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De overheid spreekt naar zij gebekt is
door Mr. H.A.M.T. Kolfschoten
Ik verheel mij niet dat mijn spontane ja-woord als oudburgemeester aan zijn
oud-commissaris der Koningin, voor mij het aanzienlijke risico inhield te zullen
blijken niet de meest gekwalificeerde deskundige te zijn om op deze jaarvergadering
van uw genootschap het woord te voeren over een zo weinig verkend en moeilijk
toegankelijk gebied als dat van Taal en Overheid. Hoe gaarne ik ook zou willen, ik
kan mij met de beste wil van de wereld geen taalkundige noemen; liefhebber van
een helder en geïnspireerd taalgebruik als ik ben, mis ik te enen male het door studie,
kennis en ervaring geschoolde specialisme dat deze voordracht tot een Anatomische
Les over de taal zou kunnen maken. Wat in de gapende afgrond tussen Vondel en
Vondeling verborgen ligt, lijkt nog maar een literaire greppel vergeleken met de
sprong die ik zou moeten maken om het taalgebruik der overheid aan
formeel-wetenschappelijke criteria te toetsen.
Om deze reden lokte het mij niet aan, als leek op dit gebied, de rol op mij te nemen
van een wat bijziende taalkundige strandvonder en met die handicap het stilistische
wrakhout te sprokkelen dat jaarlijks uit de zee van overheidsgeschriften op de kusten
van ons taalgebied pleegt aan te spoelen: het vakjargon, de ellenlange zinnen, de
onheldere wijze van formuleren, het te onpas bezigen van vreemde woorden - allemaal
ondeugden die sinds jaar en dag aan het overheidsproza worden toegeschreven.
Prozaïsch is het geworden in de meest dorre en gortige zin van dit woord, verstoken
van elke zweem van poëzie, speelse beeldspraak en welsprekendheid, niet in staat
enige verrassing te brengen in woordkeus en zinswending. Wat ons, gewoonlijk door
het doorgeefluik der media, als overheidsspijs wordt voorgeschoteld, heeft, vaker
dan goed voor onze eetlust is, de smaak van lauwe pap, waarin de krenten op de
bodem van het bord verzonken liggen.
De overheidstaal is nuchter en zakelijk geworden, en gegeven de vloed van
stoffelijke vragen en belangen die zich in toenemende mate aan haar opdringen, kan
dat ook moeilijk anders. Onder de permanente druk van tempo en wisseling en
bovenal van openbaarheid, hoe waardevol op zichzelf, maakt zij op de
goed-verstaander soms de indruk van een geheimtaal en bedient zij zich van
standaardwoorden en clichés, die de oorspronkelijke zin en hun exacte betekenis niet
meer dekken of vervormen. Naar dit onvermijdelijke procédé liggen veel gebruikte
en misbruikte woorden als democratie, menselijke waardigheid, ethiek, filosofie,
structuur, creativiteit, alternatief, communicatie, dynamiek en vele andere door elkaar
als oude en nieuwe munten in een geldzak, waarmee men zich laat betalen zonder
te weten wat hun waarde is en of zij nog in omloop zijn.
Men ontkomt overigens niet aan de vraag of de overheid de enige kring van
taalgebruikers is, die zich aan deze feiten schuldig maakt. Er behoeft weinig twijfel
aan te bestaan dat ook in andere kringen niet altijd zo helder, welgekozen en
onberispelijk Nederlands wordt geschreven of gesproken. Indien goed Nederlands
het uitgangspunt van mijn voordracht zou moeten zijn en de norm waaraan de
schrijftaal zou moeten worden getoetst, is het niet eenvoudig precies aan te geven,
in welke opzichten het taalgebruik van de overheid zich van ander niet minder slecht
taalgebruik onderscheidt. Gegeven die norm zou het onderwerp van mijn voordracht
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een nogal willekeurige keuze zijn, waarvan de formele logica niet gemakkelijk staande
is te houden.
Toen ik tenslotte tot het besluit was gekomen de uitdaging toch maar aan te vatten,
stond ik derhalve voor de vraag, langs welke weg mijn onderwerp dan wèl te
benaderen. Ik behoef er geen geheim van te maken, dat deze vraag mij geruime tijd
heeft bezig gehouden. Er bleek weinig of geen literatuur over te bestaan. Natuurlijk,
er zijn boeken over taalkunde in overvloed en ook het denken over staatkunde heeft
sedert Plato's Politeia talloze geleerde schrijvers bewogen hun ideeën op schrift te
stellen. De moeilijkheid was echter deze disciplines met elkaar in een zinnig verband
te plaatsen, of - om een term van de diersocioloog Tinbergen oneigenlijk te gebruiken
- de ‘oversprong’ te maken tussen taalkunde en politocologie. Enkele maanden
verstreken, maanden waarin het toenemen van mijn algemene ontwikkeling ook mijn
omgeving begon op te vallen, maar waarin ik ogenschijnlijk ten aanzien van mijn
onderwerp maar weinig vorderde. Toen schoot het toeval mij onverwacht te hulp.
Op een dag ontdekte ik in mijn tuin een mierennest. Geen opzienbarende vondst,
maar toch interessant genoeg om er een tijdje naar te blijven kijken; het schijnbaar
ordeloze gekrioel van deze insecten, zonder twijfel bezig te doen wat het geduldig
waarnemen van natuuronderzoekers over hun gedrag en levenswijze aan het licht
gebracht heeft: nestbouw, voortplanting, broedzorg, voedselvoorziening - al deze
funkties en taken verlopen volgens een niet op het eerste gezicht herkenbaar, maar
daarom niet minder vaststaand plan.
Het was stellig geen al te originele vraag die mij plotseling door het hoofd ging: hoe
wéten deze dieren nu zo precies wat hun te doen staat? Welk mechanisme ligt ten
grondslag aan hun collectieve gedragspatroon dat een taalloze mierenkolonie tot zulk
een perfect georganiseerde gemeenschap maakt?
Hoewel deze vragen op het eerste gezicht niet veel met mijn onderwerp te maken
hadden, kreeg ik een ingeving die, achteraf beschouwd, het thema van mijn voordracht
zou bepalen. Een uitweiding van mijn onderwerp is het, een verrassende misschien.
Maar tenslotte heb ik de titel van mijn voordracht niet geheel zonder reden óók aan
de dierenwereld ontleend! Als wij het belang, het nut, de funktie van de taal te weten
willen komen, zou het dan geen vrucht kunnen afwerpen het mechanisme te
bestuderen in plaats waarvan de mens in de loop van miljoenen jaren lange evolutie
de taal als instrument van zijn gedrag gekozen heeft? Deze vraag bleek onvermoede
perspectieven te openen. Het dierlijk gedrag vormt niet alleen een onuitputtelijke
bron van de verwondering, die het begin van alle wijsheid wordt genoemd, maar ook
een ervarings-
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wereld waarin een diep en zelfs fundamenteel verband met taal en taligheid kan
worden aangetoond. Alvorens dieper op deze vraag in te gaan wil ik met één voorbeeld
van verbazingwekkend dierlijk gedrag verduidelijken om welke vraag het hierbij
gaat en welk antwoord daarop de wetenschap gegeven heeft.
Op een eiland bij Australië leeft de grauwe pijlstormvogel. Elk jaar in de tweede
helft van maart ondernemen deze vogels een reis die hen eerst naar het oosten voert,
de Grote Oceaan op, vervolgens naar het noorden, langs Japan, tot aan de Bering
Zee. Daar rusten zij een poosje uit en zetten dan hun reis weer voort, zuidwaarts
langs de westkust van Amerika tot Californië, vanwaar zij tenslotte dwars over de
Oceaan, in de derde week van september naar hetzelfde eiland op hetzelfde nest
terugkeren, een tocht van 25000 km die steeds dezelfde achtvormige lus beschrijft.
Maar deze tocht is op zichzelf nog niet eens het meest verbazingwekkende. In de
laatste helft van oktober wordt per nest één ei gelegd. Twee maanden later komt het
jong hiervan uit. Drie maanden hierna is de tijd voor de grote reis weer aangebroken.
De ouders vliegen uit, maar, vreemd genoeg, nemen zij hun jong niet mee. De jongen
vertrekken pas twee weken later en leggen, zonder dat hun dat is voorgedaan, met
de precisie van een bestuurde raket, dezelfde weg af die hun ouders zijn gegaan.1)
Verschijnselen als dit, waarvan de dierenwereld wemelt, roepen de vraag op hoe dit
feilloos werkende precisie-instrument funktioneert, wanneer wij er ons althans niet
mee tevreden stellen dit gedrag alleen te benoemen met het woord ‘instinct’. Hoe
‘weet’ de jonge pijlstormvogel over een zo formidabele afstand precies de juiste
koers te houden? Hoe houden mieren en sociale bijen - zonder taal, zonder dat de
Treatises of Government, het Contrat social of het Rode Boekje eraan te pas hoeven
te komen - een gemeenschap in stand, vergeleken waarbij de meest perfect
georganiseerde, door mensen gevormde Staat een ordeloze janboel lijkt?
Wanneer wij afzien van de vraag naar de finaliteit van dit gedrag, heeft de wetenschap
sinds enige tijd een redelijk antwoord op de vraag, hoe en waardoor dit gedrag bepaald
