregen had.
Een meer dan eens voorkomende zegswijze is: De voorzitter sloot de vergadering,
doch niet na de spreker hartelijk bedankt te hebben. Het lijkt mij eenvoudiger te
zeggen: De voorzitter sloot de vergadering na eerst de spreker hartelijk bedankt te
hebben. Maar wanneer men beslist de meer ingewikkelde manier van zeggen wil
gebruiken, laat men het dan goed doen: De voorzitter..., doch niet dan na...
Ook komen we herhaaldelijk tegen dat een vereniging haar zoveel-jarig bestaan
herdenkt. Ik vraag me dan af: Hoe lang zou het nu geleden zijn dat die vereniging
werd opgericht? Een krant meldde indertijd: Prins Bernhard herdenkt vandaag zijn
zoveelste verjaardag. Maar toen was het niet 10 of 12 ½ of 25 jaar na die verjaardag!
In het verleden is in dit blad al eens gesignaleerd het gebruik van het woord ‘mits’,
waar ‘tenzij’ bedoeld is: Ik ga uit, mits het regent, waar bedoeld is:..., tenzij het regent.
Met betrekking tot de constructie van zinnen die beginnen met ‘nadat’ heb ik een
vraag. Vaak hoor en lees ik dat men na ‘nadat’ de onvoltooid verleden tijd gebruikt,
b.v.: Het vliegtuig vertrok nadat men nauwkeurig onderzocht of er geen wapens aan
boord gesmokkeld waren. Ik kwam zelfs een keer een zin tegen - het was een kop
in een krant -, waarin de tegenwoordige tijd gebruikt werd: Nadat de regen ophoudt,
kan de oogst voortgang hebben. Voor mijn taalgevoel - maar misschien is dat gevoel
niet goed - moet op ‘nadat’ een voltooide tijd volgen:... nadat men nauwkeurig
onderzocht had..., terwijl in het andere zinnetje ‘wanneer’ past: wanneer de regen
ophoudt...
B. Jongeling, Groningen.

De overwinning der hunnen
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Jarenlang heb ik de zware strijd gestreden tegen de hunsprekers. Je komt ze (!) overal
tegen, geen enkele sociale kring is tegen de overmacht bestand gebleken.
Moedeloos geworden, besloot ik op zoek te gaan naar een argument om de strijdbijl
eervol te kunnen begraven. En ziedaar, de argumentatie valt me zomaar in de schoot.
Het gebruik van ‘ze’ als voorwerpsvorm voor zaken in het meervoud is sinds het
bekende groene boekje gesanctioneerd. Natuurlijk is het kolder, te veronderstellen
dat het gebruik van ‘ze’ als voorwerpsaanduiding van personen te voorkomen zou
zijn. De informanten, waaraan (!) ik deze opvatting toetste, gaven me gelijk. Welke
moeilijkheid ontstaat er nu? Deze: ‘ze’ wordt overbelast, doordat ‘ze’ zowel de
onderwerps- als de voorwerpsfunctie moet vervullen. Logisch, dat ‘hun’ de
onderwerpsfunctie van ‘ze’ overneemt. ‘Hun’ en ‘ze’ hebben paaltje gewisseld.
Een taalhistorische tegenwerping is er niet. ‘U’ heeft ook een rare weg bewandeld,
en is zelfs de voorwerpsplaats blijven bezetten, toen de onderwerpsvormen gij, uwé
en dergelijke allang verdrongen waren door ‘u’. Het hele voornaamwoordelijke
systeem heeft een zonderling verleden. Daar mag de ze/hun-verwisseling van mij
wel bij, al moet ik wel even stilletjes een traantje uit een ooghoek wegpinken.
D.J.M. ten Berge, Rheden.

Cluster
is blijkbaar een woord dat wegens het opvullen van een behoefte nodig is; misschien
schijnbaar, want er is helemaal geen gat. Tros past er precies in, al is dat nog zo bezet
voor iets anders. Voorbeeld van cluster in Uitleg 2-10-75: ‘De 38 contactscholen
zijn voorlopig door de commissie ingedeeld in 6 clusters. De clusters zijn zo
samengesteld dat zoveel mogelijk alle categoriale vormen aanwezig zijn’. □ Status
in spelling: geen bank maar een banque. □ Neerlanditeit is een woord, (voorzover
we weten) geschapen door Senghor, de president van Senegal. Zoiets als zijn woord
negritude is voor de Afrikaanse neger. ‘Zolang er een Nederlandse staat is, en de
Nederlandse cultuur, zolang zal er neerlanditeit bestaan.’ (NRC 25-10-74) □ In
nieuwe wijken met letterkundige straatnamen wordt gehoord: Dirk da Costaplein,
Isaac Costerlaan, Aagje Wolflaan, Bet je Dekenlaan. Zeer mooi is de uitspraak
Beehuutpad voor B. Huetpad. □ Een journalist hoort alles en staat overal dichtbij.
Dit blijkt uit het volgende bericht (Tel. 16-10-74) ‘16.50 uur. Dokter Zeldenrust komt
bij het huisje en bekijkt zorgvuldig de bloedspatten. Er is met veel kracht geslagen,
mompelt hij.’ □ Parkeerstudie is een of andere studie die een uitgelote student kiest;
hij kan dan wachten totdat hij aan de echte beurt komt. Heel nieuw zijn de woorden
die T. Elias in de NRC 16-12-1974 noemt: de hijgpremie (toelage voor leraren die
snel van het ene gebouw naar het andere moeten om er les te geven) en duimdiploma
(diploma waarop je een onvoldoende met de vinger afdekt). □ De
voorlichtingsambtenaar van de gemeentepolitie in Noord-Holland heeft vastgesteld
dat negentig procent van de sollicitanten bij de politie afvalt
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bij de selectie. En waarom zakken er zoveel? ‘Ze struikelen op de Nederlandse taal
en algemene ontwikkeling. We raden ze aan daarom eerst een half jaar een cursus
te volgen en dan terug te komen.’
Voor het leerboek Nederlands voor buitenlanders als het over de uitspraak van de e
gaat, het woord: reservegeldrenteberekening. □ ‘Visie, aldus mr. J.L. Heldring NRC
11-10-74, is een van die woorden die telkens in politieke discussies opduiken. Meestal
in deze zin dat de tegenstander gebrek aan visie wordt verweten. Dat is een volslagen
hol verwijt, want op zichzelf betekent visie niets. (...) Kortom, visie is, zonder nadere
bepaling, allemans gading; een stoplap die gebruikt wordt wanneer argumenten
ontbreken.’ □ Over filevorming gekijf; er zou niet voor vorming gewaarschuwd
moeten worden maar voor het resultaat, namelijk de file. Wie weet. De Staatscourant
kent o.a. de gewestvorming, de besluitvorming en de beleidsvorming. □ Gewone
mensen mogen het ook wel weten. Daarom een aanhaling uit het A'damse
universiteitsblad Folia Civitatis 7-9-74: ‘Er zijn weinig zaken, die op de universiteit
zo gecultiveerd zijn en een dergelijke graad van perfectie bereikt hebben als het
taalgebruik tijdens vergaderingen in bestuursorganen. Voordat men het weet, zit men
er midden in: in het geleuter.’ □ Een mediathekaris zal iemand zijn die artikelen enz.
uit media rangschikt, opslaat en uitdeelt. □ De Journalist 1-10-74 heeft onthuld dat
een journalist op het allerlaatste moment een enorme taalfout in de troonrede heeft
kunnen tegenhouden: er stond in de eerste zin vergt als gezegde van opbouw en
behoud en het moest natuurlijk vergen zijn. □ En ‘lullig’, of we dat nu leuk vinden
of niet, is knap op weg met een nabootsing van de geschiedenis van dat zelfde woord
leuk (mutatis metante, gelijk het Simplisties Verbond dat zegt), waarvan nog in 1916
hoogst officieel in het Woordenboek Ned. Taal (VIII, 1, 1686) moest worden gezegd
dat het in de betekenis van ‘aardig, vroolijk, grappig’ alleen ‘bepaaldelijk in de
gemeenzame taal in Holland voorkomt’. En dat is maar 60 jaar geleden, twee
generaties: vader en grootvader. □ Gelijk Kronkel in Het Parool 23-10-1974 met de
volgende mistroostige dialoog van een moeder (zeg 40) en een dochter (zeg 16) bij
een tramhalte. ‘Tja, ik had je ook wel een echte Hollandse naam kunnen geven. Als
ik vooruit geweten had wat je nou zou zeggen, had ik je bij voorbeeld Keetje
genoemd.’ ‘Keetje is maf,’ zei de dochter. ‘Sandra vin je ook maf. Maar toen ik je
Sandra noemde leek dat leuk. Sandra. Dat was een leuke naam, toentertijd. Nou niet
meer, zeker. Wist ik dat? Ik kon toch ook niet in de toekomst kijken?’
Moeilijk blijft het, altijd, of het nou toekomst is of heden. Neem de Volkskrant
29-10-1974 die over een radioprogramma schrijft dat ‘de persbureauwoorden vertaalt
op gespreksniveau. Deze methode verheldert de code van het officiële nieuws, maar
heeft meteen ook het gevaar van vervallen in geouwehoer of groenteboerenklets.’ □
Nog afgezien van het een na laatste zelfstandig naamwoord. Het laatste woord (in
een volkskrant) discrimineert ondubbelzinnig. Zie ook Van Dale onder kruidenier.
□ Een prachtige tekst (tot voor kort) in de krantenhal van het CS A'dam bij de afdeling
gewaagde bladen met mooie voorprenten: ‘Heren, kunt u de dames op dezelfde plaats
terugleggen? Dank u.’ □ Die koffer kan niks meer bij. Hoe zou het anders moeten?
Toch niet: bij die koffer kan niks meer. □ Vakbond zal wel jonger zijn dan
vakvereniging. Het WNT signaleert ze onderscheidenlijk in 1894 en 1872. □ Mooi,
voor woordenboekmakers: mooi in de fout; mooi in de boot; mooi in het schip. □
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De juiste tekst van Colijns geruststelling is: ‘Ik verzoek de luisteraars dan ook wanneer
zij hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere
nachten doen.’ □ Na reservegeldrenteberekening mag recherchechef er ook zijn. □
Petat, ieder nederlander bekend uit de belgenmoppen, komt voor in een ingezonden
stuk in Folia Civitatis 2-11-1974: ‘De zinsnede in de doctoraalbul... ut summos in
hac Facultate honores petat... met of zonder lof, is voor de niet-latinist alleen
herkenbaar in associatie met de friteskraam.’ □ Ook Den Haag West vraagt nu per
advertentie een remedial teacher. □ Recycling: overwogen is ook riezijkeling,
herkauwing en herfietsing. □ Een stelling bij een Amsterdams proefschrift in februari
1975: ‘Het herhaaldelijk opduiken in de politieke sfeer van de namen Constance,
Liesbeth, Pien en Katrien kan niet worden beschouwd als het in meer gepopulariseerde
en onschuldiger vorm weerkeren van de dagen van Madame de Pompadour. Bedoeld
verschijnsel bevestigt slechts de huiselijkheid van de Nederlandse volksaard.’
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[Nummer 4]
Het Amsterdams?
De titel boven dit artikel is ingegeven door de redacteur van dit blad, behalve het
vraagteken; dat heb ik er zelf achter gezet. Waarom vroeg hij me een betoog over
iets dat niet bestaat? Hij weet heel goed dat ik geen romanschrijfster ben en weinig
fantasie heb! Het is ook niet zijn bedoeling zijn lezers wat science fiction voor te
schotelen, dat weet ik zeker. Hij wil Onze Taal laten bijdragen aan de huldiging van
Amsterdam bij het 700-jarig bestaan en het ligt voor de hand dat ons tijdschrift hulde
brengt aan de taal van de stad. Ik ga dus schrijven over iets dat niet bestaat, maar
waarvan velen aannemen, net als uw redacteur, dat het er wel is.
Waaraan denkt iemand als er gesproken wordt over ‘het’ Amsterdams? Aan de Laadse
stroat, aan Jen mitte pit mit 'n dööfeplat op s'n höös, aan Cherrit die mag boufe
koume.
Zo praten heel wat Amsterdammers, maar zeker niet het grootste deel. Groningers
en Friezen, Limburgers en Zeeuwen die zelf in de stad zijn komen wonen, of kinderen
en kleinkinderen zijn van ouders of grootouders uit andere streken van Nederland,
praten zelden zo. De geboren Amsterdammers, die wonen aan de goudkust of in
oud-zuid doen het evenmin, al zal er wel eentje tussendoor lopen. Aan de andere
kant praten niet alle bewoners van de Pijp en de Jordaan als Willem Parel. Het gaat
met talen en dialecten als met volken en rassen: de Nederlanders zijn zindelijk, de
Amsterdammers brutaal, de Italianen luidruchtig, de Friezen stijfkoppig, de Chinezen
ijverig en ga zo maar door. Deze uitspraken zijn veel meer onwaar dan waar, het zijn
stereotypen, te vinden in oordelen van mensen die het klokje hebben horen luiden,
maar niet weten waar de klepel hangt. Over het stereotype van ‘het’ Amsterdams zal
ik niet schrijven, want het zou een bedenkelijke hulde zijn bij het feest van het
700-jarige Amsterdam.
Hoe komt het dat dit Amsterdams vaak wordt nagebootst, dat er zoveel in geschreven
en gezongen is? En waarom is er zo weinig in en over het Rotterdams en het Haags?
Omdat Amsterdam eeuwen lang een belangrijke stad geweest is, rijk, machtig en
zelfverzekerd, zoals veel Amsterdammers zelfverzekerd zijn en waren, vaak ondanks
armoede en economische afhankelijkheid. Geen stad in Nederland heeft sedert het
einde van de 16de eeuw zoveel vreemdelingen uit binnen- en buitenland aangetrokken,
geen stad heeft zo'n grote invloed gehad op het ontstaan van het Nederlands zoals
we het nu spreken en schrijven.
In de Twespraack van de Nederduytsche Letterkunst, vier eeuwen geleden, in 1584
gepubliceerd, eisen de Amsterdammers, bij monde van de schrijver Spieghel, gezag
op voor hun taal, een gezag dat in het begin maar door weinigen wordt erkend. De
bloei van Amsterdam is dan nog maar pril. In 1723, als de economische bloei van
de stad al over het hoogtepunt heen is en de handelsactiviteit zich meer en meer gaat
richten op de geldhandel, verschijnt de Aenleiding van Lambert ten Kate, waarin te
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lezen valt dat hij vernieuwingen in de uitspraak die nu in het Nederlands algemeen
zijn, het eerst in Amsterdam heeft opgemerkt; het betreft o.a. de gelijke uitspraak
van ei en ij. Veelzeggender dan deze geleerdenuitspraken
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- Gijsbreght -

is het feit dat de Amsterdammer misschien de enige stadsbewoner in Nederland was
die zich niet schaamde voor zijn dialect. Dus toch ‘het’ Amsterdams? Nee, ‘een’
Amsterdams.
In de jaren die pas achter ons liggen maakten we de ontwikkeling van Amsterdams
als volksdialekt naar Amsterdams als statussymbool mee. Vroeger leerden de Leidse
studenten die wilden laten uitkomen dat ze ‘erbij hoorden’, het Haags-Leidse
hyperbeschaafd (zoals Kloeke het noemde) aan, maar de Amsterdamse studenten
gaan meer en meer een beetje Amsterdams praten als bewijs van hun progressieve
instelling, als bewijs dat ze niet meer tot de elite gerekend willen worden en dat ze
de gelijken zijn van de bankwerker en de havenarbeider. Het hangt ook samen met
de naam die Amsterdam in de wereld had gekregen: de stad waar jonge mensen naar
toe trokken om elkaar te ontmoeten, bevrijd te zijn van werk en plicht, te genieten
van drugs - in werkelijkheid of om te doen alsof.
In de 700 jaar van het bestaan van de stad is er in de taal wel iets veranderd. In 1275
was het een vissers- of in ieder geval een plattelandsdialekt, dat woorden en klanken
gebruikte die we nu nog in Noordhollandse dorpen kunnen horen, dat Bredero in
zijn kluchten en volksscenes liet spreken door arbeiders en eenvoudige burgers. Ook
toen al werd er op sprekers van plattelandsen volksdialekten door de beter gesitueerden
neergekeken. Het is duidelijk dat er verschil in taalgebruik was uit de stukken van
Bredero en uit de Warenar van Hooft; vertegenwoordigers van verschillende standen
praten niet op dezelfde manier. Er is dus niets nieuws onder de zon. Het was en is
in Amsterdam niet anders geweest dan in Den Haag of Rotterdam, we weten alleen
meer van Amsterdam omdat de Amsterdammer zijn taal niet probeerde weg te stoppen
onder een laagje schijnbeschaving, omdat hij er niet alleen openlijk voor uit kwam,
maar zijn taal propageerde als de beste, als het voorbeeld voor zijn landgenoten.
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Dit was het verleden en is eigenlijk ook het heden. Daartussen is, in een deel van
de 18de en in de 19de eeuw de waardering voor het Amsterdams als volks-
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dialekt

- Bredero -

wel minder geweest, maar hoofdzakelijk omdat de kloof tussen burgers en volk groot
was, groter in rijkdom dan in taal.
Justus van Maurik heeft in zijn schetsen en romans burgers en arbeiders in hun taal
laten praten, al heeft hij het de laatsten waarschijnlijk wel wat ‘netter’ laten doen
dan de meesten in hun dagelijks leven gewoon waren, de romans van Querido zijn,
ook wat de taal betreft, realistischer, G.P. Smis publiceerde in 1939 Het Spionnetje,
waarin Jordaans wordt weergegeven op een manier die men als ‘heel plat’ zou kunnen
karakteriseren. Andere Jordaners verweten hem dat hij overdreef, want ze voelden
zich door dit beeld van de Jordaan en door de gebruikte taal in hun eer gekwetst.
Amsterdams is te horen over de radio en televisie als een man of vrouw op straat
wordt geïnterviewd; Wim Sonneveld imiteerde het in zijn creatie Willem Parel
uitstekend, maar bij Louis Davids hoorde je de Rotterdammer er nog wel door.
Onder de negentien verschillende dialekten in Amsterdam onderscheidde J. ter
Gouw in het einde van de 18de eeuw ook de taal van de Jodenhoek. Maar buiten
Amsterdam gebruikten de Joden dezelfde typerende woorden en uitdrukkingen. In
de hoofdstad woonden echter de meeste Nederlandse Joden en het verlies van hun
kernachtige uitdrukkingen en grappen valt daarom hier meer op aan degeen die er
voor de tweede wereldoorlog heeft gewoond.
Ik schreef over het verleden en het heden. Heeft Amsterdam een toekomst? Ik denk
niet aan 2675 als de stad 1400 jaar bestaat, evenmin aan 2375 als we het bestaan van
elf eeuwen Amsterdam zouden kunnen vieren, maar aan 2075. Misschien is
Amsterdam doorgegaan met gezag voor zijn taal op te eisen en is Amsterdam in
sterkere mate een statussymbool geworden. Ik zie sommige lezers verontwaardigd
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hun pen grijpen om een stuk te schrijven over de dwaasheid van deze veronderstelling.
Het is minder gek dan u denkt; vergeleken bij een halve eeuw geleden is de uitspraak
van de aa in het zogenaamd Algemeen Beschaafd minder van de Amsterdamse gaan
afwijken, evenals de uitspraak van ei/ij en ui. Er is nog een groter afstand, want de
behoefte om je in je taalgebruik te typeren en te distanciëren van anderen is bewust
en levendig genoeg, maar ondanks dat is het gebeurd. Alles vervlakt, de verschillen
tussen streektalen en Nederlands, tussen deftige en gewone taal worden kleiner, zelfs
die tussen sommige vreemde talen en het Nederlands. Onze taal laat immers heel
wat Engelse woorden toe, zowel om praktische redenen van internationale
verstaanbaarheid als uit gemakzucht. Het is niet ondenkbaar dat we in 2075 in
Nederland allemaal Engels praten, met uitzondering van een enkele oude boer, die
nooit Engels heeft kunnen leren, of misschien een eigenwijze Amsterdammer die
het vertikte. De zelfverzekerdheid van de Amsterdammer en zijn waardering voor
zijn eigen taal zou de oplossing van het Nederlands in het Engels wel een paar eeuwen
kunnen vertragen.
Lang leve.... Amsterdams!
Jo Daan

Variëteit en variété
We geloven nu ongeveer te weten hoe het in z'n werk gaat. Psychologen hebben
behoefte aan een woord dat een zeker begrip dekt. Bij voorbeeld: het samenstel van
de driften en andere factoren die een overwegende invloed hebben op iemands gedrag.
Het woord motivering bevredigt ze niet; ze vinden een nieuw woord: motivatie.
Typisch een vakterm dus.
Economen hebben gezocht naar een woord, dat het uitstippelen van een beleid
voor de toekomst samenvat. Hun zaak staat wat zwakker dan die van de psychologen,
want met wat moeite hadden ze daar wel een Nederlands woord voor kunnen vinden.
Maar hoe dan ook, ze hebben besloten tot ‘planning’, en daaruit vloeide het
werkwoord ‘plannen’ voort. In 1920 werd ook wel hier en daar een beleid voor de
toekomst uitgestippeld, maar ‘gepland’ werd er nog niet. Niettemin willen we
aanvaarden, dat economen en, in hun kielzog, mensen aan het hoofd van een bedrijf,
van een bestuur enz. nu ‘plannen’.
Natuurlijk duurde het niet lang of deze woorden doken op in de massamedia. Eén
TV-forum met mensen die bereid zijn die termen te spuien, is daarvoor voldoende.
Uit de ether druppelen ze door naar de schrijvende pers. Met het gevolg dat nog meer
mensen die iets te zeggen hebben, ze overnemen, daarmee tonende dat ze beschikken
over een woordenschat die er zijn mag. En dat is allemaal best taalverrijkend en mooi
genuanceerd en het staat ontwikkeld en deskundig en zo, als ze die woorden dan
maar gebruiken voor de begrippen waarvoor ze in elkaar getimmerd zijn. Maar daar
loopt 't nu juist mis. Want wat lezen (of horen) we nu?
‘Alhoewel het weer niet heeft meegewerkt, verloopt de bouw van de fabriek
nagenoeg volgens planning.’
‘Commissaris W. van Leeuwen, die als voorzitter van de
aandeelhoudersvergadering optrad, antwoordde dat een duidelijke motivatie voor
het ontslag der directie van Amsterdam Rubber niet was gegeven.’
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‘In de motivatie van het vonnis stelde de rechtbank, dat mevrouw Van Veenendaal
andere mogelijkheden dan een kranteninterview had om ruchtbaarheid te geven aan
mogelijke verontrustende verschijnselen bij de toneelwerkgroep.’
Waaruit blijkt hoeveel aantrekkingskracht er uitgaat zelfs van half- of onbegrepen
nieuwe woorden (ook al praat je onzin, je moet met je tijd meegaan). Als ‘planning’
en, nog veel sterker, ‘motivatie’ ergens niet thuishoren, dan is het in de geciteerde
zinnen.
Maar de economen zitten ermee. En vooral de psychologen. Hun kernachtige
woorden worden onteigend, genaast. Wat moeten ze doen, als die gemeengoed zijn
geworden? Weer een nieuw woord zoeken (en dan liever een dat niet uit te spreken
is) of terugkeren tot het dan leegstaande ‘motivering’?
Een klein taaloorlogje is de laatste weken gevoerd door lezers van Elseviers Magazine.
Een dame had in een ingezonden stuk geschreven: ‘Aangezien ik een van de velen
ben die mij erger aan het slordige en ongrammaticale taalgebruik in pers en andere
massamedia...’ Iemand reageerde daarop met haar te verwijten, dat zij-
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zelf ongrammaticaal schreef; haar zin had moeten luiden: ‘Aangezien ik een van de
velen ben die zich ergeren enz.’
Maar ze vond twee ridders die de handschoen opnamen. De ene zeide te menen,
dat hij een lesje elementaire grammatica moest geven. De bijzin - ‘die zich
ergert/erger/ergeren’ - zo schreef hij - kan als volgt omgezet worden: ‘één van de
velen ergert zich etc.’
Twijfelzuchtig als we zijn vragen we ons af, of zo'n lesje elementaire grammatica
niet erg steriel en verwarrend is. Daargelaten dat de manier van omzetten wat dubieus
lijkt, zou deze of gene kunnen beweren, dat ‘één van de velen ergert zich’ inhoudt,
dat de rest van de velen zich niet ergert. Bovendien kan de omzettingsmethode
bedriegelijk zijn. ‘Ik denk, dat je dan de verkeerde kant uitloopt’ - ik denk: dan loop
je de verkeerde kant uit’.
De tweede verdediger gooide het over de wetenschappelijke boeg en bracht zwaar
geschut in stelling: de syllepsis, waarbij de grammaticale vorm wordt overheerst
door de gedachte en niet door de formele regels. De dame, zegt deze inzender, heeft
uitdrukking gegeven aan haar bewogenheid (...); wij voelen de heftige emotie van
de schrijfster en de hoge graad van haar ergernis.
En dat is geen kleinigheid. Wij leden en lezers van O.T. streven naar een goed
taalgebruik; nuchter en meestal nogal bedaard doen we dat. Tot heftige emoties en
hoge graden laten we het zelden komen. De syllepsis passen we ook wel eens toe,
maar niet zo bewust, vrezen we. En daarmee zijn we voor deze inzender uitgeschakeld,
want hij schrijft ook nog, dat alleen mensen met een sterk ontwikkeld taalgevoel de
syllepsis als bewust gekozen stijlmiddel weten te hanteren.
En daar staan we dan. Roma locuta. Hoewel... de dame kan natuurlijk ook aan
geen syllepsis gedacht en zich gewoon verschreven hebben.
Zou de burgemeester Tan Schaarbeek ook zo'n barbaarse naam hebben als die vroegere
francofone burgemeester van Brussel, die tot een journalist, die hem in het Nederlands
aansprak, gezegd moet hebben: ‘Monsieur, Bruxelles est une ville d'expression
française’? Hij heette Vandenmeulenbroeck.
De burgemeester van Wassenaar heeft een tentoonstelling ‘Oud zijn, ooit over
nagedacht?’ geopend. Ons ochtendblad meldt daarover nog: ‘Als dank voor zijn
moeite kreeg hij een meer dan levensgrote kaars aangeboden.’ Hoe groot is een
levensgrote kaars, ooit over nagedacht? Pas als we dat weten, kunnen we ons een
voorstelling maken van een méér dan levensgrote kaars. Toch niet onaardig, die
vrijblijvende, onnauwkeurige termen alls levensgroot voor een voorwerp dat zoveel
verschillende afmetingen kan hebben. Ze hebben natuurlijk niets exacts; het zijn
meer gezellige kreten.
‘Sinds de Unified Family enkele jaren geleden op het Russenduin in Bergen aan Zee
is neergestreken, volgt opperwachtmeester Visser het doen en laten van de beweging
op de voet en beschikt hij over een uitgebreid dossier over hun activiteiten.’ - Heeft
Tante Betje zich hier niet verdekt opgesteld?
In de roeisport kennen we oude en jonge vieren, oude en jonge achten enz. Maar
toch zouden we nooit over een roeifestijn op de Amstel schrijven, zoals een dagblad
deed:
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‘Bij de dames verschijnen ook dit jaar weer alle oude geroutineerde dames aan de
start.’
Kun je, gezien onze normale bouworde, zeggen: ‘Een omwonende waarschuwde de
politie’? Of mag het alleen maar ‘een der omwonenden’ zijn?
Mr. M.C. Godschalk
(Red.) Over een van nog het volgende. Prof. L.C. Michels heeft het geval
eens een syntactische aporie genoemd: er is geen uitweg (poros betekent
in het Grieks weg). Er is een spanning tussen twee factoren: een
grammatische en een psychologische. Die slaat volgens de grammatica
op velen en moet dus meervoud wijzen: ergeren. Psychologisch is een
onderwerp; de persoon spreekt over zichzelf: zij ergert zich. In het
Elseviervoorbeeld nog een extra complicatie: erger (nl. ik) of ergert (nl.
een).
Wie er dieper op in wil gaan, leze het genoemde artikel in De Nieuwe
Taalgids, 1959, blz. 163.

Iets over Lunslatijn
Geïnspireerd door de Britten heeft de heer Luns enige tijd geleden toegegeven dat
‘van alle diergeluiden het Nederlands nog het meest lijkt op een taal’. Het was niet
helemaal duidelijk of hij daarmee ook de superioriteit van het Nederlands t.o.v.
andere menselijke talen, zoals het Engels bijv., heeft willen signaleren, maar men
heeft er in die dagen wel op gewezen dat het Engels van de heer Luns het meest op
het Nederlands lijkt en dat geeft wel aan hoe groot de invloed van het Nederlands al
is...
Misschien kunnen de enkele Nederlandse uitgevers die het nu al aandurven om
tweetalige mededelingen en fakturen te sturen, daarin toch wel een aanmoediging
vinden om op de ingeslagen weg door te gaan en om af en toe zelfs al eens een
uitsluitend in het Nederlands gestelde tekst aan hun Nederlandstalige klanten in
Nederland en België te doen toekomen. Het is een moeilijke stap, maar enige eeuwen
geleden is het Latijn ook niet zonder moeite door de volkstalen verdrongen. Toen
heeft men ook gedacht dat men internationaal niets meer zou betekenen als men z'n
eigen taal ging gebruiken...
Het is inderdaad wel zo dat geleerde genootschappen, zoals de Algemene
Vereniging voor Taalwetenschap in allerlei talen willen publiceren, maar ‘in ieder
geval niet in het Nederlands’. En dat is voor eenvoudige zakenlui uiteraard een
indrukwekkend standpunt. Maar men moet dan wel
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bedenken dat het hier om taalgeleerden gaat en wat die schrijven moet in de eerste
plaats een geleerde indruk maken op hun buitenlandse soortgenoten. Die schijnen
daar enorm veel belang aan te hechten...
Verdere uitleg kan hier achterwege blijven. Wie iets meer wil weten over de
redenen waarom het zo belangrijk is om het vooral de buitenlanders naar de zin te
maken en dus ook alleen maar hun taal te gebruiken, zal heel wat kunnen leren uit
het decembernummer 1974 van Le Monde Diplomatique, gewijd aan het kulturele
imperialisme (dat nog het meest op een militair pakt lijkt).
G. Geerts, Leuven

Wilde bussen
In het artikel over Antilliaans Nederlands (O.T. dec. 1974) gaf ik als voorbeeld van
in Nederland ongebruikelijk Nederlands de combinatie ‘wilde bussen’. Enige lezers
hebben daarop gereageerd met de mededeling dat in de dertiger jaren ook in Nederland
een wildebussenkwestie aan de orde is geweest. De Nederlandse Spoorwegen
ondervonden ernstige concurrentie van particuliere vervoersondernemers die op een
zelfde traject aanzienlijk lagere tarieven berekenden dan de N.S.
Nu, ik wil onmiddellijk toegeven dat ik dat niet wist: ik ben te laat geboren (1939)
om het verschijnsel uit eigen ervaring te kennen. Maar bovendien is mét de wilde
bussen ook de term weer verdwenen.
Wie dus het levende Nederlands als uitgangspunt neemt, kan dacht ik rustig zeggen
dat ‘wilde bus’ ongebruikelijk Nederlands is. Het gaat er dan niet om dat ‘wilde bus’
geen Nederlands zou kunnen zijn, maar dat men het thans niet tegenkomt, evenmin
als laten we zeggen een blauwe cent.
Alleen in het Antilliaans (en ook het Surinaams) Nederlands komt men dan de
term wél vaak tegen. Daarom heb ik hem gesignaleerd. Overigens wil ik er dan wel
op wijzen dat een Curaçaose bus voor de Nederlander helemaal geen bus is, maar
een gewone personenwagen, van het type Amerikaanse slee. Wie als argeloze toerist
uitkijkt naar een bus (al dan niet wild), moet dus op iets anders letten dan in
Amsterdam of Eindhoven het geval is.
In zoverre is de wilde bus toch wel ongebruikelijk Nederlands. Het woordbeeld
is dan op het eerste gezicht gewoon, maar de betekenis is anders. Ook de mispel is
geen Nederlandse rotte, en met jasmijn bedoelt men op de Antillen een heel andere
bloem dan wij in onze tuin hebben.
A.J. Vervoorn

Oh he ba jo
Hoe vaak lees je niet, in schoolopstellen en romans, oh als tussenwerpsel! Toch staat
het noch in Van Dale, noch in de 27ste druk van Koenen, noch in het WNT. Dit
standaardwerk, bij monde van M. de Vries of heel misschien Eelco Verwijs, zegt:
‘Bij sommige schrijvers vindt men, waarschijnlijk in navolging van fr. oh, (....), oh
in plaats van o geschreven, voor welke schrijfwijze evenmin als voor die van ô eenige
reden is te vinden.’
De voorbeelden in het WNT geven allemaal de spelling zonder h, behalve een uit
Conscience. Vandaar zeker de veronderstelling van Franse invloed. Toch hérinner
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ik me nogal wat Nederlandse oh's uit eerder eeuwen, ofschoon die blijkbaar te
zeldzaam zijn om voorbeelden voor het WNT te geven. Zijn dat dan misschien
moeizaam gespelde och's geweest?
Wie zal het zeggen! In het artikel Och van het WNT komen geen oh-spellingen
voor. Maar mits we genoeg gevallen bijeenzoeken, zal het toch wel uit te maken zijn.
Daarna echter moet een oh-loos tijdperk zijn gevolgd. Wie spreekt me tegen, als ik
de huidige frekwentie van oh toeschrijf aan Engelse ziekte?
Onder de ‘tussenwerpsels’ zijn nog meer rare snuiters. Die hebben een klankvorm
die bij andere woordsoorten niet mogelijk is. Het woordje dat in het Groene Boekje
als s(s)t genoteerd staat, maar best nog een j erbij had mogen krijgen: s(s)(j)t, heeft
geen klinker, iets dat buiten de tussenwerpsels alleen mogelijk is bij die verkorte
(‘gereduceerde’) woordjes, die men met een apostrof schrijft: 'k, 't.*) Hetzelfde
mankement vertoont b.v. brr, dat bovendien het gekke heeft dat het geluid dat door
de letter r wordt weergegeven, geen huig-r of tand-r is, maar met de lippen gemaakt
wordt. Dat is een spraakhandeling, een artikulatie, die ons Nederlandse rijtje klanken
te buiten gaat, net als het blazen in oef en pff, en de ingeademde t die ongeduld of
ontevredenheid uitdrukt of ook wel, herhaald, ongeveer kan beduiden: ‘'t Is toch wat
te zeggen!’
Het is uit de voorbeelden al duidelijk, dat de buitenbeense klanken van sommige
tussenwerpsels moeilijkheden voor de spelling opleveren. Wie zou raden, dat brr
min of meer klinkt als h-b-b-b? Het geldt ook voor een andere uitzonderlijkheid,
namelijk dat er tussenwerpsels zijn die een doffe (‘onvolkomen’, ‘gedekte’) klinker
op het eind hebben. De woordjes die tot 1955 bah en hè gespeld werden, hebben de
klanken van bak en hek maar zonder de k. Een derde interjektie van dit type klinkt
als jok zonder de k. Hoe spelt men die? Naar het voorbeeld van de twee andere, als
joh of als jò. Maar de eerstgenoemde twee moeten we nu spellen: ba en he. De
Woordenlijst van 1954 bevat het derde tussenwerpsel niet. Van Dale houdt zich nog
aan jò. Maar de nieuwe druk van het Handwoordenboek der Nederlandse Taal van
Koenen, ten tweeden male bewerkt door dr. J.B. Drewes, geeft jo. Zo zal het ook
moeten, in overeenstemming met ba en he.
Dit is niet het eind van de moeilijkheden. Nog altijd zullen leraren een klas kunnen
laten schrikken door in een dikteezin met de tong te klakken. En er komt een
interjektie voor die bestaat in een langgerekte o, een veel groter broertje van de o
van het zoëven genoemde jo. Kun je die anders spellen dan òòò?
C.A.Z.

*) Meestal wordt die k of t toch wel voorafgegaan door een klinker: de ‘sjwa’, die je ook in de
en me hebt. Het lidwoord 'n begint zelfs altijd met een sjwa, behalve soms in een metrisch
gedicht.
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Nog fout of al goed?
Vermoedelijk zullen slechts weinig lezers zich mijn stukje ‘Nog fout of al goed’ in
Onze Taal van januari 1971 herinneren. Ik behandelde daarin een achttal woorden
en uitdrukkingen, die op grond van de formele regels beslist als ‘fout’ dienen te
worden aangemerkt, maar waarvan ik mij meende te moeten afvragen, of ze
langzamerhand niet beschouwd moesten worden als ‘door het gebruik gewettigd’.
Toen ik dit stukje onlangs toevallig weer onder ogen kreeg, bekroop mij de lust
om thans - zo'n vier jaar later - nog eens na te gaan, hoe het gebruik van die acht
woorden en uitdrukkingen zich inmiddels heeft ontwikkeld.
Van vier van mijn voorbeelden heb ik de indruk, dat het kwaad niet verder is
voortgewoekerd. Behartenswaardig (in plaats van behartigenswaardig), behoort tot
een van (i.p.v. behoort tot), te overleggen (i.p.v. over te leggen) en chantage (i.p.v.
afpersing): natuurlijk kom je ze nu en dan nog wel tegen, maar het lijken geen
duidelijke winners te worden. Daarom mogen en moeten we ze m.i. als ‘fout’ blijven
brandmerken.
De andere vier echter lijken daarvoor een te hoge frequentie te hebben bereikt Zo
optimaal mogelijk blijkt gangbaar Nederlands te zijn geworden Niet in het minst
wordt kennelijk door vrijwel geen enkele scribent meer als onlogisch gevoeld; het
correcte ‘niet het minst’ vind je nog slechts bij hoge (en daardoor opvallende)
uitzondering. Amsterdam... en haar burgemeester: ook dit is evident een verloren
zaak. Dit gebruik van het vrouwelijke bez. voornaamwoord bij een onzijdig zelfst.
naamwoord treft men tegenwoordig trouwens niet alleen aan bij de namen van steden
en landen; ook zinnen als ‘het kabinet heeft haar beslissing uitgesteld’ zijn schering
en inslag geworden. En tenslotte: omdat en daarom worden steeds meer gebruikt op
plaatsen, waar niet van een reden, maar van een oorzaak sprake is en waar dus doordat
resp. daardoor gebezigd hadden moeten worden.
Ten aanzien van dit laatste viertal geloof ik dan ook, dat we het hoofd maar beter
in de schoot kunnen leggen en dat we deze constructies langzamerhand als ‘goed’,
althans als niet-meer-fout zullen moeten beschouwen (ook al hoop ik me er zelf nooit
aan te zullen bezondigen!).
Een dergelijke overgang ‘van fout naar goed’ is een. fenomeen, dat zich natuurlijk
opnieuw voordoet. Het kost me dan ook geen moeite om hier nog eens vijf nieuwe
‘fouten’ te signaleren, waarvan ik evenzeer vrees, dat we ze binnen afzienbare tijd
als ‘goed’ zullen moeten accepteren. De eerste drie zijn duidelijke anglicismen.
Administratie in plaats van regering of overheidsapparaat (‘de
Nixon-administratie’).
Controleren in de betekenis van beheren, regelen, beheersen. (Tot mijn verbazing
blijkt deze betekenis in het Supplement van Van Dale reeds zonder commentaar te
zijn aanvaard.)
Motivatie (een moeilijk te vertalen woord: aandrift, innerlijke aandrang, drijfveren,
bezieling) in plaats van motivering (= gronden, beweegredenen).
De uitspraak (en soms zelfs de spelling) coupe voor het Franse woord coup (=
staatsgreep).
Intensiviteit in plaats van intensiteit. Ik wil hier overigens bij aantekenen, dat dit
woord weliswaar officieel niet bestaat, maar dat het misschien toch wel in een behoefte
voorziet: de betekenissen van intens en intensief dekken elkaar nl. niet helemaal. Ik
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zou me kunnen voorstellen, dat een agronoom aan ‘intensiviteit van de landbouw’
de voorkeur zal geven boven ‘intensiteit’.
Wellicht kan ik over een paar jaar opnieuw de balans opmaken om te zien, in
hoeverre deze ‘fouten’ dan ‘goed’ zullen zijn geworden.
A.E. Denekamp, Zwolle
(Red. Het staat gelukkig ieder vrij zelf zijn houding in grensgevallen, twijfelgevallen
enz. te bepalen. Wij blijven in elk geval de poot stijfhouden bij zo optimaal mogelijk,
niet in het minst, de haar-cultus, administratie, controleren.)

Tennis I
Wat de sporttermen aangaat, Prof. Valckenier Suringar schreef, dat hij bij het tennissen
van het begin af Nederlandsche woorden had gebruikt, zonder opzien te baren, maar
ook: zonder navolging te vinden. Voor: ‘serve’ (gewoonlijk ‘surven’ uitgesproken)
gebruikte hij: inspelen (ik speel in; speel! of: speel in!); voor ‘deuce’: duivels of
gelijk om (vele spelers, schreef hij, weten niet wat ‘deuce’ beduidt, spreken het
verkeerd uit en vinden ‘duivels’ niet netjes). Voor love zeide hij eenvoudig: nul.
Op het gebied van sport, gaat hij door, is nog veel te verbeteren; er heerscht bij
de Nederlanders een sterk minderwaardigheids-complex t.o.v. hun taal en gewoonten!
Het is inderdaad misschien wel mogelijk om de vreemde woorden uit de sport te
bannen - in het voetbal is dit reeds geschied - maar voorloopig houden we ons aan
de in schijn vernederlandschte woorden.
(Onze Taal 1933, blz. 15)

Tennis II
‘Is de tijd langzamerhand rijp dat de Engelsche telling en wellicht ook de termen in
lawntennis vervangen worden door Nederlandsche? Deze kwestie is al eerder aan
de orde geweest en tot voor kort was het antwoord van dien aard dat niemand zich
de moeite gaf om eenige verandering teweeg te brengen. Men bleek te zeer gehecht
aan de Engelsche termen, men vond de geopperde en soms toegepaste Nederlandsche
woorden onwennig en men veroordeelde ze daarom. Een onzer tennisofficials
verklaarde zelfs, dat hij het idee “krankzinnig” vond.
Intusschen heeft zich in heel Europa voltrokken wat tennissend Nederland verwierp:
men ging over tot de telling in de nationale taal, ja tot vervanging van vrijwel alle
termen. Onlangs bleek uit een statistiekje, dat van alle landen in Europa Nederland
en Zwitserland de eenige landen waren waarin het Engelsch gehandhaafd bleef.
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De redactie van “Lawntennis” heeft hierin een beschaming voor de tennis-organisatie
van ons land gezien. Zij verklaart zich tot een voorstander van het bevorderen van
het gebruik van de eigen taal en zij heeft onlangs een enquête gehouden om het
oordeel van verschillende bestuurders, spelers e.a. wat betreft de telling in het
Nederlandsch te vernemen.
Daarbij werden deze vragen gesteld: A. Acht u principieel de vervanging van de
Engelsche tellingstermen door de Nederlandsche een bezwaar? B. Acht u het nationale
taalelement niet van beteekenis en is het niet een bewijs van onmacht, dat in
tennissend Nederland niet zou kunnen wat in andere landen wel kan?
Uit de antwoorden blijkt, dat de opinie zich de laatste jaren wel gewijzigd heeft
en dat velen het idee niet meer zoo verwerpelijk achten. Van de twintig antwoorden
zijn er vier vóór het behoud van de Engelsche taal, zestien achten de invoering van
het Nederlandsch geen bezwaar en van die zestien zijn er zeven sterke voorstanders.’
(Onze Taal 1936, blz. 8
citaat De Telegraaf)

Tennis III
Punt drie: het bekakte taalgebruik bij tennis. In het voetbal heet een corner allang
hoekschop, een penalty strafschop en off-side buitenspel. Wie een bal ‘out’ noemt,
wordt niet goed wijs gevonden en de man die fluit, heet gewoon scheidsrechter. Op
de tennisbaan heerst de umpire, die doorlopend demonstreert, dat hij Engels heeft
geleerd op een Haagse HBS.
Om volstrekt onduidelijke redenen brult zo'n man advantage als hij voordeel
bedoelt en let als ieder normaal mens net zou roepen. Een opslag heet al eeuwen
service en als je die verprutst, ben je fault in plaats van fout. Sla je zo'n opslag zo
goed dat de tegenstander er niet aankomt, dan wordt dat an ace genoemd in plaats
van ineens.
Maar het vreemdst is wel, dat zo'n scheidsrechter één of twee keer per partij roept:
‘New balls please!’ Hij bedoelt dan, dat er nieuwe ballen in het spel moeten komen,
op zich al een elitair stuk verspilling. Maar stel je voor, dat in een voetbalwedstrijd
een nieuwe bal nodig is: hoort u dan zo'n scheidsrechter zeggen: ‘New ball, please’?
Hoeveel betrokkenen zouden de man niet komen vragen of hij dat al lang heeft?
Er is een redelijke kans, dat, als er bij tennis eenvoudig om nieuwe ballen wordt
verzocht, die er ook komen. De ballenjongens uit Rotterdam zullen waarschijnlijk
globaal wel begrijpen waar het over gaat. Het publiek is ook intelligent genoeg om
de umpire in grote lijnen te kunnen volgen.
Maar die buitenlandse spelers dan? Geen probleem. Degene die opslaat, krijgt de
nieuwe ballen aangereikt en laat ze eerst duidelijk aan de tegenstander zien. Trouwens:
als die paar buitenlandse deelnemers een dozijn Nederlandse woorden leren, zijn ze
ook uit de brand: ballen, alstublieft, gelijk, opslag, netbal, spel, serie, nul, vijftien,
dertig, veertig, voordeel - that's all.
De grote advantage van dit alles zou zijn, dat alle Nederlanders - ook zij, die minder
dan twaalf woorden Engels kennen - zouden weten wat er aan de hand is, zonder
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vernedering door een meneer die al die moeilijke termen even voor de dommen
vertaalt. En tennis zou een stapje verder op weg zijn naar het begrip volkssport.
(Volkskrant 3-3-1975)

Baarlijk
Aanspreekbaar, waarover het op blz. 1 en 2 van deze jaargang even ging, blijkt in
de geneeskundige praktijk ondubbelzinnig en gebruikelijk te zijn. Met de vraag: ‘Is
meneer X aanspreekbaar?’, deelt de heer H.A.A.R. Knap mee, ‘bedoelt men of de
patiënt reageert op het noemen van zijn naam, vragen beantwoordt, al is het maar
door schudden of knikken van of met het hoofd.’ Volgens prof. dr. F.C. Maatje is in
de neurologische en psychiatrische sfeer de eerste betekenis uit Koenen toepasselijk:
‘toegankelijk (voor een gesprek)’. ‘Als een patiënt niet aanspreekbaar is of zijn
aanspreekbaarheid gering moet worden geacht,’ gaat dr. Maatje verder, ‘heeft dat
uiteraard gevolgen voor zijn behandeling. Bepaalde therapieën, nl. die waarvoor
overleg met hem moet voorafgegaan, kunnen dan niet worden toegepast.’ Men denke
b.v. aan zwaar hersenletsel na een ongeval.
Blijkbaar hebben de eskulapen zich aan de normale, ‘passieve’ funktie van het
achtervoegsel -baar gehouden: aanspreekbaar betekent bij hen: ‘met succes
toegesproken kunnende worden.’ Ik moet bekennen dat de tweede betekenis die
Koenen in zijn 27ste druk geeft en die ik bij een neerlandica aantrof, me nogal
bevreemdt.
De dubbele, lijdend-bedrijvende funktie van achtervoegsels is evenwel een bekend
verschijnsel. De laatste tijd kon men van tijd tot tijd het (ondubbelzinnige) woord
gijzelaar verkeerd gebruikt zien; martelaar zou dezelfde moeilijkheid kunnen
opleveren. In ons blad is meermalen aandacht gevraagd voor formaties als lachertje,
weggevertje, afleggers. De redakteuren van het WNT (nota bene) noemen de
samenstellingen en afleidingen, die na de behandeling van een woord worden
opgesomd, opnoemers. De uitgang -er kan dus zowel het lijdend voorwerp als het
onderwerp aangeven van de handeling, genoemd door het grondwoord. Die
dubbelzinnigheid deelt, onder de adjektiefuitgangen, -baar met -lijk. In ouderwetse
taal kan begeerlijk ook begerig betekenen en men zegt wel: ‘Wees nou niet zo
onbegrijpelijk’ tegen iemand die niet begrijpen kan of wil.
Een nadenkertje: ‘Hij heeft een benijdbare vrouw.’ Op wie is men afgunstig, op
hem of op haar? Neerlandici zullen hierbij denken aan het meningsverschil over de
versregel uit Vondels troostgedicht aan professor Vossius: ‘Beny uw soon den hemel
niet,’ maar dat is toch nog een andere kwestie.
C.A.Z.

Jan Piet Klaas
De zin komt van een Amsterdamse taalgeleerde en hij (de zin) is goed: Direct beloofde
Tom Dick Harrie Jan Piet Klaas te laten helpen beschrijven. □ Het zou de moeite
waard zijn, eens systematisch te onderzoeken welke Duitse woorden in de Nederlandse
krantetaal na

Onze Taal. Jaargang 44

24
ongeveer 1950 zijn gebleven en gekomen. Voor het Engelse taalgebied zijn de
hedendaagse Duitse woorden in die taal heel gründlich bekeken. Genossen,
bijvoorbeeld, werd onvertaald gelaten in de Ned. vertaling van de brief der ontvoerders
van Lorenz (1-3-75). Andere voorbeelden: een kritiek van een burgemeester op het
plan om één landelijk politiekorps te vormen: ‘Ik ben het daar volstrekt niet mee
eens. Wij hebben geen enkele behoefte aan een soort Staatspolizei’ (Haagsche Courant
21-1-75); Jan Blokker in de Volkskrant 23-1-75: ‘..maar ik ben er altijd vóór dat de
ondeugd aan het daglicht treedt, zodat we later tenminste precies kunnen nagaan
waar het mis is gegaan en niet kunnen roepen dat we het niet gewusst hebben’; over
Koeweit en de Bondsrepubliek: ‘... dat de bondsregering overweegt een afsluitende
regeling ter hoogte van 600 miljoen mark aan Wiedergutmachung te treffen.’ (NRC
15-2-75); de minister van sociale zaken over de werklozen die bij de verregende
oogst zouden moeten gaan helpen: ‘... van een soort Arbeitseinsatz kan geen sprake
zijn.’ En zelfs in een geleerd boek als Het modelbegrip in de wetenschappen (A'dam,
1974, blz. 42): ‘... willen we allerminst pleiten voor een rücksichtslose invoer van
modelbegrippen daar, waar van analogie tussen twee systemen of processen sprake
is.’
De Journalist 15-2-74 over het zo langzamerhand ongare gebruik van Bourgondisch
als in ‘een pil van bourgondische omvang’ (= een proefschrift) en de bourgondische
Toon Hermans, een bourgondische villa, een ‘bijna bourgondische lach’. Uit het hart
gegrepen. Bourgondisch is een cliché (bijna) geworden. Iemand met veel tijd zou
ook eens het gesol met Calvinistisch moeten nagaan, vooral met woorden als ‘ons
volkje’ en ‘trekken’ en ‘aard’. □ Schriftelijkonderwijsinstituten bieden gratis proefles
aan; een sherryimporteur verleidt ons met een proeffles. Sommige menen dat het
verschil daartussen niet alleen te proeven maar ook te horen is. □ Studie maken van
het in stellingen bij proefschriften gebruiken van onbepaalde wijzen. Zoals: ‘het op
vrijdag als snack van de dag serveren van vis in het restaurant der Vrije Universiteit
kan beschouwd worden als...’ en ‘het niet altijd functioneren van het fietsachterlicht.’
□ De Gooi- en Eemlander 25-2-75 noemt de werkers aan de restauratie van de Grote
Zeesluis bij Muiden restauratiërs, wat niet geheel onbegrijpelijk is want de
restaurateur doet of aan een schilderij of aan een restaurant denken en restaureerder
lijkt onontwikkeld. □ In de wielersport bestaat het voltooid deelwoord gegangmaakt.
□ Nog een stelling van de VU: ‘Taalvervuiling dient binnen en vanuit alle
onderwijsinstituten krachtig bestreden te worden.’
Het nieuwste produkt van de Britse Rolls-Royce heeft een Franse naam gekregen:
Corniche en Camargue. In de Times de ingezonden stukken; zoals deze op 8-3-75:
‘Why, Oh why does Rolls Royce, brightest diamond in the crown of British
technological achievement, supported as it is by British taxpayers’ money, in a time
when British prestige is at its lowest ebb since the Hundred Years War, have to name
its latest product after an area of French marshland?’ Als wij in Nederland zulksoort
brieven gingen schrijven, konden we wel aan de gang blijven. □ Weer denken over
een nieuwe naam: de politievakorganisaties vinden dat de parketwachten onder die
naam ‘metvoor vol worden aangezien.’ □ Het woord klinisch verdient in de
gebruikelijke woordenboeken er een betekenis bij te krijgen, een die op te maken is
uit een zin over een geschiedenisboek: ‘Het is allemaal waar en leerzaam, keurig
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waar, klinisch waar, maar er ontbreekt iets wezenlijks.’ □ Geldt ook voor nieuwe
betekenisschakeringen als in paradigma, grammatica, legitiem. En articuleren (=
duidelijk zeggen, goed formuleren). Andere woorden als reflectie (ook ks, kt of x)
‘staan’ gewoon ‘voor’ de vanoudse. □ Gek op stellingen flauw of niet-flauw, zoals
deze uit A'dam: ‘De voorstellingen op kinderslabben dienen ondersteboven te worden
aangebracht.’ Doet denken aan die andere A'damse: ‘De gewoonte om de achterzijde
van spandoeken leeg te laten bevordert dat de betogers niet weten waarom zij
meelopen.’ □ Waarschijnlijk zal het woord melkinrichting naar het museum moeten.
□ Verschil van acht dagen: NRC 11-10-74 ‘Zowel Nederlands als de moderne talen
werden zo'n 50 à 60 jaar geleden heel wat grondiger onderwezen. Dat werkt door.
Nu: minder gedegen kennis, minder belangstelling, minder liefde voor de Taal.’ En
zelfde krant 19-10-74: ‘Ik heb de indruk - schrik niet - dat het Nederlandse volk zich
beter uitdrukt dan vijf jaar geleden.’ □ Een bemoedigend slot voor deze maand.
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[Nummer 5/6]
Voor regendagen
Palindroom und kein Ende.., verzucht Nico Scheepmaker in het stuk dat we te zijner
ere in ons maartnummer hebben opgenomen. Het was te voorzien. Palindromen
prikkelen altijd tot nieuwe probeersels.
De ingezonden palindromen beperken zich over het algemeen tot de ‘klassieke’
als:
- Koos u de garage dus ook?
- Mooie zeden in Ede, zei oom.
- Er is nog Aragon, Sire.
- Koos Eekfeen keek maar door 't rood kerkraam, maar krek door 't rood raam
keek neef Kees ook.
- Nelli plaatst op ene parterretrap ene pot staalpillen.
En de frivole berichten die ook in O.T. 1963, blz. 32 staan:
- Anna sust Susanna.
- Spalk snee, knorde de meid, die mededronk eensklaps.
- Die medemens eert, Trees, neme de meid.
- Die meid, Anna, een lepel, nee Anna, die meid.
Woordenhuisvlijt kan zich uitleven niet alleen met de regen, de meid, oom Koos,
Otto, Ede, lepel maar ook met moorddroom, rotator, deelstaatleed, potlepeltop,
tetteret, reeëeer en de vondsten die Scheepmaker verzameld heeft. Het bizarste
(ofschoon onpalidromische) woord kwam van de heer D. Rijnenberg te Scheveningen
die een man die bezig is een ei van een kraai te aaien, noemt: kraaieeiaaier. Een
woord dat met vier klinkertekens de zaaiuien en met drie de papegaaieeieren slaat.
Hij zegt verder o.a.
Mooi is DROOMOORD, maar niet passend als naam voor ons huis. Bovendien
zit er iets discriminerends in. Bezoekers die (van het huis uit gezien) van links naderen,
zien de meest rechtse D het eerst, maar eerst de boog en dan de stok; zij moeten dus
meer moeite doen dan de bezoekers die van rechts naderen. We beperkten ons toen
tot die letters die links/rechts spiegelbaar zijn, namelijk A, H, I, M, O, T, U, V, W,
X en Y. Daaruit konden we geen aanvaardbaar woord opbouwen. Tot op heden
vinden we XOWAHAWOX het mooist; het klinkt wat Indiaans en het gerieft de
bezoekers van links en rechts in gelijke mate, maar we kunnen niet aangeven welk
gevoelen we ermee willen uitdrukken.
Willen we de gelijke behandeling bovendien uitstrekken tot diegenen die op hun
handen lopend ons komen bezoeken, dan moeten de letters ook boven/beneden te
spiegelen zijn. Slechts H, I, O en X blijven dan over en het huis moet OXIHIXO
heten. We hebben het er nog niet op geschilderd; maar als U het ooit ziet staan, weet
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dan dat U welkom bent, ongeacht van welke kant U komt en onverschillig of U op
uw handen, dan wel op uw voeten komt aanlopen.
Over palindromen en het wijde, oeroude gebied van woordenmagie, woordspelletjes,
letterraadsels, meetkundige figuren met letters enz. is zeer veel gepubliceerd.1) Het
Nederlands echter is er tot nu toe wat bekaaid afgekomen. Elke goede bibliotheek
geeft u te dezen veel meer inlichtingen over de palindroomkeuken (het woord is van
Rudy Kousbroek) in de ons omringende talen dan in onze eigen. Wat het Engels
betreft o.a.: Charles C. Bombaugh, Oddities and Curiosities of Words and Literature,
New York 1906; Howard W. Bergerson, Palindromes and Anagrams, New York
1973; Dmitri G. Borgmann, Language on Vacation, New York 1965. Tijdschriften
als Word Ways en The Enigma houden zich exclusief met Engelse woordraadsels
bezig.
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Palindromic engineering
Het Engels leent zich misschien iets beter voor de palindromerij dan onze taal. Wij
lopen in het Nederlands nogal eens vast met onze uitgangen en onze voorvoegsels.
Het Engels heeft veel korte woorden. Daartegenover staat natuurlijk dat de grillige
Engelse spelling een geweldige hinderpaal is. Hoe dan ook, mededelingen als de
volgende moet ik in het Nederlands nog zien. Vooreerst de beroemdste drie:
- Madam, I'm Adam!
- Able was I ere I saw Elba.
- A man, a plan, a canal - Panama.
De laatste wordt door alle kenners het nooit meer te evenaren hoogtepunt genoemd
(‘the ultimate in palindromic engineering’). Daarna kunnen vele tientallen
palindromische zinnen in het Engels genoemd worden, bijvoorbeeld:
- Red rum, sir, is murder.
- Ma is a nun, as I am.
- Ma is as selfless as I am.
- Was it a rat I saw?
- Live not on evil.
- Pull up if I pull up.
- Was it a bar or a bat I saw?
- Some men interpret nine memos.
- Sums are not set as a test on Erasmus.2)

Verhalen en gesprekken
Palindromische verhalen - een gehele tekst van voren naar achteren en omgekeerd zijn in onze taal eveneens zeldzaam. Ook hier heeft de heer R. enige (niet geheel
bevredigende - maar wie zal het hem kwalijk nemen?) probeersels als:
- Nel ree heen. Naar 't straân? Nee, Heerlen.
- Neger Ed N., Ines nadoende, deed knots. Die meid brullen! Ed Nierd nam 'r das af.
Fasa, d'r man, dreinde. Nel Lurb - die meid stonk - deed Ed Neo dansen in de regen.
In lange palindromische gedichten en gesprekken zijn de Engelsen meesters. Het
worden vaak wat psychotisch getinte, brokkelige, korrelige bizarriteiten, maar ze
zijn knap. Bijvoorbeeld rondom de Madam I'm Adam is een ongeveer tachtig regels
tellend gesprek tussen Adam en Eva, dat als volgt begint:
ADAM: Madam EVE: Oh, who ADAM: (No girl-rig on!)
EVE: Heh?
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ADAM: Madam, I'm Adam.
EVE: Name of a foeman?
ADAM: O stone me! Not so.
EVE: Mad! A maid I am, Adam.
ADAM: Pure, eh? Called Ella? Cheer up.
EVE: Eve, not Ella. Brat-star ballet on? Eve.
ADAM: Eve?
EVE: Eve, maiden name. Both sad in Eden? I dash to be
manned, I am Eve.
ADAM: Eve. Drowsy baby's word. Eve.
EVE: Mad! A gift. I fit fig, Adam...
ADAM: On, hostess? Ugh! Gussets? Oh, no!
EVE: ???
ADAM: Sleepy baby peels.
EVE: Wolf! Low!
ADAM: Wolf? Fun, so snuff ‘low.’
EVE: Yes, low! Yes, nil on, no linsey-wolsey!
ADAM: Madam, I'm Adam.

Een eenvoudig palindroompje van vijf woorden luidt: Dennis and Edna sinned. Een
bericht dat te denken geeft. Zou er een Nederlands equivalent voor gegeven kunnen
worden? Onmogelijk lijkt me de vernederlandsing van de uitbreiding die de onbekende
zonde van Dennis en Edna heeft gekregen: een palindroom van totaal 263 letters,
vervaardigd door bij Dennis en Edna nog 59 voornamen te plaatsen, alle te vinden
in de grote Webster:
Dennis, Nell, Edna, Leon, Nedra, Anita, Rolf, Nora, Alice, Carol, Leo, Jane, Reed,
Dena, Dale, Basil, Rae, Penny, Lana, Dave, Denny, Lena, Ida, Bernadette, Ben, Ray,
Lila, Nina, Jo, Ira, Mara, Sara, Mario, Jan, Ina, Lily, Arne, Bette, Dan, Reba, Diane,
Lynn, Ed, Eva, Dana, Lynne, Pearl, Isabel, Ada, Ned, Dee, Rena, Joel, Lora, Cecil,
Aaron, Flora, Tina, Arden, Noel, and Ellen sinned!

Kleptische poëzie
De palindromisten die op hun kunst uitgekeken raken3) en naar een andere boeiende
vorm van woordenhuisvlijt zoeken, moeten hun verbale krachten eens beproeven op
de niet eenvoudige kunst van wat in het Engels vocabularyclept poetry heet en wat
wij bijvoorbeeld kleptische poëzie zouden kunnen noemen: met de woorden van een
bestaand gedicht een ander scheppen, alle woorden stelen uit het oude en nieuwe
verbindingen ermee maken. Een ‘reshuffle.’ Bergerson geeft het voorbeeld van de
honderd woorden van Walt Whitman.
Poets to come! Orators, singers, musicians to come!
Not today is to justify me and answer what I am for,
But you, a new brood, native, athletic, continental, greater than
before known,
Arouse! for you must justify me.
I myself but write one or two indicative words for the future,
I but advance a moment only to wheel and hurry back in the
darkness.
I am a man who, sauntering along without fully stopping, turns
a casual look upon you and then averts his face,
Leaving it to you to prove and define it,
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Expecting the main things from you.

Hij heeft het ‘omgedicht’ in:
Is it One I am from, or Two?
Brood a moment, but, before you answer,
You and I must justify it,
For I myself am leaving you.
The athletic man turns his wheel to advance upon the casual
main,
And then but averts you -
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You sauntering native singers without the continental look To come back to things known;
But I who face a fully indicative darkness,
Stopping not for what orators prove to me,
Expecting only today to come along new,
Hurry - and write a poet's words
For a future (greater than musicians arouse and define in me!)
To justify.

Formule voor combinaties
Een reeks woorden, een woordgroep, een zin heeft een bepaalde volgorde. Er zijn
echter meer mogelijkheden. Hoe langer de reeks, des te hoger het aantal
combinatiemogelijkheden. Maar van die mogelijkheden zijn er maar een zeer beperkt
aantal bruikbaar, Het huis: twee mogelijkheden, één bruikbaar. Ik kom morgen: zes
mogelijkheden, drie bruikbaar.
De combinatieregel mag bekend verondersteld worden. Een reeks van n woorden
heeft n! combinatiemogelijkheden. (! is het teken voor ‘faculteit’; 7! betekent 1 × 2
× 3 × 4 × 5 × 6 × 7 = 5040). De reeks vader en zoon gaan naar de stad kan in 5040
combinaties voorkomen. Komen in een reeks een of meer woorden meer dan één
keer voor, dan wordt de keuze uiteraard kleiner. Vader en zoon en moeder en dochter
heeft zeven woorden; 5040 combinaties; en komt drie keer voor; 5040 moet dan
gedeeld worden door 3! (1 × 2 × 3 = 6); er zijn dus slechts 840 mogelijkheden.

De brug
De eerste strofe van Nijhoffs terecht klassiek geworden sonnet over de brug bij
Zaltbommel luidt: Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Negen verschillende
woorden: dat betekent 362.880 verschillende combinatiemogelijkheden. Daarvan
lijken vooralsnog niet meer bruikbaar dan de volgende:
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik ging om de brug te zien naar Bommel.
Naar Bommel ging ik om de brug te zien.
Om de brug te zien ging ik naar Bommel.
Ging ik naar Bommel om de brug te zien?
Ging ik om de brug te zien naar Bommel?

Op deze wijze komt de kleptomaan niet erg ver. Hij moet zich brutaalweg wat
vrijheden permitteren. Zo kan hij naar Bommel om de brug omdraaien in naar de
brug om Bommel en het zestal van hierboven wordt op slag verdubbeld. Met leestekens
schept hij nog meer ruimte; dan is ook om te zien.... de brug bruikbaar. Er ontstaan
dan allerlei zonderlinge maar toch niet op voorhand onaanvaardbaar te noemen
mededelingen als: Ging ik de brug zien? Om Bommel? Te naar! (Het feit dat ik
wegens B. de brug ging zien, is blijkbaar te naar.)
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Het sonnet over de Waalbrug is opgebouwd uit 115 woorden. Het aantal
combinatiemogelijkheden is dus 115 × 114 × 113 enz.... × 2 × 1. Een niet voor te
stellen groot getal bestaande uit 189 cijfers. Zelfs een grote rekenmachine heeft geen
‘plaats’ genoeg om het uitgeschreven resultaat te leveren. Rekenaars met een
dwangneurose mogen zich aan het werk jagen om uit te zoeken hoe lang iemand
bezig is om zoveel streepjes neer te zetten als het getal met 189 cijfers inhoudt;
bijvoorbeeld elke seconde één streepje in een achturige werkdag betekent 28800
streepjes per dag.
In het gedicht worden echter een paar woorden meer dan één keer gebruikt: 3 ×
brug, 4 × de, 3 × daar, 5 × dat, 3 × een, 2 × en, 3 × het, 5 × ik, 4 × mijn, 2 × o, 2 ×
te, 2 × 't, 2 × was, 5 × zij, 2 × zong.
Volgens de formule moet het getal met de 189 cijfers dan gedeeld worden door
82556485632000
maar dat levert nog altijd een getal van 175 cijfers op. En tussen die ontzagwekkende
hoeveelheid zal toch wel ergens een ander gedicht verborgen kunnen zitten; wie
weet...

Honderd vierendertig woorden
Vindt u het gedicht van Nijhoff te goed, te mooi om er dit soort flauwiteiten mee uit
te halen? Neem een ander. Neem bijvoorbeeld het gedicht waarover Michel van der
Plas in O.T. 1969, blz. 6 zei dat het behoorde tot de vier gedichten waarvan elke
Nederlander de beginregel kent: Van Alphens vers: De Pruimeboom.
Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
vooraan op het middelpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daar op ging Papa aan 't schudden,
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen op een galop.

De 134 woorden worden nu alfabetisch gerangschikt:
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- aan, aan, als
- beluisterd, boom
- daar, dat, de, de, die, die
- een, een, een, eens, eieren, en, en
- gaan, galop, gehoorzaam, geladen, groot, ging, ging
- had, hand, hangen, hartedief, heeft, heen, heen, hem, hem, hem, het, het, het,
hier, hoed, hij
- ik, ik, ik, ik, in, is
- jantje, jantje, jantje, jantje, jantje jantje, jantje
- kleine, kom, kom, kreeg, kwam
- lief, liep, loop, lopen
- maar, maar, men, middelpad, mist, mijn, mijn, mijn
- neen, niet, niet, noch, noch, nu, nu
- o, om, ongehoorzaam, op, op, op, op
- papa, plukken, plukken, plukken, pruimen, pruimen, pruimen, pruimen, pruimen
- raapte
- scheen, schielijk, schoon, schudden, stil
- 't, 't, 't, tegen, tuinman
-u
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- vader, vader, vader, vader, vader, verbood, vooraan, voort, vol, vol, vol, vijf
- wezen, wezen, wil, wou
- zag, zal, zei, zei, zes, ziet, zo, zo, zou, zijn, zijn, zijn.
Honderd vierendertig woorden leveren een enorm aantal combinatiemogelijkheden
op: het getal bestaat uit 229 cijfers.
In De Pruimeboom komen vrij veel woorden meer dan één keer voor:
2 × aan, 2 × de, 2 × die, 3 × een, 2 × en, 2 × ging, 2 × heen, 3 × hem, 3 ×
het, 4 × ik, 7 × jantje, 2 × kom, 2 × maar, 3 × mijn, 2 × niet, 2 × noch, 2
× nu, 4 × op, 3 × plukken, 5 × pruimen, 3 × 't, 5 × vader, 3 × vol, 2 ×
wezen, 2 × zei, 2 zo, 3 × zijn.
Het weerzinwekkend hoge getal moet deswege gedeeld worden door een getal van
22 cijfers: het aantal verschillende combinatiemogelijkheden wordt dan uitgedrukt
met een getal dat even weerzinwekkend hoog is, namelijk bestaande uit 207 cijfers.
Een kleptisch gedicht maken van de Pruimeboom? Het is te proberen, maar de
frequentie van jantje en vader en pruimen en plukken is verwoestend voor de
creativiteit. Gaat het niet, dan maar gewoon proza.

Spreiden en schrappen
Het ‘echte’ kleptische gedicht wordt vervaardigd zonder dat de maker het origineel
kent. Hij krijgt, alfabetisch geordend, de woorden gepresenteerd en gaat aan de gang.
In het boek van Bergerson wordt verteld dat het eerste kleptische gedicht aldus werd
geschreven door een zekere J.A. Lindon die moest werken met 478 woorden, waarvan
bijvoorbeeld 40 × the, 6 × a, 15 × of, 7 × me, 8 × you en eenlingen als chimney, crude,
weaves, yellow. Hij was begonnen met 478 kaarten, voor elk woord één, en had ze
in een kastje met beletterde vakken gesorteerd om er telkens een uit te nemen en te
proberen. Het lukte niet. Beter ging het met een alfabetische lijst waarvan hij telkens
een woord gebruikte en dan doorschrapte. De veel voorkomende woorden werden
eerst over de strofen verdeeld. Dan begon het proberen, het schuiven met woorden:
een wanhopige, maar toch ook fascinerende bezigheid.
Het moet weken geduurd hebben, maar er kwam ten slotte een gedicht. Het lijkt
ongelooflijk maar elke regel had het zelfde aantal woorden als het origineel en elk
couplet het zelfde aantal regels.
In beide gedichten was min of meer de zelfde stemming aanwezig; een wat
weemoedige, fatalistisch peinzen over het verleden. De laatste strofe van het origineel
luidde:
For this the gods of fate should be forgiven,
That they are partly wrong, not all things see,
And by failing aspirations reach we heaven
Though it shall take for all eternity.

En die van de herdichting:
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They sit me in the dusk by the window-pane
To feel that all my days are in vain
Without you of all women to own
And love me. Such hunger, all alone.

Zó verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Woorden bepalen de grondtoon van het
gedicht; het aantal bruikbare combinaties van de beschikbare woorden is beperkt.
Er kunnen rekenkundige studies gemaakt worden over de verhoudingen van de
aantallen zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, werkwoordsvormen enz. in een
gedicht en de stilistisch bruikbare combinatiemogelijkheden. Hoe kleiner het aantal
aangeboden woorden en hoe groter de frequentie van een bepaald woord (5 ×
‘pruimen’) des te geringer de keuze, des te kleiner de kans dat er een echt kleptisch
gedicht uit komt.