wordt. De sleutel wordt ons daartoe aangereikt door de celbiologie, de biochemie en
de genetica, takken van wetenschap waarin de laatste vijfentwintig jaar opzienbarende
ontdekkingen zijn gedaan. Wat men tot voor kort alleen ‘instinct’ kon noemen of
‘aangeboren aandrift’ zonder te weten wat men daaronder nu eigenlijk moest verstaan,
is in werkelijkheid een geheel van gedragsregels die chemisch zijn vastgelegd in het
pakket van erffactoren.2) Deze factoren regelen niet alleen het funktioneren van de
celgroepen die het lichaam vormen van elk menselijk of dierlijk individu, maar ook
het sociaal of nietsociaal gedrag, dat dieren voorschrijft zich zó en niet anders te
gedragen. Ik zal geen poging wagen de werking van dit mechanisme, voor zover ik
er zelf iets van begrijp, in extenso aan u uit te leggen. Met een beroep op de
goedgelovigheid van degenen onder u die daarvan nog minder weten dan ik, en op
de tolerantie van hen, die er méér van weten, wilt u op gezag van geleerden als
Chargaff, Watson en Crick wel van mij aannemen, dat genetische en chemische
functies in het organisme van mensen en dieren dit mechanisme zijn
verbazingwekkende doelmatigheid verlenen.
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Het is prof. Droste, hoogleraar in de algemene taalwetenschap aan de Universiteit
van Leuven, geweest, die erop gewezen heeft, dat aan de functionering van het
cellulaire mechanisme een taalkundig beginsel ten grondslag ligt.3) Als voor mijn
betoog relevante conclusie mag worden vastgesteld, dat op grond van de door
celbiologen en biochemici ontdekte scheikundige taalprincipes in de diepten en de
oerstof van de cel, een wetenschappelijk houdbaar antwoord kan worden gegeven
op de vraag, hoe het jong van een trekvogel in staat is zich geheel alleen, met feilloze
precisie, 25.000 km over de onmetelijke watervlakten te bewegen.
Een andere vraag is natuurlijk, hoe zijn soort ertoe gekomen is een dergelijke lange,
voor zijn voedselvoorziening niet noodzakelijke, tocht in zijn cellulaire grondplan
op te nemen. Naar moderne inzichten moet het antwoord hierop luiden, dat het
oorspronkelijke leefgebied niet de streek is waar de voortplanting tot stand komt,
maar juist omgekeerd het gebied waar overwinterd wordt. Ietwat geromantiseerd
zou men dus kunnen zeggen, dat de vogeltrek een pelgrimstocht is naar het land van
herkomst langs een route die sinds onheugelijke tijden tot in details bekend is; ook
de jonge vogel die de tocht nooit eerder heeft gemaakt, is deze weg even vertrouwd
alsof hij hem al een miljoen maal zèlf had afgelegd.
Tegen een zo volstrekte en zo blinde gehoorzaamheid aan de wetten van de erfmassa,
steekt - wat men er ook van zeggen wil - het menselijke gedrag schril af. Ik wil
daarmee natuurlijk niet ontkennen dat ook de mens, veel meer dan hij vroeger heeft
beseft of willen toegeven, door zijn instincten wordt beheerst: zijn angsten en agressie,
zijn sexualiteit en procreatie, zijn gewoonten en relatievorming vertonen kenmerken,
en volgen een spoor, die ons langs een onafgebroken keten met onze verre en verste
voorouders verbinden. In twee opzichten is er tussen het menselijke en het dierlijke
gedrag echter een diepgaand, principieel verschil: in de eerste plaats is de mens in
staat zijn gedrag zelf te ontwerpen en te variëren; en in de tweede plaats kan de mens
zijn gedrag, hoe instinctmatig ook bepaald, tot voorwerp van zijn denken maken.
Gaan wij er, mét Levi Strauss vanuit, dat het specifiek menselijke van menselijke
wezens is gelegen in het feit dat zij een taal bezitten,4) dan is het geen al te
stoutmoedige gedachtensprong van mening te zijn dat het de taal is geweest, die tot
deze ontwikkeling het meest heeft bijgedragen. Ik vraag mij zelfs af, of aan deze
taalontwikkeling niet een nog grotere betekenis moet worden toegekend dan aan die
van de intelligentie. Natuurlijk is de menselijke intelligentie superieur, maar deze is
dan ook doordat zij van de taal gebruik kan maken, op onvergelijkbare wijze in het
voordeel.
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Het lijkt mij dan ook niet voor twijfel vatbaar dat de taal de beslissende factor is
geweest, waardoor de mens op steeds duidelijker wijze zijn eigen weg is gegaan.
Naarmate hij zijn taal en denken verder ontwikkelde, werd hij steeds minder
afhankelijk van het instinct, dat al spoedig zijn absolute greep op het menselijk gedrag
begon te verliezen, al werd het als belangrijke impuls daarvan niet uitgeschakeld.
Naar analogie van Reichlings verhelderende formulering: ‘taal is plaatsvervangend
handelen’ zou men de taal ook kunnen definiëren als het plaatsvervangend instinct.
Door taal, dit nieuwe en unieke instrument der evolutie, kon de mens, als enig levend
wezen, aan de kringloop van zijn instinctief gedrag ontsnappen. Door taal wist hij
de onbetwiste, zij het ook tragische, koning van de schepping te worden. Door taal
verwierf hij zich de vrijheid een eigen, menselijke ontwikkeling tot stand te brengen.
Alleen bij de mens, en alleen door zijn taal, is evolutie tot geschiedenis en tot cultuur
geworden.
Het wordt hoog tijd met het zojuist veroverde inzicht een nieuw, evenmin
gemakkelijk toegankelijk gebied te betreden: dat van het taalkundig functioneren
van de overheid. Ik zal daarbij niet ingaan op de formele aspecten van dit verschijnsel,
maar op de vraag hoe het taalgebruik der overheid naar zijn materiële inhoud moet
worden beoordeeld in het licht van de menselijke, door taal teweeg gebrachte evolutie.
Het spreekt vanzelf, dat het te enen male onmogelijk is het taalgebruik van elke
overheid, in elk historisch tijdvak, aan dit onderzoek te onderwerpen. Zo'n onderzoek
zou minstens de omvang vergen van een lijvig boekwerk, dat bovendien niet door
één maar door verscheidene auteurs, geleerden van diverse disciplines, zou moeten
worden samengesteld. Ik meen dan ook de redelijkheid aan mijn kant te hebben door
mijn onderzoek te beperken, wat de tijd betreft tot de laatste vijftig jaar, wat het
bestuurlijke niveau betreft tot de centrale overheid, en, wat de door deze overheden
gehuldigde staatkundige beginselen betreft, tot drie globale categorieën: het fascisme,
het communisme en de democratie. Ik zal mij daarbij uitsluitend of in hoofdzaak
bezig houden met de Italiaanse en Duitse vormen van fascisme, met de
Sovjet-Russische vorm van communisme en de Amerikaanse vorm van democratie.
Vooraf lijkt het van belang op te merken dat het bedrijven van politiek en het
uitoefenen van bestuur in hoge en zelfs de hoogste mate door taal beheerste processen
zijn. De overheid regeert en bestuurt door middel van de gesproken en geschreven
taal: zij vaardigt wetten, bestuursmaatregelen, beschikkingen, verordeningen uit; zij
houdt openbare en besloten vergaderingen, zij debatteert en pleegt overleg, zij
beantwoordt vragen en houdt redevoeringen; zij praat en luistert, leest en schrijft.
In deze zin en in gelijke mate zijn de drie te onderzoeken stelsels produkten van
taalkundige processen. Hun boodschap wordt in taal tot uitdrukking gebracht. Men
mag derhalve verwachten de inhoud van deze boodschap te leren kennen door het
bestuderen van hun taalgebruik. Toch doen zich hierbij nog weer twee moeilijkheden
voor. De eerste is dat taal lang niet altijd expliciet is en vaak meer versluiert dan
onthult. Niet zelden is de goochelaar met woorden zelfs in staat de meest kritische
waarnemer om de tuin te leiden. Het taalkundig onderzoek moet daarom tevens
worden geplaatst in een historisch, politicologisch of sociologisch perspectief.
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Een schril voorbeeld van taalversluiering, die alleen door kennis van de historische
feiten kan worden ontmaskerd, levert de passage uit het begin van Hamlet, waarin
Claudius de koning zijn raad van hovelingen toespreekt als volgt:
Hoewel mijn dierbre broeder Hamlets dood
nog vers in het geheugen ligt, en 't óns zou passen
bedroefd van hart te zijn, en heel ons rijk
te zijn verwrongen in één frons van smart,
heeft rede in zóver het gevoel bedwongen,
dat wij in wijze droefheid aan hem denken
en daarbij tevens recht doen aan ons zelf.
Daarom heb ik 's lands hoogste douairière,
eertijds mijn zuster, nu mijn koningin,
om zo te zeggen met ontstelde blijdschap,
met één betraand en één gelukkig oog,
met vreugd bij de uitvaart en met rouw bij 't huwlijk,
't gewicht van lief en leed gelijk verdelend,
mijn vrouw gemaakt: en daarbij sloot ik niet
uw beter oordeel uit, dat vrij besliste
met deze zaak akkoord te gaan. Daarvoor mijn dank.5)