Rederijkerij
Afgaande op de ervaring van de laatste jaren mag men aannemen dat ook de komende
zomervakantie menige regendag zal opleveren. Ook kruiswoordraadsels en
kryptogrammen worden op den duur vervelend. Waag eens een avontuur met
woordendiefstal. De rederijkerij is de Nederlander vanouds niet vreemd. Bij de
naamdichten, anagrammen, charades, rondelen, dobbelstaarten en
schaakbordgedichten en wat er allemaal nog meer zij, kan het kleptische vers zijn
plaats krijgen.
J. Veering

Eindnoten:
1) Naast de artikelen van N. Scheepmaker, genoemd in O.T. maart 1975, kunnen vermeld worden
de artikelen die Rudy Kousbroek schreef over woord- en letterspelen in de NRC zomer 1971.
Een goed stuk met gave voorbeelden staat ook in het Bulkboek (nr. 31) van drs. P.; het artikel
draagt de palindromische titel Een lege regel? Nee!
2) Onze verontschuldiging voor het onvertaalde Engels in dit nummer. Alles is vertaalbaar, maar
de ‘aardigheid’ is er juist hier dan wel van af.
3) Dr. F. van Rosevelt vestigde mijn aandacht op het onvergetelijke verhaal Ainmosni in The
New Yorker (mei 1969). Het is de geschiedenis van een man die om zijn slapeloosheid te
bestrijden palindromen ligt te bedenken. Hij verzint de onmogelijkste. Hij wordt tenslotte
volslagen psychotisch en spreekt voortaan in zinnen als ‘Good day, Madam, I'm Adam Yaddoog’,
‘A woman, a plan, a canal Panamowa’ en ‘Vegetable was I ere I saw Elba, Tegev.’ Het leven
is ondraaglijk geworden. Librium en hete melk helpen niet meer. Het obsederende Panama
Canal levert de vondst Suez-Zeus op! ‘I stood, perhaps, at the doorway of the greatest palindromic
adventure of all time - one that I almost surely would not survive. No! I whimpered burying
my throbbing head beneath the pillows. No, no! Half smothered in linen and sleeplessness. I
heard my sirens reply. On! they called. On, on!’

Variëteit en variété

Onze Taal. Jaargang 44

Wist u dat er nóg een Groen Boekje was? Een ander dus dan onze taalcatechismus?
Het is een beleidsschets van de christen-democratische partijen, in de wandeling en trouwens ook vóór en na de wandeling - het Groene Boekje genoemd. Leest u
dus in een Groen Boekje en u denkt ‘Wanneer beginnen ze nu eindelijk over de taal’,
dan hebt u het verkeerde te pakken.
Onze taalmakers weten van geen ophouden. Taalmakers schuilen ook in adverterende
ondernemingen en in recla-
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mebureaus. Een pakkend voorbeeld vonden we in een advertentie voor behang, die
ons vertelde wat er allemaal gebeurt als je een nieuw behang neemt: ‘Dan wordt de
wereld om je heen plotseling wakker. Dan voel je dat je leeft. Want alles lijkt nieuw.
Alles verleukt. (...) Het maakt je opnieuw blij van binnen.’
En dat is een klein wonder. Een paar rollen behang en de plotseling ontwaakte
wereld verprettigt, verplezierigt, veraardigt, verbehagelijkt. En dat je opnieuw blij
wordt van binnen, is ook mooi, want als dat alleen van buiten gebeurt kom je ook
niet ver.
Keuren heet tegenwoordig, zoals u weet, testen. Maar afkeuren dan? Doodgewoon:
‘Haarlem testte de voetballer Otto af wegens gebrek aan kwaliteit.’
Iemand heeft onze wenk uit het nummer van januari/februari, waarbij we suggesties
deden voor nieuwe jargonwoorden als inhoudelijk en bestuurlijk, prompt ter harte
genomen. In een muziekrecensie (altijd een mooi stuk literatuur) lazen we: ‘Toch
kan niet ontkend worden dat deze mengeling van delicate zwakheid, elegante muzikale
impotentie en interessante bleekheid van toucher applauselijk overmatig effect
sorteerde.’
Zo zien we, dat je met verkeerde raad altijd succes hebt. Afgezien van dat
applauselijk vraag je je af, óf muziekrecensenten een speciaal woordenboek bij zich
dragen. Anders moeten die prachtige beelden zo maar in ze opwellen, en dat zou
benijdenswaardig zijn. Want kunt u dat in de korte tijd, waarover de journalist
beschikt, bedenken: een mengeling van delicate zwakheid, elegante muzikale
impotentie en interessante bleekheid van toucher, wat dat dan ook moge betekenen?
Ook al in het januari/februarinummer stelden we de vraag, of er in het Nederlands
iets te bedenken valt in de trant van Engelse grapje ‘a preposition is a word you
should not use to end a sentence with’. Dr. A. Schadee in Amersfoort geeft de
volgende mogelijkheden: ‘een zin beëindigen met een voorzetsel ben ik tegen’ en
‘een voorzetsel aan het eind van een zin heb ik geen woord voor’.
We zijn blij met deze respons (u mag ook zeggen dit respons en zelfs deze
weerklank). De redacteur van O.T. heeft zich in een van zijn speelse buien ook aan
deze onorthodoxe stijl gewaagd (juli/augustus '74 blz. 52): ‘Een buitenlands woord
in een Nederlandse tekst zijn we wel gewend aan.’ Daarmee maakte hij de
taaltuinwieder van het vakblad De Journalist furieus. ‘En dat, godbetert, in Onze
Taal!’ riep die uit. Maar volgens Van Dale schrijf je dat: God betert.
Overigens houden het Engelse grapje en deze Nederlandse voorbeelden hetzelfde
trucje in: het voorzetsel wordt achterzetsel. Het enige verschil is, dat in Engeland
iedereen het mag toepassen. We blijven benieuwd naar een tegenhanger van de
Engelse schertszin in een ander taalonderdeel.
Onze massamedia hebben het moeilijk met kandidaatstudenten die in het stelsel van
de numerus fixus ernaast grijpen. Ze noemen die vaak ‘de uitgelotenen’. Kennelijk
naar analogie van ‘uitgestotenen’, maar dezen zijn uitgesloten en genen uitgeloot.
Even denken, massamedia, even vergelijken, en je bent er.
Uit het journaal vernamen we, dat door verdragen tussen de EEG en landen rondom
de Middellandse Zee, waaronder Israël, in het Midden-Oosten een wat ontspannener
sfeer zal kunnen ontstaan. Kan dat zo maar? Een ontspannener sfeer, een ontslotener
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gebied? Ontspannen is iets of iemand als de spanning (geheel) is weggevallen. Bedoelt
men dat niet, en blijft er iets van de spanning over, dan lijkt ‘minder gespannen’ voor
de hand te liggen.
Met die vergrotende en overtreffende trappen valt nog meer te beleven. Zo lazen
we, dat Sacharov wordt beschouwd als de ‘vooraanstaandste’ ijveraar voor de
mensenrechten in de Sovjet-Unie. Welbeschouwd betekent dat, dat hij vóór de andere
vooraanstaanden staat. Wil men die beeldspraak vasthouden, dan zou men eigenlijk
van ‘de voorste ijveraar’ moeten spreken, en dat lijkt ons ook niet alles. Dan nog
liever de meest vooraanstaande.
Er zijn goede boekvertalers, die wel lid zullen zijn van het Genootschap van Vertalers.
Er zijn ook minder goede. Waarschijnlijk ligt het aan de beloning per woord. Een
‘editor’ wordt dan uit het Latijn vertaald als uitgever in plaats van uit het Engels als
(hoofd) redacteur. ‘You are not to blame’ wordt ‘u bent niet te blameren’ en Mainz
(in een vertaling uit het Frans) blijft Mayence. Zo kunnen we ook Mailand voor
Milaan en Leghorn voor Liverno verwachten.
Tot een taalkundig interessant misverstand kan het Engelse ‘fiend’ leiden.
Etymologisch is het natuurlijk hetzelfde als ons ‘vijand’. Maar in het Engels heeft
fiend een bijzondere betekenis gekregen: (de) duivel, demon, monster. En die
betekenis kende de vertaler niet, die iemand over mensen, die een Pekineesje oren
en staart hadden afgesneden, liet zeggen: ‘Begrijpt u dat er dergelijke vijanden zijn?’
Trouwens, in oorspronkelijke Nederlandse boeken valt ook wel het een en ander
op te merken. In een roman uit 1972 lazen we: Hij was blijven zitten in de derde klas
en zat naast mij in de bank; een dikke jongen, groot voor zijn leeftijd en met 'n
uitgesproken dom gezicht, daarom gemijd door de meesten uit de klas.’ En wat verder:
‘Er was sprake van een reiziger van over zee die door het land trok om de schares
daarover te vertellen.’ Twee rare woorden. Maar, parafraserend op het verhaal van
die andere scharen, die op wonderbaarlijke wijze gespijzigd werden, zou men kunnen
zeggen: wat betekenen die twee woorden op vijftigduizend?
Een ochtendblad vertelde over een opgewekte bijeenkomst en besloot aldus: ‘Na
afloop rende iedereen enthousiast door elkaar.’ Dat allen na zo'n prettige bijeenkomst
door elkaar renden, kunnen we ons nog voorstellen. Maar dat iedereen, op z'n eigen
houtje, door elkaar rende, en dat nog wel enthousiast, nee, dat moet een onontwarbare
boel geworden zijn. Ons doet het denken aan het schiften van melk.
Mr. M.C. Godschalk
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Orthopedie
In het januari/februarinummer 1975 stond een beschouwing over orthopedie. Daarop
zijn vele reacties ontvangen. Het is ondoenlijk ze alle op te nemen, ook al omdat ze
uiteraard alle ongeveer hetzelfde betoog bevatten. Hieronder een keuze.
(W. Sterenborg, Tilburg) De behandeling van het neologisme kaak-orthopedie heeft
mij enigszins verrast. Merkwaardigerwijze gaat de schrijver uit van een verwantschap
van pedie met het Latijnse pes/pedis ‘voet’, terwijl hem blijkbaar ontgaat dat die te
vinden is bij het Griekse pais/paidos ‘knaap’.
De als argument gebruikte vage afbakening van de voet is nu meteen verklaard:
het gaat om het ‘skelet’ en de ‘spieren’ (het steun- en bewegingsapparaat). Huizinga
(Handboek voor vreemde woorden) is overduidelijk: ORTHOPAEDIE Van gr. orthos:
recht, en pais: kind, knaap. Lett. de leer der rechte knapen. Kunst om misvormde
ledematen recht te maken of te verbeteren. De in 1954 afgeschafte schrijfwijze ae
zou trouwens niet zo best aansluiten bij de Latijnse e van pedie.
De schrijver zit niet als eerste op een dwaalspoor, overigens evenmin als laatste,
want ook in de 9e druk van het schoolboek ‘Wegwijs in het taalverkeer’, deel I, blz.
98, staat nog steeds bijeen: orthopedist, orthodox, pedicure en pedaal, hetgeen het
misverstand verbreidt.
Interessant is dat de Grieken al een speciaal woord gebruiken voor het begrip ‘met
rechte voeten’, nl. orthopoes. Op hun poes/podos gaat het Latijnse pes/pedis zelfs
terug, maar het is heel wat anders dan pais.
(A.J. Sypkens Smit, Hattem) Indien het woord ‘orthopedie’ nog geschreven werd
zoals in 1923 tijdens het ‘Internationaal orthopaedisch congres’ te Leiden, had de
schrijver het stellig begrepen dat het hier ging om een woord samengesteld uit het
Griekse ‘orthos’ (recht) en ‘pais’ (kind). De voorzitter van het congres vertaalde het
aldus: rechtknapigheid.
In ‘The origin of medical terms’ van Henry Skinner en in ‘The story behind the
word’ door Harry Wain wordt verteld dat de term het eerst gebruikt werd door de
Parijse hoogleraar in de geneeskunde Nicholas Andry (1658-1742). Hij was de
schrijver van ‘L'Orthopedie ou l'art de prevenir et de corriger dans les enfants les
difformites du corps’. In het Frans schreef hij: ‘Ik heb uit deze twee woorden “orthos”
en “pais” het woord orthopaedie samengesteld om in een woord mijn voornemen uit
te drukken om verschillende handelwijzen te leren ten einde misvormingen bij
kinderen te voorkomen en te herstellen’. Hij had daarbij vooral raadgevingen aan
ouders en opvoeders op het oog. Bij hem had het woord dus nog niet zijn huidige
betekenis.
Bruno Valentin vermeldt in ‘Geschichte der Orthopaedie’ dat herhaaldelijk getracht
is een andere naam te vinden om verwarring van orthopaeden met voetspecialisten
te voorkomen. Enkele hiervan luiden: orthopraxy, orthosomatique, orthopaedic
surgery, geen ervan vond ingang. Opmerkelijk is dat de huidige Engelse schrijfwijze
‘Orthopaedic surgery’ is en de Amerikaanse ‘Orthopedic surgery’.
(R. Drion, Scheveningen) De schrijver is waarschijnlijk slachtoffer geworden van
de huidige spellingsnivelleringsdrang, die echter niet steeds consequent wordt
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doorgevoerd zoals in het door hem gewraakte woord ‘kaakorthopedie’. Wil men een
fonologische spelling dan ware ‘ortopedie’ op zijn plaats geweest. Wil men de tot
voor kort gebruikelijke transscriptie van de Griekse klanken dan dient aan
‘orthopaedie’ de voorkeur te worden gegeven; orthopedie echter is geen vlees en
geen vis. Het zal duidelijk zijn dat tegen de combinatie kaak-orthopaedie geen
overwegende bezwaren behoeven te bestaan. Oorspronkelijk werd de orthopaedie
als specialisme in hoofdzaak aan kinderen bedreven (rhachitis, aangeboren
voetafwijkingen). Later hebben de activiteiten van dit specialisme zich ook over
aandoeningen van het skelet bij volwassenen uitgebreid. De naam van het specialisme
bleef echter gehandhaafd.
(H.A.G. van der Pol, 's-Hertogenbosch) Om verschillende redenen, o.a. vanwege de
verwisseling van het Griekse woord met het Latijnse woord en de daardoor ontstane
verwarring van orthopedisten met voetspecialisten, werd steeds weer geprobeerd het
woord orthopedie door een ander te vervangen. Zo heeft men voorgesteld Difformités
du corps humain (Jalade - Lafond 1827), Orthomorphie (Delpech 1828), Orthosomatie
(Bricheteau 1833), Deformities of the human frame (W.J. Little 1853), Maladies
chroniques de l'appareil locomoteur (Bouvier 1858, Kirmisson 1890), Orthopraxy
(Henry Heather Bigg 1862). In de Franse, medische literatuur spreekt men
tegenwoordig meestal van ‘Chirurgie Orthopédique’ (St. Germain 1883), in de
Angelsaksische van ‘Orthopedic Surgery’ (Louis Bauer 1864) en in de Nederlandse
en Duitse van ‘Orthopedie’.
Concluderend mogen we dus zeggen dat de eigenlijke betekenis van het woord
orthopedie het moderne begrip orthopedie totaal niet dekt. Het woord is een eigen
leven gaan leiden en heeft zijn oorspronkelijke betekenis verloochend.
Nu over het woord kaak-orthopedie.
Ontleedt men het woord in zijn oorspronkelijke betekenis, dan krijgt men de onzin
van ‘kaak-recht-kind’. Bovendien als men van kaak-orthopedie spreekt, dan hebben
voet-, rug-, schouder-, bekken-orthopedie enz. evenveel bestaansrecht. Daar komt
tevens bij dat de kaakorthopedie een plaats zou moeten vinden naast de reeds
bestaande chirurgie, kaakchirurgie, plastische chirurgie en orthopedie. Dus al met al
lijkt mij dat er weinig behoefte bestaat aan dit nieuwe woord.
(Mr. Boomstra, Amsterdam) Ik begrijp niet:
1. dat iemand, alvorens zijn pennevrucht naar een voornaam medium als Onze
Taal te sturen, niet de behoefte voelt het geschrevene nog eens aan de bronnen te
toetsen;
2. dat een voornaam medium als Onze Taal de bijdrage kritiekloos heeft aanvaard
en argeloos heeft geplaatst.

Gobbledegook
De Amerikanen hebben naast de bekende ese-woorden als officialese, journalese,
commercialese, pentagonese een paar mooie benamingen voor andere gewichtig lij-
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kende maar in feite lege taal: gobbledegook en bafflegab. Het weekblad Time
publiceerde in 1968 een woordenlijst bafflegab.
A

B

C

0. Integrated

Management

Options

1. Total

Organizational

Flexibility

2. Systematized

Monitored

Capability

3. Parallel

Reciprocal

Mobility

4. Functional

Digital

Programming

5. Responsive

Logistical

Concept

6. Optional

Transitional

Time-Phase

7. Synchronized

Incremental

Projection

8. Compatible

Third-Generation

Hardware

9. Balanced

Policy

Contingency

Indrukmakende kreten als balanced management projection en functional policy
contingency kunnen om tijd en ruimte te besparen ook gedrukt worden als 907 en
499. In het Duitse taalgebied is een tabel in omloop (voor het eerst in Reader's Digest
1969 afgedrukt) die een gelijke strekking heeft.
A

B

C

0. konzentrierte

Führungs-

-struktur

1. integrierte

Organisations-

-flexibilität

2. permanente

Identifikations-

-ebene

3. systematisierte

Drittgenerations-

-tendenz

4. progressive

Koalitions-

-programmierung

5. funktionelle

Fluktuations-

-konzeption

6. orientierte

Uebergangs-

-phase

7. synchrone

Wachstums-

-potenz

8. qualifizierte

Aktions-

-problematik

9. ambivalente

Interpretations-

-kontingenz

Het principe is aan de Duitse taalstructuur aangepast; kolom B en kolom C vormen
samen een samengesteld woord. Wie progressive Wachstumsstruktur nodig heeft,
zegge 470.
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Het tijdschrift Sprachdienst (1974, 5) merkt op dat de lijst alleen maar vrouwelijke
substantieven bevat; het geeft nog twee nuttige aanvullingen: mannelijke woorden
en onzijdige woorden.
A

B

C

0.konnotativer

Kompensations-

-effekt

1. differenzierter

Floating-

-pragmatismus

2. gesellschaftsorientierter Inflations-Funktions-

-sektor

3. intentionaler

-realismus

4. emanzipatorischer

Modifizierungs-

-dirigismus

5. institutioneller

Edukations-

-kontakt

6. legitimer

Polaritäts-

-aspekt

7. restriktiver

Infiltrations-

-konflikt

8. kumulativer

Akzelerations-

-affekt

9. marktorientierter

Individual-

-konsum

0. konstruktives

Expansions-

-postulat

1. destruktives

Artikulations-

-relikt

2. kreatives

Antiautoritäts-

-kontinuum

3. rezessives

Sensibilisierungs-

-surrogat

4. konformes

Distributions-

-produkt

5. illegitimes

Stabilisierungs-

-korrelat

6. steriles

Nostalgie-

-argument

7. progressives

Frustrations-

-programm

8. dialektisches

Konsolidierungs-

-problem

9. nonkonformistisches

Kapazitäts-

-fluidum

Het Nederlands heeft twee lijsten nodig: woorden met de en woorden met het. Het
principe van de samenstelling is ook voor ons van toepassing. Dus de legitieme
compensatiesector (602) en het destructieve capaciteitspostulaat (190).
Zijn deze lijsten er al of moeten ze nog worden gemaakt?

Stukken knippen
uit kranten, weekbladen, boeken, prijscouranten, kruideniersreclameblaadjes (‘onze
heerlijke abri- en frambozenjam’): we kunnen er nooit genoeg van krijgen. Ook uit
O.T. knippen en er met rode viltstift allerhande hatelijke opmerkingen bij zetten. De
woorden zijn er immers om gepakt te worden. □ Zoals de
pensioenverzekeringsbackservicereserve en de comingbackservicereservering (NRC
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11-10-'74) en het bericht over iemand die een van de rechterhanden van de directeur
is (id. 6-9-'74). □ De heer P.v.C. in O.T. nr. 72 heeft het over het meervoud testen.
Hij geeft, schrijft ons een scherpzinnig lezer, de voorkeur aan dit Engelse woord
boven toets of toetsing. ‘Maar waarom de meervoudsvorm testen? Volgens het groene
boekje is dit meervoud gebruikelijk voor (aarden) voorwerp; voor test in de betekenis
van toetsing geldt het meervoud tests.’ □ Wie kan ons helpen bij de opsporing van
het gedicht waarin de volgende fraaie versregel voorkomt? De modder van Uws
naasten mantel kan nimmer zeep zijn voor Uw kleed. □ Ter plekke, een
mode-uitdrukking; in het Zeeuws is plek waar men plaats zou verwachten heel
gewoon. Een Zeeuw hoorde onlangs in het Zeeuws: ‘Ik dacht op mijn stoel te gaan
zitten, maar in plekke daarvan viel ik op de grond.’ □ In een militair
aanmeldingsformulier: ‘Wat is uw lengte, blootsvoets gemeten?’ De man die gemeten
wordt, is blootsvoets (niet blootvoets) en de lengte is gemeten zijnde en niet hebbende.
□ Stofvrij gelijk roestvrij e.d. is vrij van maar in ijsvrij (in geen járen meer
voorgekomen is vrij wegens. □ Kortsluiting, woord van stedebouwkundige denkers
als ze het hebben over (het maken van) een korte verbindingsweg. Een rare zaak en
raar woord. □ Gelezen: Te huur gevraagd aan Reeuwijkse plassen een plashuisje
voor minstens drie personen. □ Warrig, merkt een inzender terecht op, krijgt er
langzamerhand een betekenis bij. Onhandelbaar, ruziezoekend was het - warrig hout
is nog steeds hout vol warren (knoesten, kwasten) - en daar komt verward, chaotisch,
rommelig bij, gelijk de jongste Koenen reeds geregistreerd heeft.
Recuperatibiliteit. Onmogelijk en onuitspreekbaar voor gewone mensen. De vijfde
lettergreep kan gemist worden. De uitgang -biliteit (van het Latijnse -bilitas) komt
direct achter de stam. Dus recuperabiliteit. Net als de andere zestig woorden op
biliteit die Van Dale kent, beginnend met affabiliteit en eindigend met volubiliteit.
□ Stelling (Groningen): ‘Het is noodzakelijk dat personen die regelmatig voor de
radio spreken, met name
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de nieuwslezers van het ANP, worden onderricht in het op de juiste wijze leggen
van de klemtoon in Nederlandse woorden, aangezien hun taalgevoel op dit punt
onvoldoende ontwikkeld blijkt te zijn.’ Lijkt wat spijkeroplaagwaterig. □ Tweede
Groningse stelling: ‘Het schrijfmateriaal van overheidswege verstrekt bij verkiezingen
voor volksvertegenwoordigers dient een politiek neutrale kleur te bezitten.’ □ De
naam cognac is beschermd; een verbastering als kognak (zou beter kojjak of kujjak
kunnen zijn) is toegestaan. □ Woorden als vermogensaanwasdeling (op zich zelve
zeer goed: een deling van een aanwas van een vermogen) moeten als de belasting
toegevoegde waarde wel als afkorting bestaan; de vragers echter die van ons willen
weten of die als vee-a-dee dan wel als vat moet worden uitgesproken, kunnen wij
niet in hun twijfel helpen. □ Wat wordt de terugreis? De terugreis wordt aanvaard.
□ Nijmeegse stelling: ‘Het is een merkwaardige, onfeministische gedachte dat
ongehuwde vrouwen meer prijs zouden stellen op de betiteling mevrouw dan juffrouw.
Een mevrouw is immers iemand die haar eigen naam en vaak zelfs een stuk van haar
eigen identiteit heeft opgegeven. De tendens om ongehuwde vrouwen mevrouw te
noemen dient dan ook met kracht te worden tegengegaan.’ □ Accentverschillen uiterst
bruikbaar als meningsverschil te veel is. □ Nieuw vak in het onderwijs: omgangskunde.
Dit is niet een cursus in beleefdheid, met mes-en-vork eten e.d.
Nog iets van dat rauwe Duits te midden van Nederlands. (O.T. april 1975). De
Staatscourant, 29-4-'75, geeft de tekst van een rede die onze minister-president
uitsprak en daarbij zeide, het hebbende over het onzalige naziregime: ‘Iedere werkloze
werd gedwongen te werk gesteld en vervolgens werden arbeidsplaatsen geschapen
voor de uitvoering van openbare werken, de autobanen, een rücksichtsloze opvoering
van de bewapeningsindustrie enz.’ De z in het woord heeft een vernederlandsend
effect; over ‘-banen’ en ‘opvoering’ hebben vroegere generaties puristen zich
(tevergeefs?) kwaad gemaakt. □ Duidelijk de eis van de psychiatrische patiënten
‘recht op inzage van opnameformulieren en dossiers en op in gewoon Nederlands
geformuleerde oorzaken voor en aanleidingen tot opname.’ □ Hoe een taal groeit,
afstoot en opneemt in een tien, twintig jaar, zie je in een zin als van een Leids raadslid
die erop aandringt dat ‘de gemeente zal trachten meer grip te krijgen op het
functioneren van de Stichting enz.’.
N.a.v. O.T. april over het misbruik van bourgondisch en calvinistisch enige knipsels
uit dagbladlectuur in mei: 1. ‘Lammers straalt het calvinistische gevoel uit tot dit
ambt geroepen te zijn’ (NRC). 2. ‘Ik vrees dat er, zoals vaker gebeurt, meer onder
de calvinistische noemer is gebracht, dan er onder thuishoort’ (NRC). 3. ‘Maar als
er wat gebeurt reageert de publieke opinie uiterst gevoelig. Dat is nu eenmaal onze
calvinistische instelling, zonder dit negatief te bedoelen’ (Vad.). 4. ‘Laten we
ophouden met onze calvinistische klaagzang op de verruwing van de sport in al zijn
facetten’ (Parool). □ Moeilijk doet de Volkskrant bij de bespreking van de
examenopsteltitels. De officiële tekst zegt: ‘Er gaan stemmen op om de filmkeuring
af te schaffen. Ben je het hiermee eens?’ De Volkskrant tekent hierbij aan: ‘Ten
onrechte staat in de opgave in deze zin ook nog het woord om.’ Probeer het maar
eens weg te laten.
Feminologie fris woord, nog in geen woordenboek te vinden; evenwel, virologie
(indien wieweet nodig) is al bezet. □ In dit verband: u moet eens letten op de
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beroepsaanduidingen in advertenties en trachten enig systeem te ontdekken in de
wijze waarop geslachten worden vermeld. Leraar/lerares, leraar(es), psycholo(o)g(e),
docent(e), directeur(trice), adviseur(euse), medewerk(st)er; soms slechts hét
mannenwoord met (mnl./vrl.) of andere formules, als in kunsthistoricus (m/v). Heel,
heel zelden komt eerst de vrouw en dan de man. Geldt ook voor de nadere beschrijving
van de baan: hij/zij, zijn/haar taak. Of diplomatiek: iemand, betrokkene enz. De
kranten van 14-6-'75 boden zo'n zeldzame tekst. Een Amsterdams ziekenhuis vroeg
een mentrix/mentor. Zeer wellicht hier toch liever een -trix gewenst dan een -tor?
De Groningse universiteit meldde op die dag vier vacatures aan. Het Inst. v. Cult.
Antropologie vroeg traditioneel een medewerker(ster): hij/zij zal enz.; het Inst. v.
Geschiedenis koelweg een medewerker: zijn of haar werkzaamheden enz.; het
rekencentrum probleemloos een numericus: hij zal enz.; het Inst. v. Franse taalen
letterkunde hoofs een medewerkster(er), maar zonder nadere aanduiding met
voornaamwoorden. □ Voor geneesheerdirecteur is geen kans op redding.
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[Nummer 7/8]
Begin vijftig midden zeventig
Of in de nederlandstalige provincies van België de jeugdsentimentsrage van terug
naar de jaren vijftig even sterk woedt (of gewoed heeft) als bij ons, valt te betwijfelen.
Er zijn althans geen nederlandstalige radio- en televisieseries van de BRT geweest
die zich zo uitvoerig met de wereld van vijftig hebben bezig gehouden als die van
Hilversum en Bussum. Je hoeft het register van een boek als ‘Ach ja... de jaren vijftig’
(Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974) maar door te bladeren om te zien
wat ons toentertijd bezighield, vrolijk maakte en bedroefde: de elfstedentocht, de
bestedingsbeperking, de eerste televisie, de nozems, het mandement, Atonaal... De
Vlaamse geschiedschrijver van de jaren vijftig zal iets moeten noemen dat in het
noorden voor een aanzienlijk aantal Nederlanders volkomen onbekend is gebleven:
de strijd voor het standaard-Nederlands, het ABN, dat als algemene voertaal boven
de streektalen en stadsdialecten in de nederlandstalige delen van België zijn
onvervangbare taak heeft. Die standaardtaal moest de onzekerheid van de Vlaming,
de Brabander, de Limburger wegnemen en voor hem een communicatiemiddel zijn
dat hem in staat zou stellen zich in álle omstandigheden buiten zijn dialect te uiten
over welk onderwerp dan ook en hem de echte gelijke in taal zou maken van zijn
franstalige landgenoten.
De strijd om de standaardtaal, overigens al in het begin van deze eeuw door
Antwerpse pioniers als Jacob en Verachtert begonnen, is in die jaren vijftig beslist.
‘Beslist’ is een groot woord; natuurlijk zijn er moeilijkheden gebleven, zijn andere
spanningen ontstaan, maar terug naar vóór vijftig is ondenkbaar, onmogelijk. De
standaardtaal is ‘vanzelfsprekend’ geworden als voertaal voor het openbare
taalverkeer.
In ons blad is veelvuldig het werk van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal
besproken. Met haar leden zijn wij (sinds 1953!) in nauwe vriendschap verbonden.
Het is goed dat deze maand eens aandacht geschonken wordt aan een andere
belangrijke beweging die grote verdienste heeft voor het algemene Nederlands in
België. Het zijn de ABN-kernen.
Leerlingen uit de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs waren geestdriftig
geworden voor het gebruik van de standaardtaal. Ze voelden zich te midden van de
ouderen niet thuis, zochten naar eigen middelen, wilden hun eigen omgeving op
school bewerken. Bij het begin van het schooljaar 1950-1951 sloot een tiental
leerlingen uit verschillende nederlandstalige provincies zich aaneen. Een eigen
bescheiden blad werd uitgegeven. Twee jaar later waren de scholieren
universiteitsstudenten geworden: het secretariaat ging van Antwerpen naar Leuven.
Na vijftien jaar, in 1965, verscheen het eigen schooltijdschrift BOUW al in een
oplage van meer dan 15000! De tien kernen van 1950 waren gegroeid tot vijfhonderd.
Nu zijn er drie tijdschriften: BOUW voor de leerlingen van de lagere cyclus, BOUW
VERDER voor de hogere cyclus en BOUWTJE voor de leerlingen van de basisschool.
Naast de uitgave van de bladen verzorgen de ABN-kernen (postbus 69 Leuven)
cursussen vergadertechniek, verbale expressie e.d. en organiseren zij allerlei
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groepsactiviteiten in de scholen. Tezamen een werkelijk uniek taalwerk dat ook grote
sociale en culturele betekenis heeft.
In midden zeventig, bij het eerste grote feest van de kernen, wil Onze Taal hen van
harte gelukwensen. Van de voorzitter der kernen, Joos Florquin, volgt hieronder het
feestartikel dat hij bij het zilveren jubileum schreef.
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‘De A.B.N.-Kernen staan in het zilver, want zij gedenken vandaag blij en ook een
beetje trots dat ze al 25 jaar voor een goede zaak in het strijdperk staan. Bij zo een
heuglijke viering laat men gewoonlijk Thebaanse trompetten schallen, ziet men met
enige verrukking om naar de afgelegde weg en verheerlijkt men in wat verheven
oratorische zinnen al het mooie dat er is geweest. Het is goed dat dit gebeurt, want
er bestaat reden toe: 25 jaar lang zijn uit elke generatie opnieuw jonge mensen
opgestaan om voor een zaak te ijveren waarmee geen geld was te verdienen of een
vet betaald baantje in de wacht te slepen. Die jongelui hebben dat werk vrijwillig op
zich genomen, ook al was er meestal moed toe nodig om in een niet altijd gunstig
reagerend milieu voor het goede recht van deze zaak uit te komen. Het is altijd veel
makkelijker zich met de stroom te laten meedrijven dan te trachten de sleur te
doorbreken en voor het betere te pleiten. Om die 25 jaar edelmoedigheid mogen
vandaag de klokken luiden. Ik breng aan die vele jongens en meisjes graag een
eresaluut, want het is mee aan hun vasthoudende actie te danken dat het Nederlands
in Vlaanderen bij de jongeren ruimer ingang heeft gevonden en ik wil met deze
felicitatie geen afbreuk doen aan wat vele ouderen hebben gepresteerd.
Is die vooruitgang reëel? Wie de toestand heeft gekend 25 jaar geleden zal deze
vraag met een volmondig ja moeten beamen: er wordt in Vlaanderen in alle lagen
van de bevolking meer Nederlands gesproken en het Nederlands is in ons land een
niet meer weg te denken verworvenheid. Toch zijn velen ontgoocheld omdat het
mirakel, waarop zij al sinds de vernederlandsing van ons onderwijs hadden gehoopt,
niet is gebeurd. Zij hadden hun verwachting gesteld op een heilstaat waarin wij en
een half miljoen Vlamingen volmaakt Nederlands zouden hebben gesproken. Dat is
een illusie waar wij af moeten, want zo een ideale toestand bestaat in geen enkel land
ter wereld. Wel is het zo dat het aantal mensen, die een correcte taal spreken, in alle
cultuurlanden gevoelig hoger ligt dan bij ons en het moet ons streven zijn in ons land
minstens tot dezelfde verhoudingen te komen. In een tijd waarin wij over
taalpropagandisten beschikken als radio en televisie hoeven we aan die gunstige
ontwikkeling niet te twijfelen, ook al schijnen deze media al eens wat erg wild de
dialectische toer op te gaan. Wij moeten toch ook hier redelijk blijven en niet elk
liedje dat in het dialect de lucht wordt ingestuurd als etherbevuiling beschouwen.
Over het nut van een verzorgd algemeen Nederlands werd in dit tijdschrift al vaker
uitgeweid en het thema zal nog wel meer een beurt krijgen. Ik wil in dit verband
alleen een anekdote aanhalen die Marnix Gijsen me onlangs heeft verteld. Hij was
op een diner uitgenodigd in Oostende en zat als eregast aan tafel naast de gastvrouw.
Het maal werd opgediend in een zeer smaaken stijlvol interieur, het eten was
voortreffelijk, de gasten waren sympathiek, de vrouw des huizes bijzonder lieftallig,
maar ze sprak alleen Opstends met het gevolg dat de gast niet een tiende begreep
van wat ze vertelde en elke prettige conversatie onmogelijk was. Is dat nu geen gekke
toestand dat een Vlaming uit Brussel honderd kilometer verder in eigen land niet
moeiteloos met een andere Vlaming kan praten? Is daar de algemene taal niet het
vanzelfsprekende middel dat het menselijk contact mogelijk moet maken en
bevorderen en het sociaal verkeer veraangenamen?
Daarom en in het belang van onze mensen zelf moeten wij op het A.B.N.-aambeeld
blijven hameren. Er bestaat nu een wet die het Nederlands als verplichte taal oplegt
in het bedrijfsleven, wat meebrengt dat ook anderstaligen, die in onze
ondernemingswereld een rol spelen, het Nederlands moeten gebruiken. Die harde
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wet heeft tot gevolg dat niet alleen Franssprekenden maar ook Amerikanen b.v. op
dit ogenblik druk bezig zijn zich in het Nederlands te bekwamen. Gaan de Vlamingen
nu zelf bewijzen dat deze anderstaligen daarmee een nutteloze inspanning doen, want
als deze vreemdelingen in Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt of Leuven komen
krijgen ze vaak te doen met mensen, die met het Nederlands dat zij leerden maar in
een duister verband staan.
Ik weet wel dat de toestand veel gunstiger zou kunnen zijn, maar dat is nog geen
reden om bij de pakken te gaan zitten. Het kan ons niet ontmoedigen dat er onder
hen die vurige A.B.N.-voortrekkers zijn geweest, mensen zijn die naar het kamp der
lauwen, der onverschilligen of zelfs der bestrijders zijn overgestapt. Er zijn er die
het doen uit slordigheid, anderen uit gemakzucht, anderen nog omdat ze het interessant
vinden zich tegen een positieve beweging op te stellen. Er zijn er zelfs die op de rug
van de gewone Vlaming en van het Nederlands naar boven zijn gekropen en hun
voldoening over de bereikte status in provincialistisch Frans tot uiting brengen. Het
gebeurt vaker dat mensen die arriveren met enig medelijden neerkijken op wat ze
met enthousiasme hebben beleden en verdedigd in hun jeugd, toen berekeningetjes
allerhande hun nog vreemd waren. Als alle mensen de dure eden, die ze in hun zuivere
tijd hebben gezworen, zouden hebben gehouden, zou het gelaat van ons land heel
anders zijn. Maar met dergelijke vaandelvlucht heeft elke beweging af te rekenen.
Wel constateren wij een verlaksing in sommige scholen waar mensen van wie
men het goede voorbeeld mag verwachten, verstek laten gaan. Wij zijn ervan overtuigd
dat het hier om een voorbijgaande verflauwing gaat, die trouwens vaak voortspruit
uit een verkeerde opvatting van de zaak. Wij denken er niet aan te vragen dat men
van hogerhand met banbliksems zou gaan werken, want dat is een methode waarvan
wij nooit heil hebben verwacht. De sterkte van de A.B.N.-spreker moet erin bestaan
dat hij het vrijwillig doet, omdat hij inziet dat de algemene taal, naast en boven zijn
dialect, een eigen en algemeen menselijk contactmiddel is.
Dat houdt verband met enige discipline en vooral met de meest waardevolle
discipline die er bestaat, namelijk de tucht die men zichzelf vrijwillig en intelligent
oplegt. Om uit het gebruik van deze algemene taal het maximum rendement te halen
moeten wij er nog veel aan schaven, aan vijlen en aan slijpen. Wij moeten met die
taal intenser leren leven, beter leren werken, wij moeten met die taal handiger en
leniger en vlotter leren spelen, vooral spelen. Wij moeten het goede Nederlands zo
spontaan en natuurlijk leren hanteren dat het voor iedereen duidelijk wordt dat onze
taal geen bestoft en vermolmd
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meubel is, geen ouderwets burgerlijk foltermiddel maar een hypermodern en verfijnd
instrument, waarmee wij in deze tijd alleraardigste en doeltreffende dingen kunnen
doen. Pas als wij het correcte Nederlands zonder angstdruppels of complexen zullen
kunnen hanteren, zal het de levenswekkende rol kunnen spelen die het moet vervullen.
In dat verband wil ik ook nog even wijzen op het gevaar der verloedering die de
taal belaagt, niet alleen door het ongeschakeerd binnenhalen van vele uitheemse
bestanddelen, maar ook door het aanwenden van een duister jargon, dat velen
aanwenden om hun mededeling een schijn van geleerdheid te geven of om hun
ledigheid te maskeren. ‘De opties die wij moeten poneren in verband met de
continuïteit van onze species’. Annie M.G. Schmidt heeft dat verschijnsel de
‘doctorandussentaal’ genoemd en wij kunnen ons niet genoeg tegen dit ergerlijk
fenomeen afzetten. Zindelijke en klare taal bevordert ook het heldere denken en
werkt de duidelijke communicatie met de evenmens in de hand.
Er zijn dus redenen genoeg om de propaganda en de actie voor het A.B.N. voort
te zetten en nog intenser te maken. We zullen het doen zonder enig fanatisme, met
een groot respect voor ieders vrijheid, maar met de rustige zekerheid dat we een
goede zaak dienen. Want als we er toe komen via een deugdelijker taal de ene mens
wat nader tot de andere te brengen, dragen we er toch een beetje toe bij om deze
wereld weer iets meer bewoonbaar te maken. Want dan is het niet meer ‘l'enfer, c'est
les autres’ maar wel: die andere mens kan voor mij een klein stukje van de hemel
zijn - en ik voor hem.’