Wie niet zou weten dat deze lugubere koning kort te voren op de troon is gekomen
door zijn broer te vermoorden en te trouwen met diens echtgenote, zou er ongetwijfeld
moeite mee hebben onder de fraaie veren van dit pak de minder fraaie naakte waarheid
te vermoeden.
Een tweede moeilijkheid is gelegen in het feit, dat het taalkundig proces waardoor
het stelsel functioneert, zich in vele miljarden woorden ontwikkelt, waarvan ik er
hoogstens enkele honderden zal kunnen citeren. Dat is natuurlijk niet voldoende om
er een wetenschappelijk oordeel op te kunnen baseren. Toch behoeft dit nog geen
beletsel te zijn er enkele belangwekkende conclusies uit te trekken. Woorden zijn
als regendruppels: ze vormen een geheel, ze vallen in een stroomgebied. Het gaat er
om in de door regens van taal gevulde bekkens van fascistische, communistische en
democratische regeringspolitiek de hoofdstroom te ontdekken en deze op zijn
bevaarbaarheid te onderzoeken, dit is: op zijn geschiktheid als middel de samenleving
tot haar menselijke ontplooiing te brengen.
Het Italiaanse fascisme is, als bekend, gegrond op het beginsel dat de grootheid
en de glorie van de nationale staat het doel is van de samenleving; alleen aan dat,
door oorlog te verwezenlijken, doel ontlenen het volk en de gemeenschap hun
eigenlijke zin en waarde. In Mussolini's eigen woorden wordt dit beginsel als volgt
geformuleerd: ‘Het fascisme is anti-individualistisch en stelt zich als zodanig in
dienst van de staat. In zoverre het individu opgaat in de staat, (...) staat het fascisme
achter het individu (...). Alleen de oorlog geeft werkelijke adeldom aan de volken
die de moed en de “virtu” bezitten, de oorlog het hoofd te bieden. (...).
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Vóór alles gelooft het fascisme nóch aan de mogelijkheid nóch aan het nut van een
duurzame vrede (...). De fascistische staat is de wil tot macht en heerschappij (...).
Hij heeft slechts de overbodige en schadelijke vrijheid beperkt, maar de ware vrijheid
verdiept (...). Het fascisme keert zich tegen de democratie die het volk gelijkstelt met
de meerderheid en het verlaagt tot massa. Het fascisme is een veredelde vorm van
democratie, die het volk ziet, zoals het dient te zijn (...). Het volk (is) een veelheid
die tot eenheid wordt door een ideaal dat zich richt op de wil te bestaan en te
heersen’.6)
Men behoeft aan dit onthullende stuk proza weinig woorden vuil te maken. De taal
is hier verworden tot een instrument van leugen en bedrog, dat met logica en waarheid
niets van doen heeft. Hoe het fascisme in één adem tégen de democratie en daarvan
een veredelde vorm kan zijn, en hoe het de vrijheid denkt te kunnen verdiepen door
de individuen tot slaven van de staat te maken, moet wel een onoplosbaar raadsel
zijn voor iedereen die zich de moeite geeft er even over na te denken. Dit geldt in
nog sterkere mate voor die heroïsche trek van het fascisme, die in de wil tot heersen
en de verheerlijking van de oorlog tot uitdrukking komt.
Het is niet voldoende ter verklaring van deze voorkeur voor geweld te wijzen op
het feit, dat de oorlog de geschiedenis der mensheid vrijwel steeds heeft begeleid en
overschaduwd. Volgens het fascisme is oorlog niet een middel om een conflict uit
te vechten, of om een bepaald politiek doel na te streven; oorlog is een doel geworden
in zichzelf. Het heeft daarmee het laatste argument van zijn rechtvaardiging verspeeld.
Een staatssysteem dat de oorlog niet als desnoods laatste middel, maar als eerste doel
van zijn bestaan kiest, moet, logisch doordacht, ontaarden in een strijd van allen
tegen allen. Dat deze letterlijk tot aan de laatste man zal moeten worden uitgevochten,
en dat die laatste man, de omgekeerde Adam van het mensdom, niet anders doen kan
dan, in een laatste gevecht, de hand slaan aan zichzelf, is de absurde consequentie
van een leer die het recht van de sterkste tot haar ordenend principe heeft verheven.
Ook de Duitse vorm van het fascisme, het nationaal-socialisme, schreef de
verheerlijking van de oorlog hoog in zijn vaandel. Maar minder naïef en daardoor
nog veel gevaarlijker voegde het daaraan één beslissend element toe: het schiep zich
tegelijkertijd een gemeenschappelijke vijand - ‘de onverbiddelijke wereldjood’ die
erop uit is de volkeren zijn heerschappij op te leggen. ‘Siegt der Jude mit hilfe seines
marxistischen Glaubensbekenntnis über die Völker dieser Welt, dann wird seine
Krone die Totentanz der Menschheit sein. (...). So glaube ich heute im Sinne des
almächtigen Schöpfers zu handeln: indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich
für das Werk des Herrn’. Met deze passage uit Mein Kampf verschafte Hitler zich
het voorwendsel niet zelf degene te zijn die in de aanval was gegaan, maar zijn
vermeende tegenstander. Dat die tegenstander als zodanig helemaal niet bestond en
slechts het produkt was van zijn eigen trauma's en frustraties, vormde geen bezwaar,
integendeel: het was een psychologisch voordeel waarmee hij er in slaagde de geesten
op te roepen van het kwaad, ‘spirits that tend on mortal thoughts’ (Macbeth) - de
spoken van de haat, de schijngestalten van een blinde, collectieve levensangst. Door
deze haat en angst, gretig gevoed door de rancune, wanhoop en ellende, die de
nederlaag van '18, de vrede van Versailles, de republiek van Weimar en de krach
van '29 hem in handen speelden, wist hij het Duitse volk een kruistocht op te dringen
die pas zou eindigen in de Rijksdagbunker van Berlijn.
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Het bijna ondringbare net van leugens en van leuzen, waarin de Leider der Germanen
(of van de als ras nonexistente ‘Ariërs’) en zijn meester-vallenzetter Goebbels het
volk gevangen namen en het van zijn vrijheid en zijn politieke wil beroofden, werd
dichtgetrokken volgens een procédé dat al in 1925 kant en klaar was uitgedokterd.
Over de propaganda schrijft Hitler in Mein Kampf: ‘Iedere propaganda dient populair
te zijn en haar geestelijk niveau af te stemmen op het begripsvermogen van de meest
achterlijken onder degenen tot wie zij van plan is zich te richten. (...). Het
begripsvermogen van de grote massa is slechts zeer beperkt, het begrip gering en de
vergeetachtigheid groot. Gezien deze feiten dient iedere propaganda, die tot resultaten
wil leiden, zich tot enkele punten te beperken en deze punten bij wijze van leuzen
te blijven gebruiken en toepassen, totdat men er zeker van is dat absoluut iedereen
aan een dergelijke leuze de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien’.
Ons oordeel over het fascisme, zowel in zijn huidige als in zijn historische gedaanten,
kan kort zijn. Van evolutionistisch standpunt bezien is het de slechtst denkbare
regeringsvorm. Het verenigt de resten van een onbegrepen darwinisme met de
ondeugden van het 19e-eeuwse kapitalisme en met de minst aantrekkelijke kanten
van het communisme. Zijn leidersbeginsel, zijn expliciete en impliciete
gewelddadigheid, zijn minachting voor de waarden van individu, zijn ontkrachting
van de vrijheid, zijn verstarrende afwijzing van maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen maken dit systeem tot een treurige getuigenis van menselijk falen.
De taal is in dit stelsel slechts een machtsmiddel, een éénrichtingsverkeer van orders
dat geen beaming nodig heeft. Als tegenhanger der Verlichting is het fascisme het
product van een gewelddadige en gedegenereerde romantiek,7) die wetenschap en
denken, waarheid en argumenten heeft ingeruild voor een driftmatig, door een Leider
voorgeschreven handelen. Als systeem is het fascisme niets anders dan een
omgekeerde evolutie, een involutie die de taal heeft teruggebracht tot het substraat
dat zij had moeten ververvangen - het instinct. Het is heel wat minder eenvoudig een
even gedecideerde mening uit te spreken over het communisme, ook in die specifieke
vorm die het in de Sovjet-Unie heeft aangenomen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit
dat, anders dan het fascisme, het theoretisch communisme een consistente en weten-
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schappelijk verdedigbare sociaal-economische ordening nastreeft, die heeft afgerekend
met kapitalistische vormen van uitbuiting en meedogenloze competitie. In deze zin
vertegenwoordigt het communisme een ideaal dat al sinds Plato theoretisch doordacht
en bij herhaling, zij het met weinig succes, ook practisch is beproefd; pas Marx zou
er in slagen de theoretische voorwaarden te scheppen, waaronder zijn socialistisch
concept tot werkelijkheid zou kunnen komen. Die werkelijkheid ziet er echter toch
weer heel anders uit dan Marx zich voorstelde en het is juist die vooral door Lenin
aangepaste werkelijkheid, en niet zozeer het theoretische model, die de strijd der
meningen veroorzaakt. Tegenover hen die van mening zijn dat de zegeningen van
het communisme het offer van de vrijheid ruimschoots waard zijn, omdat het aan de
ergste vormen van onvrijheid - armoede en uitbuiting - een einde heeft gemaakt,
huldigen anderen het stanpunt, dat er andere middelen zijn om armoede te overwinnen
en uitbuiting tegen te gaan en dat het niet nodig is daarvoor de vrijheid op te offeren
- dat onvervreemdbaar recht van ieder mens en iedere menselijke gemeenschap. Zij
die deze mening huldigen zullen wijzen op de gebeurtenissen in Hongarije en
Tsjecho-Slowakije, op de weinig toeschietelijke houding van de Sovjet-Unie om tot
vermindering van troepen en bewapening te komen; zij zullen bovenal in herinnering
brengen, dat ook over de geschiedenis van Rusland de zware schaduw valt van terreur
en politieke en daarmee gepaard gaande geestelijke en religieuze onderdrukking.
Daarover laat de volgende passage uit de rede van de Staatsaanklager tijdens de grote
zuivering van 1936 weinig twijfel bestaan: ‘Deze heren hebben in de voorgaande
dagen geprobeerd zich voor het gerecht een “edel” voorkomen te geven.
Zij (...) probeerden hun misdaden een politieke schijn te geven. (...). Leugenaars
en clowns, ellendige dwergen, blaffende mopshonden die zich boos maakten tegenover
een olifant - zo ziet dit stelletje eruit! (...). Het hele volk beeft en is verontrust. En
ik, de staatsaanklager, verenig mijn verontruste en verontwaardigde stem met de
briesende stemmen van miljoenen! Kameraden, rechters (...) staat u mij toe u te
herinneren aan uw plicht deze mensen, alle zestien, schuldig te verklaren als
staatsmisdadigers. (...). Ik eis dat deze dolgeworden honden allen zullen worden
doodgeschoten!’
Ook dit is taal, waaraan elk zinnig argument en elk normaal ontwikkeld rechtsgevoel
ontbreekt. Het heeft geen zin zelfs maar een poging te wagen een dergelijke
rechtsverkrachting goed te praten. Ook hier is het instinct aan het woord met hetzelfde
fanatisme dat de Nazi's zo gehaat en zo gevaarlijk maakten.
Dat was in '36, onder het schrikbewind van Stalin. Hoe heeft sindsdien en sinds de
dood van Stalin, het Sovjet-Russische communisme zich ontwikkeld? In het volgende
citaat uit 1970, 17 jaar na Stalins dood, is de Sovjet-Russische ideologie nog steeds
doordrenkt van zijn fanatieke gelijk, niet in staat andere dan de eigen waarden te
erkennen, laat staan de mogelijkheid van alternatieve levensbeschouwingen te
onderzoeken: ‘De in april gehouden plenaire vergadering van het centraal comité
van de Communistische Partij verklaarde dat de huidige fase van de historische
ontwikkeling gekenmerkt wordt door de intensivering van de ideologische strijd
tussen kapitalisme en communisme. Vandaar dat een genadeloze oorlog met de
vijandige ideologie, in welke vorm die zich ook mag voordoen, onder de huidige
omstandigheden een bijzondere betekenis krijgt. Bij de worsteling tussen de ideeën