Agentschap en kringen
De Amerikaanse term ‘Agency’ wordt vaak vertaald met ‘Agentschap’. In het Engels
betekent agency hetzelfde als het Nederlandse agentschap: vertegenwoordiging van
handelshuizen, banken enz. In de V.S. heeft het ook de betekenis van een
(overheids-)orgaan dat min of meer zelfstandig een bepaalde taak behartigt.
Voorbeeld: de op het ogenblik weer eens in de schijnwerpers staande CIA: Central
Intelligence Agency. De beste Nederlandse vertaling is waarschijnlijk ‘Dienst’. Onze
Rijks Planologische Dienst, Cultuurtechnische Dienst e.d. zouden in de V.S. Agency
heten. Voor een particulier of semi-overheids-orgaan zijn Instituut of Bureau
bruikbaar, al zijn het dan van afkomst geen Nederlandse woorden. Er is dus keus
genoeg, en het is daarom overbodig en verkeerd de International Energy Agency te
doodverven als Internationaal Energie Agentschap. Voor Nederlandse oren is dat
onbegrijpelijke taal. Of moeten wij maar alles letterlijk overnemen wat uit de V.S.
overwaait? De directeur van het Agentschap noemt blijkens een latere krant zijn
instelling Bureau. Het is een Belg, en daaraan kunnen de Noordnederlandse kranten
dan een voorbeeld nemen.
Aan een tweede geval is tenminste nog enige pret te beleven: de ‘kringen’ die
sprekend en handelend optreden. Oorspronkelijk was een gebruikelijke en alleszins
bruikbare zinswending: In diplomatieke kringen verluidt... In kringen van het
ministerie kan men horen... De verslaggever behoefde geen namen te noemen, kon
zich volledig op de vlakte houden en schreef toch wat hij kwijt wilde zijn. Maar
langzamerhand zijn die (steeds welingelichte) kringen een zelfstandig bestaan gaan
leiden. Het zijn niet meer de ‘zegslieden’ en de ‘waarnemers’ uit bepaalde kringen
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die iets te berde brengen, maar de kringen zelf. Uit een krant: Egyptische kringen in
Kaïro hadden al gezegd... Volgens eerdergenoemde kringen sprak minister. Fahmi...
De kringen voegden er aan toe... De kringen zeiden ook... Krijgen wij straks ook
sprekende en handelende wandelgangen?
W.L. Leclercq, Doorn

Hergebruik
In het decembernummer 1974 van het TNO-orgaan ‘Project’ wordt aandacht
geschonken aan de Nederlandse terminologie op het gebied dat veelal met het woord
‘recycling’ wordt aangeduid. De redactie heeft besloten tot hergebruik, in aansluiting
op voorstellen die thans worden gedaan om tot een Nederlandse terminologie te
komen.
In een rapport dat vorig jaar is uitgebracht voor het instituut TNO voor Verpakking
is een dergelijk voorstel verwerkt. Volgens dit voorstel moet onder hergebruik van
afvalstoffen worden verstaan het aanwenden van afvalstoffen in één of andere (nuttige)
aanwendingsrichting; een verzamelbegrip voor diverse procédés met afval als
grondstof. Onder deze verzamelnaam vallen dan begrippen als recycling,
transformation en recuperation.
Ook hiervoor worden vertalingen voorgesteld:
● recycling wordt recirculeren, gedefinieerd als hergebruiksprocessen van
afvalstoffen, die aansluiten op natuurlijke kringlopen;
● transformation wordt transformatie, het gebruik van afvalstoffen voor de
vervaardiging van andere produkten;
● recuperation wordt recuperatie, het winnen van waardevolle grondstoffen uit
afvalstoffen;
● reuse (letterlijk dus hergebruik) staat in deze gedachtengang voor
levensduurverlenging, het opnieuw gebruiken van artikelen of objecten.
‘De juiste terminologie blijft een moeilijke zaak, het hier weergegeven bekorte
voorstel is dan ook slechts een eerste poging in deze richting. Het geeft in ieder geval
een aanduiding van de facetten die bij hergebruik kunnen worden onderscheiden, en
van de noodzaak snel tot goede afspraken te komen’, aldus de redactie van ‘Project’.

Lubbing
Toen ik, nu al enkele jaren geleden, in de N.R.Ct. las dat een Nederlander benoemd
was tot ridder van de orde ‘der Nederlandse Leeuw’, vervulde zich mijn hart met
een onnoemelijk leed. Ik beklaagde - of bekloeg? - de jonge ridder uit het diepst van
mijn hart en mijn misprijzen voor die mij onbekende lubber was grenzeloos. Ik dankte
de goden dat onze Vlaamse leeuw, die nog steeds - en nu misschien meer dan ooit zijn tanden en zijn klauwen broodnodig heeft, van die
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gemene schanddaad gespaard was gebleven. Mijn vreugde was echter maar van korte
duur, want die geniepige haar-virus heeft onlangs - zij het dan langs Frankrijk om de grenzen van onze Vlaamse gewesten overschreden en bedreigt zowel onze blauwe
als onze rode manhaftige leeuwen. Voorlopig zijn het nog maar onze Vlaamse
goeverneurs.
In de ‘Literaire Gids van België, Nederland en Luxemburg’, uitgegeven in de reeks
‘Bibliothèque des Guides bleus’ door de Librairie Hachette (lees over die Franse
uitgeverij het stichtend artikel in de ‘Canard enchaîné’ van 27-12-1972) kan men op
de ongenummerde bladzijde volgende op blz. XIV lezen, van de hand van de Vlaamse
literair-taalkundige: ‘... uit hierbij zijn erkentelijkheid aan het Algemeen Secretariaat
van Katholiek Onderwijs, aan... en aan K.P., hoofd van het kabinet der Gouverneur
van de provincie...’.
In mijn jeugd leerde men nog de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden en
wisten wij, als kinderen, dat ‘des goeverneurs’ de genitief was van ‘de goeverneur’,
zoals ‘der goevernante’ de genitief was van ‘de goevernante’. De onderwijzers in de
lagere school spraken van ‘Granvelle, raadsheer der goevernante van de Spaanse
Nederlanden’, maar ‘der goeverneur’! En dat uit de pen van een Vlaamse dr. phil.,
foei!
Van een zetfout kan geen sprake zijn. Wat dan? Verregaande onwetendheid?
Onverantwoorde naäperij? Of heel eenvoudig een sluipmoord op de geslachten?
(Taal en Tongval XXV (1973), afl. 3-4, blz. 163.)
Willem Pée

Kronkel
Gelezen in een overigens goed geschreven artikel in het Weekblad voor Privaatrecht,
Notarisambt en Registratie (1974, blz. 794, 2e kolom), betreffende
overdrachtsbelasting op onroerend goed, waar schrijver in debat treedt met mr.
L.G.F.M. van Dooren, die o.m. beweerde dat de Inspecteur in een bepaalde
casus-positie niet de wet heeft toegepast, maar ‘mild’ is opgetreden: ‘Van Dooren
merkt in de slotalinea op dat een wettelijke grondslag ontbreekt voor de Inspecteur
zijn toezegging’.
De Utrechtse hoogleraar Naber merkte reeds meer dan een halve eeuw geleden
op ‘dat de Nederlandsche Taal zich niet als een deerne laat schoffeeren’.
Mr. H.P.J.M. Coebergh, Bodegraven.

Uit het Duits vertaald
Van harte stem ik in met het door Mr. Godschalk in O.T. van november 1974 gedane
voorstel, uit het begrotingsoverschot van de NOS een bedrag te lichten voor de
aanschaf van een goed woordenboek Engels-Nederlands voor hen, die de
onderschriften bij TV-films maken. Maar mag het bedrag dan nog wat groter worden,
zodat ook een Duits-Nederlands woordenboek kan worden aangeschaft? Van de
talloze komische vertaalfouten hieronder twee voorbeelden:
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- in een uitzending uit de serie ‘Tatort’ geeft een politieman in Zürich via
de mobilofooninstallatie in zijn patrouillewagen een beschrijving van de
door hem achtervolgde (Duitse) auto door. In die beschrijving komt de
vermelding van het ‘polizeiliches Kennzeichen’ ofwel het kenteken voor,
vertaald als ‘politieauto nummer (volgt dat van het kenteken)’.
in een uitzending uit de serie ‘der Kommissar’ zegt commissaris Keller,
die een hele nacht heeft moeten doorwerken en zich zoëven heeft
geschoren, ontevreden in de spiegel kijkend: ‘Ik moet nodig eens een
nieuw mesje (“eine neue Klinge”) kopen’. De ondertitel vertelde de
verbaasde kijkers, dat de commissaris zijn spiegelbeeld er aan herinnerde,
dat hij een nieuw belletje (‘eine neue Klingel’) moest kopen.
Wie van de vertaling van dagelijkse woorden als ‘Klinge’ voor scheermesje en
‘polizeiliches Kennzeichen’ voor kenteken een dergelijke waanzin weet te maken,
heeft een woordenboek als boven bedoeld hard nodig.
Mr. O.K. Brahn, Groningen.

Pijp of buis?
In een van onze oudste woordenboeken (Plantijn Antwerpen 1573) staat al:
Pijpe oft buyse: un tuyau.
Buis (WNT 1902):
1. ‘lang, hol, cylindervormig voorwerp bestemd om er vloeistoffen of gassen door
te leiden of ook er in te ewaren; thans veelal wijder dan eene pijp (welk woord
in Zuid-Nederland nagenoeg onbekend is)’.
2. ‘Als benaming van de gangen of vaten in het dierlijk lichaam, waardoor de
vochten, het bloed enz. vloeien; inzonderheid: de aderen. Thans, behalve in
samenstellingen, alleen in dichterlijke taal’.
Pijp (WNT 1931):
1. ‘Holle, ronde buis, inzonderheid bestemd om er vloeistoffen of gassen door te
leiden’.
2. ‘Buisvormig voorwerp, in verschillende toepassingen’.
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De betekenis van buis is nagenoeg gelijk aan die van pijp. Pijp is in andere
woordvelden eveneens aanwezig: o.a. muziek (orgelpijpen), tabak (pijp roken); een
pijp is ook een gang in een konijnehol, een holle cylindervormige plooi in een
halskraag. Pijp komt ook veel meer in uitdrukkingen voor.
Buis komt in modern Nederlands als tweede deel van een samenstelling
(dwangbuis) meer voor dan pijp (ketelpijp). Met buis plm. 180, met pijp plm. 120
samenstellingen.

Taal speciaal
Onder bovenstaande titel in het jongerentijdschrift ‘Uit de Kunst’ (Eindhoven), maart
1975 de onderstaande lijst met schilderachtige woorden. Doorgeven.
schuiver

-

trombonist

volle bak

-

uitverkocht

demo

-

demonstratie band

'n stukkie trekken

-

te hoog gestemde trompet

't wonderding

-

synthesizer

José van zestien

-

jong, knap fan-netje

de mannen

-

bandleden

de vrouwen

-

grouppie's

'n vlaai

-

musicus uit Limburg

platenmaat

-

talent schut

worstevel

-

worstenbroodje

toeter

-

trompet

speld

-

trombone

es-pieper

-

alt-sax

free concert

-

stukje eten na afloop

te deum

-

rustig slot

confiteor

-

ruig en ruw begin

woestijn konijn

-

luisteraar in ‘trance’

't grof geweld

-

drumstel

do-mol

-

'n valse toon

noten drukken

-

iemand die alleen van
bladmuziek speelt

nummertje maken

-

nog 'n stuk spelen

loei-issimo

-

keihard
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plank

-

gitaar

'n sneu

-

glas tonic

boerenkapel

-

te simplistische rock-groep

't een bezig zijn

-

improviseren

Bas-ak

-

bassist

de poenen

-

gage

boe-boe sfeer

-

mooie vrouwen in de zaal

tent

-

discotheek

't hout

-

klarinet, of
trommelstokken

ideetje

-

eigen compositie

open knallen

-

de versterkers opendraaien

de zaak opblazen

-

de versterkers opendraaien

de buurman waarschuwen -

de versterkers opendraaien

maik

-

microfoon

'n rose fris

-

kerstlied

Oude woorden
De heer mr. M.C. Godschalk verrast ons telkens weer met z'n variëteit en variété.
Vooral de opmerkingen in 't november-nummer over de overheid en de
voorkeurspelling hebben me veel genoegen gedaan. Nu heeft hij weer iets leuks
ontdekt. Uit 'n krant citeert hij ‘de gastheer (had) tal van vrienden, maagden en relaties
uitgenodigd’. Welke garantie had hij? voegt de heer Godschalk er schalks aan toe.
Ik heb er het WNT op nageslagen en citeer daaruit het volgende:
‘Man en maag, in de middeleeuwen gewoon, werd later een uitdrukking voor
iedereen, men vindt ook man en maagd, zeker door verbastering.’ Als voorbeeld
staat een zin uit een gedicht van Willem Messchert (1979-1844): Het blonde Saartjen
vraagt
Of iemand nog iets wenscht. Men weigert. Man en maagd Staan op haar wenk
gereed.
Ik heb ook nog gezocht naar de betekenis van het woord ‘vriend’, dat in kombinatie
met ‘maag’ (vrienden en magen) nog wel, hoewel zelden, voorkomt. Helaas loopt
het WNT nog niet verder dan ‘vluwe’, zodat ik hier geen uitsluitsel vond. Gelukkig
vond ik dit wel bij F.A. Stoett, Nederlandse spreekwoorden en gezegden, nl. ‘Beter
een goede buur dan een verre vriend’. Deze gedachte, aldus de schrijver, vindt men
in de Bijbel, Spreuken 27:10, uitgedrukt met de woorden: ‘Beter is gebuur die nabij
is, dan een broeder die verre is’. Met het oog op broeder in de bijbeltekst, zal vriend
hier wel moeten worden opgevat in de oude betekenis van bloedverwant.
De heer Brants betreurt het, dat het woord ‘gebleven’ in de zin van ‘gesneuveld’
is verdwenen. Als dit zo was, zou ik het ook betreuren, maar ik geloof dit niet. Als
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voorbeeld noem ik 'n liedje uit m'n jeugd, dat ook nu nog door de Zangeres zonder
Naam wordt gezongen. De kloosterzuster zegt tot de moeder, die naar haar
gesneuvelde zoon zoekt:
‘Lieve Moeder, wil niet wenen,
Uwen zoon, hij is niet meer.
Hij is in den strijd gebleven,
Hij stierf voor zijn land en eer.’

Mogelijk wijkt de tekst wat af; ik citeer uit 't hoofd. In 'n ander, zeer bekend lied,
heet het:
‘Als de klok van Arnemuiden
't Welkom thuis voor ons gaat luiden,
Is de vreugde soms gemengd met droefenis,
Als 'n schip op zee gebleven is.’

Hier betekent ‘gebleven’ wel niet ‘gesneuveld’, maar de grondgedachte is toch
dezelfde: de bemanning is omgekomen.
‘Slecht’ betekende in de 17e eeuw en daarvoor ‘eenvoudig’, aldus de heer Brants.
Akkoord, maar ook daarna is die betekenis bewaard gebleven in de berijmde psalm
19 vers 4:
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.

Wijlen mijn vrouw, die als kind dit psalmvers moest leren, heeft mij meer dan eens
verteld, dat ze zich er steeds over verwonderde, dat God Zijn wijsheid aan slechten
leerde, die er volgens haar 't allerminst recht op hadden.
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Voor ‘ophemelen’ in de zin van opknappen of schoonmaken verwijs ik naar het
verwante Friese ‘himmelje’. In West-Friesland wordt met ‘knecht’ nog steeds 'n
jongen aangeduid. Een ‘boel’ in de betekenis van minnaar (totaal verouderd) kan
men vergelijken met het Duitse ‘Buhle’. Ik meen ook te weten, dat in België ‘kuisen’
nog altijd schoonmaken betekent.
Nu nog het woordje ‘link’, dat ik alleen ken in de betekenis ‘slim’. Het is m.i.
bargoens; als men wil uitleggen wat 'n linkmiegel is, zegt men ‘dat is 'n linke gozer’.
(Zie Nono, pseudoniem van J.B. Uges, in z'n boek ‘Amsterdammers’). De overgang
naar ‘gevaarlijk’ lijkt me niet zo moeilijk te verklaren. Als iemand van 'n onbekende
't verzoek krijgt 'n pakje met onbekende inhoud ergens heen te brengen, zal hij
misschien denken, dat er hasj in zit of wellicht 'n tijdbom, en uitorepen: ‘Nee hoor,
dat is mij te link!’ d.w.z. net 'n beetje té slim bedacht, maar voor mij te gevaarlijk,
ik trap er niet in.
W.B. Rombouts, Den Haag

Haar
In het blad Commentaar (Centrale voor hogere functionarissen bij Overheid en
Onderwijs) 23-1-1975 komt in een taalrubriek het volgende voor.
Een geheel ander probleem is de zogenaamde haarziekte. Dit is het gebruik
van het bezittelijk voornaamwoord ‘haar’ in plaats van ‘zijn’, zoals bijv.
stond in een brief van de CHA: het bestuur en haar doeleinden... Deze
haarziekte is een kwaal waaraan helaas vele ambtelijke stukken lijden.
Toch is het gebruik van dit bezittelijk voornaamwoord soms heel moeilijk,
zoals bijv. in de opmerking over een mannelijke minister: Zijne Excellentie
is tot haar spijt... Hier is het woord haar volkomen juist toegepast, omdat
het woord (maar niet de man) vrouwelijk is!
Het omgekeerde doet zich voor in de volgende zin: De wijfjesolifant en
zijn jong... Hier is het woord olifant mannelijk en het blijft dit ondanks de
toevoeging van wijfje. In de spreektaal zal men echter met de mannelijkheid
van de vrouwtjesolifant wel geen rekening houden.
Let wel, er staat dat haar ‘volkomen juist’ is, m.a.w. daaraan kan geen twijfel bestaan,
ondanks het feit dat de Excellentie (eveneens zonder enige twijfel) een man is. En
datzelfde zou dan ook moeten gelden voor andere titels als b.v. Majesteit,
Doorluchtigheid, Hoogheid, Heiligheid, die eveneens vaak worden gebruikt zonder
aansluitende vermelding van de betrokken (mannelijke) titularis.
Deze travestie doet mij onwezenlijk aan, ook al is het jaar 1975 dan uitgeroepen
tot het jaar van de vrouw. Ik meen, dat mijn twijfel een voedingsbodem heeft in de
regels die worden gegeven in de leidraad (paragrafen 7 t/m 10) van de Woordenlijst
van de Nederlandse Taal.
Daarin staat (par. 7, onder c), dat bij persoonsnamen (minister, babbelkous,
wipneus, enz.) de voornaamwoordelijke aanduiding afhangt van de sekse, indien
deze uit de samenhang blijkt, en niet alleen van het genus.
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Nu zijn in het algemeen deze woorden in de lijst vermeld met één van de
toevoegingen: ‘m’, ‘v. (m.)’ of ‘o’. Achter het woord ‘excellentie’ staat echter ‘v.’.
Dat zou dus kunnen betekenen, dat de genoemde regel niet op dit woord van
toepassing is. Edoch, in par. 9 lees ik: ‘Daarentegen hebben wij (de samenstellers
van de woordenlijst), bij het toepassen van de regels in de lijst, ons niet steeds
afgevraagd, of een woord soms de vlottende grens tussen abstractum en concretum
overschreed en dus in aanmerking kwam voor het distinctief ‘v. (m)’. En wat verder
in deze paragraaf (wijd gedrukt): ‘dat aan de gebruikers van deze lijst vrijheid wordt
gelaten om in de gevallen waar de opvatting als concretum de enig mogelijke is, het
woord (met het distinctief “v”) als een hij-woord te behandelen’. Deze vrijheid is
opzettelijk gegeven, aldus de samenstellers, om te voorkomen, dat bij het streven
naar eenvoud en gemakkelijke hanteerbaarheid, de feitelijke toestand geweld wordt
aangedaan. Op grond van het voorgaande is mijn gevolgtrekking, dat het zeker niet
in strijd is met de grammatica van onze taal, indien wij schrijven: ‘Zijne Excellentie
is tot zijn spijt....’. Bedenkt men daarbij, dat de travestie van ‘zijn’ tot ‘haar’ een
onwezenlijke weergave is van de feitelijke toestand, dan is het blad Commentaar
besmet met de haarziekte.
De Commentaar-schrijver vervolgt in zijn artikel: ‘Het omgekeerde doet zich voor
in de volgende zin: ‘De wijfjesolifant en zijn jong’. In zijn gedachtengang had er
m.i. moeten staan: ‘Hetzelfde doet zich voor’. Hiertegen heb ik geen verweer, omdat
de regels van het groene boekje (par. 7, onder b) deze uitspraak uitdrukkelijk
bevestigen. Ik vraag mij echter wel af, waarom deze uitzondering wordt gemaakt,
omdat ze niet logisch past in het geheel van de gegeven voorschriften. De
voornaamwoordelijke aanduiding van ‘wijfjesolifant’ is ‘zijn’, maar van ‘olifantswijf’
is ‘haar’; waarom?
Ir. M. Goote, Den Haag
(Red. Zonder twijfel: de sekse geeft de doorslag. Het meisje en haar moeder. De
Excellentie (man) en zijn werk. De regel betreffende de wijfjesolifant is inderdaad
verwarrend en ondoorgrondelijk.)

Ker-stroos
In het jan/febr. nummer van Onze Taal wordt een tipje van de onzichtbare sluier
opgelicht, die de computer bezig is over ons bestaan te werpen en waarvan wij de
aanwezigheid nu en dan op een onplezierige wijze ervaren. B.v. als je je
wegenbelasting voor de tweede keer over dezelfde periode moet betalen, of als een
opgezegd abonnement ijskoud blijft lopen. Maar nu weten we dan enigszins waar
die malle woordafbrekingen in drukproeven of couranten (tegenwoordig bijna
hetzelfde) vandaan komen en het zou wel prettig zijn er iets meer van te vernemen.
Want het is altijd plezierig de oorzaak van een ongemak te kennen, ook al kun je er
dan niets tegen doen.
Dat lijkt me ook wel van belang voor het onderwijs. Zolang de ker-stroos beperkt
blijft tot de drukproef, die daarna rustig in de juiste gedaante kan worden gebracht,
gebeurt er nog geen ongeluk. Maar als deze correctie, vóór het definitieve drukken,
niet of in grote haast plaats vindt, krijgen de lezers en ook de lezertjes allerlei gevallen
onder ogen, die hen weer wat meer doen twijfelen
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aan de autoriteit van groene en andere boekjes, waarin regels worden gegeven voor
het afbreken van woorden. Men heeft zich diepgaand bezig gehouden met de
woordblindheid en daar allerlei verklaringen voor gezocht buiten de eigenlijke taal.
Hier ligt misschien een (nieuwe) oorzaak binnen de zichtbaar gemaakte taal: een
hoofdregel voor het afbreken is immers, dat daarbij rekening wordt gehouden met
de samenstelling van het woord. Zodra nu b.v. oor-zaak afgebroken wordt als oorz-aak
is het woord minder gemakkelijk herkenbaar geworden. En naarmate dit vaker voor
zal komen (en er moet nog steeds sneller gedrukt worden, vraagt u maar aan de
uitgevers), wordt het lezen er niet gemakkelijker op. Het is, in onze milieubewuste
wereld eigenlijk een vorm van taalvervuiling, veroorzaakt door haast en massificatie.
Er zijn in O.T. reeds verschillende frappante voorbeelden gegeven en deze kunnen
dagelijks met nieuwe worden aangevuld. Ik beperk me daarom nu maar tot Be-lgië
en be-ide (tot tweemaal toe in hetzelfde courantenbericht). Bij nadere informatie
werden deze voorbeelden van computer-standpunt volkomen ‘logisch’ genoemd. ‘Er
zijn immers hele reeksen woorden die met be- beginnen en voor de computer is er
dus geen enkel bezwaar om daarachter af te breken’. Wat het laatste voorbeeld betreft,
zou men eraan toe kunnen voegen, dat er ook vele zijn, die op -ide eindigen.
J.E. v.d. Laan, Markelo

Double Dutch
Double Dutch wordt in de Oxford Dictionary omschreven met een enkel woord als
gibberish oftewel brabbeltaal, koeterwaals. Wat ik publiceer onder de schuilnaam
John O'Mill als Double Dutch is inderdaad volkomen wartaal voor Engelsen, ook al
is ieder woord zuiver Engels. Voor Nederlanders wordt het zinvol zodra ze de Engelse
taal behoorlijk onder de knie hebben. Zie hier een voorbeeld:

Pete's Knot
Three arrogant pupils of class B3
attempted to drive the spot with me,
but I had 'em through
I put them for Pete, Pete Snot, you see!

Dit limerickje zal worden opgenomen in mijn tiende en laatste bundeltje
nonsens-rijmelarij dat dit najaar verschijnt onder de titel ‘Popsy Poems’. Wellicht
mijn bekendste versje stond in het eerste bundeltje van 1963 ‘Lyrical Laria’ en luidde
als volgt:
A terrible infant, called Peter
sprinkled his bed with a gheter.
His father got woost,
took hold of a canoost
and gave him a pack on his meter.

Ik maak ze nog steeds, want ik kan het niet helpen dat ik altijd lees wat er staat en
gelijk wat er niet staat. Zie ik bijv. een reclametekst voor Bums Brood dan is dat
voor mij naast brood, al dan niet dwars gebakken door meneer Bum, ook nog ‘kroost
van de vagebond’, omdat ‘a bum’ Engels of Amerikaans is voor een schooier of
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landloper en ‘brood’ goed Engels voor ‘kroost’. Waar een ander alleen Bier en
Broodspot leest zie ik ook nog een lijkbaar (a bier) en een plekje om te broeden (a
brood-spot). Toen jaren geleden een conservenfabriek in Breda met een nieuw drankje
kwam onder de titel Hero Milk, zat ik in mijn maag met die heldenmelk.
Als alle andere t.v.-kijkers vol spanning het voetbalgebeuren volgen op het scherm
zie ik, behalve dat, ook nog reclameteksten die het veld omzomen en voor mij
verkondigen dat de held verdomde patatten drinkt. (Hero Drinks. Dam Chips.) Ik
kan het niet helpen, zoals gezegd, maar lig er niet van wakker.
J. van der Meulen, Breda

CPA
Over de Centrale personeelsadministratie (CPA, waarom niet CP??) is al veel te doen
geweest.
De proefneming is nu begonnen en de afdeling Voorlichting van het Ministerie
van Binnenlandse zaken beijvert zich om redacties van kranten en tijdschriften in te
lichten.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de procedure inzagerecht.
Wilt U er iets van weten?
‘Voor elk record waarvan inzage wordt gevraagd moet een formulier worden
ingevuld en is leges verschuldigd.’ ‘- het aanvraagformulier wordt naar Infonet
gezonden’ ‘diakritische tekens’
‘.... een overzicht van alle rubrieken die in een record kunnen voorkomen
(recordbeschrijving)....’
Inzagerecht wordt terecht als één woord geschreven; waarom dan elders in het
stuk inzage-procedure en gemeente-bestuur?
‘Privacy’ schijnt ook niet vertaalbaar te zijn. En wat een B.A.B.-beroep is, moet
elke journalist maar weten!
Ja, zo maken we een potje van de CPA. Als U hoofdpijn er van krijgt draait U het
maar om!
M. Vader, Leiderdorp

Participatie
Soms krijgt men de meest eigenaardige brieven voorgeschoteld, wat wel blijkt uit
onderstaande zinsnede
Geachte heer X,
Daar u op de laatste bijeenkomst van de Reclame Commissie gedeeltelijk aanwezig
was, leek het mij goed u de herziene tekst van onze krant te doen toekomen.
Het is mij niet bekend, hoe deze constatering bij de aangesprokene is overgekomen.
Vast staat, dat dergelijke uitingen wel op de lachspieren werken.
De afdeling ‘Publicity’ van een reclamebureau zond een brief, waarin onder meer
de volgende zinsneden voorkwamen:
Wij hopen, dat uw participatie voor een belangrijk deel zal bijdragen tot een
stijgende verkoop en naambekendheid.
Tevens hopen wij ook in de toekomst weer op uw zeer gewaardeerde participatie
te mogen rekenen.
Verder werd het woord ‘participatie’ nog vier maal gebruikt, evenals
‘participeerde’.
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Nader commentaar bij deze mengelmoes van Engels, Frans en... Nederlands is
overbodig.
J.M.C. van Dijk
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Tussen de letters
Een deskundige heeft ons verteld, dat de meest vóórkomende taalfout bij het schrijven
is het al of niet aaneenschrijven, als het niet of al gebeuren moet. Ik heb de regels
daarvoor eens bekeken, maar die zijn ook wel erg ingewikkeld.
Nu is de schrijfmachine soms oorzaak van fouten. Ik had er één waarop de spatie
niet licht overging. Je gaat dus aaneenschrijven, zelfs als je het niet bedoelt. En wat
dan gebeuren kan, blijkt uit dit voorbeeld:
‘Ik heb echtgenoten’ kwam er te staan. Alsof ik aan polygamie schuldig was. Maar
het was een bedankbriefje aan een vriend en vriendin bij wie ik een fijn weekend
had doorgebracht. Woordscheiding is tevens scheiding van alle onwettige huwelijken.
N. Warner, Utrecht

Wat doet hij nu eigenlijk?
Gecomprimeerd schrijven is ook een vak. Van Gustave Flaubert is bekend, dat hij
een beschrijving van een situatie of een gebeuren gaf en daarna de tekst telkens
overschreef en inkortte. Zo maakte hij tenslotte van de oorspronkelijke twintig pagina's
een kort stuk van twee.
De kampioenen in dit bedrijf zijn makers van de krantekoppen. Zij zijn zelfs
gebonden aan minimale aantallen letters, gezien het formaat van de koppen.
Zo gaf de binnenlandse politiek ons een merkwaardige puzzel op, toen een minister
enige wonderlijke stappen had gedaan en het de vraag zou zijn, of hij aanblijven kon.
De kop, die dit aankondigde, luidde: DE MINISTER DREIGDE NIET AF TE
TREDEN. Had hij nu wel gedreigd of niet gedreigd? De krant gaf een onoplosbaar
doordenkertje op.
N. Warner, Utrecht

Aaneenschrijven van samengestelde woorden
Het in strijd met de regels niet aaneenschrijven van samenstellingen begint vooral
de laatste tijd de vorm van een epidemie aan te nemen. In officiële ambtelijke stukken,
kranteberichten, briefhoofden, technische rapporten, tijdschriften, levensgrote
(verlichte) reclame- en andere opschriften, televisie-onderschriften enz. wordt
regelmatig tegen de regels gezondigd. Helaas komt dit verschijnsel bijzonder veel
voor in officiële (statutair vastgelegde) namen van maatschappijen, instellingen,
verenigingen enz. (... Orkest Vereniging,... Sport Vereniging, Reken Centrum,...
Luchtvaart Maatschappij,... Studenten Organisatie), ja zelfs in de naam van
instellingen die cursussen in de Nederlandse taal geven, zoals: het Rijks Bestuurs
Studiecentrum, Nederlands Talen Instituut.
Ik moet hierbij een typisch verschijnsel vermelden. Als men de de auteur van een
dergelijk ‘taalvergrijp’ op zijn fout wijst, dan blijkt steeds dat hij de regels van het
aaneenschrijven in het geheel niet kent. Vertelt men hem dan dat onder meer
samenstellingen bestaande uit zelfstandige naamwoorden als regel aaneengeschreven
moeten worden, dan kijkt de man je aan of je iets geheel nieuws vertelt.
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Wie eens speciaal hierop wil letten, hoeft hiervoor niet veel moeite te doen: op
iedere verpakking van een of ander voedingsprodukt of gebruiksvoorwerp, in ieder
opschrift op bussen, vrachtwagens en trams, in iedere etalage in iedere winkel, op
ieder mededelingenbord, men hoeft maar rond te kijken. Het lijkt haast niet meer uit
te roeien.
Mijn conclusie is: Of er moet hierop bij het taalonderwijs met meer nadruk gewezen
worden, of men moet de regels hieromtrent herzien c.q. aanpassen aan het algemeen
(?) gebruik.
C.J.M. van der Weijden, Eindhoven.
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[Nummer 9]
Tiende congres Onze Taal, Circustheater Scheveningen, 1 november
1975
TAAL VAN DEN HAAG
Van Vondel tot Vondeling:
De taal van Overheidsdienaren, Volksvertegenwoordigers en Politici
10.30

Opening door de voorzitter, mr. J.
Klaasesz

10.45-11.25

Mr. H.A.M.T. Kolfschoten: De overheid
spreekt naar zij gebekt is. Enkele
beschouwingen over de invloed van het
optreden der overheid op haar eigen
taalgebruik.

11.25-11.40

Pauze, koffie wordt aangeboden door het
bestuur.

11.45-12.45

Prof. dr. N. Cramer en mr. A. Stempels:
Binnen de perken van het parlement
Gesprek over de taal van de regeerders
en van de volksvertegenwoordigers, met
geluidsbanden als illustratiemateriaal.

12.45-13.45

Koffiemaaltijd

13.45-14.25

Prof. dr. Garmt Stuiveling: DuidelijkeR
taal. Het goed recht van de lezer.

14.30-15.10

Dr. J. Veering: Bang zijn voor woorden.
Over de taal in de politiek: werkelijke en
vermeende gevaren, wapens tegen
taalbedrog.