Onze Taal. Jaargang 45

is vreedzame coëxistentie onmogelijk. (...). De botsing tussen communistische en
kapitalistische opvattingen is nooit eerder zo fel, zo hevig geweest. Het is nu van het
grootste belang dat elke communist, elke Sovjet-burger, ideologisch militant is en
zich ertoe zet om tegenover de fabels van de vijandelijke propaganda de waarheid
van de marxistisch-leninistische leer te stellen. De huidige situatie vergt een steeds
actievere strijd zonder enig compromis, tegen vijandige ideeën’.8) Opnieuw ontmoeten
wij hier taal binnen het gesloten circuit van het instinct. Taal staat hier op het niveau
van een signaal, het voortbrengen van een herkenbaar, zichzelf herhalend geluid,
waarvoor het Nederlands het karakteristieke gezegde kent: meehuilen met de wolven
in het bos. Taal is op dit niveau geen instrument van denken of gedachten overbrengen,
maar van het soort ideologisch blaffen dat wij propaganda noemen.
Moeten wij derhalve tot de conclusie komen dat er dus sinds Stalin in het
Sovjet-Russische communisme niets veranderd is? Ik geloof dat die conclusie onjuist
zou zijn. Vooreerst dient men een onderscheid te maken tussen de marxistische leer
en de politieke praktijk. Men hoeft het met deze leer niet eens te zijn om niettemin
te erkennen, dat haar politieke filosofie, haar economische ordening en haar
interpretatie van de geschiedenis zijn neergelegd in taal die van helder
wetenschappelijk denken getuigt. De politieke geschiedenis van de Sovjet-Unie
vertegenwoordigt in feite niet deze leer, maar een aantal opeenvolgende revolutionaire
stadia waarin, zoals met elke revolutie het geval is, maatschappelijke en politieke
veranderingen met geweld worden doorgedreven. De Sovjet-Unie verkeert thans in
een stadium waarin zij de stalinistische terreur én de typische revolutionaire
gewelddadigheid eigenlijk niet meer nodig zou moeten hebben. U zult niet van mij
verwachten in het kader van deze voordracht tot een afgewogen oordeel te komen
omtrent de actuele ontwikkelingsfase van het Russisch-communistisch regiem.
In de samenhang met mijn onderwerp bepaal ik mij tot een voorzichtige, door een
eerlijk oordeel ingegeven vergelijking: daar waar dit communisme op eigen bodem
erin slaagde een wanhopige, achtergebleven en onderkomen volk te leiden naar
redelijke welvaart en vooruitgang, lijkt zijn boodschap stellig veel meer dan het
fascistische systeem van instinctieve tekens en signalen op een oorlogspad vol dwaze
heldendromen en Old-Shaterhands, maar een taal, die bij andere volkeren, even
wanhopig, verbitterd en verslagen als eens het Russische, de
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hoop en verwachting lijkt te wekken althans van die allereerste vrijheid om niet van
honger om te komen.
Helaas, het Sovjet-communisme is een geatrofieerde waarheid. Het heeft voor
brood gezorgd en spelen, maar daarvoor een hoge prijs geëist: het offer van die
fundamentele menselijke vrijheid haar eigen taal te mogen spreken. Wie niet meepraat,
of de moed opbrengt iets te miszeggen, loopt de kans te worden opgepakt en
weggeleid naar een van die nog steeds talrijke oorden waar politieke gevangenen
worden opgeborgen. Wij moeten concluderen dat ook in de Sovjet-Unie de taal niet
aan haar evolutionistische opdracht heeft voldaan: het instrument te zijn waarmee
de mens de wegen van de vrijheid opent.
Wegen van de vrijheid: is het staatkundige kruispunt waar deze samen komen niet
die staatsvorm, waarin rechten en vrijheden grondwettelijk zijn vastgelegd en door
vrij gekozen volksvertegenwoordigingen worden behoed en geëerbiedigd - de
democratie? Deze vraag, rhetorisch als zij lijkt, houdt niettemin, bij enig nadenken,
een werkelijke vraag in, die wij langs de weg van onderzoek zullen moeten
beantwoorden. Ik heb voor dit onderzoek de Verenigde Staten uitgekozen - om twee
redenen: in de eerste plaats omdat dit land een lange democratische traditie heeft, en
in de tweede plaats omdat het, als leidinggevende natie van de vrije wereld, een
verantwoordelijkheid te dragen heeft die deze traditie meer dan eens aan een zware
proef heeft onderworpen. Aangezien Amerika bovendien het meest liberalistische
land ter wereld is en veruit het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking heeft,
representeert het een staatsvorm, die een maximum aan verantwoordelijkheid
combineert met een maximum aan vrijheid en een maximum aan welvaart. Geen
wonder dat de Amerikanen zelf zich lange tijd hebben beschouwd als het volk, dat
er aanspraak op kon maken het beste staatsbestel ter wereld te bezitten. In het laatste
decennium is deze ‘American dream’ op ruwe wijze uit de slaap gehaald waarin hij
zo comfortabel leek ingebed. Vooreerst werd Amerika door steeds scherpere vormen
aannemende conflichten geconfronteerd met het feit, dat het zijn knellendste sociale
problemen - de burgerrechten voor minderheden en de armoede van economisch
zwakke groepen van de samenleving - nooit serieus had aangepakt, laat staan had
weten op te lossen. Het raakte bovendien verstrikt in een oorlog die het niet kon
winnen en waaruit het zich, met wellicht nog meer schuldgevoel dan vernedering,
terug moest trekken. Het toonde zich voorts noch politiek, noch economisch in staat,
naar de mate van zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheid, bij te dragen tot de
oplossing van het vraagstuk dat - op een kernoorlog na - alle andere
wereldvraagstukken in de schaduw stelt; dat van de ontwikkelingslanden. En tenslotte
ontlaadde zich over dit alles het politieke onweer van Watergate, dat het land op zijn
constitutionele grondvesten deed trillen.
De wortels van deze conflicten liggen in de politieke filosofieën die aan de
Amerikaanse staatsinstelling ten grondslag liggen. Die van John Locke, aan die de
opvatting ontleend werd, dat de eigenlijke functie van de regering er in bestaat de
vrijheden van de individuele burger te handhaven; en die van Aristoteles, aan wiens
theorie over de cyclinische wisseling van machthebbers - een koning, een kleine elite
van rijken en de volksvergadering - Amerika zijn President, zijn Senaat en zijn Huis
van Afgevaardigden te danken heeft. Op grond van deze filosofieën werden twee
karakteristieke eigenschappen van het Amerikaanse staatsbestel geïntroduceerd: de
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eerste is dat ‘rights are all that American liberals can offer anyone, no matter whát
his problem’;9) de tweede is de principiële gescheidenheid van de drie genoemde
instituties, die elk hun eigen taak en functie kregen toegewezen. Met dit systeem van
check and balances slaagden de ‘Founding Fathers’ er in het land een redelijk stabiele
regering te geven; veel minder geschikt was deze echter om sociale vraagstukken op
te lossen. Zij kon de negerbevolking alle burgerrechten geven, die volgens de
constitutie aan iedere Amerikaan ten deel zouden moeten vallen, maar zij kon de
sociale omstandigheden noch ten aanzien van zijn sociaal en economisch zwakke
groepen, noch ten aanzien van de negerbevolking, wezenlijk veranderen. Gegeven
de én in rechten én in politieke instituties neergelegde status quo, is onderhandelen
dan ook de enige manier om politieke zaken te doen en belangen te behartigen.
Politiek in Amerikaanse zin is loven en bieden, geven en nemen; het is een koop
afsluiten, handel drijven, marchanderen. Voegt men hieraan toe het heilige ontzag,
dat in Amerika aan de dag wordt gelegd tegenover de vrijheid van ondernemen, dan
is het niet verbazingwekkend, dat de Amerikaanse politiek van oudsher een sterke
commerciële inslag vertoont. De Presidentsverkiezingen zijn hiervan een illustratief
voorbeeld; zijn verkiezingscampagne is in feite een duizendvoudige vergrote en
geïntensiveerde reclameboodschap. Deze tendens werd nog versterkt, toen de
Amerikaanse regering in de eerste wereldoorlog een impopulaire politiek moest
voeren, waarvoor zij de steun van het publiek moest zien te winnen. Dit herhaalde
zich in de crisis-jaren en vervolgens, vooral na de tweede wereldoorlog, in elke
periode waarin zich kritieke situaties openbaarden. De hierbij ontwikkelde
beïnvloedingstechnieken haalden de reclame in de politiek met alle neiging tot
grootspraak, bluf, vleierij en taalvervuiling die daarmee gepaard plegen te gaan. Hoe
een dergelijk beïnvloedingsmechanisme in zijn werk gaat, leert ons de volgende
Amerikaanse instructie aan een verkoper van onroerend goed: ‘Zeg niet “contante
betaling”, maar: “een eerste investering”; zeg niet “tweede hypotheek” maar
“additionele financiering”: gebruik niet het woord “contract” maar zeg “voorstel”
of “aanbieding”; zeg niet “teken hier”, maar “schrijf uw naam, zoals u hem op de
akte wilt hebben”.’10)
Een dergelijke taalvervuiling - de verschuiving in de betekenis van woorden, die op
haast onmerkbare wijze waarheid in leugens verandert - ligt mede ten grondslag aan
de drama's van Vietnam en Watergate. In steeds toenemende mate werd de taal van
de Nixon Administratie ingepakt onder een dek van leugens, euphemismen en jargon
die haar al spoedig de helderheid en grijpbaarheid gaven van mist. Een paar
voorbeelden. Het werd ongebruikelijk een vraag eenvoudig met ja of nee te
beantwoorden. In plaats daarvan kreeg men zinnen te horen
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als: ‘I am not sure whether I was or not. I may very well have been’. Inbreken heette
‘informatie verzamelende operaties’; de waarheid vertellen werd
‘de-aan-de-grote-klok-hang-weg-inslaan’. Met ‘volmaakt duidelijk’ werden zaken
geïntroduceerd die niemand begreep; ‘wat een opwindend idee’ was het antwoord
van een medewerker op Nixons voornemen ‘zijn tegenstanders de nek om te draaien’.
Van Nixon zelf is het volgende staaltje van ongelooflijke wartaal afkomstig: ‘I've
got to get (inaudible) handle on it so what I am going to do is this. When charges are
made - if your charge is made that certain co-conspirators and so forth and so on out! - even when they are unindicted - out, out, - so that takes care of that. But that
is the time to do it, and I am going to say that - oh, I am not going to use your technical
terms’.11)
Ook de oorlog in Vietnam richtte taalverwoestingen aan. ‘Bombing is protective
reaction; precision bombing is surgical strikes; concentration camps are pacification
centers; a bombed house becomes automatically a military structure’.12) De ware
bedoelingen van deze bloemzoete, maar vergiftigde euphemismen worden duidelijk
in andere zinnen waarin de wens werd uitgesproken ‘to make a desert of North
Vietnam’ en ‘to bomb it back into the Stone Age’.13)
Vietnam en Watergate bewijzen dat ook de democratie zich beweegt tussen de smalle
marges van de vrijheid, op het kruispunt van goed en kwaad. Zij mag niet worden
beschouwd als een waarde in zichzelf, maar hoogstens als een voorwaarde, die de
vrije menselijke ontplooiing althans niet bij voorbaat uitsluit. Ook voor ons, die
democraten zijn en willen blijven, is de vrijheid een probleem, dat ons grote
waakzaamheid oplegt, niet in de laatste plaats bij het gebruik van onze taal. De
waarschuwing van Watergate: ‘wat begon als laksheid en verachting en engst en
euphemisme, eindigde in ernstige misdaad en wangedrag, daden waarvan de dimensies
nog steeds niet zijn gemeten’14) - die waarschuwing geldt allen die de taal hanteren,
in het bijzonder hen die geroepen zijn te regeren en leiding te geven. Taal heeft de
mens vrij gemaakt en de schepping in zijn handen gelegd; dat is een hoge maar ook
angstwekkende verantwoordelijkheid die wij alléén kunnen dragen en waar maken,
als wij ons de woorden van Pasternak ten voorbeeld blijven stellen: ‘Wat de mensen
eeuwenlang boven het dier verheven heeft, is niet de knots, maar een innerlijke
muziek, - de onweerstaanbare macht van de ongewapende waarheid, de
aantrekkingskracht van haar voorbeeld’.

Eindnoten:
1) Jean Hamburger: La puissance et la fragilité, Ned. vert. Medische macht en de kwetsbare mens,
Amsterdam-Brussel, p. 104.
2) Hamburger, o.c., p. 105.
3) F.G. Droste: Het taaldier mens, Bilthoven, p. 59.
4) Edmund Learch: Claude Lévi - Strauss, Amsterdam, p. 86.
5) Dit fragment vertaald door H. de Roy van Zuydewijn.
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6) Tenzij anders vermeld zijn de in het Nederlands gestelde citaten ontleend aan:
Bronnenboek, de laatste 50 jaar in teksten en documenten door dr. P.A.M. Geurts, W.F.
Kalkwick, C.C.A. van der Wilde en H.E. de Wolf, Amsterdam 1971.
7) J.W. Fulbright: The arrogance of power, London, p. 83.
8) Droste, o.c., p. 116.
9) H.M. Roelofs: The language of modern politics, Homewood, Illinois, 1967, p. 227.
10) D. Bolinger, Truth is a linguistic question, Language 49, 1973, p. 546, ook aangehaald door
Droste t.a.p.
11) Stefan Kanfer, Words in Washington, Encounter, november 1974.
12) Commager H. Steele, 1972, The defect of America, New York Review of Books, 5 okt.,
aangehaald bij Bolinger t.a.p.
13) Fulbright o.c., p. 162.
14) Stefan Kanfer t.a.p.

Binnen de perken van het parlement
door Mr. A. Stempels en Prof. dr. N. Cramer
(St.) We gaan ons begeven binnen de perken van het parlement. We zullen daar gaan
kijken naar, en vooral een beetje denken over het gedrag van de Nederlandse taal.
Ik zou ter inleiding van ons beider bijdragen tot de beschouwingen over het
taalgebruik in het parlement erop willen wijzen, dat in het parlement de taal op
verschillende manieren wordt gebruikt, ruw gezegd: drie verschillende manieren.
Het is heel belangrijk, die te onderscheiden. Om te beginnen wil ik signaleren, dat
er een schriftelijk taalgebruik is. Ik doel dan op de zogenaamde Kamerstukken, de
Bijlagen bij de Handelingen. Hoe het taalgebruik daarin is, hangt heelt vaak af van
de griffier of de commies-griffier die in feite het stuk heeft geschreven, die
bijvoorbeeld het verslag van een commissievergadering in elkaar heeft gezet.
Natuurlijk horen bij die Kamerstukken ook de stukken die worden ontvangen van
regeringszijde. Die worden dan van de departementen binnen de perken van het
Binnenhof neergelaten.
Wanneer ik die schriftelijke gedachtenwisselingen, en betogen lees zoals ze nu zijn,
dan is er vergeleken met nog maar enkele decenniën geleden, wel een zekere
ontwikkeling merkbaar. Het is heel duidelijk dat zo'n ontwikkeling merkbaar is bij
vergelijking met soortgelijke stukken van honderd jaar geleden. Maar het is werkelijk
ook zo bij vergelijking met de stukken van 25 jaar geleden. En dan kun je zeggen,
dat die stukken met de tijd zijn meegegaan. Je krijgt de indruk, wanneer je wat ouder
bent geworden, dat de taal die daar nu geschreven wordt, wat losser is, in het bijzonder
voor zover dat stukken van de zijde van de Kamer betreft. In de deparheid? Ik zou
het leuk vinden wanneer dat zo was. Denk er maar eens over na. Maar luister nu eerst
naar mijn vriend Cramer.
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tementale stukken is er nog al wat verscheidenheid in ontwikkeling. Het ene
departement is het andere nu eenmaal niet.
De indruk dat de geschreven parlementaire taal een beetje losser is geworden,
geldt natuurlijk alleen voor mensen zoals wij, die ook vijfentwintig of veertig jaar
geleden zulke stukken plachten te lezen. Voor de huidige opgroeiende generatie is
wat in onze ogen losser lijkt, de normale trant van je op papier uitdrukken.
De tweede manier is het mondeling gebruik van de Nederlandse taal in het
parlement in de zogenaamde redevoeringen. Misschien dat bij lezing van zulke
redevoeringen, als dat mogelijk zou zijn geweest, Cicero of Demosthenes verwonderd
zouden hebben gekeken. Die redevoeringen kunt u allemaal tot u nemen uit de
Handelingen. Dan zijn ze wel wat gefatsoeneerd; dat moet erbij gezegd worden.
De redevoeringen die u in de Kamer kunt horen, zijn vaak - er zijn enkele gunstige
uitzonderingen - nogal krampachtig. Die krampachtigheid wordt in de hand gewerkt
door de wat onnatuurlijke toestand waarin zij worden uitgesproken. Je hebt in de
Kamer een samenstel van een soort schrijfbureaus waaraan de voorzitter is gezeten,
geflankeerd door griffier en commiezen-griffier. Terzijde daarvan is het
spreekgestoelte. Daarop staat dan een dame of heer die zegt: ‘Meneer de Voorzitter’,
en hij kijkt daarbij recht vooruit, ofschoon ‘Meneer de Voorzitter’ helemaal aan zijn
linkerhand zit met nog een griffier ertussen. Maar hij zegt: ‘Meneer de Voorzitter’
en spreekt alleen - als het goed is tenminste - tot die voorzitter. En tot wie richt de
afgevaardigde zich in feite? Tot een minister, die recht tegenover hem aan tafel zit;
of - dat komt ook voor en dat is vaak het aardigste - tot medeafgevaardigden die ter
linker of ter rechter zijde zitten. Het is een onnatuurlijke toestand, die verder
gekarakteriseerd wordt door het feit dat de redevoeringen veelal worden opgelezen
van geschreven teksten.