15.15-15.45

Gedachtenwisseling

15.45

Sluiting door de voorzitter
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Het tiende congres
Het Genootschap Onze Taal zal zaterdag 1 november 1975 in het Circustheater
Scheveningen zijn tiende congres houden.
Het onderwerp van dit tiende congres van Onze Taal is:
TAAL VAN DEN HAAG
Van Vondel tot Vondeling: de taal van overheidsdienaren,
volksvertegenwoordigers en politici.
Of we nu willen of niet: iedereen wordt geregeerd, iedereen heeft met de taal van
overheid en politici te maken. Wetteksten, memories van toelichting, ambtelijke
brieven, beschikkingen, verordeningen, formulieren, aangiftebiljetten,
partij-programma's, redevoeringen, vragen-in-de-Kamer, televisievraaggesprekken......
De Commissie Vondeling, die zich in 1973 en 1974 heeft beziggehouden met de
overheidstaal, heeft een nieuwe discussie op gang gebracht. Een krant schreef naar
aanleiding van de miljoenennota 1974: ‘Heer Vondeling, waar hebben we het over?
- Heer Schaefer, betalen de mensen in de Pijp geen belasting?’ Zijn we in ons oordeel
over de taal der regering lichtvaardig? Hebben we genoeg kennis van zaken?
Het bestuur van Onze Taal is verheugd dat deskundigen het netelige onderwerp in
korte betogen zullen inleiden. Gelegenheid tot gedachtenwisseling wordt natuurlijk
geboden.
Congressen van Onze Taal zijn geen bijeenkomsten van vakspecialisten. Onze Taal
brengt mensen bijeen die belangstelling hebben in taal en taalgebruik. Wij nemen
aan dat ook u tot dezen behoort. Daarom hopen wij op uw aanwezigheid op zaterdag
1 november in Scheveningen.
Het congres is vrij toegankelijk. In de pauze wordt aan de deelnemers gelegenheid
geboden om (in het Circustheater) de koffiemaaltijd te gebruiken; de prijs van deze
maaltijd is f 10,-. Wij verzoeken degenen die van deze gelegenheid gebruik willen
maken, van te voren het bedrag over te maken op de girorekening van de
penningmeester Onze Taal, 181661, te Leiden. Wij zullen hun dan een bewijs van
betaling sturen.

Achteraanzetsels
Volgens Mr. M.C. Godschalk (O.T. 44 (1975), 29) houden het Engelse ‘a preposition
is a word you should not use to end a sentence with’ en het Nederlandse ‘een zin
beëindigen met een voorzetsel ben ik tegen’ ‘hetzelfde trucje in: het voorzetsel wordt
achterzetsel. Het enige verschil is, dat in Engeland iedereen het mag toepassen.’
Over deze formulering heb ik twee opmerkingen. Ten eerste lijkt het me niet zo
goed hier te spreken van ‘achterzetsel’. Dat woord bestaat nl. al; de bekende
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taalkundige dr. P.C. Paardekooper, en anderen met hem, gebruiken het in gevallen
als ‘de tuin in’ (naast ‘in de tuin’). Maar dat is iets anders dan waar het hier om gaat.
‘Hij loopt in de tuin’ betekent dan ook niet hetzelfde als ‘hij loopt de tuin in’, terwijl
‘ik ben tegen dat voorstel’ en ‘dat voorstel ben ik tegen’ wel dezelfde betekenis
hebben. Tegen in het laatste zinnetje en with in het Engelse voorbeeld hierboven
noem ik daarom maar ‘achteraanzetsels’, natuurlijk zonder hiermee een serieus
terminologisch voorstel te doen. Want ik vrees dat Mr. Godschalk dan zou zeggen:
‘Dat voorstel ben ik tegen’, áls hij dat zou zeggen.
Verder is het feit dat ‘a preposition is a word you should not use to end a sentence
with’ wel goed Engels is en ‘een zin beëindigen met een voorzetsel ben ik tegen’
geen goed Nederlands (in ieder geval in de schrijftaal), niet ‘het enige verschil’ tussen
deze twee constructies. In de Engelse zin staat een onbepaalde wijs (to end) met een
daarbij behorend lijdend voorwerp (a sentence); in het Nederlands staat in zo'n geval,
anders dan in het Engels, het lijdend voorwerp voorop (een zin te beëindigen), maar
het voorzetsel kan dan juist niet achteraan staan. ‘Een voorzetsel is een woord dat je
niet moet gebruiken om een zin te beëindigen mee’ is geen Nederlands, ook geen
spreektaal.
Interessanter is overigens de vraag waarom we in het Nederlands zo'n constructie
met achteraangeplaatst voorzetsel, ondanks ons gevoel dat het ‘niet mag’, toch nogal
eens gebruiken. Ik geloof dat het komt door de behoefte een zinsdeel aan het begin
van de zin te plaatsen, om er de nadruk op te leggen, of misschien beter: om het tot
‘topic’ te maken, waarop dan een ‘comment’ volgt. Is dat een zinsdeel zonder
voorzetsel, dan is er geen probleem: naast ‘ik aanvaard dat voorstel niet’ staat ‘dat
voorstel aanvaard ik niet’. Dat voorstel is dan ‘topic’, datgene waarover je praat,
aanvaard ik niet is ‘comment’, datgene wat je erover zegt. Hebben we nu een zinsdeel
met een voorzetsel, dan doen we hetzelfde: ‘ik ben tegen dat voorstel’ wordt dan ‘dat
voorstel ben ik tegen’. Volgens ‘de grammatica’ zouden we wel kunnen zeggen:
‘tegen dat voorstel ben ik’, maar dat klinkt bijzonder vreemd. En dat zal wel komen
omdat ‘dat voorstel’ en niet ‘tegen dat voorstel’ topic is, en ‘ben ik tegen’ en niet
‘ben ik’ comment. ‘Tégen dat voorstel ben ik niet’ (met sterke nadruk op tegen en
niet) klinkt weer wel heel gewoon, maar dan is tégen dat voorstel heel goed op te
vatten als iets waarover je wat wilt zeggen, en ben ik niet als datgene wat je erover
zegt. Een soortgelijke redenering is op te zetten voor een voorbeeld
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als ‘ik vind karnemelk wel lekker’ = ‘karnemelk vind ik wel lekker’ en ‘ik houd wel
van karnemelk’ = ‘karnemelk houd ik wel van’. Het gaat immers weer over een topic
(karnemelk) waarop je een comment geeft (lekker vinden = houden van).
We zouden uit de moeilijkheden zijn als we zouden zeggen ‘dat voorstel, daar ben
ik tegen’ en ‘karnemelk, daar houd ik wel van’, want dan gebruiken we
voornaamwoordelijke bijwoorden (daartegen, daarvan) en die kunnen gesplitst
worden. Natuurlijk hanteren we zulke constructies ook wel, maar dan hakken we de
zin in tweeën. En dat is blijkbaar niet altijd geweest, of dat brengen we niet op, wie
zal het zeggen.
Ten slotte vraagt Mr. Godschalk nog om ‘een tegenhanger van de Engelse
schertszin in een ander taalonderdeel’. Misschien kan het aloude ‘Mens is altijd
mannelijk, behalve als het vrouwelijk is, want dan is het onzijdig’ daarvoor dienen.
Of anders ‘Blijven is zo duratief, dat je het kunt blijven gebruiken’ (uit: J.G. Wilmots,
Voor wie Nederlands wil leren. Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, B-3610
Diepenbeek).
J. de Rooij, Amsterdam

Variëteit en variété
J.A. Meyers, taalpublicist, schreef in zijn ‘Spelen met woorden’: ‘Het Nederlands
van België mag dan hetzelfde Nederlands zijn als dat van ons in Nederland, maar er
zijn toch altijd nog enkele verschillen te constateren en het is niet helemaal duidelijk
hoe die verschillen kunnen verdwijnen, als men dat nodig zou vinden - wat ik niet
doe, maar dat doet niet terzake.’
Dat zei Meyers in 1967. Nu, acht jaar later, zou men kunnen opperen, dat sommige
van die verschillen kunnen verdwijnen door uitwisseling over de grens. Over de
ontwikkeling in de richting noord-zuid kunnen we niet oordelen; in de omgekeerde
richting is een zekere invoer van het Zuidnederlands merkbaar. En die invoer lijkt
te geschieden door middel van de massamedia en hun uitzaaiende werking. Het
opvallendst is dat in de sportjournalistiek; sportjournalisten zoeken voortdurend naar
vernieuwing van hun taalgebruik. Om zich te onderscheiden? Of als tegenwicht tegen
de sleur van hun werk? Hoe het zij, het Zuidnederlands is daarbij een van hun bronnen.
Zo lezen (horen) we: ‘Jansen tekende een doelpunt aan’ (maakte een doelpunt), ‘PSV
behaalde zijn vijfde overwinning op rij’ (vijfde achtereenvolgende overwinning),
‘Groningen leed een afgetekende nederlaag’ (duidelijke), ‘Op een voorzet van Peters
schoot Karels binnen’ (in).
Maar het verschijnsel doet zich niet alleen bij de sportjournalistiek voor. Zie: ‘...
om alsnog te proberen de stakers terug aan hun betrekking te helpen’ (weer), ‘De
aanvaller bracht hem verscheidene slagen met een rubberen hamer toe’ (rubberhamer).
Een Zuidnederlands woordgebruik, waarmee Noordnederlanders die naar de BRT
luisteren wel vertrouwd zijn en dat nogal snel naar het noorden oprukt, is ‘kennen’
voor ondergaan, beleven, meemaken, inhouden enz. ‘Het amateurvoetbalprogramma
kent het komende weekeinde zijn interessantste ontmoetingen in de hoogste
afdelingen’, ‘Ook de Aarde heeft ongeveer vier miljard jaar geleden een heftig
bombardement van brokstukken uit de ruimte gekend’, ‘De Halfvastenoptocht kent
Zeelandse (het dorp in Noord-Brabant - MCG) en niet-Zeelandse deelnemers’.
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Deze invloed valt ook waar te nemen, bij de beklemtoning van bijwoorden, welker
eerste deel ‘hier’ of ‘daar’ is. Voor zover ze geen bijwoorden van plaats zijn, legt de
Noordnederlander de klemtoon op de eerste lettergreep: dáárom, dáárdoor, maar de
Nederlandstalige Belg spreekt van daaróm en daardóór. In de Hilversumse
radioberichten kunnen we de laatste tijd die Zuidnederlandse accentuering meermalen
horen.
Ofschoon Meyers duidelijk over het Zuidnederlands in België sprak, hebben wij
in het midden gelaten waar de (waarschijnlijk toch wel vage) grens voor de herkomst
van het gesignaleerde taalgebruik getrokken moet worden. De ‘rubberen hamer’ b.v.
is in Noord-Brabant niet ongewoon en hetzelfde geldt wellicht voor ‘kennen’. En in
dit verband is het interessant, het onderscheid in taalgebruik in de verschillende delen
van ons land op te merken. In een commentaar op het optreden van de
Baader-Meinhofgroep lazen we in een Noordbrabants dagblad:
‘De wetten werden op een breukdeel na gemaakt door regeringen van de christelijke
democraten. Zij werden door de regerende sociaal-democraten allerminst in de wind
geslagen, ofschoon niet vanuit eenzelfde gesteltenis toegepast. (...) Maar ook de
sociaal-democraten zullen volgens Brandt “niet dralen om uit hun verzuimingen
gevolgen te trekken”. (...) De wanlust, die zij aan de dag leggen om het bestaan van
een terroristische organisatie aan vorige regeringen in de schoenen te schuiven, wekt
de indruk dat zij heimelijk blij zijn met het optreden van deze organisatie.’
Al sla je wetten niet in de wind, het gaat ons hier, zoals gezegd, om verschillen in
taalgebruik. Waarbij we ook nog rekening dienen te houden met het individuele
woordgebruik van schrijver en lezer. En toch... we vinden het een typerend stukje.
Ten aanzien van de weergoden bestaat veel misverstand. Herhaaldelijk vertellen de
kranten ons, dat ze nu maar hopen ‘dat de weergoden geen verstek zullen laten gaan’.
Ze zijn er blijkbaar van overtuigd, dat die goden alleen mooi weer brengen, zodat
het er lelijk uitziet, als ze bericht van verhindering zenden. We moeten hier de
misschien wat teleurstellende mededeling doen, dat de weergoden het ook laten
regenen, sneeuwen, stormen en onweren. Als ze verstek lieten gaan zou er helemaal
geen weer zijn, geen mooi en geen lelijk, en dat klinkt wat surrealistisch.
Een krantebericht over de bestorming door Israëlische soldaten van het Savoy-hotel
in Tel Aviv, dat door terroristen bezet was: ‘In een euforie van geweld, vuur en
explosies rond het belegerde hotel werd een eind gemaakt aan de eerste en grootste
guerilla-actie van dit soort in Israëls grootste stad.’ 't Is maar waar je van houdt. Euforie is een gevoel van welzijn, en als iemand dat
ondervindt temidden van geweld, vuur en explosies, is dat zijn zaak. Maar een
objectief verslag voor de lezers, nee, dat is 't niet. Met een
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drukfout in ‘eufonie’ komen we ook niet verder, want eufonie is welluidendheid en
dat stuit op dezelfde bezwaren.
Voorts kan wiskundig bewezen worden, dat het eerste ding van een soort altijd
het grootste is totdat het volgende zich gepresenteerd heeft, en vaak ook dán nog.
Maar in die exacte zaken zijn journalisten soms weinig exact. En ze kunnen dat ook
niet altijd zijn, maar dan zouden ze zich beter op de vlakte kunnen houden. B.v.
‘Sindsdien heeft Divine Light Mission minstens tienduizenden volgelingen buiten
India weten aan te trekken.’ Dat is dus minstens 20.000, maar het kunnen er ook
40.000 of 60.000 zijn, en ook 300.000, want op tienduizenden (en die waren er
minstens) volgt honderdduizenden. Als het nu zó onbepaald is, lijkt ‘vele’ eerlijker.
En dan dit: ‘Het aantal inschrijvingen voor dit gebeuren loopt dan ook in de honderd.’
Strikt genomen beweegt het zich tussen 101 en 199, want bij 200 wordt het honderden.
Waarschijnlijk is het een wat opgetogen manier van zeggen en bedraagt het werkelijke
aantal 105 of daaromtrent. Maar men kan voldaan zijn als de hele gebeurtenis niet
in hét honderd loopt.
Een Duits-Zwitserse vertrouwde ons toe, dat ze het Nederlands maar een eigenaardige
taal vindt, omdat we verdieping noemen wat een verhoging is.
Tenslotte die Hongaarse modiste, die zich in de hoofdstad gevestigd heeft. ‘Ik kan
niet fietsen,’ vertelde ze een ochtendblad, ‘en dat is toch wel erg praktisch in
Amsterdam.’ Een muggenzifter heeft nagevraagd, of nu het wel of het niet kunnen
fietsen praktisch is in Amsterdam.
Mr. M.C. Godschalk

Koos
‘Onze Taal veronderstelde tegelijkertijd, dat de vernederlandsing van de uitbreiding
van die zondigende Dennis en Edna wel helemaal onmogelijk zou zijn. Die Engelse
uitbreiding is n.l. een palindroom van maar liefst 263 letters, bestaande uit 61 Engelse
voornamen, en dan krijg je een uitgebreid zondigend gezelschap met deelnemers van
beiderlei kunne.
Zo'n uitdaging - ik veronderstelde het al - kan een man als Piet Burger niet op zich
laten zitten. Hij woont niet ten onrechte in een huis, dat hij de naam Margot Pyrc
heeft meegegeven en terwijl het gros van zijn collega's-bouwvakkers in de zon lag,
trok Piet Burger uit Andijk de schrijfmachine naar zich toe en begon met de
compositie van een zin, die de Britten verpletterend zou verslaan.
Een eerste probeersel leverde de weliswaar gewaagde, maar toch niet zo
opzienbarende zin: “De betere temeie met ere te bed”. Zondig genoeg, maar geen
record en bovendien ging het om een reeks voornamen.
“Koos nam Ans ook.”
Dat begint er op te lijken, maar juist dat “ook” begon de virtuoos van Andijk te
prikkelen. Vergreep Koos zich als zovele anderen, aan Ans, of was Ans één der vele
slachtoffers van Koos' tomeloze passie, vroeg hij zich af. Een geringe Uitbreiding
lichtte een tipje van de sluier op: “Koos nam Anne, en nam Ans óók”. Maar daarmee
was het hek van de Dam en het doopceel van Koos werd genadeloos gelicht in het
volgende verhaal:
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“Koos nam Anne, Neel, An, Adéle, Nita, Mia, El, Suze, Dik, Nan, Otto, Let, Ada,
Lena, Vera, Astra, Monne, Mein, Nol, Lex, Abe, Ben, Ina, Jo, Loe, Lode, Rein, Ka,
Rolf, Enna, Nora, Co, Egon, Rainier, Elle, Jur, Fets, Reg, Siro, Janna, Abbe, Xera,
Temme, Alie, Letto, Lanno, Da, Ine, Xenia, Donna, Lotte, Leila, Em, Meta, Rex,
Ebba, Anna, Joris, Ger, Stef, Ru, Jelle, Reini, Arno, Geo, Caro, Nanne, Flora, Knier,
Edo, Leo, Lo, Janine, Beb, Axel, Lonnie, Menno, Mart, Saar, Eva, Nel, Ad, Ate, Lot,
Ton, Ank, Ide, Zus, Lea, Ima, Tine, Leda, Na, Leen, en nam Ans óók.”
Dat zijn zesennegentig voornamen. En als u meent, dat er terwille van het
palindroomeffect verzonnen voornamen, bij zijn, weet dan, dat de componist ze heeft
geput uit de Encyclopedie voor de puzzelaar, deel II, van Strengholt, aangevuld met
enkele andere.
De Britten zijn hiermee verpletterend verslagen.
Piet Burger, onderhoudstimmerman van beroep, puzzelmaker in zijn vrije tijd een combinatie, die je niet zo gauw aantreft. Welke Engelse collega stroopt de
mouwen op ten einde zijn record te verbeteren?’
(Evert Werkman, Amsterdams Logboek, Het Parool 26 juli 1975)
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[Nummer 10]
Nederlands in den vreemde
Wie in ander buitenland dan Vlaanderen Nederlands ziet of hoort gebruiken om de
Nederlandstalige vreemdeling tegemoet te treden, kijkt verrast op. Het is met een
wonderlijk mengsel van deemoed en ijdelheid dat we ons erbij hebben neergelegd
dat men er in het buitenland doorgaans geen rekening mee houdt dat ook wij een
eigen moedertaal hebben: we erkennen nederig dat we niet met 40 miljoen mensen
Nederlands spreken en tegelijk paaien we onszelf met de troostende veronderstelling
dat ze wel weer zullen denken dat wij - Nederlanders - ook derlui vreemde talen met
een uitzonderlijk gemak beheersen.
Blijde verrassingen derhalve als we helemaal onderin Frankrijk in een soort prospectus
van een museum Nederlands op één lijst zien gesteld met Frans, Engels en Italiaans,
althans wat de functie betreft: werven van bezoekers.
Het is het wassenbeeldenmuseum te Lourdes dat ons veeltalig taferelen uit het leven
van Jezus en het leven van Bernadette belooft:
‘Comme si vous y étiez. It is as though you are there. Juist gelijk u er bij staat.’
‘Cinq niveaux comptant plus de cent personnages en cire grandeur nature dans de
somptueuses mises en scène. Five floors of over 100 life-size wax figures in lavish
setting. Meer dan 125 wassen beelden in natuurlijk grotte, verdeeld over vijf
verdiepingen en omringd door een rijk kader. Un veritable festin d'inspiration
religieuse. A veritable feast of religious inspiration. Een werkelijk feestmaal,
godsdienst ingeving.’
We besparen u verder maar het Frans en Engels; het volgende spreekt voor zichzelf:
‘Het is voor u een gelegenheid, om een geestelijk avontuur te leven, die een lange
tijd zal terbij u beste herinneringen blijven. Een onvergelijkelijk ondervinding.’
Dit Nederlands, in keurig drukwerk op goed papier, prikkelt tot glimlachen. Maar
wanneer een buitenlander met een uiterste inspanning deze teksten zou spreken,
pogend een onmiskenbaar vreemd accent te overwinnen, zouden we dan niet vertederd
aanmoedigend knikken? Dit overwegend en aarzelend met ons oordeel ontdekken
we nog een stukje tekst onder een plaatje: ‘Jésus au désert tenté par le Diable’. Zegt
u eens eerlijk: acht u het geheel uitgesloten dat er Nederlanders zijn die deze Franse
zin aldus zouden vertalen: ‘Jezus bij het dessert beproefd door de duivel’? Het
museum verklaart: ‘Jésus in de woestijn peproeft door de Duivel’.
Nederlands in den vreemde strompelt vaak van de taal-, spel- en zetfouten. Als dit
ons ergert, past toch wel de vraag: doen ook wij misschien buitenlandse talen geweld
aan? Maken ook wij ons belachelijk door argeloos gestuntel?
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Tenslotte nog dit: de wat zeldzame ervaring met Nederlands dat op vreemde bodem
is geteeld, roept spontaan een naar het emotionele neigende reactie op. Hoe komt
het toch dat we op een taalfout zo anders reageren dan op bijvoorbeeld een rekenfout?
Al klungelen we thuis met onze moerstaal ook maar wat aan - de buitenlandse drukker
moet onze woorden met gewassen handen zetten! Maar bij een rekenfout van dezelfde
buitenlander? We kijken eerst of zij in ons voordeel is......
Jan Bakker, Leende.
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Verpleegkundige
Het betreft de term verpleegkundige, die enige jaren geleden is ingevoerd ter
vervanging van de oude benaming verpleegster, resp. verpleger. Wat precies de
motieven zijn geweest voor het invoeren van deze term is mij niet bekend - al kan
ik er wel naar gissen -, maar in elk geval bestaan er tegen deze nieuwe naam ernstige
bezwaren, zowel van taalkundige als van andere aard. Mede in verband met het
aangekondigde wetsontwerp op het tuchtrecht voor verplegenden, waarin ook de
bescherming van de beroepsnaam geregeld zal worden, meen ik er goed aan te doen
mijn bezwaren bekend te maken.
Het taalkundige bezwaar is in de eerste plaats dat de term zakelijk onjuist is: een
verpleegkundige is iemand die de verpleegkunde beoefent, en verpleegkunde is de
l e e r van de verpleging. Een verplegende houdt zich niet bezig met verpleegkunde,
maar met verpleging, d.w.z. de verzorging van zieken. De naam verpleegkundige
zou van toepassing kunnen zijn op een praktijkdocent(e), d.w.z. iemand die aan
verplegenden onderwijs geeft in toegepaste verpleging. Het tweede bezwaar is dat
verpleegkundige geen taalkundig geslacht heeft, maar z.g. gemeenslachtig is, d.w.z.
mannelijk of vrouwelijk naar het verband het meebrengt. Dit houdt in dat men, om
het geslacht aan te duiden, altijd de aanduiding ‘mannelijk (m.)’ of ‘vrouwelijk (vr.)’
moet toevoegen; in oproepingsadvertenties kan men dit geregeld constateren.
Tegenover de oude benamingen verpleegster en verpleger is dit een nadeel.
Naast deze taalkundige bezwaren is er een ander, dat m.i. misschien nog zwaarder
moet wegen, nl. dat verpleegkundige volkomen misplaatst is om de betrekking tussen
verplegende en patiënt aan te duiden. Terwijl overal in de sfeer van de verpleging
en de behandeling van zieken, zowel in de gewone praktijk als in de ziekenhuizen,
de tendens bestaat de betrekkingen tussen artsen en verplegenden enerzijds en
patiënten anderzijds te vermenselijken, persoonlijker te maken, gaat een term als
verpleegkundige daar dwars tegenin: hij suggereert de invoeging van nòg een
deskundige, een vakman of -vrouw, een specialist(e) in de talrijke groep van
specialisten waarmee de zieke toch al, vooral in ziekenhuizen, te maken heeft.
Vergelijk eens hoe oneindig veel gepaster de Engelse benaming nurse is. Nurse is
zowel werkwoord als zelfstandig naamwoord en duidt in eerste instantie aan de zorg
van een moeder of min voor haar kind, en vervolgens alles wat behoort in de sfeer
van de liefdevolle verpleging. In de oude naam verpleegster zit dit begrip ook; men
kan b.v. ook spreken van het verplegen van planten. Voorts wijs ik U erop dat
verpleegster in feite een verkorting is van ziekenverpleegster; verpleegkundige kan
men stellig niet zo beschouwen: ziekenverpleegkundige bestaat niet. Ook voor de
vele samenstellingen is het woord volkomen onbruikbaar: Men kan toch in plaats
van het bekende verpleegstersschort, verpleegstersuitzet e.d. bezwaarlijk van een
verpleegkundigenschort of -uitrusting kunnen gaan spreken. In de algemene spreektaal
blijft men dan ook steeds spreken van verpleegster, verpleegstersopleiding enz.
dr. C. Kruyskamp, Leiden.

Variëteit en variété
Mario Pei is een Amerikaans taalgeleerde, naar wij aannemen van Italiaanse afkomst.
Hij heeft heel wat boeken geschreven over algemene taalkunde zowel als over

Onze Taal. Jaargang 44

afzonderlijke talen; waarschijnlijk te veel. Maar het is altijd belangwekkend kennis
te nemen van wat een buitenlander over je eigen taal denkt. Mario Pei stelt ons niet
teleur: in zijn ‘The story of language’ wijdt hij ook wat aandacht aan het Nederlands,
dat hij de naaste verwant van het Engels noemt. Dat schept een sfeer van vertrouwen,
van vertrouwdheid, maar het verhindert niet dat Pei duidelijk laat blijken, Nederlands
niet de ideale taal te vinden. Hij valt met de deur in huis: ‘Dutch is a lanquage replete
with guttural sounds and misleading spellings. The letter g normally indicates a
rasping guttural in Dutch (goed is pronounced “khood”).’ En hoewel een Engelse
kennis van ons zeide uit dat ‘khood’ geen ‘goed’ te kunnen maken (de kh noemde
hij een geaspireerde k en de eind-d staat in het Engels dichter bij de d dan bij de t),
schijnt Pei's verklaring te bevestigen, dat voor vreemdelingen onze schuringsgeluiden
in g en ch het opmerklijkste kenmerk van het Nederlands vormen, al weten we dan
zelf wel, dat er in het zuiden en het oosten wat minder geschuurd wordt dan in het
westen. Een troost is het, dat in geen enkele statistiek is aangetoond, dat Nederlanders
meer aan keelpijn lijden dan andere volken.
De ‘misleading spellings’ van Pei klinken onvriendelijk, maar dat is niet z'n
bedoeling. Want over zijn eigen taal zegt hij in een ander boek, ‘The story of the
English language’: ‘English spelling is the world's most awesome mess (...) The
other languages of the West have in varying degrees coincidences between spoken
sounds and written symbols. But the spelling of English reminds one of the crazy
quilt of ancient, narrow, winding streets in some of the world's major cities, through
which modern automobile traffic must nevertheless in some way circulate.’ In dat
opzicht staat Nederlands dus niet op de eerste plaats en waarschijnlijk ook niet op
de tweede. Want dat het Nederlands boordevol misleidende spellingen is, lijkt
overdreven. Hoe men ook over de spelling van het Nederlands mag denken: ze is
niet overmatig verwarrend en redelijk logisch. Dergelijke uitspraken verklaren waarom
we ons afvroegen, of Pei niet te véél boeken over taal en talen heeft geschreven.
Onze tweeklank ui plaatst ook Pei voor onoplosbare moeilijkheden; die moet wel
haast een uitsluitend Nederlands geluid zijn. Pei zegt, dat het iets gemeen heeft met
de ou uit ‘house’, zoals dat in Virginia wordt uitgesproken (wat we niet kunnen
beoordelen), maar voegt daaraan toe, dat de eui uit het Franse ‘deuil’ dichterbij komt.
U ziet: 't blijft behelpen.
Er is nog één mededeling van deze schrijver die we u niet willen onthouden: in
het Amerikaanse slang is ‘the end’ de absolute superlatief. Nu, dan doen wij het nog
superlatiever met ons ‘dat is het absolute einde’.
Vertalen - we hebben het al eerder betoogd - houdt in: het zo dicht mogelijk
benaderen van de tekst, de sfeer en het taalgebruik van het origineel. Bij de televisie
schijnt men dit niet te weten; of men weet het wel, maar verkracht het origineel
bewust.
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De taal van de ondertiteling bij onze t.v.-films ontwikkelt zich tot een soort
Subnederlands. Want hoewel veel uitdrukkingen alleen maar plat of vulgair genoemd
kunnen worden, toont het gewilde overmatig gebruik daarvan in combinatie met een
nieuw soort slang aan, dat men aanstuurt op de schepping van een taal die wij
Subnederlands wensen te noemen. Kenmerkend daarvoor (maar niet in eenzaamheid)
is de ondertiteling bij ‘All in the family’. Enige voorbeelden: old people - ouwe
lijken, it nearly fell on my head - 't lazerde bijna op m'n harses, now I want to drink
beer - nou wil ik bier zuipen. Nog plattere vertalingen zullen we u besparen. Het
komt erop neer, dat de Amerikaanse tekst, die heus niet voor een ouderwetse
jongedamesschool geschreven is, ongeveer 20 procent van de grofheid van de
vertalingen heeft. Voorbeelden van het nieuwe slang, al of niet met een platte
associatie: wat kijk je pissig; ik had even last van gekte.
Als de vertalers, wier leeftijd wij tussen de 16 en 25 jaar schatten, denken dat ze
met literatuur van deze aard een sociaal doel bereiken, nl. het verstaanbaar maken
van de tekst voor zoveel mogelijk Nederlanders, verrichten ze monnikenwerk. Want
de meerderheid van het Nederlandse volk spreekt fatsoenlijker dan hun teksten, en,
zoals uit de originele tekst valt waar te nemen, de meerderheid van het Amerikaanse
volk ook.
Wel, de taal evolueert immers? Jawel, maar je kunt ook proberen haar te laten
verloederen.
Sommige journalisten achten het niet voldoende, van min of meer spectaculaire
gebeurtenissen verslag te geven in evenredige bewoordingen. Ze doen er een schepje
op. En dat is jammer, want het maakt hun verslag minder geloofwaardig. Na een
bijzonder hevige wolkbreuk boven Rotterdam meldde een dagblad: ‘De schade loopt
in de talloze miljoenen.’ De vraag is: wat is talloos als je het over miljoenen hebt?
Een miljard wordt door de gemeenschap tegenwoordig gemakkelijk uitgegeven, en
daarin zitten nog maar duizend miljoenen, dus zeker geen talloze. Bij honderdduizend
miljoenen willen we wel van talloze spreken, maar dan zijn we al aan de honderd
miljard, en niemand gelooft dat de schade in Rotterdam groter is dan onze hele
rijksbegroting.
En toen mevrouw Mini van der Heijden in haar tuintje in Pijnacker zat te
zonnebaden, liet een oud Duits kanon, dat op 700 meter afstand van dat tuintje
gedemonteerd moest worden, een nog intact zijnde granaat los, die op haar dak terecht
kwam. Dat is me natuurlijk wel even wat. Mevrouw Van der Heijden schrok geweldig
van de vreselijke knal, die we ‘oorverdovend’ plegen te noemen. Maar de krant sprak
van een ‘trommelvliesverscheurende’ knal. En dat was een medisch niet verantwoorde
term, want van hardhorigheid, kenmerk van een trommelvlieskwetsuur en wel te
onderscheiden van de kortstondige ‘oorverdoving’, is ook in het gesprek, dat die
krant kort daarop met haar had, niets gebleken.
Als bij een vechtpartij iemand enige stevige klappen oploopt, wordt hij in deze
stijl al gauw als ‘in elkaar geslagen’ beschreven. Maar we schrokken toch wel toen
we lazen, dat twee Amsterdammers bij een Haagse bar ‘volkomen in elkaar geslagen’
waren. Stelt u zich eens voor: een volkomen in elkaar geslagen mens, dat moet een
vreselijk gezicht zijn. Over hetzelfde geval meldde een ander blad, dat de volkomen
in elkaar geslagenen op een politiebureau aangifte hadden gedaan. De
wachtcommandant moet wel gedacht hebben: wat komt dáár nu binnen!
't Is jammer van de inspiratie, maar te stoere taal schiet het doel voorbij.
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Mr. M.C. Godschalk.

De televisie is volwassen! Nu de kijkers nog
Merkwaardig dat televisie na al die jaren dat het medium nu al bestaat, nog altijd
agressie opwekt en dat het constateren van een fout in de ondertitels altijd gepaard
moet gaan met kinderlijke grapjes over het ontbreken van woordenboeken en
begrotingsoverschotten. Merkwaardig ook dat dan altijd wordt gesproken over ‘talloze
komische vertaalfouten’, terwijl de criticus er toch bijna drie jaar voor terug moet
gaan om één komische te vinden, en dan is het er nog een die in alle kranten van
Nederland gestaan heeft.
Goed, fouten mogen niet gemaakt worden, maar ze kómen voor, zelfs in een
beknopt blad als Onze Taal, dat maar eens in de maand verschijnt. En op de buis
verschijnen elke avond wel zo'n tweeduizend ondertitels, 365 dagen per jaar en in
schrikkeljaren 366. Zelfs al kon alles perfect afgeluisterd worden en was er alle tijd
van de wereld voor de vertaling, dan nog zouden daartussen een aantal minder fraaie
en een gering aantal foute ondertitels zitten. Ook vertalen in ondertitels is mensenwerk,
net als films, boeken, perskopij en gebruiksaanwijzingen vertalen. Mogen de
televisievertalers dan alstublieft op dezelfde clementie rekenen als alle andere vertalers
krijgen? En mag een vertaler in het zeldzame geval dat hij zelfs geen tijd heeft om
een film te bekijken en bij het beluisteren van het geluid ‘Klingel’ denkt te horen
waar ‘Klinge’ wordt gezegd, gespaard worden voor opmerkingen over
‘woordenboeken’ aanschaffen?
Tussen haakjes, mr. Brahn uit Groningen, als u ooit een woordenboek tegenkomt,
waarin ‘polizeiliches Kennzeichen’ staat, laat het dan even weten. Het is namelijk
een typerend voorbeeld van de dingen die niét in woordenboeken staan.
Mr. Godschalk liet in een eerdere bijdrage weten dat hij de Bargoense term ‘kit’
voor politie niet kent. Heeft hij dan nog nooit een van de interviews met Aage M.
en de Haagse gebroeders D. gelezen waarvan de kranten en weekbladen bol hebben
gestaan? Geen beste beurt voor een rechtsgeleerde!
Ook maakt hij af en toe bezwaar tegen vertalingen die volgens hem te grof zouden
zijn. Uiteraard probeert een vertaler binnen de beperkte ruimte die ondertitels hem
laten iets van de sfeer waarin iets gezegd wordt, te laten overkomen en dan in zo
begrijpelijk mogelijke taal, want ondertitels worden niet in de eerste plaats gemaakt
voor academici. Wij proberen voor het breedst mogelijke publiek zo duidelijk mogelijk
te zijn, en dat lukt ons beter dan menige scribent in Onze Taal.
A. Westervaarder, Eindredacteur Filmvertalingen NOS.
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Jij was de vader, dacht ik
Als kleine kinderen in uw omgeving een rollenspelletje (vader-en-moeder b.v.) willen
gaan spelen, moet u eens opletten. Meestal zegt dan de initiatiefnemer of -neemster:
‘Jij was de vader/moeder en jij kwam, etc.’
Merkwaardig is natuurlijk dat imperfectum. Ik heb de aandacht van de redactie
hier al eens op gevestigd. Die meende dat er omstreeks '54 - '55 al eens iets over in
Onze Taal gestaan heeft, met een verklaring als: ‘Het kind heeft zich al zo ingeleefd
dat het al een beschouwing geeft achteraf: jij wàs de boef’.
Maar mij komt deze verklaring weinig bevredigend voor. Nu lees ik echter in
NRC-Hbld van 4 maart een beschouwing van J.L. Heldring, waarvan het slot
misschien nieuw licht op de zaak werpt.
Hij houdt zich bezig met de mode-uitdrukking ik dacht, die men elk ogenblik door
radio- en t.v.-sprekers kan horen bezigen; voor de t.v. met de bijpassende
gelaatsuitdrukking. Kurt Tucholsky zou de uitdrukking stellig tot de
‘Imponierklammern’ gerekend hebben, maar Heldring meende aanvankelijk dat zij
een typisch product is ‘van een katholieke cultuur, van een ideologie die het
onverzoenlijke verzoenen en, als dat niet lukt, verdoezelen wil’.
Hij komt nu van deze mening terug en meent dat we eerder moeten denken aan
een ‘bescheidenheidsimperfectum’. ‘Bescheidenheid of beschroomdheid weerhoudt
de spreker ervan het praesens te gebruiken. Het imperfectum klinkt minder direct,
minder positief en daardoor beleefder. Dit komt voor bij hulpwerkwoorden, en verder
bij zelfstandige werkwoorden die een wil of een wens te kennen geven, of het oordeel
van de spreker vermelden: willen, wensen, denken, menen, vinden.’
Voorbeelden ontleent Heldring aan Het gebruik van het imperfectum en het
perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels door dr. A. Bosker
(Groningen, 1961).
Hier volgen enkele van de door Heldring gegeven voorbeelden:
Dacht je nu werkelijk, dat er zoiets zou gebeuren? Ik dacht, we moesten maar naar
buiten gaan.
Ik geloof dat Heldring gelijk heeft, maar - wonderlijk genoeg - Tucholksky ook.
Immers, is niet de valse bescheidenheid een der walgelijkste maar populairste
pogingen om te imponeren?
Tot mijn spijt heb ik het boek van dr. Bosker hier niet tot mijn beschikking; ik kan
dus op het ogenblik niet nagaan of hij ook voorbeelden geeft ontleend aan het
rollenspel. Mij lijkt het echter vrij aannemelijk dat we ook hier met een
bescheidenheidstroop te maken hebben: in de voorbereidende fase van het spel zijn
nog niet alle kinderen voor deelname aan het spel gewonnen; het gebruik van deze
vriendelijke bescheidenheidtroop is daarvoor blijkbaar een effectief middel.
Voor de lezers van Onze Taal die Heldrings artikel niet gelezen hebben, volgt hier
een samenvatting van het eerste deel, die hen stellig interesseren zal. Daarin discuteert
de schrijver met dr. C.A. Zaalberg, die Heldring betrapt op het gebruik van
versoberend in een voor het Nederlands ongebruikelijke betekenis (een versoberende
conclusie in de betekenis van een ontnuchterende of tot bescheidenheid stemmende
conclusie). Heldring geeft toe dat Eng. sober en to sober down hem bij het schrijven
door het hoofd hebben gespeeld en het Nederlandse sober geweld hebben aangedaan.
Een mooi voorbeeld van een anglicisme en van een ruiterlijke bekentenis.