beter spreken dan schrijven
Het is een heel merkwaardig verschijnsel dat menigeen beter kan spreken dan
schrijven; het omgekeerde komt overigens ook wel voor. Dat beter kunnen spreken
dan schrijven is een wonderlijke zaak. Het schrijven om het geschrevene voor te
lezen is bovendien een kunst apart. Wanneer je in de situatie zit dat je duidelijk met
moeite geschreven teksten over het voetlicht moet brengen (al is er in de Kamer niet
zoiets als een voetlicht), dan komt er vaak niet veel van terecht. Zo kan het dan
gebeuren, dat iemand met een gezond gevoel voor humor, daar in de krampachtige
toestand op het spreekgestoelte in de Tweede Kamer niet van kan laten blijken. Een
voorbeeld: indertijd was er een staatkundig gereformeerde afgevaardigde, ds. Zandt,
die in het dagelijks leven gevoel voor humor genoeg had. Dat bleek bijvoorbeeld
toen hij in de foyer van de Tweede Kamer, doordat een dienstertje struikelde, een
kop koffie over zijn uiteraard zwarte pak uitgegoten kreeg. Hij riep toen uit: ‘Is hier
misschien een ongelovige die iets voor mij wil zeggen?’
Een dergelijke reactie zou ondenkbaar zijn geweest voor de geachte afgevaardigde
Zandt op het spreekgestoelte. Zijn redevoering was altijd op een stapel kleine
papiertjes geschreven. Iemand heeft eens de grap uitgehaald om die papiertjes stilletjes
wat door elkaar te hutselen. Ds. Zandt las ze toen voor in de volgorde waarin ze bij
dat gehutsel terecht waren gekomen. Hij merkte dit ternauwernood. Dat is in het
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algemeen het gevaar van slaafs voorlezen: op een bepaald ogenblik weet je niet meer
waar je het over hebt, maar dan denk je: ‘Ik heb het opgeschreven dus het zal wel
goed zijn’. En dat is niet altijd zo.
De derde manier van parlementaire taalgebruik is het taalgebruik bij improvisatie of
memorisatie. Dat is in de Kamer een methode die alleen past voor afgevaardigden
die als spreker maar ook als politicus begaafd zijn. Meestal heb je als Kamerlid in
de fractie besproken en afgesproken wat je zult zeggen en hoe je het zult zeggen.
Dat legt natuurlijk wel beperkingen op; je wilt gaan improviseren of memoriseren.
Een soortgelijk taalgebruik is te horen bij het groeiende aantal interrupties.
Tegenwoordig zijn interrupties vaak hele redevoeringen. In de Handelingen zijn
interrupties meestal wel gefatsoeneerd. Eigenlijk jammer, want interrupties zijn nu
eenmaal zeer levendig taalgebruik.
Na deze aanduiding van de drie manieren van parlementair taalgebruik kan de
vraag aan de orde komen of er duidelijke taal gesproken wordt in het parlement. Een
heel moeilijke vraag, want wat is eigenlijk duidelijke taal in het parlement? Het is
kenmerkend voor de sfeer waarin daar gesproken wordt, dat men in beginsel spreekt
voor een beperkte kring, namelijk binnen de perken van het parlement. Wat de
afgevaardigden daar in het midden hebben te brengen, moet in de eerste plaats
duidelijk zijn voor ministers en mede-afgevaardigden. Dan wordt het soms wel alleen
te begrijpen voor ingewijden. Als het goed is wordt het voor een breder publiek
vertaald door de parlementaire journalisten. In deze toestand is tegenwoordig wel
iets veranderd doordat radio en televisie alle krampachtigheid en onduidelijkheid
rechtstreeks onder de mensen kunnen brengen. De afgevaardigden moeten zich daar
helemaal op instellen, wanneer er sprake is van rechtstreekse uitzending uit de Kamer.
Van onduidelijkheid kun je overigens niet alleen de afgevaardigden een verwijt
maken. De materie waarover ze moeten spreken, is tegenwoordig zoveel
ingewikkelder dan vroeger. Colijn kon het zich indertijd nog veroorloven, zijn betoog
over de Rijksbegroting te populariseren door dat stuk te vergelijken met een eenvoudig
huishoudboekje. Het is veel moeilijker om in brede kring duidelijk te maken wat
zo'n begroting tegenwoordig betekent: dat er een ontzaglijk groot begrotingstekort
is, dat daarvoor een dekkingsplan bestaat en dat deze zaken allemaal diep ingrijpende
invloeden hebben op de economie van het land en op de internationale positie van
het land.
Naast de vraag van de duidelijkheid is er ook de vraag van de zuiverheid van het
parlementaire taalgebruik. Je zou kunnen zeggen: we zijn allang blij wanneer het
duidelijk is, zodat het ook buiten de perken van het parlement begrepen kan worden.
Of moet je de vraag aldus stellen: dient misschien de zuiverheid altijd de duidelijk-
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politieke taalkunstenaars: een terugblik
(Cr.) Wie regelmatig via radio en t.v. naar de spraakmakende gemeente op het
Binnenhof luistert, die zal geen moeite hebben met onze eerste stelling: ‘Ons
parlement spreekt de taal van Vondel niet’. De zinsbouw is niet zeer verzorgd; de
woordkeus niet altijd ‘fijn’. In de drift om te doen schiet het Binnehof vaak snel de
sloffen van de spraak aan, zonder tijd te nemen om ze op te poetsen. De taal is voor
de politicus een vervoermiddel.
Wat dat vroeger anders? U kunt van een parlementair historicus verwachten dat
hij bij het heden toch altijd ook weer denkt aan het verleden. U merkt het natuurlijk
al: ik ben bij Bilderdijk, begin negentiende eeuw. Bilderdijk, de oorspronkelijke
Oranjeklant, die zich zo heftig verzette tegen het Bataafse patriotische streven naar
eenheid van spelling, tegen de spellingstyrannie van Siegenbeek. Eenheid van spelling
was zijns inziens in strijd met het wezen van de taal; eenparigheid onder de mensen,
één van de verfoeilijkste uitvindingen van de eeuw. Het was niet geheel duidelijk
wie hij meer haatte, Siegenbeek of zijn spelling. Mijn oude onderwijzer J.A. Meijers
had hiervoor een heel menselijke verklaring. Siegenbeek was hoogleraar in Leiden
en Bilderijk had het willen zijn. Maar zo fel als Bilderdijk kon haten, zo vinnig kon
hij ook dwepen. Vóór in zijn verzamelde dichtwerken - die nog ergens hoog in mijn
boekenkast staan - vindt u een gedicht over de invloed van de dichtkunst op de
staatkunde. Heel Bilderdijkiaans; vol aanbidding van de Poëzie.
Gewis uw invloed blijkt alom
In het daavren van de oorlogstrom
Bij 't flikkrend drillen van gepunte speeren
En in de achbre raadzaal
Daar wet en handvest wordt beschreven.

Echt Bilderdijk - vol bombastische overdrijving. Politiek is niet dichten maar doen.
En toch - als ik over die 19e eeuw denk, dan kunnen we in de parlementaire strijd
verschillende episodes aanwijzen, waarin de taal als wapen diende. Stel u gerust: ik
zal slechts kort bij enkele momenten stilstaan.
Ik noem als hoofdmomenten:
de Belgische kwestie aan het begin van de eeuw,
de liberale grondwetsherziening van 1848,
de koloniale zaken in het midden van de eeuw,
de schoolstrijd en de sociale kwestie rond de eeuwwisseling.

De Belgische kwestie draaide in zekere zin om het Frans, als symbool van het
verslagen Napoleontisch imperialisme. Noord-Nederland was door verfransing
bedreigd geweest. Het was typerend dat de enige staatsregeling, die ooit iets over
het behoud van deze taal zei, de constituele wet was van 1806 waarop het Koninkrijk
Holland werd gegrondvest. Lodewijk Napoleon heeft zelfs pogingen gedaan om van
Bilderdijk Nederlands te leren. Er zijn een paar aandoenlijke briefjes, vol taal- en
spelfouten, van hem aan zijn ministers bewaard gebleven. Maar het was in het zicht
van de Franse inlijving, een manke garantie van een kreupele koning.
Van de weeromstuit heeft Willem I met zijn taalbesluiten geprobeerd de positie
van het Nederlands in de nederlandssprekende delen van zijn vergrote koninkrijk te
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verstevigen. Tegen het advies van zijn zuidelijke raadsgevers in, die de franssprekende
elites niet belachelijk wilde laten maken door ze een taal te laten spreken die ze niet
beheersten. Maar gesteund door noord-nederlandse ministers als Van Maanen, die
van de Waalse bovenlaag verlangde dat zij de wensen van het Vlaamse volk zouden
kunnen verstaan. Ons parlement heeft niet veel invloed op de besluitenregering
uitgeoefend; de Tweede Kamer vergaderde openbaar tweetalig. In de wandelgangen
werd echter overwegend Frans gehoord, omdat de Walen het Nederlands niet konden
spreken en de Vlamingen zich voor hun taaltje als een patois geneerden. Dat heeft
het samengaan van liberale advocaten en rooms-katholieke geestelijken in een Waals
monsterverbond niet kunnen voorkomen.
De grondwetsherziening: daar had Thorbecke in 1840, 1844, 1848 drie versies voor
een verbeterde grondwet ontworpen en daar kwam op het laatst de regering op de
gedachte de letterkundige Jacob van Lennep zijn nieuwste proefstuk te laten
bijschaven. ‘De ministers, een taalzifter in de arm nemende’ (zo bromde hij) ‘dienen
erop voorbereid te zijn, taalzifters van een ander gevoelen in de Staten-Generaal te
zullen ontmoeten’.
Voor Thorbecke, die zelf overigens over een markant woordgebruik beschikte, was
staatsman niet hij die redevoeringen houdt, maar hij die proeven van staatsbeleid
geeft. Hoe minder kunst, zo schreef hij in de Narede, hoe beter. Doch toen Busken
Huet eens een recensie gaf van het peil onzer parlementaire debatten en schreef dat
Thorbecke: ‘zo bevreesd was voor breedsprakigheid dat hij er kortademig van werd’,
werd Huet met Potgieter, door zijn liberale medeleden uit de redactie van De Gids
gezet.
De koloniale zaken. Of met andere woorden: Was de Max Havelaar alleen een
kunstwerk of ook een politiek document?
Hoewel Jacob van Lennep conservatief kamerlid is geweest, miste hij die politieke
intuïtie van Thorbecke. Dat is gebleken uit zijn bemoeienissen met Multatuli. Hij
vond de Max Havelaar ‘een bliksems mooi boek’ en hij vond het ook niet ondienstig
dat diens aanklacht tegen het koloniaal regime onder de aandacht van het verlichte
deel der natie werd gebracht. Hij bezorgde derhalve de eerste druk van het boek.
Maar toen Douwes Dekker op massale, goedkope verspreiding aandrong, wendde
hij zich vol afgrijzen af: ‘Ik zou rekenen verraad jegens mijn vaderland gepleegd te
hebben indien ik uw boek had doen strekken om het schuim der Natie, hier en in
Indië, in beweging te brengen’.
De schoolstrijd: Ik hoor zó vaak dat onze parlementaire geschiedenis voornamelijk
uit schoolstrijd bestaat, dat ik er hier weinig over zal zeggen, al is zij met de weer
opgedoken discussie over de waarde vrijheid van het onderricht, niet zonder actualiteit.
Alleen dit: in de strijd tegen de overmachtige liberale bourgeoisie zijn katholieken
en protestanten aanvankelijk woorden tekort gekomen. Maar de dichter-priester
Schaepman en ds.
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Abraham Kuijper - als hoofdredacteur van de Standaard - hebben samen een
monsterverbond Rome-Dordt gesmeed; een christelijke coalitie, die tot diep in de
twintigste eeuw een meerderheid in het parlement zou vormen; al was die dan niet
altijd bij machte te regeren. Kuijper wilde in zijn gereformeerde tijd liever niet
herinnerd worden aan zijn theologische scholing in het vrijzinnige Leiden. Maar met
één leermeester is hij zich verwant blijven voelen. Dat was Matthijs de Vries, één
van de scheppers van de spelling De Vries en Te Winkel. ‘Want’, zo getuigde Kuyper
bij diens dood, ‘zo er ooit enige kracht van mijn taal, enige bezieling van mijn woord
uitging, ik heb het aan hem te danken. Hij heeft mij voor onze heerlijke moedertaal
bezield.’
Schaepman is als dichter vroeger geëerd dan als politicus, zijn politieke
tegenstanders namen er een loopje mee. Een schaap in de politiek, een man in de
poëzie. Maar Van Lennep jubelde: Vondel is onder ons herrezen. En Potgieter nodigde
Schaepman bij zich thuis. Toen Schaepman bij hem op de Leliegracht kwam, wilde
het meisje hem wegsturen. Een pater bij Potgieter! Dat kòn niet.
Tenslotte. de sociale kwestie. Uit vele namen kies ik van de socialisten, die van
Troelstra. Pieter Jelles, die eerst letteren had willen studeren en pas na een corpsleven
vol vrijen en fuiven, naar eigen getuigenis met zijn dichtkunst de opening vond naar
de Friese volksziel en daardoor ook de weg naar de democratie. Meer dan iemand
anders heeft hij met zijn redenaarstalent, binnen en buiten het parlement, het algemeen
kiesrecht voor de massa veroverd.
Bij de communisten zou ik de kandidaat in de letteren David Wijnkoop moeten
noemen, maar eerder zal u aanspreken. de Mei-dichter Herman Gorter - al kreeg die
met zijn buitenparlementaire voorkeur voor algemene werkstakingen en geweld, van
niemand minder dan Lenin te verstaan, dat in de westerse democratie het communisme
in de openbare debatten van het parlement zijn kans moest grijpen om het oor van
de onderontwikkelde massa der arbeiders en boeren te bereiken.

spraakverwarring: toekomstverwachting?
Was in die 19e eeuw onze taal zowel een machtsmiddel van de politieke elites als
een werfmiddel van een opkomende, emanciperende oppositie, rond de pacificatie
van 1917/'18 met de financiële gelijkstelling van openbaar én bijzonder onderwijs
en het algemeen kiesrecht, is - geloof ik - iets veranderd. De vier grote zuilen van
ons land - de r.k. van het rijke roomse leven, de gereformeerde mannenbroeders, de
zindelijke burgerheren en de taaie rode rakkers, vier subculturen met eigen jargon
groeiden geleidelijk naar een stabiele onderlinge machtsverhouding, die zich tamelijk
lang zou handhaven. De overtuigingskracht van het woord kon daar niet zoveel
wijziging meer inbrengen. De redevoeringen waren er minder op gericht tegenstanders
te doen omgaan dan de eigen achterban te behouden. Evenredigheid leek de politieke
wijsheid te worden. Als de Staten-Generaal volgens het oudste artikel in onze
grondwet de vertegenwoordiging was van het gehele Nederlandse volk, moesten dan
ook niet allerlei belangen (sociaal economische, gewestelijke maar ook geestelijke
belangen) er min of representatief in uitkomen? De zgn. kwaliteitszetels vormden
een tegemoetkoming aan dit verlangen. Daarmee rees de vraag of nu de verzuiling
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wegebt én die vakspecialisatie niet hebben geleid tot een (potentiële)
spraakverwarring?
Er is in de Kamer altijd gesproken in velerlei tongval. Wie wat van dialekten kent,
haalt er de Groninger, Drent, Limburger en de Zaankanter gemakkelijk uit. Straks
zal mr. Stempels uiteen zetten, hoe er daarnaast allerlei vakjargon is opgegroeid:
juristenlatijn, het aparte taaltje van het groene front, de loon- en prijsjongens, de
planologen, maatschappelijke werkers en milieukenners. Ik vraag vooraf: dreigt door
al die snelgroeiende klimop de moederplant van het Algemeen Beschaafd Nederlands
niet overwoekerd te raken?
Als ons parlement de taal van Vondel niet spreekt, dan heeft dat ook zijn goede
kant. En wie nog wel eens in een oude Vondel-uitgave bladert, bemerkt dat bij hem
het parlement in zijn strijd met de Koning(in) in Engeland, niet zo'n goede
klankbodem had. Bulderen en parlementen dat was bij hem bijna synoniem. Geeft
mij dan maar het parlement van Vondeling. De vraag, welke ons nu meer zou moeten
interesseren, luidt: of het parlement onze taal niet te vondeling heeft gelegd?

drang naar duidelijkheid
Of het nu van onachtzaamheid getuigt dan wel van wijsheid - een taal moet immers
leven - de Staten-Generaal hebben zelden gestreefd naar een zekere taalbeheersing.
Al van de spelling Siegenbeek af, hebben onze volksvertegenwoordigers getolereerd
dat de regering door middel van de ambtelijke correspondentie en het onderwijs de
spelling beheerde. Bij de invoering van de spelling De Vries en Te Winkel lag het
niet anders.
Pas toen in 1934 minister Marchant wat kollewijn in de spelling wilde spoelen,
heeft de Tweede Kamer getracht dat door middel van een motie-Tilanus te voorkomen,
hoewel een groot deel van het onderwijzend personeel naar die modernisering snakte.
Misschien werd die uitspraak ook wel gedaan, omdat de strijdlustige bewindsman
zich verstout had de spot te drijven met een paar spelfouten, die enige hooggeleerde
verdedigers van De Vries en Te Winkel in hun pleidooi hadden gepleegd. Dat moest
je in het Nederland van toen nooit doen! Drie jaar later krabbelde de Kamer al weer
wat terug (motie-Moller) en nog eens tien jaar later (maar wàt voor oorlogsjaren?)
werd zonder slag of stoot de regering door de wet-Gielen grote bevoegdheid verleend.
Ons parlementair documentatiecentrum in Leiden heeft de computer laten
uitrekenen hoeveel keer het woord taal voorkwam in een representatieve steekproef
van 2278 schriftelijke vragen, welke de kamerleden de afgelopen vier jaar hebben
gesteld. Met de ijzeren consequentie van een robot diepte de computer ook een aantal
vragen op, waarin dit woord taal voorkwam, als een stukje kapi-taal, me-taal, be-taal!
Heel weinig vragen bleken voor ons onderwerp vandaag relevant. Iets over
exameneisen, wat over de taalbarrières van gastarbeiders en natuurlijk veel
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over de Friese taal: een zaak waarvor van links tot rechts, Fedde Schurer en P.S.
Gerbrandy in de jaren vijftig hebben geijverd, en die nu wel gewonnen lijkt, al hebben
niet weinigen destijds gevreesd dat dit het einde betekende van de eenheid van taal.
Tenslotte waren er de vragen van de kamerleden Kosto en Drenth waarin van de
regering duidelijke taal in haar staatstukken werd verlangd. Vandaag ketsen wij die
vraag terug: in hoeverre spreken onze volksvertegenwoordigers zèlf duidelijke taal?

vakjargon
(St.) Als ik daar dan een beetje op moet voortborduren, zou ik willen zeggen: de
duidelijkheid wordt zeker niet tot een ruimere kring gebracht, wanneer er sprake is
van vakjargon.
Eerst iets over dat woord jargon. In z'n oud-Franse versie betekende dat woord
het gekwinkeleer, het gekwetter van vogels. Het heeft dus een heel merkwaardige
ontwikkeling doorgemaakt. Het gekwetter van vogels: de Kamers van de Staten
Generaal zijn geen volières. Dat is duidelijk, want er wordt ook niet uitsluitend met
eigen veren gepronkt. Dat hoeft ook niet, want de dames en heren vertegenwoordigen
het hele Nederlandse volk; dus mogen ze ook wel eens iets lenen bij degenen die zij
vertegenwoordigen. Maar wel jargon in de vertegenwoordigende lichamen, niet
alleen in de Kamers; het geldt voor de Provinciale Staten en voor de gemeenteraden
op overovereenkomstige wijze. Verschillende soorten jargon zijn er. Eén van die
soorten is het vakjargon. Er is wel eens gezegd dat elk vak een samenzwering is
tegen de rest van de mensheid. Zo werkt dat natuurlijk wel. Zo zou het natuurlijk
niet moeten gaan werken in een vertegenwoordigend lichaam. Om iets van jargon
te illustreren hebben we een stukje magneetband uit de Provinciale Staten van
Groningen, waar iemand aan het woord is, uit het kennelijk progressief
maatschappelijk werk afkomstig:
Voorzitter: Wij zijn van mening, dat onze samenleving (ook onze mondiale
samenleving) zich momenteel op een keerpunt bevindt. In de u uitgereikte
bijlage hebben we allereerst geprobeerd twee alternattieve toekomstbeelden
vrij globaal te schetsen: het ene biedt ons inziens het - vrij sombere perspectief van een vrijwel ongewijzigde voortzetting van de huidige
ontwikkeling; het andere duidt op een positievere maatschappij, die door
een vrij fundamenteel ‘gewijzigd beleid’ zal moeten worden gerealiseerd.
De heer A.: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb de heer B. een keer horen praten
over de ‘vereenvoudiging van de taal’. Als ik de heer B. nu aanhoor, moet
ik tot de conclusie komen, dat hij dit alweer vergeten is.
De heer B.: Ik ben bereid om alles toe te lichten, hoor.
De heer A.: Het gaat niet alleen om duidelijkheid voor de Staten, maar
ook om duidelijkheid naar buiten.
U hebt daar een paar kreten gehoord. Eigenlijk waren het niet zo zeer vaktermen, als
wel vreemde woorden die in het kader van een bepaald vakjargon hun eigen functie
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plegen te hbben. Eén van die vreemde woorden was: alternatief. ‘Alternatieve
toekomstbeelden’. Alternatief is hier als bijvoegelijk naamwoord gebruikt en ik moet
zeggen - tot mijn genoegen en ook tot mijn verbazing -, dat dit woord hier nogal
terecht is gebruikt, zuiver technisch aanduidend de mogelijkheden: òf het één of het
ander. Dit oorspronkelijk gebruik is bijna verwarrend voor de jongere generatie, die
eraan begonnen is, dat bijvoeglijk naamwoord ‘alternatief’ te laten betekenen: anders
dan regulier. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde alternatieve hulpverlening in
de kinderbescherming in verband met het wegloopprobleem. Dat gaat zo ver, dat het
woord alternatief ook weer een verruimde betekenis heeft gekregen als zelfstandig
naamwoord. Men spreekt wel over ‘de alternatieven’. Daarmee worden de mensen
aangeduid die het niet-reguliere in de praktijk willen brengen. Het woord alternatief
is bijzonder boeiend, omdat er zoveel ontwikkelingen in te zien zijn, ontwikkelingen
die niet altijd in elk stadium bijdragen tot duidelijkheid.
In de verschillende sectoren waarover in de Kamers wordt gesproken zijn ook allerlei
termen. Men vindt ze terug in de Kamerstukken. Om maar heel eenvoudige dingen
te noemen: in de sociaal-economische sector vind je woorden als trend en trendmatig.
Gaat u maar ergens op een drukke dag de straat op en vraag wat die termen betekenen.
Men spreekt over makro-en mikro-economisch. Ik herinner me dat deze woorden in
de Tweede Kamer indertijd op een heel beeldende, heel duidelijke manier zijn
toegelicht door de toenmalige minister van Economische Zaken, prof. van den Brink
(thans teruggetrokken in het bankwezen; daar word je dan makro van). De Kamer is
de betekenis sindsdien wel duidelijk, zou ik menen, maar of nu een breed publiek
deze twee termen tot zijn geestelijk eigendom heeft gemaakt, kun je op zijn minst
betwijfelen. Zoals je ook kunt betwijfelen of men er idee van heeft wat een
arbeidsinkomensquote, de arbeidsplaats en -premie (daar kun je misschien iets bij
voorstellen) en de modale arbeider betekenen.
Er is gesproken over de modale arbeider in de Kamer: ik dacht eigenlijk dat dat
tegenwoordig modale werknemer had moeten zijn. Maar goed, dat woord modaal
gaat het winnen. Ga er maar over nadenken, wat het zou kunnen betekenen.
Het is allemaal nog veel moeilijker misschien, wanneer we komen in de sector
van het zogezegde welzijnsbeleid. Die term welzijnsbeleid op zichzelf is al een stukje
jargon. Ik zal daar nu niet verder over uitweiden. In het kader van het welzijnsbeleid
wordt een heleboel terminologie gebruikt die erg technisch aandoet. U hebt misschien
wel een gehoord van een sectorale vereniging. U hebt natuurlijk gehoord van
actiekaders. En u hebt gehoord van communicatief. U hebt ook gehoord van
knelpunten en van de werkers in het veld. Die ontmoeten dan ook nog wel knelpunten
en dat werkt niet altijd dynamiserend. En om eruit te komen moet je een projectmatige
aanpak toepassen en om dat te kunnen doen, is het tegenwoordig nodig - we zouden
vroeger gezegd hebben: er een studie van te maken - te trainen.
Ik weet niet of u dat weleens gemerkt hebt: de sport heeft blijkbaar inspirerend
gewerkt. Ik denk niet dat dat komt doordat de sport en het welzijnswerk in één
departement zitten tegenwoordig. Sport hoort bij de recreatie, zoals u weet en recreatie
is dan ook zo'n mooie term
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(Zegt Cruyff: we gaan wat recreëren, als hij tegen een bal gaat schoppen?). Dat was
dan het trainen. Wanneer moet je ermee beginnen? Neen, we zeggen nu: Wanneer
gaan we ermee starten? Nog fraaier: Wanneer gaan we ermee van start? Het is
merkwaardig dat juist in deze sector van het welzijnsbeleid, die er overigens niet het
monopolie van heeft, veel mensen zitten die het etiket progressief opgeplakt krijgen
of het zichzelf opplakken. Ze hanteren een jargon dat de Kamerstukken en de
geschreven redevoeringen, zoals ze gefatsoeneerd in de Handelingen terecht komen,
niet zo makkelijk leesbaar en begrijpelijk maakt.
We zien ook heel beeldende begrippen in de landbouw, die de heer Cramer het
‘groene front’ noemde: daar heeft men het over de melkplas en die moet je dan
onderscheiden van de melkgift. Het is altijd al een doordenkertje van wat het ene en
wat het andere is. En die boterberg: nu ja, het wordt strakjes Sinterklaas en dan
hebben we die troep weer nodig voor de boterletters. Overigens zijn het nog vrij
concrete termen, die naar hun inhoud toch altijd beter en makkelijker te begrijpen
zijn dan bijvoorbeeld een term als: de richtprijs van tarwe. Daar heeft geen sterveling
buiten die sector een beeld van.