Onze Taal. Jaargang 44

D. de Vries, Wageningen

Doorlaten
In Onze Taal 44, no. 3, blz. 12/13, houdt O. Bottema een pleidooi voor het woord
‘doorlaatbaar’ in de betekenis van ‘(water) kunnende doorlaten’.
Het komt mij voor dat moeilijk bezwaar kan worden gemaakt tegen het vormen
van nieuwe woorden met de uitgang ‘-baar’, mits men daarbij niet uit het oog verliest
dat ‘-baar’ pleegt te betekenen: ‘-kunnende worden’. Prikkelbaar is men, wanneer
men gemakkelijk geprikkeld kan worden, toelaatbaar is iets wat toegelaten kan
worden en een doorlaatbare dam zou er dus een zijn welke men kan doorlaten (hoe
men zich dat dan ook zou moeten voorstellen).
Daarentegen kunnen woorden op -end wel degelijk ook een potentiële betekenis
hebben. Een kwakende eend is weliswaar alleen dan een kwakende eend wanneer
zij inderdaad bezig is te kwaken, maar een krakende traptrede is een traptrede die
kraakt of kàn kraken en openslaande deuren zijn deuren die kunnen openslaan. Een
staande klok blijft een staande klok wanneer hij op de grond ligt en een Engels
sprekende Chinees doet ook wel eens iets anders dan Engels spreken.
Ik stem dus voor een doorlatende (of desnoods een poreuze) Oosterscheldedam
en hoop met het bovenstaande een onderhoudende bijdrage tot een boeiende discussie
te hebben geleverd.
J.W. van Doesburgh, Bonn

Den Haag
‘Eerst een bede tot mijn geduchte vrienden van de correctie. Dit stuk gaat over De
Haag. Zonder de affreuze naamvals-n, die de echte Hagenaar nooit over zijn lippen
zal krijgen. Jawel, de spelling van namen is heilig. Maar de spraakmakende gemeente
vormt de taal en in dit geval is die gemeente: De Haag.
Verder zal ik geen poging wagen om fonetisch recht te doen aan het Haags in al zijn
verrukkelijke variëteiten. Gesteld, dat ik zou beschrijven hoe in de jaren vijftig de
toenmalige ambtenaar ten departemente van binnenlandse zaken mr. Geertsema bij
Haverkamp, een inmiddels verdwenen broodjeszaak aan de Lange Poten, de aandacht
van bedienend personeel en klandizie op zich placht te vestigen. Gesteld, dat ik dat
zou doen, hoe zou ik dan accent, klankvolume en intonatie moeten weergeven om
de lezer een indruk te geven van zijn in perfect Haags gedeclameerde uitroep: “Ja,
mag ik even een bestelling plaatsen”?
Maar even Haags klonken de woorden, waarmee een bestuurder van lijn 9 of 8,
daar wil ik afwezen, toen hij op
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een lentemiddag voor een verkeerslicht moest wachten en zich duidelijk alleen op
het voorbalkon waande, verzuchtte: “'k Heb zin in een lang wijf met een kort (kogt)
hemd”. Excusez les mots, maar ook dàt is De Haag.’
(A.J. van Dijk in De Haag - ‘je tikt er tegen en het zingt’, NRC 25 juli 1975)

Waken voor.... Of waken tegen....?
Eén van de stellingen van K.J.S. Saurwalt bij zijn proefschrift ‘On the holding power
of ship's anchors’ luidt:
‘Een ondernemer dient ervoor te waken, dat planningsgegevens niet gebruikt
worden voor het verbergen van eigen falen achter dé tekortkomingen van derden.’
In deze formulering wordt terecht ervoor waken gebruikt ter voorbereiding van
de negatieve bijzin. Toch moet de voorkeur gegeven worden aan een korter
formulering, waarin de bijzin niet negatief is:
‘Een ondernemer dient ertegen te waken, dat planningsgegevens gebruikt worden
voor,’ enz.
Blijkbaar is dit niet gebeurd door onbekendheid met de mogelijkheid van een
verbinden van waken met tegen.
Het nieuwe woordenboek van Koenen (27ste druk bewerkt door J.B.
Drewes-Groningen 1974) onderscheidt weliswaar de mogelijkheid van een verbinding
met tegen naast die met voor. Maar door een interpretatie van waken komt deze
onderscheiding nauwelijks tot haar recht:
1. wakker blijven (om voor iemand te zorgen)
2. nauwkeurig toezien, zorg dragen.
Het woordenboek van Van Dale ('s Gravenhage 1970) is in dit opzicht iets
nauwkeuriger:
1. niet slapen, wakker zijn
2. opzettelijk wakker blijven, niet gaan slapen inz. om voor iemand zorg te dragen,
op te passen
3. toezien dat aan de in een bepaalde genoemde zaak geen schade geschiedt, het
oog houden (op over). Er moet voor gewaakt worden... toegezien dat het
genoemde niet gebeurt.

Het preventieve karakter van het waken is door het laatstgenoemde woordenboek
dus beter tot uitdrukking gebracht. De consequentie is dat waken voor iets door
ontkennende bijzinnen gevolgd dient te worden, waken tegen iets door ‘positieve’
bijzinnen.
M. Reisel, Rotterdam

Zowel als
Wie erop let, zal merken, dat ‘zowel... als’ in verbinding met voorzetsels vaak
verkeerd wordt gebruikt.
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‘Marie houdt van zowel Piet als Jan’.
‘In Noord-Ierland vonden de afgelopen dagen weer gewelddadigheden plaats van
zowel protestantse als katholieke zijde’.
‘Hij heeft belangstelling voor zowel klassieke als moderne muziek’.
De dualiteit zit echter niet in Piet en Jan, maar in Marie's liefde die twee elementen
bevat.
De gewelddadigheden kwamen van protestantse èn van katholieke zijde, niet van
een zijde die zowel protestant als katholiek was ('n oecumenische gedachte).
Hij heeft géén belangstelling voor muziek die ‘zowel klassiek als modern’ is
(bestaat die?), maar voor klassieke èn voor moderne muziek.
Vaak ook begint men met ‘voor zowel’ en schrijft (of zegt) dan later ‘als voor’.
Het voorzetsel wordt dan wèl tweemaal gebruikt, maar wisselt van plaats, wat nòg
potsierlijker is dan bij het eerstbedoelde foutieve gebruik (‘Hij heeft belangstelling
voor zowel klassieke als voor moderne muziek’).
Dit is dan een - mislukte - poging om weer in 't gareel te raken na het verkeerde
begin.
Ik geloof, dat het feit, dat men het voorzetsel tweemaal moet gebruiken (nl. zowel
bij ‘zowel’ als bij ‘als’) de meesten het gevoel geeft, dat ze een fout maken.
Wie zegt ‘Marie houdt van zowel Piet als Jan’ spaart een voorzetsel uit. Erg
efficient, maar het blijft fout! Als je ‘zowel... als’ vervangt door ‘niet alleen... maar
ook’, val je helemaal door de mand, wanneer je hardnekkig blijft vasthouden aan de
foutieve constructie: ‘Marie houdt van niet alleen Piet maar ook Jan’. Ook de minst
taalgevoelige zal dan onraad bespeuren!
D. Steur, Mook.

Planning
Het Nederlandse gebruik van het woord ‘planning’ is aanmerkelijk ouder dan mr.
Godschalk meent (O.T. april 1975, p. 19). Ik weet niet van wanneer het dateert, maar
herinner me het gebruik wel van vóór 1939. De U.D.C. uitgave 1943 (Alfabetisch
register) vermeldt het ook onder U.D.C. nr. 658.51. De Encyclopedie
Bedrijfseconomie (deel III, 1971) besteedt 17 kolommen aan het trefwoord ‘planning’.
In al deze gevallen werd (en wordt) planning gebruikt in de betekenissen:
- het systematisch maken van plannen, waarbij onder ‘het plannen’ wordt verstaan:
het in de tijd coördineren van toekomstige activiteiten (Encyclopedie
Bedrijfseconomie);
- de afdeling in een huishouding die zich met het plannen bezighoudt.
Indien nu mr. Godschalk constateert dat ‘planning’ de laatste tijd - wellicht wat
oneigenlijk - ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘het uitstippelen van een beleid
voor de toekomst’ (O.T. april) gaat het niet aan dat hij het gebruik in de veel oudere
betekenis op grond daarvan verwerpt. In de gewraakte zin ‘Alhoewel ... verloopt de
bouw van de fabriek volgens planning’ behoort het woord ‘planning’ nu juist wel
thuis, veel meer dan in zinnen als ‘de regering wil haar planning op het gebied van
de inkomensverdeling binnenkort concretiseren’, waar woorden als ‘beleid’,
‘beleidsprogramma’ of ‘programmeren’ beter op hun plaats zijn.

Onze Taal. Jaargang 44

A.B. Frielink

Onze Taal. Jaargang 44

50

Uitscheiden
Het werkwoord uitscheiden kunnen we gebruiken in de betekenis van ‘ophouden’.
Het verleden deelwoord luidt dan volgens Van Dale: ‘uitgescheden’. Mijn ervaring
is, dat dit deelwoord altijd wordt uitgesproken ‘uitgescheje’, en dat het gebruik ervan
beperkt blijft tot de wat gemeenzamer omgangstaal. Wil je het in het A.B.N. toch
gebruiken, dan raak je in verlegenheid. Dit bleek mij enige tijd geleden bij het
beluisteren van een radio-actualiteitenrubriek. De - zoals tegenwoordig gebruikelijk
- improviserende commentator had zijn keus op het werkwoord uitscheiden laten
vallen, maar werd door zijn zinsbouw gedwongen tot het gebruik van het voltooid
deelwoord. Bijtijds bedacht hij, dat de j-vorm niet comme-il-faut was, en hij zei dus:
‘uitgeschede’. Blijkbaar riep deze vorm weer andere ongeoorloofde zaken bij hem
op, en hij verbeterde zich: ‘uitgescheje’. Daar liet hij het toen maar bij. Netjes klonk
het nog steeds niet. Misschien over een jaar of wat?
W. van der Kraam, Drempt
(Red. De Woordenlijst staat bij uitscheiden (= ophouden) naast uitgescheden ook
uitgescheiden toe. Twijfel is niet ongerechtigd. Het blijft behelpen.)

Haptonomie
‘Wij beogen het verlenen van weloverwogen, alleszins verantwoorde,
doelgerichte en doelmatige zorg en behandeling, binnen een zo breed
mogelijk spectrum van procedures.
Door in overwegend non-directieve benadering de Mens centraal te stellen
binnen onze zorg, willen wij trachten, in kritische opstelling ons niet
uitsluitend te richten op het louter technischrationele en objectiverende
(be-)handelen, doch daadwerkelijke persoongeriche therapie te verstrekken.
In de vernieuwde structurele opzet zal nauwe en intense samenwerking
worden betracht met [......].
Hierdoor zullen - o.m. binnen een nieuwe accommodatie - participatie in
research en ontwikkelingsprojecten als haptonomische communicatie- en
actualisatie-therapievormen; stress-preventie etc. en/of praktische
beoefening van kinesionomisch-therapeutische creatieve spel- en
ontmoetingsvormen; prae- en postnatale bevestiging e.d. tot de
mogelijkheden gaan behoren.’
(Uit een advertentie in een dagblad van 20-4-74, waarin therapeuten werden
gevraagd.)

Hoe kunnen grammaticale fouten ontstaan?
Een onlangs verschenen artikel over vormingsonderwijs voor werkende jongeren
droeg tot titel: ‘Wacht de werkende jeugd betere tijden?’ Een fout, die te vergelijken
is met de bekende vraag: ‘Hangen de Staalmeesters in het Rijksmuseum?’ Geheel
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gelijk staan de twee gevallen niet: het eerste geval is veel duidelijker een fout dan
het tweede. Wij hebben hier kennelijk een soortgelijk vervaagd besef van wàt het
onderwerp is van ‘wachten’ als in het in onze taal ingeburgerde ‘Ik werd opengedaan’.
Als in plaats van ‘werkende jeugd’ werkende jongeren had gestaan, was de fout
waarschijnlijk niet gemaakt; in ‘wachten de werkende jongeren betere tijden?’ is die
vervaging, ofschoon onbewust misschien aanwezig, niet aantoonbaar. En stond betere
tijden in't enkelvoud (‘Wacht de werkende jongeren een betere toekomst?’), dan zou
waarschijnlijk niemand de fout maken. Wil men de werkende jeugd als onderwerp
beschouwen, dan zou de titel moeten luiden: ‘Kan de werkende jeugd een betere
toekomst verwachten?’
Ook de vragende vorm van de zin zal hier wel een rol spelen. De bevestigende
vorm zou waarschijnlijk vanzelf goed gaan; ‘Betere tijden wachten de werkende
jongeren’, of, nog beter in 't gehoor liggend: ‘Betere tijden wachten de werkende
jeugd’. Goed schrijven berust nu eenmaal gedeeltelijk op gehoor, gedeeltelijk op
denken.
L.B. Buisman de Savornin Lohman, Amersfoort

Twee woorden
Het is mij de laatste jaren op gevallen, dat het in dag bladen (de goede uit gezonderd)
en ook in week bladen hoe langer hoe meer de gewoonte wordt van één woord twee
woorden te maken.
Ik behoor tot die genen, die hier aan aan stoot nemen. Mogelijk vindt deze schrijf
wijze zijn oor zaak in de toe name van de auto matisering waar veel met computer
jargon wordt gestoeid. De Engels man heeft hier minder moeite mee, gezien het feit,
dat de Engelse taal kunde op dit gebied ook niet vol maakt is.
Niet tegen staande de Mammoet wet enorme financiële offers vraagt komt het mij
voor, dat het onder wijs in onze geliefde taal des al niet te min kwalijke gevolgen
heeft. Het is niet on denkbaar, dat een bij scholings cursus voor journalisten in de
toe komst een on af wendbare nood zaak wordt, anders wordt aan onze levende taal
de dood steek toegebracht.
Of schoon het hier aan de kaak gestelde mis bruik van onze moeder taal hand over
hand toe neemt, hoop ik toch, dat er voort durend meer stemmen op gaan van die
genen, die even eens deze achter stand in de zorg vuldigheid bij het gebruik van onze
moeder taal hebben op gemerkt.
Ik ben al zo ver gekomen, dat ik mijn zoon geen zak geld geef, als hij in een over
moedige bui in zijn op stel de splijt methode heeft toe gepast, of voor geeft het gebruik
van het koppel teken niet te kennen, evenals het voor geschreven gebruik van een
deel teken bij af kortingen. Ik zeg hem dan rond uit: ‘Je bent een zak geld niet waard.’
Reeds lang heb ik het voor nemen gekoesterd U te ver zoeken Uw deel name te,
betuigen met de te verwachten uit vaart van onze taal en in onze taal een krachtige
op roep te laten horen de over duidelijke terug gang in het juiste gebruik hier van zo
mogelijk tot stil stand te brengen.
W.S.A. Elshout, Den Haag.
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Tiende congres Onze Taal, Circustheater Scheveningen, 1 november
1975
Taal van Den Haag
Van Vondel tot Vondeling: De taal van Overheidsdienaren,
Volksvertegenwoordigers en Politici
10.30

Opening door de voorzitter, mr. J.
Klaasesz

10.45-11.25

Mr. H.A.M.T. Kolfschoten: De overheid
spreekt naar zij gebekt is. Enkele
beschouwingen over de invloed van het
optreden der overheid op haar eigen
taalgebruik.

11.25-11.40

Pauze, koffie wordt aangeboden door het
bestuur.

11.45-12.45

Prof. dr. N. Cramer en mr. A. Stempels:
Binnen de perken van het parlement
Gesprek over de taal van de regeerders
en van de volksvertegenwoordigers, met
geluidsbanden als illustratiemateriaal.

12.45-13.45

Koffiemaaltijd

13.45-14.25

Prof. dr. Garmt Stuiveling: DuidelijkeR
taal. Het goed recht van de lezer.

14.30-15.10

Dr. J. Veering: Bang zijn voor woorden.
Over de taal in de politiek: werkelijke en
vermeende gevaren, wapens tegen
taaibedrog.

15.15-15.45

Gedachtenwisseling

15.45

Sluiting door de voorzitter

Het congres is vrij toegankelijk.
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Amsterdams
Ik heb als geboren en getogen Amsterdammer de publicaties in Onze Taal april 1975
over het Amsterdams (een tààl natuurlijk, geen dialect) met belangstelling gevolgd.
Aangezien de praktijk er is om de theorie te ondersteunen hierbij een paar kleine
voorbeelden hoe illustratief dat Amsterdams is en wat voor misverstanden er met
die taal kunnen ontstaan.
In Amsterdam-West achter de Spaarndammerdijk speelde een der fijnste en meest
sportieve clubs, die ik ooit heb leren kennen: D.W.S. Dat betekende Door Wilskracht
Sterk. Ze hadden ook een visclub, die natuurlijk dezelfde letters moest hebben. Dat
kón, want die moest dan heten De Woeste Stekel. Goed. Met de A.F.C.- veteranen
speelde ik een wedstrijd tegen de D.W.S.- veteranen en het zat ons schandalig mee.
Alles lukte en onze gastheren lukte niets. Rust 3 - o voor ons. Vlak na de rust een
schot van niets, maar dat dendert óók in het doel - stand: 4 - o. En toen zei één van
de backs tegen zijn keeper: ‘Sèt nou je neus maar af, want de brùloft is afgelaupe.’
Op een prachtige zomerochtend liep ik langs de Keizersgracht voor een ‘belangrijke
vergadering’. Ik had een echt mooi zomerpak aan. Mijn vrouw had mij een beetje
opgepoetst - ik ben nonchalant - en gezegd: ‘En kom nou niet thuis met koffievlekken
en sigarettenas op dat pak.’ Aan de Keizersgracht lag een binnenschip te laden uit
een pakhuis, dat door een lange ‘slang’ lading aan boord stuwde. Op een gegeven
moment knapt die slang en ik krijg een portie rommel over mijn linker arm - van dat
móóie pak. De arbeider, die daar de zaak regelde, neemt zijn ‘sjekkie’ uit zijn mond
en zegt: ‘Jao, meister, in de Bilt noeme ze dat plaotselijke bûje.’
Ik stond ‘aan steen’ op de zetterij en was verantwoordelijk voor de opmaak van
enige pagina's. Tegenover mij twee typografen - er zijn geen bétere dan de Hollandse
- die ‘het lood’ zouden krijgen en dan overleg zouden plegen. Maar het duurde even
en Jan zegt tegen Piet: ‘Seg, je gaat tóch met die weduwe trouwen, hè?’ - - ‘Jawel
en wat sou dat?’ - ‘Nou, ik heb 'r gezien en ik vind er geen pest an.’ - ‘Ze heeft huize.’
- Nu bleef het toch even stil. Jan dacht even diep na en zei: ‘Verrek, dat wist ik niet
- wát foor huise?’ - ‘Nou,’, zei de bruidegom, ‘da's nogal wiedes, wérkhuise.’
Het aardige is naar mijn idee, dat er dan vooral niet gelachen wordt. Dat moet je
niet doen, want dat zou misschien beledigend zijn. Want Amsterdams is niet alleen
een taal, maar ook een mentaliteit.
Nu kan het ook wel eens moeilijk zijn en daarvan dit staaltje. Járen geleden kregen
mijn collega Kick Geudeker en ik een gewéldig idee: Alle kranten stonden vol van
de grote clubs, van Ajax, Blauw Wit, D.W.S. en zo, maar wie denkt nu eens aan de
kleine clubs, die daar ergens in de Vierde Klas spelen of in de plaatselijke Afdeling?
Een gewéldig idee - financieel weinig succes gehad, integendeel, maar het idée was
goed, dat houd ik nóg vol. En zo was ik op een zondagmiddag bij een wedstrijd
geweest van de 2e Klasse Afdeling Amsterdam en ik had een boeiende reportage
gemaakt. In dat verslag stond: ‘De spil van de thuisclub kan het bij goede training
ver brengen. Het spijt ons, dat hij - toen zijn club ging verliezen - “bad loser” was.’
Een paar dagen later werd ik opgebeld door de secretaris van de voetbalbond:
‘Zeg, er is een klacht tegen je uitgebracht. Van die club, waar jij zondag was. Weet
je, wat die schrijft? Moet je even horen: ‘Bij onze wedstrijd was verslaggever
Wijnand. Wij hebben dat sportblad gelezen. Wij zijn goede sportmensen en kunnen
tegen ons verlies. Maar wij laten onze spil niet uitmaken voor bed-wateraar. Dit
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némen wij en daarom dit protest.’ Fijn, als u de Amsterdamse taal ook fonetisch kent,
want dan begrijpt u zonder meer dat ‘bad loser’ dus begrepen was als ‘bedwateraar.’
Nu ziet u maar weer ens, wat er met talen kan gebeuren. - ‘Maar wat moet ik nou
dóen?’ zei de secretaris van de voetbalbond. ‘We kunnen jou levenslang schorsen
of aan die club zo'n boekje van twee kwartjes sturen: Engels in zes weken. Maar ik
vind het allebei niet zo best.’ - Goed, we kwamen tot een oplossing: de zetterij had
het gedaan. De bond had opgevraagd, wat ik had geschreven en daar was niets op
aan te merken maar de zetterij had een fout gemaakt. Hoogachtend...
Tja, Amsterdams is een taal, maar je kan er wel wat mee beleven.
J.H. Wijnand, Den Haag
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[Nummer 11]
Woordfrequenties:
Anatomie van onze woordenschat
1. Ter inleiding
De liefde tot het Nederlands is, naar ik aanneem, voor de regelmatige lezer van Onze
Taal een soort vanzelfsprekend bezit, of liever nog: een raskenmerk. De vele bijdragen
en reacties van lezers leveren daarvoor keer op keer het bewijs.
Nu is het object van deze liefde ook eindeloos in zijn gebruiksaspecten, voortdurend
wisselend van uiterlijk, steeds bewegend en levend en zich op duizenden manieren
dagelijks vertonend. De taal lijkt op de zee: nooit vervelend en steeds inspirerend
door haar totaalbeeld, gevormd uit ontelbare afzonderlijke golven. Maar de taal is
méér dan de zee, omdat de taal niet slechts het object van onze waarneming en liefde
is, maar tegelijkertijd het middel waardoor wij subject zijn, ons menszijn beleven.
Alleen in taal, door het gebruik van woorden kunnen we zeggen dat de taal het
belangwekkend voorwerp van onze liefde is. En dat is dan weer een taaluiting die
we kunnen bestuderen en ontleden, en zo voortgaande krijgen we door de eindeloze
hoeveelheid deelstudies een langzamerhand completer wordend totaalbeeld van onze
taal ‘Het Nederlands’. Het zijn alle rimpelingen, golfjes en schuimkoppen samen die
het eeuwigbewegende beeld van de zee vormen.
Welnu, wie waarnemingen doet; ook als dat aan het voorwerp van zijn liefde is
om het beter te leren kennen en zodoende zijn liefde te verdiepen, heeft instrumenten
nodig. Voor degenen die zich op onze taal richten om deze beter te leren kennen,
waarderen en gebruiken is er nu een geweldig en onmisbaar instrument verschenen.
Ik bedoel het boek Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands, onder
de redactie van P.C. Uit den Boogaart verschenen bij de uitgeverij Oosthoek,
Scheltema en Holkema, Utrecht 1975. Het is een kloek en fraai uitgegeven boek
geworden van 471 pagina's, waarvan de prijs f 75,- is. Dit bedrag moet voor vele
groepen taalgebruikers (wèlke hoop ik dadelijk aan te geven) bij goed gebruik een
uiterst rendabele investering vormen, die vele jaren een hoog rendement zal opleveren.
Ofschoon in het blad ‘Onze Taal’ zelden of nooit boeken besproken worden, is het
verschijnen van dit boek voor onze taal een dermate belangrijke gebeurtenis, dat er
alle aanleiding bestaat er aandacht aan te besteden.
Het werk is gelanceerd tijdens een persbijeenkomst op 6 november 1975 aan de
Technische Hogeschool Eindhoven. Deze voor een taalkundige gebeurtenis op het
eerste gezicht misschien wat vreemde plaats heeft echter alles te maken met de
achtergrond van het boek: de TH Eindhoven vormt er de broedplaats en bakermat
van.
Daarmee zijn we dan bij voorgeschiedenis en ontstaan van het boek gekomen,
waarover wel enkele dingen gezegd moeten worden.
In 1968 is, na enkele voorgaande verkenningen vanuit de TH Eindhoven, de
inter-universitaire werkgroep Frequentieonderzoek van het Nederlands opgericht.
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Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Nijmegen waren in volgorde van belangrijkheid
de toeleverende plaatsen van deelnemers en ideeën. In 1969 kon de werkgroep onder
voorzitterschap van prof. dr. B. Th. Tervoort, hoogleraar Algemene Taalkunde aan
de Universiteit van Amsterdam, dankzij een verkregen subsidie van de Nederlandse
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Organisatie van Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) beginnen met het werk.
Als medewerker nam de werkgroep in dienst P.C. Uit den Boogaart, een jonge
Neerlandicus met belangstelling voor statistische verwerkingsmethoden bij het
analyseren van taalverschijnselen.
Omdat het voorgenomen werk, de analyse van ongeveer driekwart miljoen woorden,
nogal wat technische faciliteiten in de vorm van ponsbandapparatuur, computer etc.,
van node had, werd de Technische Hogeschool Eindhoven als plaats van uitvoering
gekozen. Daar waren niet alleen alle faciliteiten, de ruimte, maar ook de man
aanwezig, die als projectleider kon fungeren. Dat is dr. J.J.M. Bakker, lector in de
Toegepaste Taalkunde, die vanaf het prilste begin van het hele project met zijn
stimulerende conceptie zeer belangrijk is geweest voor het frequentieonderzoek van
het Nederlands. Het nu voltooide onderzoek naar de woordfrequenties en zijn
verschenen dissertatie over de fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm
(voor de gebruiksmogelijkheden daarvan verwijs ik naar het artikel Stukwerk in
Onze Taal, '71, no. 11/12) sluiten prachtig op elkaar aan. Het een behandelt
frequentieverschijnselen binnen het Nederlandse woord, het ander
frequentieverschijnselen van het Nederlandse woord.
Zo is thans, na een voorafgaand onderzoekprogramma van een viertal jaren, het
uiteindelijke resultaat verschenen. Het zijn frequentielijsten, samengesteld uit een
telling van 720.000 woorden uit diverse teksten: dag-, opinie- en gezinsbladen,
romans en novellen, populairwetenschappelijke boeken en gesproken taal. Computers
hebben bij de tekstverwerking een grote rol gespeeld.

2. Wat is frequentieonderzoek?
Hoe zou men zich nu een frequentieonderzoek van het Nederlands moeten voorstellen?
Welke vragen mogen er aan de uitkomsten gesteld worden en wat kan men met die
uitkomsten doen? Welke methodische problemen doen er zich voor bij de opzet van
een frequentieonderzoek naar taalverschijnselen? Dat zijn een paar vragen, waar ik
nu iets nader op in wil gaan.
Een eerste voorwaarde die aan een frequentieonderzoek van het Nederlands gesteld
moet worden, is dat het materiaal inderdaad het Nederlands omvat. Dat wil dus
zeggen het Nederlands in al zijn facetten en niet alleen maar kinderboeken of
eenvoudige lectuur, niet alleen maar krantentaal of romans. Een volledig onderzoek
zal zowel de geschreven (om praktische redenen betekent dat voor onderzoek:
gedrukte) taal als de gesproken taal moeten omvatten. Elk van die twee hoofdgroepen
zal weer zo goed mogelijk in taalvelden verdeeld moeten zijn om ‘de ruimte van het
volledige leven te bevatten’. Deze taalverkaveling, ‘sampling’ genaamd met een
statistische vakterm, zal bovendien voor de gedrukte en de gesproken taal niet op
dezelfde manier kunnen gebeuren. Voor de laatste categorie spelen bijvoorbeeld
locale (dialectverschijnselen), sociale (opleidingsniveau) en leeftijdsverschillen een
veel grotere rol, terwijl bij de gedrukte taal het gebruiksdoel de oorzaak van de
belangrijkste verschillen vormt. Zowel de forumdiscussie als het buurpraatje, zowel
de poëzie als het handboek voor de duivenliefhebber vormen een deel van het
Nederlands.
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Nu is het onmogelijk om de volledige taalproduktie van een bepaalde tijd,
bijvoorbeeld het jaar 1972, te tellen: daarvoor zijn de geproduceerde hoeveelheden
tekst natuurlijk veel te groot. (De elf miljoen woorden, die Kaeding als basis gebruikte
voor zijn in 1898 verschenen frequentiewoordenboek van het Duits, konden alleen
verwerkt worden omdat hij volgens de verhalen de beschikking had over een
krijgsgevangenenkamp voor het telwerk. Zijn doelstelling was overigens het opzetten
van een nieuw stenografiesysteem!)
Men zal dus moeten proberen uit de gekozen taalvelden een representatieve
steekproef te nemen.
‘De sample dient zo gekozen te zijn dat hij de grotere verzameling
representeert; de statistische methode is juist, als de werkelijkheid lijkt op
een veelvoudig vergrote projectie van de sample. In deze situatie liggen
de verschijnselen, de verhoudingen en wetten van de grootste verzameling
alle getekend in de kleinste verzameling; beide verzamelingen zijn
gelijkvormig’.
Aldus formuleert Bakker het in zijn proefschrift (pag. 40). Een moeilijkheid bij het
trekken van een representatieve steekproef voor het Nederlands is, dat men het totaal
niet kent en dus ook niet kan zeggen hoe representatief bijvoorbeeld een miljoen
woorden eigenlijk zijn voor het Nederlands. De beslissende overweging wordt dan,
dat men voor het vinden van nieuwe gegevens steeds grotere hoeveelheden moet
gaan verwerken. De winst staat dan in geen enkele verhouding meer tot de investering.

3. Wat biedt het boek?
Ook het thans verschenen boek geeft geen nadere motivering van het bewerkte aantal
woorden van 720.000. Als men dan eenmaal zo'n totaal aantal gefixeerd heeft, moet
daarbinnen weer een verdere verdeling plaatsvinden. Over deze verdere ‘sampling’
heeft P.C. Uit den Boogaart reeds in 1970 in het Leuvense Tijdschrift voor Toegepaste
Taalkunde I.T.L. een gedetailleerde uiteenzetting gegeven, betrekking hebbend op
het corpus woorden uit dagbladen.
In het onderhavige boek is het materiaal genomen uit 6 gebieden, ieder
vertegenwoordigend met 120.000 woorden. Deze terreinen zijn:
1. dagbladen
2. opiniebladen
3. gezinsbladen
4. romans en novellen
5. populair-wetenschappelijke boeken
6. gesproken taal
Wat de precieze herkomst van het materiaal betreft geeft het boek de volgende
verantwoording, die wel een goed beeld geeft van de nauwkeurigheid van ‘het’
gedrukte Nederlands.
‘UIT WELKE BRONNEN ZIJN TEKSTEN GEKOZEN?
Deze vraag kan het beste voor elk subcorpus behandeld worden.
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dagbladen
De teksten zijn verzameld uit een aantal exemplaren van de volgende
dagbladen: het Nieuwsblad van het Noorden, De Nieuwe Rotterdamse
Courant, De Telegraaf, De Tijd, Trouw en Het Vrije Volk. De geselecteerde
exemplaren zijn alle afkomstig uit de periode 1 september 1969 - 31
augustus 1970. Van elk van de genoemde kranten zijn 26, 27 of 28
exemplaren gekozen volgens een systeem - waarop we hier niet verder
ingaan - dat een zo gelijkmatig mogelijke spreiding over de dagen van de
week en de maanden van het jaar waarborgt. Dat wil zeggen: per krant is
het aantal exemplaren uit de maand augustus ongeveer even groot als het
aantal exemplaren uit de maand mei, en het aantal donderdagexemplaren
verschilt niet veel van het aantal maandagexemplaren. Deze spreiding is
noodzakelijk, bijvoorbeeld met het oog op de sportberichten, die
hoofdzakelijk de maandagkranten vullen.

opiniebladen
Voor dit subcorpus zijn alle exemplaren van de volgende bladen uit de
periode van 1 augustus 1970 - 31 juli 1971 gekozen: Accent, Elseviers
Magazine, De Groene, HP Magazine, Hervormd Nederland, De Nieuwe
Linie en Vrij Nederland.

gezinsbladen
Geselecteerd zijn een aantal exemplaren uit de periode 1 augustus 1970 31 juli 1971: Avenue, Elegance, Eva, Libelle, Margriet, Nieuwe Revue,
Panorama, Prinses, Sextant en Televizier (van laatstgenoemd blad werd
het deel AVRO-bode niet in het onderzoek betrokken). In principe is van
elk blad steeds één exemplaar per maand geselecteerd. Het was niet altijd
mogelijk van alle maanden een exemplaar te verkrijgen. In dat geval
werden minder dan twaalf exemplaren geselecteerd.

romans en novellen
Alle romans en novellenbundels zijn in het onderzoek betrokken die in
1970 als eerste druk zijn verschenen en van een Nederlandse auteur zijn.
Hun aantal bedraagt 52.
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populair-wetenschappelijke boeken
De voor de telling geselecteerde werken zijn na 1964 verschenen, telkens
van één Nederlandse auteur en verdeeld over 12 categorieën, te weten
Beeldende Kunsten, Geneeskunde en Psychiatrie, Geschiedenis, Godsdienst
en Filosofie, Land- en Volkenkunde, Natuurwetenschappen, Onderwijs
en Opvoeding, Plant- en Dierkunde, Psychologie, Recht en Economie,
Sociale Wetenschappen en Verkeer en Techniek. Uit elk van de 12
categorieën zijn 5 boeken gekozen.

gesproken taal
De verzameling bronnen bestaat hier uit een aantal geluidsbanden van
gesprekken, opgenomen door het Instituut voor Dialectologie, Volks- en
Naamkunde, in de periode van 1960 tot 1973. De helft van de gesprekken
bestaat uit bandopnamen van academici of daarmee gelijk te stellen
personen die geacht worden ABN te spreken. De andere helft bestaat uit
bandopnamen van mensen met weinig schoolopleiding uit een aantal
plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. Gesprekken van het eerstgenoemde
type bestaan o.a. uit groepsdiscussies door studenten, interviews en
gesproken brieven, waarbij twee personen samen spreken op een band die
naar een derde wordt gestuurd. De gesprekken van mensen met weinig
opleiding behoren meer tot de vrije conversatie in ongedwongen sfeer.’
Wat de laatste categorie betreft, het gesproken Nederlands, lijkt het beeld me toch
wat minder betrouwbaar. Tussen mensen met academische opleiding en mensen met
weinig schoolopleiding bevinden zich nog heel wat Nederlanders. Weliswaar pleegt
de middenklasse in onze samenleving nogal eens te worden aangeduid met ‘zwijgende
meerderheid’, maar die spreekt toch ook wel eens? Daarnaast blijft het voor de
niet-hollander maar wèl Nederlander een onoverkomelijk bezwaar dat de
bandopnames alleen uit de provincies Noord-en Zuid-Holland stammen. Dat mag
voor het Instituut voor Dialectologie een goede basis vormen, voor ‘het’ gesproken
Nederlands is die basis toch veel te smal, lijkt me.
Vergeleken met de gedrukte taal geeft het gesproken materiaal dus maar een eerste
indicatie van het probleem ‘Hoe spreekt de Nederlander?’. Voor bepaalde
gebruiksaspecten van het boek is dit wel jammer, zoals voor het samenstellen van
cursussen ‘Levend Nederlands’. Dit gedeelte moet dan ook opgevat worden als niet
meer dan een proefcorpus. Volgens de plannen moeten eind 1977 tellingen gereed
zijn over een meer representatief corpus van gesproken taal.

De woordlijsten
Het boek bestaat naast de inleiding voornamelijk uit de lijsten met woordfrequenties:
± 430 van de 470 pagina's. Wat kan men daar zo al vinden en wat zijn de verschillen
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tussen de diverse lijsten? In grote lijnen worden de 9 frequentielijsten als volgt
omschreven door redacteur Uit den Boogaart:

A1 De eerste alfabetische frequentielijst van woordvormen
Deze lijst bevat alle woordvormen (met hun grammaticale code) die meer
dan eenmaal in het totale corpus voorkomen en waarvan de lengte niet die
van 25 tekens overschrijdt (met dien verstande dat elke hoofdletter in een
woord als twee tekens beschouwd wordt). De frequenties zijn per subcorpus
en totaal gespecifeerd.
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A2 De tweede alfabetische lijst van woordvormen
Deze lijst bevat alle woordvormen (met hun grammaticale code) die slechts
één keer in het gehele corpus voorkomen en waarvan de lengte die van 25
tekens niet overschrijdt. Woordvormen in deze lijst bevatten ook nog een
aanduiding in welk subcorpus ze voorkomen, en wel achter de woordvorm
in kwestie.

A3 De derde alfabetische lijst van woordvormen
Deze lijst bevat alle woordvormen (met hun grammaticale code) die een
lengte hebben van meer dan 25 tekens. Vóór elk woord treft men aan het
subcorpus waarin ze voorkomen, gevolgd dooQAr het aantal malen dat
ze erin voorkomen. Komt een ‘lang’ woord in meer dan één subcorpus
voor, dan wordt het ook meer dan éénmaal genoemd.

B De alfabetische frequentie van lemmata
Dikwijls zullen we niet zozeer geïnteresseerd zijn in de afzonderlijke
frequenties van woordvormen als loop 241, loop 251, loopt 243, gelopen
206, maar veeleer in de totaalfrequentie van het werkwoord lopen, zoals
we dat in een woordenboek aantreffen. Deze totaalfrequenties van zgn.
woordenboekvormen of lemmata zijn in een aparte lijst bijeengebracht en
hebben nog slechts het eerste codecijfer behouden. Niet alleen de
verschillende werkwoordsvormen zijn bijeengebracht, maar ook
meervouden en andere verbogen vormen van het zelfstandig naamwoord,
verbogen vormen van het bijvoeglijk naamwoord enz. enz. zijn
bijeengebracht. Voorbeelden van lemmatisering: de frequentie van het
lemma groot 1 is ondermeer samengesteld uit de frequenties van de
woordvormen groot 100, grote 103, groter 104, grootste 109. De frequentie
van het lemma huis 0 is samengesteld uit de frequenties van de
woordvormen huis 000, huizen 001, huizes 002, huize 003. Het kan
voorkomen dat een bepaalde type van verbogen vorm niet tot een echt
lemma kan worden herleid. Zo heeft bijvoorbeeld hersenen 001 geen
enkelvoud, evenmin als de vergrotende trap eerder 154 (bijv. Jan kwam
eerder een bijbehorende stellende trap heeft. In dat soort van gevallen, die
betrekkelijk zeldzaam zijn, vinden we de lemmata hersenen 0 g.b., eerder
1 g.b., waarbij g.b. ter afkorting van ‘geen basisvorm’ dient.
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C De frequentielijst van woordvormen naar dalende orde
De frequentielijst naar dalende orde geeft weer per subcorpus en per totaal
geschreven dan wel gesproken taal de frequenties van de woordvormen,
maar is geheel anders ingedeeld dan de vorige lijsten. Elk van de deellijsten
begint met de frequentste woordvorm en met de frequentie van die
woordvorm. Daarna volgt de op één na frequentste woordvorm, daarop
weer de op twee na frequentste woordvorm enz. enz. Woordvormen met
dezelfde frequentie zijn bij elkaar gebracht en alfabetisch geordend volgens
het hierboven vermelde principe. Uit economische overwegingen hebben
we ons genoodzaakt gezien niet
Woordvormen, geordend naar dalende frequentie
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Vijf kolommen, van links naar rechts: dagbladen, opiniebladen, gezinsbladen,
romans en novellen, populair-wetenschappelijke boeken. Het cijfer achter een woord
is een codering. Voorbeeld ‘die’ staat in de eerste kolom op de dertiende plaats, het
komt als betrekkelijk voornaamwoord in dagbladen 899 keer voor op 120.000
woorden.
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af te dalen tot de laagste frequentie van woordvormen.
Deze lijst leent zich in het bijzonder tot vergelijking omdat hier bij wijze
van spreken in één oogopslag kan worden overzien welke klasse van woord
(vorm) en meer typisch is voor het ene subcorpus en welke klasse meer
karakteristiek voor het andere subcorpus.

D1 De frequentielijst van codes naar tokens
In deze lijst vinden we, gespecificeerd naar subcorpus en naar totalen, de
frequenties van de verschillende grammaticale codes. Een dergelijke
frequentie kan op twee manieren worden berekend:
a we kunnen een stuk gecodeerde tekst nemen en turven hoe vaak we een
bepaalde code in die tekst tegenkomen;
b we kunnen de frequentielijsten A nemen en kijken hoe vaak we daarin
een bepaalde code ontmoeten.
Dat de twee methodes nogal uiteenlopende resultaten kunnen opleveren,
moge uit het volgende voorbeeld blijken. Als we de frequentie van de code
370 volgens de methode a berekenen, krijgen we een groot getal, want
bepaalde lidwoorden en aanwijzende voornaamwoorden komen erg vaak
voor.
Berekenen we die frequentie volgens de methode b dan krijgen we een
uiterst klein getal, want het aantal verschillende bepaalde lidwoorden en
aanwijzende voornaamwoorden is erg beperkt. De lijst D1 bevat nu de
frequenties berekend volgens de methode a.

D2 De frequentielijst van codes naar types
Deze lijst lijkt erg veel op de lijst D1 maar met dien verstande dat nu de
frequenties van de codes berekend zijn volgens de methode b.

D3 De lijst van de percentuele distributie van woordklassen
Deze lijst geeft van een aantal grammaticale categorieën per subcorpus
en per deeltotaal aan, hoe ze percentueel in subcategorieën zijn
onderverdeeld. Zo wordt van de werkwoordsvormen vermeld welk
percentage daarvan intransief is, welk percentage transitief, dan wel
reflexief, dan wel hulp- of koppelwerkwoord. De percentages hebben
betrekking op tokens, niet op types.
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E Frequentieklassen
Lijst E vermeldt per subcorpus en per deeltotaal hoeveel woordvormen
de frequentie 1 hebben, hoeveel er zijn met de frequentie 2, enz.’
Na de beschrijving van deze 9 soorten frequentielijsten volgen in het boek twee
hoofdstukken, waarin een uitvoerige verantwoording gegeven wordt van de manier
waarop de verschillende praktische problemen zijn opgelost. Voor de
computerverwerking moesten allerlei schrijftaalverschijnselen als accenten, leestekens,
symbolen van niet-talige aard, spaties, afbrekingen nauwkeurig gecodeerd worden.
Wat betreft de gelemmatiseerde lijsten geeft Uit den Boogaart het volgende aardige
voorbeeld van de nivelleringstendens die het gevolg is van computertoepassing:
‘Maar ook het uiterlijk van het woord zelf heeft een verandering ondergaan.
Alle spaties en leestekens, behalve de apostrofe, zijn uit de woordvorm
verwijderd en bovendien zijn alle hoofdletters door kleine letters vervangen.
Dat houdt dus in dat we de bovengenoemde drs. J. den Uyl in de
gelemmatiseerde lijsten als drsjdenuyl zien verschijnen. (Als de lezer in
een geval als dit zich zou afvragen welk woord hij hier voor ogen heeft,
dan kan hij natuurlijk het best in de ongelemmatiseerde lijst zoeken naar
een woordvorm die met dr. of drs. gevolgd door een spatie begint. Verder
is dit natuurlijk een extreem geval van onleesbaarheid dat zich bij
“gewonere” woorden niet zal voordoen.)’
Zeer uitvoerig is ook de beschrijving van de toegeepaste grammaticale codering. Het
zou voor Onze Taal te ver voeren om daar op in te gaan, omdat de daarmee
samenhangende problemen vooral voor taalkundigen interessant zijn. Als hoofddoelen
van dit codeersysteem worden genoemd a. het van elkaar onderscheiden van
homoniemen en b. het kunnen nagaan hoe vaak elke grammaticale categorie is
gebruikt en hoeveel verschillende woorden tot een categorie behoren. De resultaten
van de tweede doelstelling vindt men in de frequentielijsten van codes naar types en
tokens, de lijsten D1 en D2.

4. Gebruiksmogelijkheden
Een boek als ‘Woordfrequenties’ ontleent zijn waarde natuurlijk niet alleen aan de
betrouwbaarheid van de materiaalkeuze en -verwerking, of de wetenschappelijke
degelijkheid waarmee het hele werk opgezet en uitgevoerd is. Ofschoon gefinancierd
door de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek is het project
Frequentieonderzoek van het Nederlands steeds ook zeer duidelijk op toepassing en
gebruiksmogelijkheden gericht. Alleen als het ook gebruiksmogelijkheden heeft is
het ook in maatschappelijk opzicht een belangrijke uitgave. Daarom verschenen er
reeds enige jaren geleden in allerlei vaktijdschriften aankondigingen van het
ondernomen frequentieonderzoek, met het verzoek, om vroegtijdig vragen vanuit de
praktijk kenbaar te maken. Daarop is inderdaad door enige tientallen taalkundigen,
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pedagogen en psychologen gereageerd, waarbij de interesse uit bleek te gaan naar
toepassing in psychologische testen en voor onderwijsplanning. En daarom ook ‘is
er naar gestreefd om zoveel mogelijk gegevens in een bereikbare publikatie onder
te brengen, vergezeld van praktische aanwijzingen voor gebruik en interpretatie’.
Aldus de inleiding van het boek. Het is dus niet zo verwonderlijk, ofschoon in
taalkundige publikaties zeldzaam, dat het boek een hoofdstuk wijdt aan ‘Aanwijzingen
voor het gebruik van de lijsten’.
Uit den Boogaart begint bescheiden met de opmerking:
‘Vanzelfsprekend kunnen we niet alle mogelijke vragen bedenken, laat
staan behandelen, die met de frequentielijsten beantwoord zijn. De lijsten
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zijn echter zodanig ingericht dat elk daarvan bedoeld is om antwoord te
geven op een bepaald type vraagstelling’.
Daarna geeft hij van de lijsten een gebruikskarakteristiek, waaraan ik de volgende
hoofdpunten wil ontlenen.

De A-lijsten
De A-lijsten bevatten de frequenties van woordvormen, en niet die van
lemmata of woordenboekvormen. Wanneer we nu de frequentie van een
lemma (bijv. vrouw o) reeds kennen, zou het ook interessant zijn te kunnen
weten hoe vaak dit woord als enkelvoud, en hoe vaak het als meervoud
optreedt.
Een andere mogelijkheid is de volgende. Laten we aannemen dat we een
bepaalde klasse van werkwoorden op het oog hebben (bijv.
bewegingswerkwoorden als gaan, lopen, vliegen, rijden) en dat we willen
weten hoe vaak deze werkwoorden als infinitief, en hoe vaak ze als
persoonsvorm gebruikt worden (of: hoe vaak ze in de tegenwoordige tijd
en hoe vaak in de verleden tijd staan). Dat vinden we in de A-lijsten.

De B-lijsten
Deze lijst is ongetwijfeld het meest geschikt voor wat we
huis-tuin-en-keukengebruik van de frequentielijsten zouden kunnen
noemen: we willen op een gegeven ogenblik gewoon weten hoe vaak een
bepaald woord in een bepaald type van Nederlands voorkomt, en zijn
daarbij niet direct geinteresseerd in de verschillende manieren waarop het
woord verbogen of vervoegd kan worden.
De alfabetische ordening èn de betrekkelijk geringe omvang van de lijst
(er zijn ruim 8500 lemmata in opgenomen, terwijl de A-lijsten tezamen
80.000 woordvormen bevatten!) maken de B-lijst bij uitstek bruikbaar
voor het eenvoudige opzoekwerk. Maar die geringe omvang wordt niet
alleen bepaald doordat er in het algemeen veel minder lemmata zijn dan
woordvormen, want alleen die lemmata zijn opgenomen waarvan de
totaalfrequentie tenminste 5 bedraagt. Wanneer een bepaald woord dus
niet in de lijst van lemmata verschijnt kan het nuttig zijn ook de Alijsten
te raadplegen.

De C-lijst
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Deze lijst is geordend naar dalende frequentie en geeft antwoord op vragen
van het volgende soort:
- welke zijn de 100 (evt. 200, 300 enz.) meest frequente woordvormen in
het corpus of subcorpus dat ons interesseert?
- welke zijn de 100 meest frequente substantieven, adjectieven, voorzetsels
e.d.
(Het is uiterst eenvoudig hiervan een lijst samen te stellen, daar we aan
de code meteen kunnen zien of het woord tot een bepaalde grammaticale
categorie behoort.)
- welk type van woorden behoort tot een bepaalde frequentieklasse?
(Het is bijvoorbeeld duidelijk dat bij de meeste frequente woorden zich
uitsluitend lidwoorden, voorzetsels, pronomina, voegwoorden en
hulpwerkwoorden bevinden.)

De D-lijsten
De D-lijsten geven informatie over de frequenties van grammaticale
categorieën. Ze bieden informatie die voor velerlei toepassing vatbaar is,
maar die in de meeste gevallen van nogal specialistische aard zal zijn. Een
voor de hand liggende toepassing ligt in de vergelijking van codefrequenties
bij subcorpora onderling.

De E-lijst
De E-lijst geeft informatie over de grootte van de frequentieklassen.
Deze laatste, de E-lijst, is dan vooral interessant omdat hij de wet van Zipf, bekend
in de taalstatistiek en de informatietheorie, demonstreert. Met andere woorden, de
E-lijst en ook de D-lijst is vooral voor specialisten interessant. De ruimere kring van
taalgebruikers, taaltoepassers en taalgeïnteresseerden zal vooral de B- en Clijst vaak
en nuttig kunnen toepassen bij het opstellen van testen, cursussen, leermateriaal.
Vooral natuurlijk het taalonderwijs, zowel van moedertaal als vreemde taal, zal dit
boek als onmisbare toets moeten gaan hanteren. Inzicht in wat gewoon en wat
ongewoon is in de taal, in de frequenties van woorden en constructies is voor dat
onderwijs een eerste vereiste.
‘Het frequentieonderzoek is van grote betekenis voor de didaktiek van het
taalonderwijs, daar het een wetenschappelijke basis verschaft voor de keuze van de
woorden, die men de leerlingen het eerst moet bijbrengen’ merkt Staal in zijn
interessant, maar weinig gebruikte boek ‘De methode van psychologisch
taalonderzoek’ op (bladz. 16).
De behoefte aan een goed inzicht in de frequentie van het Nederlands (en dat geldt
min of meer ook voor andere talen) ontstond overigens niet vanuit het
moedertaalonderwijs. Het eerste frequentieonderzoek van het Nederlands werd ‘in
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opdracht van het Departement van Onderwijs en Eredienst’ (de tijden zijn wèl
veranderd!) in het toenmalige Nederlands-Indië ondernomen.
Het verslag van dat onderzoek publiceerde J.F.H.A. de la Court in 1937 te Batavia
onder de titel: ‘De meest voorkomende woorden en woordcombinaties in het
Nederlands’. Daar deze woorden moesten dienen bij het onderwijs in het Nederlands
in Indië, werden eenvoudige teksten (samen 1.000.000 woorden omvattend)
onderzocht, namelijk kinderlectuur en eenvoudige lectuur voor volwassenen. Op
grond hiervan werden twee lijsten samengesteld: 1. een alfabetische lijst van 3296
woorden die in de teksten het frequentst waren en 2. een lijst van dezelfde woorden,
gerangschikt naar frequentie en verdeeld in zeven radii.’ (Lit. 10 pg. 12). Vooral in
België heeft deze lijst op indirecte wijze veel diensten bewezen. Voor het onderwijs
in het Nederlands als tweede taal heeft G. Vannes er namelijk zijn veel gebruikte
Vocabulaire du neérlandais de base (Antwerpen, 1949) op gebaseerd.
Nog steeds was er voor het Nederlands geen materiaal
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beschikbaar dat in omvang of in methode het werk van De La Court overtreft. Noch
Formal properties of newspaper Dutch, door van Berckel, Brandt Corstitius e.a.
(Amsterdam, 1965) noch W. Martins werk uit 1968 geven daarvoor voldoende en
voldoende gespreid materiaal. Toch zou het om verschillende redenen plezierig zijn
als voor de lijsten van De la Court een beter materiaal in de plaats gesteld kan worden.
‘Beter’ omdat niet alleen woorden geteld moeten worden, maar ook syntactische
verschijnselen; omdat niet alleen maar kinderboeken en eenvoudige lectuur bestreken
moeten worden, maar ook andere taalvelden. Beter omdat de taal van
Nederlandsch-Indië anno 1937 niet meer gelijk is aan het Nederlands van nu. Aldus
werd de toestand in 1971 door mij omschreven.
Welnu, vanaf 1975 is dat anders. Het boek Woordfrequenties voldoet aan de meeste
eisen en als het in het vooruitzicht gestelde (1977) vervolg voor de gesproken taal
er is, behoort het Nederlands tot de anatomisch best ontlede talen ter wereld.

5. Enkele resultaten
Het is voor de algemeen geïnteresseerde lezer, die niet dagelijks alle frequentielijsten
onder ogen krijgt, wel aardig om nu nog concreet enkele resultaten te laten zien. Ik
zal ter vergelijking cijfers van enkele andere Europese talen er bij geven. Welke
woorden vormen nu de ‘top twintig’ uit onze woordenschat?
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I

au

(voor de gebruikte bronnen zie de lijst van gebruikte literatuur)
Het gaat bij deze toppers uitsluitend om de geschreven taal. Verder is het opvallend
dat het steeds om de zeer algemene en qua betekenis nogal inhoudsloze woorden
gaat. Ze nemen ook een groot deel van de totale portie voor hun rekening. De
Nederlandse topper de komt in de 500.000 woorden bijvoorbeeld 32.843 maal voor;
nummer 2 van 17.284 maal. Dus vormen die twee woordjes samen reeds 10% van
de totale tekst!
Uit den Boogaart zelf geeft nog enkele algemene opmerkingen over de vergelijking
van diverse resultaten. Zo wijst hij op de speciale plaats die het corpus Romans en
Novellen (CRNO) inneemt.
‘Fictie lijkt gekarakteriseerd door een voorkeur van woorden die op
concrete alledaagse situaties betrekking hebben, en weinig met de actualiteit
uitstaande hebben. Namen van lichaamsdelen, meubelstukken, familieleden
zijn in CRNO belangrijk sterker vertegenwoordigd dan in de overige
subcorpora. Daarentegen ontbreken in CRNO vrijwel woorden die met
maatschappelijke organisaties te maken hebben die ver van het dagelijks
leven verwijderd staan. Het is dan ook raadzaam om bij het vergelijken
van de subcorpora onderling steeds in eerste instantie CRNO met de
overige subcorpora te vergelijken. Dikwijls zal dan overigens blijken dat
CGBL een middenpositie tussen het “fictie”-subcorpus en de “non-fictie”subcorpora inneemt.’
En voor de gebruiker is ook nog zijn volgende, algemene advies nuttig:
‘Voor vergelijkingen tussen de subcorpora lenen zich het best de B-lijst
(vooral als men zonder veel zoekwerk wil zien welk soort van woorden
typerend is voor een bepaald subcorpus) en de lijst D3, waar de spreiding
van grammaticale categorieën naar subcorpus in percentages wordt
gegeven.’
Als we dan in lijst D3 gaan zoeken vinden we bijvoorbeeld dat de verhouding tussen
enkel- en meervoud bij de persoonsvorm in romans en novellen heel anders ligt dan
bij de populaire wetenschap. Het is het verschil van de neutrale ‘wij’-stijl tegenover
de persoonlijke ‘ik’- auteur. Enkelvoud in romans: 84,9%, meervoud in romans:
13,2%. Enkelvoud wetenschap: 69,8%, meervoud in wetenschap: 29%.
Zo kan de snuffelaar in dit werk allerlei stilistische (voor)oordelen met cijfers
gestaafd of ontkracht zien.
Uit de totale geschreven taal zijn de tien meest gebruikte woorden:
zelfst. naamw.

bijv. naamw.

diep
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werkwoordsvormen
lemma

1. mensen

grote

is

zijn

2. tijd

nieuwe

was

hebben

3. man

goed

zijn

worden

4. jaar

laatste

heeft

zullen

5. plaats

groot

wordt

kunnen

6. vrouw

kleine

zou

moeten

7. leven

lang

worden

zeggen

8. dag

goed

werd

komen

9. aantal

later

kan

maken

10. werk

hele

zijn

doen

6. Conclusie
We hebben er als Nederlanders een onmisbaar standaardwerk bijgekregen, zo moet
de algemene conclusie luiden. Een zo ongrijpbaar fenomeen als ‘het’ geschreven
Ne-
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derlands heeft zich eindelijk laten pakken en anatomisch laten ontleden. Dit moet
voor ieder die taal bewust gebruikt en toegepast als middel voor didactische,
psychologische, sociologische, pedagogische, reclame- en wat nog meer voor doelen
een basis voor beter werken betekenen. Zoals men voor vorm of betekenis zegt: ‘Het
staat in Van Dale’, zal men voor testen of enquêtes voortaan moeten vragen:
‘Is het op basis van Uit den Boogaart?’ Het lijkt me daarom niet teveel gezegd om
het verschijnen van Woordfrequenties een historisch moment voor onze taal te
noemen.
A.J. Vervoorn
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Verklarende woordenlijst
CODE - driecijferige toevoeging achter elke woordvorm om woordsoort en aard van
gebruik aan te geven.
Voorbeeld:
Rotterdam 010 wil zeggen:
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CORPUS
S
U
B
C
O
R
P
U
S
L
E
M
M
A

TYPE
TOKEN

1e cijfer 0 = substantief
met 2e cijfer 1 = eigennaam
met 3e cijfer 0 = basisvorm
geweest 236 wil zeggen:
1e cijfer 2 = werkwoordsvorm
met 2e cijfer 3 = hulp- en koppelwerkwoord
met 3e cijfer 6 = voltooid deelwoord, onverbogen
- het geheel van teksten waarover de frequentietellingen zijn verricht
- de verzameling teksten in een bepaalde taalsoort, bijv. dagbladen
- de standaardvorm van een woordvorm. Of:
de woordenboekingang.
Voorbeeld: Vinden is het lemma bij de woordvorm vond
- een bepaald woord als abstract gegeven beschouwd
- het individuele optreden van een woord
Voorbeeld: De zin ‘De jas hangt in de kast’, bevat 5 types en 6 tokens
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[Nummer 12]
Buitenlandse klachtenboeken
Als in een gezin een kind slecht oppast, is het een troost, te weten dat in een ander
gezin, even verderop in de straat, nog meer kinderen slecht oppassen en zelfs slechter.
Zo ook met talen. Wie denkt dat het met het Nederlands slecht gaat, kan zich warmen
aan de slechtheid van de andere talen; wie denkt dat het met die slechtheid van
zichzelf eigenlijk onder bepaalde opzichten gezien nog wel meevalt, mag dat ook
van de slechtheid der buren veronderstellen.
Het behoort tot de populaire vormen van bijgeloof, ervan overtuigd te zijn dat het
taalgebruik in Frankrijk, Engeland en Duitsland, zoveel beter is dan in ons land. Zij
die, op grond van hun ervaring, menen dat het taalgebruik in ons land over het
algemeen slechter is dan in genoemde landen, zouden het volgende kunnen
overwegen.
Men geeft snel aan de verleiding toe, het taalgebruik in een andere taalgemeenschap
beter te vinden, daar men zelf nooit de vaardigheid in de vreemde taal zal verwerven
die een wat afkomst, beroep, ontwikkeling e.d. betreft op een zelfde peil staand lid
van de betrokken vreemde taalgemeenschap bezit.
Vergelijkingen tussen de voortreffelijkheid van taalgebruik in eigen taalgebied en
dat van anderen ontkomen niet aan een zekere subjectiviteit en willekeur: er bestaan
immers geen objectieve metingen, die algemeen geldende resultaten geven waarmee
vergelijkingen kunnen worden opgesteld.
Het genetische toeval zou voor de leden van de Nederlandse taalgemeenschap wel
bijzonder ongunstig geweest zijn, als deze gemeenschap ook relatief aanzienlijk
minder goede taalgebruikers telde dan andere taalgemeenschappen.
Hieronder een mooi afgerond tiental items betreffende taal in andere landen. Ze
sluiten aan bij het artikel in Onze Taal 36 (1967) blz. 49-51: Amerikaans Klachtenboek
en het artikel in Onze Taal 37 (1968) blz. 53-55: Het Franse Klachtenboek.
1. Een minnaar van de Engelse taal mag een bewonderenswaardig boek als dat van
Ian Robinson, The Survival of English (Cambridge 1973) niet ongelezen laten. Het
zijn, zoals deze lector in het Engels aan de Universiteit van Swansea ze noemt, essays
in criticism of language. Een genre dat, op dit boeiende en tot weerwoord uitdagende
niveau althans, maar weinig beoefend wordt. Het resultaat van zijn bespiegelingen
is bitter. De Nieuwe Engelse Bijbel is, wat taal betreft ‘a dismaying document’, het
gaat om de redding van het Engels ‘at least as a language in which it is possible to
speak of God’; de taal van de Engelse politiek is platvloers geworden, een stijl voor
zeepadvertenties; het Engels van de kranten wordt gekarakteriseerd door The
Vulgarization of ‘The Times’; d.w.z. de zege van de domheid en van de zucht naar
sensatie, de verruwing van het proza, de onzorgvuldige woordkeuze, de alledaagse
taal, de clichés; zijn ‘notes’ over de taal van de liefde zijn verdeeld in sarcastische
beschouwingen over pornografie en over het demonische. Taal is voor Robinson het
ding zelf: ‘we cannot have the thing without the way of seeing it.’ En die taal gaat
te gronde. Met een voor 1973 eigenlijk onvoorstelbaar on-Britse retoriek
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eindigt hij zijn veldtocht van 247 bladzijden: ‘De pers, de radio, het parlement, de
universiteiten (......), al de plaatsen die de rotsen van verdediging zouden moeten zijn
voor de menselijke natuur, zijn het niemandsland aan het worden dat achtergelaten
is door het verval van de taal.’
2. Van eenvoudiger allure dan het vorige is het werk van de Amerikaanse journalist
Edward Newman: Strictly Speaking. Will America be the Death of English? (New
York 1974). De grondtoon is ‘Language is in decline’ (blz. 4) en daaruit is alle ellende
af te leiden. De verschuiving van het woord naar het ding en andersom is gauw
gemaakt. De rij is in grote lijnen weer dezelfde: pers, politiek, sport, sex. Voor kenners
en liefhebbers van Amerika een machtig verhaal. Wat in het vorige item The Times
was, is hier The New York Times met zijn fiere devies All the News that's fit to print.
Newman zegt ervan: ‘The English is not always fit to print. Far from it.’ Een kalme
en aanvaardbare conclusie uit zijn inleiding (blz. 18): ‘De taalregels kunnen niet
bevroren worden en onveranderlijk zijn; zij zullen weerspiegelen wat in de
maatschappij gebeurt of we dat nu willen of niet. Bovendien, precies zoals
bibliotheken die pakhuizen vol wijsheid zijn, ook pakhuizen vol onwijsheid zijn, zo
zal goed Engels, daar het iedereen ter beschikking staat, ook gebruikt worden in
kwalijke zaken.’
3. Engelsen kunnen meesters zijn in de uiterst moeilijke kunst van het
ingezonden-stukken schrijven1); Kibbelen over woorden kan voor hen een nationale
hartstocht zijn. Wie weet maakt nog eens een rijke veel tijd hebbende excentriekeling
een handzame bloemlezing uit de ingezonden stukken over taaldingen.
Bijvoorbeeld deze:
‘I am irritated by the proliferation of this. “We were driving along this
lane and we found this super cottage.” I take this fault to be engendered
by a wish to emphasize exclusiveness, a wish strong enough to make the
normal article sound totally inadequate.’ (The Listener 8-2-1973)
‘Sir, Unarguably, the most over used words in the paper are: grassroots,
the media and pragmatic. Yours.’ (Guardian 9-8-1973).
‘One does not have to watch television for very long to become aware of
the catch phrases, the clichés and the sheer inarticulateness surrounding
every contentions issue with which it deals’ (The Times, 18-8-1973).
4. Voor hen die menen dat anderen niet in de barbarij leven waarin wijzelf leven,
althans volgens de somberen die niet aan redding uit het verderf geloven, de volgende
citaten uit een artikel van een Engelse lerares, Times Educational Supplement, 7
september 1973:
‘Dikwijls verbaas ik me over de verarming van de taalmiddelen van de
kinderen. Buiten de school lezen ze niets (...); hun conversatie is
ontmoedigend prozaisch, onbeduidend en voor een groot deel
monosyllabisch. Wat bij hen doorgaat voor een fijn gevat antwoord, is
niets anders dan een uitbraaksel van slecht begrepen stopwoorden, geplukt
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van de televisie, de films en het gladde staccato bargoens van de
disc-jockey.’
‘Werkelijke cultuur wordt aan deze kinderen onthouden; hun ouders hebben
zich overgeleverd aan de televisie. Twintig jaar geleden zou een kind naar
bed gebracht zijn met een verhaal; nu mag het in slaap vallen bij een
onbetekenend programma. Conversatie wordt tot zwijgen gebracht: die is
immers lastig voor het televisiekijken. Lezen is overbodig, 't Is zoveel
makkelijker te kijken en te luisteren dan te lezen.’
5. Op 10 juni 1972 bracht Elseviers Magazine een omslag-verhaal over het
Nederlands. Titel in grote letters: onze taal verloedert. Nauwelijks een maand later,
18 juli 1972, een omkaderd artikel, Verloedering van taal, waarin de uitspraak: ‘...
geloof ik dat misschien geen volk zo'n knoeiboel van zijn taal heeft gemaakt als het
Nederlandse’, en besloten met de zin ‘Er wordt nauwelijks beseft dat heel Nederland
bezig is een gebied te worden waar de taalarmoede lijkt toe te nemen met ieder nieuw
doelpunt van Ajax’ (NRC).
Verloedering, in het Duits Verlotterung is een van de kernbegrippen van het boek
van Richard W. Eichler, Verhexte Muttersprache, das Deutsch von heute als Spiegel
der Torheiten (München, 1974). Het is een dooren-door pessimistisch, maar daarom
nog niet ongeestig geschreven beeld van het moderne Duits. Spiegel van de
dwaasheden. Maar was de taal van 1900, van 1750, van 1600 dan niet evenzeer een
spiegel van de dwaasheden? Het volk van de Dichter und Denker kijkt naar zijn eigen
taal: geestelijke armoede, buitenlands slang, onnozele modewoorden, opgeblazen
zinnen, ijdel gezwets. Is dit allemaal waar? Ons past als buren slechts een bescheiden
zwijgen. De taalvakman moet helaas hier en daar vraagtekens zetten. Het betoog is
wat duister, wat mystiek, wat te veel Untergang van het avondland, wat te veel
onverteerde brokken van een nu toch wel achterhaalde visie op de taal, als ‘Whorf,
de man van onze tijd, ziet als kenmerk van de europese taalfamilie dat zij de kosmos
als een ding-wereld begrijpt, uit het vormloze door wettigheden vorm geeft.’ (blz.
103). Over Whorf (zie ook O.T. 34, 1967, blz. 63-67) zijn vele planken met boeken
vol geschreven: ik geloof niet dat er nog een serieuze linguïst bestaat die een zin, als
hierboven vertaald, voor zijn rekening zou durven nemen.
6. Van de Oostenrijker Hans Weigel is het in 1974 uitgegeven boek Die Leiden der
jungen Wörter (Zürich, Artemis Verlag), in het Krausjaar natuurlijk aan de grote
Oostenrijkse essayist en cultuurcriticus opgedragen.2) Het is ook voor Nederlanders
een soms wel amusant woordenboekje, hoewel humor in een vreemde taal,
grappigheid van een ander volk niet altijd even makkelijk mee te proeven is. Weigel
gaat tekeer tegen modewoorden, neologismen, vreemde woorden: speels en vernuftig
voor degenen die meevoelen, maar waarschijnlijk maf voor hen die er anders over
denken. In ieder geval onwetenschappelijk en anachronistisch voor wie de
taalwetenschap beoefent. Het is namelijk in de taalkundige vakpers slecht ontvangen.
J. Stave meende in de Sprachdienst3) dat de uitgever wel met een geweldige
onverkoopbare voorraad zou blijven zitten, maar dat vermoeden bleek onjuist: er
waren midden 1974 al 25000 exemplaren de deur uit. Stave zoekt de verklaring van
die onverwachte hoge cijfers in de emotie die zo vaak in taalkwesties onder de
oppervlakte verborgen is. Zij die hun zekerheden kwijt zijn, angst hebben voor de
toe-
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komst, vinden hun zelfbevestiging in de taalonheilsprofetieën: ‘Blijkbaar zijn er meer
mensen dan men denkt, die in de ontwikkeling van de Duitse taal en vooral in de
ontwikkeling van de Duitse taalkunde een symptoom menen te zien van de verbreiding
van socialistische maatschappijtheorieën en daarmee van het verdwijnen van
traditionele waarden en van ontbinding, verval en tenslotte chaos."3)
7. In de Nederlandse spellingstrijd schijnt voorlopig een langdurige, alle wonden
genezende pauze te zijn ingetreden.4) In werkelijkheid woedt ondergronds het
gekrakeel verder. Of geklets als u wilt; immers de ervaring heeft geleerd dat op elk
argument contra een slimmerik een argument pro kan vinden en andersom. In het
Duitse taalgebied (Bundesrepubliek, DDR, Oostenrijk, de duitstalige kantons van
Zwitserland, de oostkantons van België) staat het geschut in stelling en de geweren
op scherp om elkaar te bevechten wegens de vraag: zelfstandige naamwoorden
(‘Hauptwörter’) met een hoofdletter of niet? Grosz- oder Kleinschreibung? Op
buitenstaanders die niet bijzonder thuis zijn in de ins en outs van de Duitse taal,
maakt de kwestie een wat groteske indruk, te meer omdat de rest van Europa blijkbaar
met vreugde het al jarenlang zónder die hoofdletters afkan. Zoals zo vaak in
spellingsvraagstukken, ook hier verwijten heen-en-weer van doordrammen, politieke
macht, elite-terreur tegenover de zwijgende meerderheid.
8. Over het Duitse schrift, ook wel het gotische schrift of fraktuurschrift het volgende.
In ons land wordt dit nu slechts in plechtige dan wel kwasi-plechtige oorkonden
gebruikt of op winkelruiten van antiekwinkels. Het wordt, tegenwoordig op de school,
voorzover ik weet, nog maar heel zelden in de Duitse les bijgebracht. In Duitsland
en in Oostenrijk zijn er verenigingen die ijveren voor het behoud van dit schrift, met
- wederom voorzover ik dat kan beoordelen - weinig of geen succes. Voor het overige,
Hitler heeft op 3 januari 1941 het Duitse schrift verboden; de in slavernij gebrachte
volken, konden namelijk niet lezen wat de nieuwe heersers geboden.
9. Parallellen van ‘ras’ en ‘taal’ zijn onvoorspelbaarder dan je denkt. In de NRC
3 okt. 1975 (vrijdagbijvoegsel) wordt gesproken over het ‘fervente zuiveren van de
Duitse taal in de Hitlerperiode. Das Automobil was toen voor wie zich niet verdacht
wilde maken der Kraftwagen, en daarmee uit. Taalzuiverheid ging samen met
rassenzuiverheid’. Het voorbeeld Automobil kan juist zijn, dat weet ik niet. Zeker
is dat de taalregeling en taalmanipulatie van de nazi's veel venijniger, duivelser en
meer methodisch doordacht was dan het betrekkelijk eenvoudige purisme. Ook hier
weer, voor het overige: op 19 november 1940 kwam een oekaze van de Reichsminister
waarin de nazitop - waarschijnlijk tot innig verdriet van de deutschtümler - het
purisme verbood. Het verhaal van het Duitse purisme sedert 1933 (inderdaad voor
een aanzienlijk deel een heksenjacht op vreemde woorden!) vindt u in het belangrijke
boek van Peter von Potenz: Sprachpurismus und Nationalsozialismus, Frankfurt
1967.5)
10. Over Frankrijk: evenmin alleen maar bewonderenswaardige taalzaken te
melden. O.T. heeft in het verleden menigmaal verwezen naar het voortreffelijke
tijdschrift van Larousse (opger. in 1952), Vie et Langage, een maandblad voor leken,
dat wat meer gericht was op de schoonheid en geschiedenis van het Frans dan op
adviezen voor de praktijk. Inderdaad, verleden tijd: was. Helemaal onderaan op de
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laatste bladzijde van het decembernummer 1974 van Vie et Langage stond in
petieterige lettertjes: ‘La rédaction de Vie et Langage a le regret d'informer ses
lecteurs que la publication de la revue cesse avec le présent numéro.’ (‘De redactie
van Vie et Langage deelt tot haar spijt haar lezers mede dat de publikatie van het
tijdschrift ophoudt met dit nummer.’) Uit. Tweeëntwintig jaargangen, vijftienduizend
bladzijden. Nuchterder kon het niet; een verklaring was niet nodig. Het leek of op
het allerlaatste ogenblik voordat het blad naar de abonnees gestuurd werd, het besluit
genomen was. Op de omslag, van het decembernummer werd nog reclame voor het
blad gemaakt.
In februari 1975, stuurde de uitgeverij toch nog een briefje naar de abonnees. Het
bleek waar te zijn: bladzijde 720, nummer 273, jaartal 1974, was de laatste bladzijde.
‘Cette brusque décision prise par notre Direction est due à la conjoncture économique
actuelle.’ (‘Deze plotselinge beslissing, genomen door onze directie, is te wijten aan
de tegenwoordige economische conjunctuur.’) De bewering dat Frankrijk zijn
allerlaatste cent zou uitgeven voor taalpropaganda (veel gehoord uit de mond van
Vlamingen tegenover Hollanders) lijkt ontkracht. Ook voor nederlandstaligen
belangrijk zijn de twee woordenboeken met nieuwe woorden van Larousse: Les mots
dans le vent (Paris, 1971) en Les nouveaux mots dans le vent (Paris, 1974). Tezamen
naar schatting een 1500 nieuwe woorden. Men vindt erin ‘het
vernieuwingsmechanisme dat eigen is aan het Frans: weinig zuivere scheppingen;
veel ontleningen aan vreemde talen; oude woorden die opnieuw in gebruik raken,
voorzien van nieuwe betekenissen; overdrachtelijk gebruik van termen die voor een
groot deel bezit waren van speciale terminologieën, zoals de wiskunde, natuurkunde,
de geneeskunde, de zakenwereld, en vaker nog de filosofie; onverwacht spel met
voorvoegsels; uitdrukkingen voortgekomen uit de actualiteit.’ Met de gegeven
voorbeelden hierbij als (vernederlandst) aliënatie, rehabilitatie, allergie, bipolariteit,
complex, charisma, katharsis, antitoneel, lange mars had de passage kunnen staan
in het dit jaar bij Elsevier A'dam verschenen uitstekende Signalement van nieuwe
woorden van dr. Riemer Reinsma. De woordenvoorraad verandert in het zg. Standaard
Gemiddelde Europees blijkbaar grotendeels langs gelijke lijnen. Voor het Engels
raadplege men A Dictionary of New English 1963-1972 (London 1973) waarin
vijfduizend nieuwe woorden, uitvoerig toegelicht met citaten en vindplaatsen.
Conclusies na de tien items? Die moet ieder zelf maar trekken.6) In ieder geval zou
deze of gene voorzichtig kunnen gaan vermoeden dat - mocht het in ons taalgebied
dan één en al ellende zijn - het bij een paar buren ook niet altijd even mooi is.
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Sommigen zien in bepaalde taalverschijnselen een achteruitgang in de beschaving.
Het normale onbehagen bij de generatiewisseling zal daaraan niet vreemd zijn. Onrust,
misleiding, hebzucht zijn echter in alle tijden aanwezig geweest; door de zich steeds
meer verfijnende technieken van massacommunicatie manifesteren zij zich om in
verhevigde mate in het openbare taalgebruik. De verandering in het taalgebruik zelf
wordt het doelwit van hen die - terecht of ten onrechte, dat is ons onderwerp niet met zorg de wijzigingen aanzien die zich in de samenleving voltrekken. Maar men
moet ervoor oppassen de taal te verwarren met de mens die haar gebruikt: ieder kan
zich van de taal bedienen, zowel voor de uiting van verheven als voor die van
weerzinwekkende ideeën.7)
J. Veering