juristenjargon
Er is een juristenjargon. Daar kijk ik niet objectief tegenaan, omdat ik zelf van dat
vak ben. Wanneer juristen het hebben over in kracht van gewijsde gaan of over een
ongeoorloofde oorzaak, dan weten ze precies waar ze over praten. Maar niet-juristen
kijken er wat wonderlijk tegenaan. De noodzaak van een zekere technische
terminologie is voor juristen onvermijdelijk, en dat geldt dan ook voor juristen
wanneer ze in de Kamer zitten. Voor de rechtspraktijk is het vanzelfsprekend dat
alles duidelijk in technische termen vervat is in alle mogelijke processtukken van
dagvaarding tot en met vonnis.
Van sommige van die juridische termen is het ook zo belangrijk te weten in wat
voor verband ze worden gebruikt; tegenwoordig heet dat dan: in wat voor kontekst
je het woord tegenkomt. Neem bijvoorbeeld het woord gezag, volgens velen een vies
woord tegenwoordig. Dit woord gezag heeft in een staatsrechtelijk betoog een heel
andere teneur en kleur dan wanneer je het hebt over vraagstukken van kinderrecht.
Wanneer je in een staatsrechtelijk betoog spreekt van gezag, dan is het iets wat
verband houdt met de positie van de overheid tegenover de burgers; wanneer je het
in het kinderrecht hebt over gezag, bedoel je daarmee hetzij ouderlijke macht, hetzij
voogdij. Wanneer je in een staatsrechtelijk betoog spreekt van gezag dan zou een
buitenstaander makkelijk denken: oh, die heeft het over recht en orde. Dat zijn ook
vieze woorden. Wanneer de kinderrechter erover spreekt, dan zou het weleens kunnen
zijn, dat iemand zich herinnert dat hij tegen autoritaire opvoeding moet zijn, want
die is ook vies.
Wanneer we het hebben over het vakjargon, geeft dat maar één aspect van het
verschijnsel ‘jargon’ aan. Je hebt in de hele parlementaire techniek natuurlijk ook
een jargon. Want hoeveel interne tegenstellingen zich in de Kamer kunnen voordoen,
het is toch één club en die ene club heeft voor zichzelf ook een jargon, tot stand
gekomen onder invloed van die talrijke juristen die er in de Kamer zaten en nog
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zitten. Wanneer het gaat over wetgeving, over een wetsontwerp, dan kom je termen
tegen als: considerans, een intitulé. Men heeft het over amendementen. In het
reglement van orde is ook van alles aan de hand: de praktijk van de Kamer. Dan
heeft men het over quorum, een begrip dat onlangs nog actueel was toen een
vergadering om half elf zou beginnen en om kwart voor elf nog niet meer dan de
helft van het aantal leden aanwezig was. Dan kun je geen vergadering houden.
Bij wetgeving worden wetten geformuleerd. Een wet bestaat - dat weten de meeste
leken zelfs wel - uit een zekere hoeveelheid artikelen; dat ‘artikel’ is ook al van
vreemde bodem gekomen, heel lang geleden. Het kwam van het Latijnse woord voor
een gewrichtje. Dat is eigenlijk heel aardig. Zo'n wet heeft allerlei onderdelen en die
draaien om die gewrichtjes. Een vreemd en technisch woord is ook het woord
parlement. Dit woord zult u tevergeefs in de Nederlandse wetgeving zoeken. Het
kwam voor het eerst in een Nederlands legislatief document tevoorschijn in het
Statuut van de Nederlands-Indonesische Unie (nooit tot echt leven gekomen). Daarin
was sprake van ‘de wederzijdse parlementen’ van Nederland en van Indonesië. We
spreken in Nederland officieel van de Staten-Generaal.
Parlement vind je tegenwoordig ook wel weer in het Europese verband, in de
E.E.G. We hebben immers het Europese Parlement. Maar dat is niet het apparaat dat
hier op het Binnenhof als parlement wordt aangeduid. Dat is dan alleen in die
Nederlands-Indonesische Unie het geval geweest, maar het was niet daarom dat die
Nederlands-Indonesische Unie nooit iets geworden is. Er zijn veel van die woorden
die je in de wetgeving niet vindt en die we heel gewoon vinden in dat politieke leven.
Parlement kent men van het jaarboekje: ‘Parlement en Kiezer’, maar niet van de
Grondwet. Denk ook eens aan woorden als kabinetsformateur, kabinetsformatie,
woorden die u in de Nederlandse wetgeving niet zult vinden, maar die een vaste
betekenis hebben gekregen. Moeten we ons bezorgd maken over jargon over
bijvoorbeeld vakjargon? Vakjargon heeft de tendens te isoleren. Ik zei het zoëven
al: elk vak is een samenzwering tegen de rest van de mensheid. Daar zit al iets in
van de isolerende werking van het vakjargon. Het vakjargon brengt maar een beperkte
communicatie en dat is natuurlijk een wat moeizame zaak.

partijjargon
Naast dit jargon met zijn isolerende mogelijkheden, zijn isolerende tendens, hebben
we in Nederland ook nog een soort, een politieke-kleur-jargon, een partij-jargon,
zoals er ook partijdranken bestaan. Het is een bekend verschijnsel, waargenomen in
de foyer van de Tweede Kamer. Niet alleen koffie wordt daar over dominees
uitgegoten, maar een bekend verschijnsel is, dat de katholieken bier drinken, de
calvinisten oude jenever en de liberalen sherry. De socialisten behelpen zich met een
soort fris-
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drank (op katholiek initiatief tegenwoordig speciaal belast). Ik ken overigens ook
socialisten die zich heus niet tot frisdrank beperken.
Behalve de karakteristieke dranken zijn er ook taalkarakteristieken voor bepaalde
hoofdrichtingen in de politiek. Dat heeft allerlei achtergrond. Bijvoorbeeld:
katholieken hebben hun eigen idioom, een idioom waar de Statenvertaling niet
overheen is gegaan. Dat is heel goed merkbaar wanneer je eens gaat analyseren.
Daarnaast heb je nog andere typisch katholieke politieke termen, bijvoorbeeld
vertrouwvol beraad. En calvinisten kunt u horen spreken over een aangelegen zaak
(een zaak die erg teer en belangrijk is). En naar de mens gesproken denken ze er zus
en zo over. Zo kun je nog lang verder gaan. Ik heb daar helaas geen tijd voor. Ik heb
alleen iets willen signaleren; deze verschijnselen kunnen dan ook nog wel eens leiden
tot een zekere folklore.

politieke folklore
(Cr.) Dan beschikt het Binnenhof nog over een politieke folklore. Dat is een schatkist
vol herinneringen aan grappige, grote of pijnlijke momenten of uitspraken die met
een enkel trefwoord aangeduid, een schok van herkennig bij ingewijden opwekken.
Ieder parlement richt zich vaak naar precedenten, vroegere voorvallen. De vraag die
mij bezig houdt, is, of die precedenten een soort bargoens van het Binnehof vormen.
Of worden zij ook daarbuiten gekend? Vroeger had ik nog het gevoel dat velen de
hoogtepunten van onze parlementaire geschiedenis wel kenden; tegenwoordig twijfel
ik wel eens. Eigenlijk had ik gehoopt dat u mij vandaag in die beroepsdeformatie
zou kunnen helpen. Ik had de bedoeling u een aantal onderwerpen op te noemen en
u bij hand opsteken te laten aangeven of die trefwoorden u wat zeiden. Maar
stern-specialisten hebben mij gewaarschuwd dat daar teveel tijd mee zou heen gaan.
Ik zal het bij één vraag laten. Die komt straks. Eerst noem ik bij wijze van voorbeeld
drie kwartetten, zodat u vast warm kunt lopen.
Eerste kwartet (bijnamen):
Abraham de Geweldige? (Kuyper).
Vader Willem? (Drees).
Lijmen Jan? (De Quay).
Jelle zal wel zien? (Zijlstra).
Tweede kwartet (gevleugelde uitspraken):
Niet dan in uiterste noodzaak? (Nolens).
Ik huiver bij de gedachte? (Karnebeek).
Niet zoo, maar zo? (Marchant).
Nul n'est tenu? (Luns).
Derde kwartet (muntstukken en bankbiljetten):
Het kwartje van?... Romme.
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De gave gulden van?... Colijn.
Het tientje van?... Lieftinck.
Het bankbiljet van f 25,-?... (ds. Zandt).
Dan zijn we nu aan de hamvraag. Wie weet het antwoord?
Wat was een Schaepmannetje?1)
Met die twee borrels durf ik dan nu met u het nachtleven van het Binnenhof in.
In 1906 hadden onze grootvaders: de nacht van Staal.
In 1925 beleefden onze vaders: de nacht van Kersten.
In 1966 bleven wij op in de nacht van Schmelzer.
Als ik dit zo zeg, dan doet het buitenstaanders wat ‘rossig’ aan. U zou kunnen
zeggen, nou ja, dat mag wel, eens in de 30 jaar. Maar het waren crisisnachten, in de
nacht van Staal ging het over de defensie, in de nacht van Kersten om het gezantschap
bij de Paus en in de nacht van Schmelzer werd het gat van Vondeling ontbloot - let
wel, een zogezegd financieel gat!