Eindnoten:
1) Met onze verontschuldiging voor het vele onvertaalde in dit artikel.
Wat this betreft, ik geloof dat Blokker in een Volkskrantcolumn (wanneer?) zoiets ook heeft
opgemerkt voor het Nederlands, bijv. dit land i.p.v. ons land. Voorzover ik weet, is ‘in this
country’ i.p.v. ‘in our country’ in de engelstalige landen schering en inslag. Soms blijkt achteraf
dat een wending als deze niet alleen Standaard Gemiddeld Europees is maar zelfs oeroud. Voor
de lezers van de Latijnse literatuur: in het begin van de eerste rede tegen Catilina: ‘Fuit, fuit
ista in hac re publica virtus ...’ In deze staat en niet in onze staat.
Het Amerikaanse boek van G. Nierenberg en H. Calero, Meta Talk, the Guide to Hidden
Conversation, dat ik alleen in de Nederlandse vertaling ken (Je zegt niet wat je zegt. Metaspraak
of De boodschap achter de taal, Amsterdam, 1973, blz. 60) legt dit gebruik van dit (this) e.d.
in plaats van mijn (my) e.d. uit als vorm van kritiek op mensen of instellingen, bijvoorbeeld:
‘De jeugd in dit land, meneer de voorzitter ...’ Mijn e.d. wijst ‘op een onbewuste hechte
verbondenheid’.
Robinson heeft dit jaar een nieuw boek over taalproblemen gepubliceerd. Het is een aanval op
de bekende revolutionaire taalkunde van de Amerikaan Chomsky: De titel tekent het boek: The
New Grammarians' Funeral (Cambridge 1975). Hij bestrijdt de idee dat taalkunde een science,
een exacte wetenschap kan zijn. Ook tegenover sociolinguïstiek en psycholinguïstiek staat hij
skeptisch. Taal is ‘inherently’ metafysisch (blz. 170):
‘Though the biologist must not be a frog, the linguist must be a speaker before he becomes a
linguist. Only physicists can discover atoms; there is no analogous way in which one needs to
be a linguist in order to discover language. Linguistics might, let us hope, refine our sense of
language and show us some of its ways we did not know - but only by staying within language
and refraining from scientific efforts at external explanation.’
2) Zie over verval en bloei van een taal ook O.T. 41 (1972), blz. 1-5. Een goede bloemlezing is
Karl Kraus, Die Sprache, DTV München 1969, evenals de keuze die H. Fischer gedaan heeft
in Magie der Sprache, Suhrkamp Frankfurt 1974. Weigel kan in de verste verte niet tegen de
poëtische en satirische kracht van Kraus op. Vóór iemand aan purisme gaat doen, behoort hij
Kraus z'n klassieke opstellen te kennen: Hier wird deutsch gespuckt en An die Anschrift der
Sprachreiniger. Uit het eerste: ‘Wenn die Herren die grosze Zeit, anstatt sie mit Sprachreinigung
zu vertun, lieber darauf verwenden wollten, ihren Mund zu reinigen, so wären die
Voraussetzungen für eine spätere internationale Verständigung vielleicht gegeben. (...) Sie
verstehen ihre eigene Sprache nicht, und so würden sie es auch nicht verstehen, wenn man ihnen
verriete, dasz das beste Deutsch aus lauter Fremdwörtern zusammen gesetzt sein könnte, weil
nämlich der Sprache nichts gleichgültiger sein kann als das Material, aus dem sie schafft.’
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3) J. Stave in Der Sprachdienst 18 (1974) 181-182, 204.
3) J. Stave in Der Sprachdienst 18 (1974) 181-182, 204.
4) Wat mij persoonlijk betreft, hoe eerder we van onze laatste(?) Duitse spellingrest -isch af zijn,
des te beter. Natuurlijk, logies is niet hetzelfde als logies, maar mijn is ook niet hetzelfde als
mijn.
5) Von Polenz, blz. 138:
‘Nach einem Rundschreiben des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei ist dem Führer
in letzter Zeit mehrfach aufgefallen, dasz - auch von amtlichen Stellen - seit langem in die
deutsche Sprache übernommene Fremdwörter durch Ausdrücke ersetzt werden, die meist im
Wege der Ubersetzung des Ursprungswortes gefunden und daher in der Regel unschön sind.
Der Führer wünscht nicht derartige gewaltsame Eindeutschungen und billigt nicht die künstliche
Ersetzung längst ins Deutsche eingebürgerter Fremdworte durch nicht aus dem Geist der
deutschen Sprache geborene und den Sinn der Fremdworte meist nur unvollkommen
wiedergebende Wörter. Ich ersuche um entsprechende Beachtung. Dieser Erlasz wird nur in
Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung veröffentlicht. Berlin, den 19. November
1940.

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung i.V.
Zschintzsch.’
6) Het woord item rijmt niet op maait 'm, maar op schiet 'm! Het is een woord dat al in het
middeleeuwse Nederlands voorkomt. Wie het niet gelooft, sla op het Woordenboek der Ned.
Taal, deel VI, kolom 2257-2259. Verkleinwoord itempje.
7) Augustinus (354-430) vertelt in het eerste boek, hoofdstuk 18, van zijn Belijdenissen dat hij
zich schaamt om eigen taalpraktijken in zijn jeugd. Hij deed toen zijn best de taal van die mensen
na te volgen die haar zonder barbarisme, zonder fouten gebruiken. Wie over het goede sprak
in verkeerde taal, werd weggehoond; wie over zijn kwade begeerten sprak in prachtige,
welgekozen bewoordingen geheel volgens de regels (‘integris et rite consequentibus verbis
copiose ordinateque’), werd luidruchtig toegejuicht.

Biesheuvel
Hieronder de bekroonde woordgolf van Biesheuvel tot Joop den Uyl. (Zie O.T. mei
1975). De maker ervan wenst onbekend te blijven.
Biesheuvel
Bierheuvel
Sierheuvel
Sier het vel
Sier het wel
Vier het wel
Vier hen wel
Voer hen wel
Voor hen wel
Voor een wel
Door een wel
Door een wil
Door een uil
Door den uil
Doop den uil
Doop den Uyl
Joop den Uyl

Rectificatie
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In het stuk Achteraanzetsels (O.T. sept. 1975, blz. 43) staat een hinderlijke zetfout,
J. de Rooij heeft het over de moeilijkheid met de bekende wending in de gespro-
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ken
taal: ‘Karnemelk houd ik wel van’; de voorlaatste alinea behoort te luiden:
‘We zouden uit de moeilijkheden zijn als we zouden zeggen “dat voorstel, daar ben
ik tegen” en “karnemelk, daar houd ik wel van”, want dan gebruiken we
voornaamwoordelijke bijwoorden (daartegen, daarvan) en die kunnen gesplitst
worden. Natuurlijk hanteren we zulke constructies ook wel, maar dan hakken we de
zin in tweeën. En dat is blijkbaar niet altijd gewenst, of dat brengen we niet op, wie
zal het zeggen.’

Platpratende mensen
heeft Reve het over in het tweede nummer van Hollands Diep tijdens een gesprek
met Carmiggelt. Bijvoorbeeld: ‘Je hebt mensen die maken van het platpraten een
deugd. Die hebben dan vier jaar lagere school gehad en vinden dat een grote
verdienste. Ik vind het geen schande hoor, maar ook geen verdienste’. □ En verder:
‘Nee, maar als er tegenwoordig in een televisieprogramma een man binnenkomt die
zegt: hij hèb, dan heb die man gelijk, begrijp je. En dat vind ik onzin. Als iemand
gymnasium heeft gehad dan telt zijn oordeel niet meer mee’. □ Plat als bepaling van
gesteldheid of zoiets in plat gaan komt nog niet in alle woordenboeken voor. Te
vinden in HP 8 nov. 1975: de dag dat Margriet plat ging. Interessaner om uit te zoeken
is waar de dag dat vandaan komt. The day the dam broke is een beroemd verhaal
van Thurber, maar vóór hem zijn vermoedelijk honderden geweest. □ Een column
in de Vk 19-6 had het over ‘een zich wethouder noemende doch platpratende heer
uit Rotterdam ondervraagd over plaatselijke hoeren.’ □ Op die gedenkwaardige avond
zei die wethouder ‘committeren’ en dat werd met een onderschrift door het
NOS-journaal vertaald: Committeren = betrokken worden bij. □ Zoals op 21 nov.
1975 een commissaris der koningin het op dit scherm had over huizen die moesten
worden geamoveerd; de ondertiteldienst, als de kippen erbij: amoveren = verwijderen.
De ondertiteldienst krijgt de Gouden Vondeling. □ Inpakken een welkome schakering
van inpalmen. Opkloppen (iets anders) door VD '71 en Koenen '75 geregistreerd.
Een roomdivider, door Adformatie 2-10-'75 genoteerd en als ‘een afwijkend soort
roomkloppen’ genoemd.
Rotterdams gemeentebestuur zorgt altijd voor iets nieuws. Advertenties van 5-7
vragen om een projektverantwoordelijk ambtenaar en woningmaatschappelijke
werksters. Dat was overigens ook de dag dat een leidinggevend functionaris werd
gezocht door Insula Deï in Arnhem. □ De oude woordenlijst, binnenkort onveranderd
een zilveren jubileum, zegt nog zo ontroerend dat ‘ook’ de uitgang -ei geen deelteken
krijgt. □ Fallocratie is een door mannen beheerste regering, mooi woord lelijk ding,
zoals zo dikwijls. □ Discontinuering o.a. uit de apothekerij waarin verpakkingen
worden gediscontinueerd. □ Een man van O.T. liep begin april door Groningen en
las daar op een raambiljet: ‘Op 24 april is de Openbare Leeszaal wegens officiële
opening gesloten.’ □ Het type struikrover, doodbidder, voorlader is anders dan
zeepzieder, roestkrabber, kattenmepper. □ De eerste man als kleuterleidster, 10 juni
1975. Doet denken aan jaren geleden O.T. een bericht over de eerste mannelijke
diëtiste. □ Verzuiling bracht ontzuiling bracht herzuiling. □ Over berge-
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(hergegroepeerd) en gebet- (gehergroepeerd) altijd veel te doen geweest. Bij het
herlezen van Het Vaderland maandag 18 november 1918 (ja, negentien achttien, toen
op het Malieveld) gevonden, bladzijde 1, zesde kolom, vijfde regel van onderen:
‘Had het pas gegeven, 't was tot een dansje van zorgeloosheid gekomen, want de
heeren weten thans met een heroranjed volk te doen te krijgen en daarmee en daarover
is het best regeeren
O.T. is volstrekt verslagen. Op 1 okt. 1975 is het min. van O & W blijkens officiële
mededelingen begonnen met een ‘part-time rijksopleiding tot remedial teacher’. Het
werken aan de basis krijgt weer gestalte. □ Omdraaiing en verleden tijd. Waarom
precies weten we niet. Bijvoorbeeld in de volgende uitroepen. Viel me dat even tegen!
Was me dat even een herrie! □ Na de ellende van de remedial teachers hulde aan de
werkgroep Straathoekwerk in Utrecht, die op 26 juli in de kranten straathoekwerkers
vraagt. □ Rinus Michels übernahm gestern interimistisch das Training bei Ajax
Amsterdam, schreef tot veler verrassing Die Presse Wien op 19 aug. 1975. □ Is dat
eigenlijk wel goed: een fietsster? □ Een heel zwaarmoedige man in De Tijd 5-9-1975:
‘Ik ontmoet geen jonge mensen meer die een boek in het Frans, Duits of Engels
kunnen lezen. En ik krijg geen brief meer van iemand onder de dertig die niet stikt
van de taal- en stijlfouten.’ Is, latewezegge, één fout op driehonderd woorden stikken
van? □ Er zou eens een studie gewijd moeten worden aan de Nederlandse
overlijdensterminologie. Uit 'n krant, 31-9-1975: ‘Doodmoe maar ten volle bereid
om heen te gaan, heeft God tot Zich
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genomen in de eeuwige rust enz.’. □ Bij winkel horen ook nog: wetenschapswinkel
en fysicawinkel. □ Een andere man van O.T. zag op vrijdag 21 nov. 1975 tegen 16.00
uur op de Kleine Berg te Eindhoven op de deur van een slagerij, staande met het
gezicht in noordelijke richting rechts, een papier waarop: ‘Wegens ziekte van het
winkelmeisje verlopig tussen 1 en 2 uur gesloten.’ Een zeldzaamheid. □

Verdienstelijk VanDalisme
Al bezitten niet zo bar veel mensen de ‘dikke Van Dale’, weinigen trekken zijn
autoriteit in twijfel. ‘Het staat zo in Van Dale’ is voldoende om elk meningsverschil
over spelling of betekenis van een woord te beslechten. Maar geen opwindende
lectuur! Wat een wonder: in de inventarisatie van de Nederlandse woordenschat
mogen nu eenmaal geen woorden ontbreken. Zo vind je lange rijen samenstellingen
met woorden als hand-, hart- of werk- als eerste lid. Daardoor zijn ‘leuke’ woorden
als bekattering (bekeuring), bekaan (hier), beknijsen (bekijken) als schaarse krenten
in een erg dikke koek van naar mijn schatting ruim 150.000 woorden.
De veranderingen in de woordenschat eisen zo om de tien jaar de bijgewerkte
herdruk van een woordenboek. De laatste druk van Van Dale was van 1961, maar
in plaats van een herdruk heeft dr. Kruyskamp in 1972 een Supplement uitgegeven
(met maar even 12.000 artikelen!). Hij deed dat met het oog op de onzekerheid inzake
de spellingsvoorschriften.
Het supplement was nog niet of nauwelijks van de pers of er begonnen speciale
Nederlandse woordenboeken te verschijnen. Onwillekeurig zie je ze aan voor
aanvullingen op dit supplement, al wordt daarvan in de inleidingen niet gerept.
Dergelijke woordenboeken kunnen zich uiteraard permitteren de lezer wèl te boeien.
Het zijn: Rouke G. Boersma, Recht voor z'n raap. Sijthoff, 1970 Drs. Enno Endt,
Bargoens woordenboek. Thomas Rap, 1972 H. Beem, Uit Mokum en de mediene.
Van Gorkom, 1974 Dr. Riemer Reinsma, Signalement van nieuwe woorden. Elsevier,
1975 Recht voor z'n raap is een pretentieloze lijst van nieuwe woorden op allerlei
gebied met een korte verklaring. Veel aandacht voor het ‘hippe’ genre. (Hip volgens
Recht voor z'n raap: modern, eigentijds, progressief, opvallend, uitdagend-jong,
volgens de levensstijl van de zich tegen het establishment verzettende jongeren.) Er
zijn nogal wat woorden opgenomen die allerminst ‘uitdagend-jong’ zijn, b.v. art
nouveau, destructiedrift, dienstweigeraar, expresso-koffie, numerus clausus. De
samensteller had er misschien beter aan gedaan hiervoor werkelijk ‘eigentijdse’
woorden te kiezen.
Als men met Beem onder Bargoens verstaat: de geheimtaal van dieven en
landlopers, dan beantwoordt het Bargoens woordenboek niet aan zijn naam. Het is
blijkens het ‘voorwoord’ een ‘woordenboek van de volkstaal van de randstad’. Die
‘heeft een aanzienlijke woordenschat, en deze is maar zeer ten dele opgenomen in
de handwoordenboeken, en dan meestal nog met grote reserve ten aanzien van erotica
en rustica. Zij geven daardoor een onware voorstelling van zaken, die de
woordenboekgebruikers des te duidelijker wordt nu juist de laatste tien jaren een
grote invloed uitgaat van de volkstaal op het A.B.N., voornamelijk via jeugdtaal,
cabaret, journalistiek en t.v’.
Je vindt in dit woordenboek heel wat Jiddiese woorden, enkele Bargoense en veel
woorden van verschillende herkomst, zoals die (nog) in de volkstaal van de randstad
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gebruikt worden. Van terughoudendheid op eroties gebied is inderdaad geen sprake:
Endt heeft een groot aantal termen opgenomen met onpartijdige aandacht zowel voor
het amateuristiese als het professionele aspect. Je staat versteld van het taalscheppend
vermogen dat erin slaagt voor een klein aantal elementaire begrippen steeds maar
weer nieuwe metaforen te bedenken. Verder stuit je bij doorbladeren op woorden
die je eens - en meestal in zwaarverminkte vorm - bent tegengekomen en die je nu
leert kennen in hun oorspronkelijke gedaante, eventueel met stamboom.
Uit Mokum en de mediene bevat ‘een lijst van Joodse woorden in Nederlandse
omgeving’. Deze lijst is in tweeën verdeeld. Het eerste deel geeft Jiddiese woorden,
merendeels van Hebreeuwse oorsprong; in de tweede zijn Nederlandse woorden
opgenomen die in Joodse kring een speciale betekenis hebben gekregen. Voorbeeld:
vleeslepel - een lepel bestemd om met dierlijk vet bereide spijzen op te scheppen;
siertoren - versiersel met belletjes op de stokken van de wetsrollen. Wetsrollen zelf,
niet als zodanig opgegeven, had ook als voorbeeld kunnen dienen. De woordenlijst
wordt voorafgegaan door een boeiend overzicht van het ontstaan van het Jiddies en
gebruik en verdwijnen ervan in Nederland. Voor wie het nog niet wist: Mokum,
letterlijk: plaats, is de - oorspronkelijk - Jiddiese benaming van Amsterdam: mediene,
Jidd. eigenlijk land, gewest, is de verzamelnaam voor Joodse gemeenten buiten
Amsterdam.
Signalement van (2000) nieuwe woorden onderscheidt zich van de andere genoemde
speciale woordenboeken doordat heel wat woorden gegeven worden in een - soms
zeer uitvoerig - citaat. De meeste daarvan zijn zo ‘hip’, dat de lectuur van Signalement
alleen al daarom boeiend en amusant is. De critica van de N.R.C. heeft zelfs een
ogenblik vermoed dat hier ‘niet zozeer sprake was van een woordenboek als wel van
een geslaagde satire op het modieus taalgebruik van onze dagen’. Wat overigens niet
het geval bleek. Onder de 2000 opgenomen woorden treft men behalve neologismen
uit de gesprekstaal (denkraam, hardmaken, lachertje, sapje) een groot aantal woorden
op allerlei gebied die ons opmerkzaam maken op al het nieuwe om ons heen, dat we
meestal gedachtenloos aanvaarden: acceptgiro, Eurodeviezen, bulkcarrier,
milieuhygiëne, horizontale eigendom. Om eens na te gaan in hoeverre deze ‘kleine
vier’ een aanvulling vormen op de ‘grote twee’ (Van Dale en zijn Supplement), heb
ik een lijst gemaakt van de 119 verschillende woorden die voorkomen in de ‘kleine
vier’ tussen Baäl en beren. Ter vergelijking: Van Dale zelf geeft over deze afstand
ongeveer 3000 woorden, het Supplement ongeveer 450.
Van deze 119 woorden komen er 57 al voor in de ‘grote twee’ (41 in Van Dale,
16 in het Supplement). Tussen Baäl en beren brengen de ‘kleine vier’ dus 119 - 57
=
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62 ‘nieuwe’ woorden. Als deze verhouding ook geldt voor de hele Van Dale, zouden
de ‘kleine vier’ een aanvulling kunnen brengen van plus minus 2 percent. Die
aanvullingen van de ‘kleine vier’ zijn niet gelijksoortig. Recht voor z'n raap en
Signalement geven hoofdzakelijk neologismen, het Bargoens woordenboek en Mokum
en de mediene woorden uit ‘de volkstaal van de randstad’ en het Jiddies. Elk der
beide paren levert ongeveer de helft van de aanvullingen.
Onder de neologismen van Recht voor z'n raap en Signalement zijn er heel wat
die pas ontstaan zijn na 1970 en dus wel moesten ontbreken in het Supplement.
Voorbeelden zijn daarvan al gegeven. Ook zijn er veel Engels/ Amerikaanse woorden
als backing, badge, barbecue, beat-met zijn samenstellingen. Daartegenover betracht
dr. Kruyskamp - en m.i. terecht - een zekere terughouding.
Hoe volstrekt onmogelijk het is níét achter te blijven bewijst Signalement zelf in
het negatieve. Het kost maar geringe moeite een reeks woorden op te schrijven die
in het boek nog niet voorkomen: doorzakken, halvarine, hapklare (brokjes), ergens
moeite mee hebben, nichtentent, nitwit, oeverloos (gezwam), opkrikken (wel:
oppeppen), paniekvoetbal, de pijp aan maarten geven, de pijp uit gaan, pitpoes, schot
op open doel, sekspoes, unisex, vervelend doen, werkgroep.
De snelle evolutie van de maatschappij brengt met zich mee dat het nieuwe snel
veroudert en afgedankt wordt, en de woorden waarmee het aangeduid wordt, ook.
Zo kun je merkwaardig genoeg in een woordenboek van neologismen al woorden
aanwijzen die op weg zijn te verdwijnen: nozem, provo, wegwerpfles, flower power.
Enfin, zo blijft er werk aan de winkel voor wie zich ten taak gesteld heeft dit spel
van opkomst en ondergang te registreren.
In Uit Mokum en de mediene komen op het onderzochte stuk maar enkele woorden
voor die nog niet in Van Dale staan: baksnajem (gebit), bas (twee schellingen, stuiver),
begiete (bang), behoje (vrouwelijk geslachtsorgaan), beisponem (zuursmoel), benages
(rustig, met plezier). Op bas na komen deze woorden ook voor in het Bargoens
woordenboek. Daar wel: beissie (dubbeltje). Voor de woorden in het Bargoens
woordenboek die niet in Van Dale voorkomen keer ik even terug naar de inleiding
van drs. Endt. Volgens hem gaat er de laatste tien jaar veel invloed uit van de volkstaal
van de randstad op het A.B.N. Ik geloof dat er zich in werkelijkheid twéé
verschijnselen voordoen. Ten eerste is men de laatste jaren nogal wat Jiddiese woorden
in krant en tijdschrift gaan gebruiken, zodat zij nagenoeg in het A.B.N. zijn
opgenomen. Voorbeelden: misjpooche (verwanten), chotspe (lef), kinnesinne (afgunst),
geteissem (tuig, schoelje). Ik waag een poging tot verklaring van dit verschijnsel.
Vóór de oorlog vermeed men ze, omdat het Jiddiese woorden waren, na de grote
ramp gebrúíkt men ze juist, en wel om dezelfde reden. Als een (onbewust?) blijk van
medeleven of sympathie? Uit snobisme?
Ten tweede wordt het verlangen zich aan alle taboes te ontworstelen door de taal
van litteratuur en journalistiek weerspiegeld. Het bezigen van woorden als lullig,
gelul en belazerd - om geen sterkere termen te kiezen - zou 25 jaar geleden een
journalist ontslag op staande voet hebben bezorgd; nu valt geen hoofdredacteur er
meer over.
Onder de woorden uit het Bargoens woordenboek die niet in Van Dale of Supp.
voorkomen is er geen een waarvan je zeggen zou dat het in het A.B.N. is opgenomen.
Dat ze ontbreken in Van Dale is bij de vrij scherpe ballotage die dr. Kruyskamp
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toepast begrijpelijk: de woorden bevinden zich nog steeds onder de benedengrens
van het A.B.N.
Dit alles neemt niet weg dat drs. Endt met het bijeenbrengen en verklaren van al
deze woorden een verdienstelijk werk heeft verricht. Het is te hopen dat hij het hier
niet bij zal laten, zodat zijn werk op den duur uitgroeit tot iets wat andere Europese
talen al bezitten: een slangwoordenboek. Deze benaming lijkt me juister dan die van
nu. Ook Signalement wens ik toe dat het in vele volgende drukken de ontwikkeling
van de woordenschat op de voet zal blijven volgen, althans voor zover dat mogelijk
is. Later komt dan de registratie in de ‘officiële vraagbaak’ Van Dale. Het kan nu
eenmaal niet anders of die moet wat achterlopen op de ontwikkeling van de
woordenschat.
D. de Vries, Wageningen.

Op of onder één noemer
Tegenwoordig tracht men allerlei zaken onder dezelfde noemer te brengen. Aangezien
in een breuk de noemer onder de breukstreep staat, is bovenbedoelde constructie
volstrekt onlogisch en onjuist.
Nu wekt de definitie van ‘noemer’ in de (kleine) Van Dale wel aanleiding tot enige
verwarring. Daar staat nl.: ‘Getal van een breuk dat aanwijst in hoeveel gelijke delen
het geheel verbeterd is’. Correcter zou zijn: in welke gelijke delen het geheel verdeeld
is. De hoeveelheid van die gelijke delen wordt aangegeven door de teller boven de
breukstreep. Wel wordt als voorbeeld van figuurlijk gebruik aangehaald: ‘men kan
dat niet allemaal op één noemer brengen, in één categorie samenvatten.’
In dezelfde Van Dale wordt de teller het getal genoemd dat ‘aangeeft hoeveel
gelijke delen van de gebroken eenheid genomen zijn’. Van Dale is hier dus eigenlijk
met zichzelf in tegenspraak!
A.G.J. Kuipers, Voorburg

Waarvan
Mij kwamen de volgende zinnen onder ogen: We hadden het avondmaal genuttigd:
aardappels, bloemkool en gehakt met jus van buturama, aan de penetrante smaak
waarvan ik nooit had kunnen wennen.
‘Aan de smaak waarvan’ vind ik een ontzettend hinderlijke schrijfwijze. Net zo
erg als ‘op grond waarvan’ en ‘aan de hand waarvan’. Waarvan is natuurlijk een heel
bruikbaar koppelwoord, maar met die toevoeging aan de smaak wordt er een
zelfstandigheid van gemaakt, die aan de zin een zeer stuntelige constructie geeft.
Wat toch is het geval? De schrijver heeft twee hoofdgedachten, die voor de lezer
op geheel verschillend gebied liggen, op een taalkundig kromme manier aan elkaar
gevoegd. Enerzijds een beschrijving van het menu, ander-

Onze Taal. Jaargang 44

68
zijds zijn smaakervaring, die in feite voor het verhaal terloops is.
Ik vind het een gebrekkige manier van stellen, die je ook in de krant vele malen
tegenkomt. M.I. was hetzelfde effect bereikt als er gestaan had: we hadden het
avondmaal genuttigd:........ met jus van buturoma, aan welker penetrante smaak ik
nooit had kunnen wennen. Sluit geheel aan bij avondmaal en nuttigen. Men zegt
dadelijk welker is stijf, maar iemand die schrijft, heeft nog niet het recht die stijfheid
te ontwijken door krom taalgebruik toe te passen. Is welker voor hem onoverkomelijk,
dan had zijn mededeling kunnen luiden:........ jus van buturama, waarvan de penetrante
smaak nooit naliet mijn afkeer op te wekken. Wie iets op papier zet, dient toch over
zoveel taalvaardigheid te beschikken, dat hij zich op verschillende wijzen kan
uitdrukken.
J.P. Smits, Den Haag.

Geluidhinder
Beroepshalve heb ik nogal te maken met allerlei omstandigheden betreffende
geluidshinder en de bestrijding ervan. Zo maakte ik kennis met het ‘noise
establishment’ van Nederland dat een aantal jaren geleden de Nederlandse Stichting
Geluidhinder oprichtte teneinde krachten te bundelen en via andere dan de bij het
beroep van de oprichters horende kanalen zijn stem te kunnen laten horen. Frappant
is dat de Stichting de s in geluidshinder wegliet, hoewel dat - met s - de
voorkeurspelling is. Ernaar gevraagd bleek de reden zuiver een dobbelsteenkeuze:
de één schreef dit en de ander dat en de Stichting maakte de definitieve keuze.
De praktijk is anders: nog steeds schrijft de pers bijvoorbeeld geluidshinder. Ik
heb meer de indruk dat men zich door een iets andere spelling van de rest wil
onderscheiden zo van ‘Wij gaan over geluidshinder en dat kun je zien aan hoe we
het schrijven’. Ik vind dat verwerpelijk; het is een onnodige taalcorrectie en wekt
zeker bij mensen de indruk van ‘daar niet bij te horen’ terwijl de Stichting juist wel
voor hen is en hen kan helpen. Bovendien wordt menig mogelijk constructief gesprek
vaak voor een te lang deel gewijd aan diskussie over dat s-loze woord. Het aantal
gevallen waarin tenslotte gedacht wordt ‘Ik weet niets van geluidshinder want ik
weet kennelijk nog niet eens hoe ik het schrijf’ is moeilijk te schatten maar de
mogelijkheid dat ze bestaan zou al voldoende moeten zijn geweest om de Stichting
niet voor die mensen onbereikbaar te maken. Dat noise establishment is niet zonder
invloed: in het kader van het ontwerp van een nieuwe wet wordt ook al over
‘geluidhinder’ gesproken...
André van der Kolk, Boskoop.

Al goed of nog fout?
In het april-nummer van Onze Taal schrijft de heer Denekamp te Zwolle dat naar
het hem voorkomt de zegswijze te overleggen (i.p.v. over te leggen) niet meer bezig
is veld te winnen. Ik kan dit optimisme niet delen. Het is nog niet zo erg lang geleden
dat het NOS-journaal ons in verband met de Watergate-affaire meldde, dat (nu ex-)
president Nixon weigerde bepaalde van hem gevraagde geluidsbanden te overleggen,
later dat hij besloten had toch een aantal van die banden te overleggen, en nog weer
later dat hij de banden inderdaad had overlegd (i.p.v. overgelegd). Voorts meldde
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datzelfde journaal ons enige tijd later - en ik las het ook in de pers - dat Amerika van
de KLM eiste haar schema van vluchten op Amerika (of was het iets anders?) te
overleggen. Wanneer nu een instantie als het NOS-journaal ons op dit ‘Nederlands’
tracteert, wat kunnen we dan verwachten van anderen, b.v. van de
middelbare-schooljeugd? In hetzelfde nummer schrijft mr. Godschalk over de veel
gebruikte constructie: een van de velen die..., gevolgd door een enkelvoudige
werkwoordsvorm (‘Aangezien ik een van de velen ben die mij erger...’). Aan het
artikel wordt een redactionele noot toegevoegd, waarin gewezen wordt op een artikel
van prof. L.C. Michels. Dat artikel spreekt van een spanning tussen twee factoren:
een grammatische en een psychologische. Die spanning kan ik meevoelen. Maar wat
zegt men van wat de radionieuwsdienst ons kort geleden voorschotelde: Een van de
belangrijkste onderwerpen die op de a.s. conferentie van Amerikaanse staten ter
sprake komt is...? Volgt men de grammatische lijn, dan is het:... komen..., en die lijn
werd aanvankelijk door de opsteller van dit nieuws gekozen blijkens het betrekkelijk
voornaamwoord ‘die’. Maar volgt men de psychologische lijn, dan moet het
betrekkelijk voornaamwoord ‘dat’ wezen. Ik voor mij voel meer voor de grammatische
lijn.
B. Jongeling, Groningen
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