creatief woordgebruik
(St.) Ik geloof dat met dit nachtwerk m'n vriend Cramer bezig is geweest op een
creatieve manier. Tegenwoordig moet je altijd heel creatief bezig zijn en dat doet
het parlement soms toch ook wel met de taal. Je hebt bijvoorbeeld van die
voortlevende termen in het parlement, die een creatie op zichzelf zijn geworden.
Herinnert u, hoe indertijd het akkoord van Lingadjati door Romme en Van der Goes
van Naters is aangekleed? Die term ‘aankleden’ is blijven voortbestaan.
Het parlement lanceert soms termen: vaker komt het voor dat het parlement termen
herhaalt, zich eigen maakt en daardoor er inhamert of erin helpt hameren. Het
parlement is niet helemaal de taalmakende gemeente, maar het parlement kan wat
meehelpen.
Er zijn van die merkwaardige wijzen in taalgebruik. Ik geloof dat het vooral door
de Radionieuwsdienst wordt bevorderd, dat je het tegenwoordig niet meer hebt over
ongeveer 15 maar over zo'n 15. Over dat trainen en starten hebben we het al gehad.
Bij dat starten kun je dan spreken over de vertrekpunten, omdat we tegenwoordig
blijkbaar geen uitgangspunten meer hebben.
Dat zijn van die modekreten en misschien dat tot die modekreten ook nog gaat
behoren het woord waarvoor onze minister-president zijn voorkeur toont: het woord
simpel, zelfs is daaruit voortgekomen het woord versimpelaar. We gaan nu even een
gezellig, levendig stukje parlementaire magneetband draaien. Luister naar meneer
Andriessen, meneer Den Uyl en meneer Van Leijenhorst op het slappe koord:
De heer Andriessen (KVP): Maar confrontatie is iets anders dan overleg:
dat is een wezenlijk verschil.
Minister Den Uyl: Ik vind dit veel te polariserend gedacht.
De heer Van Leijenhorst (CHU): Zegt u dan gewoon participatie!
Minister Den Uyl: Nu wordt het mij te geleerd. Ik houd het er heel simpel
op, dat de dingen worden besproken en dat er overlegd wordt, dat zaken
ter discussie worden gesteld, dat men voor elkaars mening openstaat. Ik
wil er wat onder verwedden - maar dat mag niet -, dat als de minister van
Onderwijs en Wetenschappen...
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De heer Andriessen (KVP): Geen versimpelaar worden, heer
Minister-President!
Minister Den Uyl:... niet zo'n reputatie had opgebouwd, wij niet op deze
wijze aan staatssecretaris De Jong waren gekomen.
Ik wil dat onderwerp niet oprakelen, maar...
Wanneer u ziet hoe dit in de Handelingen staat, zult u merken, hoezeer de Handelingen
er gefatsoeneerd uitzien. We gaan nog even iets verder met dat ‘simpele’ en die
‘versimpelaar’ van de heer Den Uyl:
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Wij weten dat zo'n beleid niet simpel is. Ik ben niet voor niets van leer
getrokken op een andere plaats tegen de versimpelaars. Het kabinet vraagt
aan de Kamer: Bent u het daarmee eens? Aanvaardt u, dat wij dat
tweesporige beleid hebben te voeren? Dat is naar ons oordeel geen beleid
zonder perspectief. Dat is een beleid dat in zich draagt een verdere
toeneming van de werkloosheid te voorkomen, een een verdere teruggang
van de werkloosheid.
Kijk, dat was nu ook weer een stukje tekst en we hebben die versimpelaars zien
verschijnen. Dat woord ‘versimpelaar’ is misschien een creatie die samenhangt met
een klankverwantschap met pimpelen en pimpelaars. We hadden het al eerder over
dranken.
Iets creatief s vindt u misschien ook in wat de heer Wiegel heeft gezegd in een
samenspraak met de minister-president en de voorzitter van de Kamer. Hij heeft daar
het merkwaardige woord oplieren gebruikt, waarbij ik heb gedacht: bedoelt hij ‘lier’
als muziekinstrument of als hijswerktuig. Het zou allebei kunnen:
De heer Wiegel (VVD): De minister-president tracht nu te eindigen. Ik
begrijp ook best dat een wat oplierend slot aan zijn verhaal brengt. Ik neem
echter aan dat hij in dat slot dan ook zegt, wat de regering vindt van de
moties die op het stuk van het uitgavenbeleid zijn ingediend. Dat is de
logische consequentie van de opliering van het betoog van de
minister-president.
Minister Den Uyl: Maakt u zich niet bezorgd, mijnheer Wiegel. De
werkverdeling is, dat de minister, verantwoordelijk voor het uitgavenbeleid,
de minister van Financiën, direct op de moties ingaat.
De heer Wiegel: Dat is natuurlijk een heel rare procedure....
De Voorzitter: Het woord is aan de minister van Financiën.
De heer Wiegel: Voorzitter, mag ik deze vraag stellen....
De Voorzitter: Nee.
De heer Wiegel: Dan zou ik toch bij orde iets willen vragen.
De Voorzitter: Nee, het woord is nu aan de minister van Financiën.
De heer Wiegel: Mag dan niet worden geconstateerd....
De Voorzitter: U kunt straks, als u dat wilt, in een derde termijn erop
ingaan, als de Kamer dat toestaat.
De heer Wiegel: Het is toch krankzinnig dat de minister-president het
antwoorden op de meest wezenlijke politieke vraag in dit debat overlaat
aan de minister van Financiën. In zijn verhaal over de bestrijding van de
werkloosheid stond dat centraal. Dat is toch geen manier van politiek
bedrijven!
De Voorzitter: Mijnheer Wiegel, u moet niet zo doorgaan.
U hoort, het is een los woordgebruik. Maar ik liet het bandje hier vooral draaien
wegens dat oplieren. Dat vond ik wel interessant; en het draaide dan uit op een standje
voor de heer Wiegel. Het was op het randje van het parlementaire (of onparlementaire
misschien), dat het krankzinnig is wat de minister-president doet. Dat zou vroeger
niet zo gemakkelijk gezegd zijn.
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parlementair jargon
(Cr.) Het woord ‘parlement’ mag dan, zoals mr Stempels heeft betoogd, niet
‘gelegaliseerd’ zijn. Volgens het woordenboek van de Nederlandse taal is het een
woord met een verleden; een verleden dat terugreikt tot ver in de Middeleeuwen.
Oorspronkelijk van het Frans in de zin van ‘disputeren’, ‘samenspreken’, heeft het
vroeger het accent van ‘met nadruk stellen’, ‘beklemtonen’ gehad en als de vrouw
van Breero met hem keef (of was het kijfde?) dan zei hij dat zij parlementte.
Als illegale gast komt u het woord parlement zowel in de wandelgangen als in de
Handelingen regelmatig tegen. Er is een compleet parlementair jargon voorhanden,
al staat de betekenis van de parlementaire uitdrukkingen niet altijd vast. Het behoort
tot de essentialia der politiek. Ik volsta met een enkel voorbeeld. Over wat een
parlementair kabinet is, hebben generaties fractieleiders kolommen vol gepraat. Is
het een kabinet dat optreedt op basis van voorafgaande afspraken met een
parlementaire meerderheid of verdient een kabinet de betiteling pas achteraf? Nadat
uit een onafgebroken zittingsperiode van vier jaar is gebleken dat het kabinet het
vertrouwen van het parlement heeft veroverd? Of moeten wij zeggen dat het dan
eigenlijk leeft bij ‘gedogen’ van een kamermeerderheid? Zo ja, dan wordt er achteraf
als het mis gaat hevig getwist over de exegese van die afspraak. In 1958 vond de
breuk in de brede basis een eerste aanleiding in een meningsverschil tussen Romme
en Burger of er een afspraak bestond om de prijsbeheersing landbouwgronden blijvend
te maken. En zo ja, of ‘blijvend’ betekende voor de lopende zittingsperiode van het
laatste kabinet-Drees of ook daarna, dus definitief. De socialisten suggereerden zelft
dat de confessionele partijen ‘woordbreuk’ pleegden.
Bij het optreden van het huidige kabinet ging het prat op het vertrouwen van de
progressieve club en werd het gedoogd door twee van de confessionele drie. Is het
nu een parlementair of een extra-parlementair kabinet? Wie nu eens de progressieve
achterban ziet steigeren en dan weer merkt dat de confessionelen het steunen, die
mag zich afvragen: wie vertrouwt wie en wie gedoogt wat? Geconfronteerd met deze
ingewikkelde driehoeksverhouding, deelde de minister-president desgevraagd mee
dat zijn kabinet zich aan de traditionele staatsrechtelijke omschrijvingen onttrok. Als
hij duidelijke taal had gesproken over de binding met de witte rand van zijn kabinet,
had zijn achterban wellicht zich de ‘woordbreuk’ van de anti-KVP-motie herinnerd.

parler et mentir
Hier stuiten wij, tegen elk geroep om duidelijkheid in, op een wezenlijk probleem.
Talleyrand kende het al: in de politiek dienen woorden soms om gedachten te
verbergen. Domela Nieuwenhuis schiep er in zijn anarchistische dagen behagen in
om het woord parlement uit het Frans te ontleden: ‘parler et mentir’: spreken en
liegen!
Het is kras, te kras gezegd! Maar het is ongetwijfeld waar dat een politicus op zijn
woorden past. Drie voorbeelden:
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Gerretson: de Utrechtse hoogleraar in het constitutioneel recht, een vurig
imperialist/geschiedschrijver van de Koninklijke, die in zijn politieke nabloei in de
Eerste Kamer bemerkte, dat hij door zijn politieke tegenstanders minder serieus werd
genomen omdat hij in zijn jonkheid onder het pseudoniem Geerten Gossaert goede
gedichten had geschreven. Zo kwam hij er toe in de Eerste Kamer voor de C.H.U.
de rol op zich te nemen van de dove notaris, die cynisch de failliete boedel van wat
eens Nederlands-Indië was, beschreef. Zijn bewonderaarster vertrouwde hij niet zo
lang voor zijn dood toe: ‘Je moet als je de mensen meekrijgen wilt, nooit vertellen
wat je einddoel is. Je moet ze nooit verder inlichten dan over het eerste station’.
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Dan Schmelzer, die, als wij het boek van R. Ammerlaan moeten geloven, van Romme
enkele voorzichtige manipulaties leerde rond het zwaarbeladen begrip ‘waarheid’.
‘Bij het afleggen van de eed’, zei Romme, ‘moet je verklaren, dat je de waarheid
zult spreken, de volle waarheid en niets dan de waarheid. Die regel kun je in de
politieke zin niet altijd volgen. Mijn ervaring is dat je in de politiek de waarheid moet
spreken en niets dan de waarheid, maar niet altijd de volle waarheid. Er zijn dingen
waar je eenvoudig niet over moet spreken. Dat is geen gebrek aan integriteit maar
gewoon een stukje politiek handwerk’.
Tenslotte om te voorkomen dat ik de indruk zou wekken bij deze achtergrond- of
achterdochtanalyse alleen te denken aan het huidige kabinet of aanvoerders van
rechtse partijen, een verdergaand citaat uit de hoek der extreme actievoerders. Ik lees
bij Piet Reckman de vraag: ‘Mogen social actionists zo nodig liegen, stelen,
ondemokratisch handelen, beloftes breken en manipuleren? Dat zijn praktische vragen
waarvoor elke aktiegroep komt te staan. Na alles wat in de voorgaande paragrafen
is gezegd, moet het toch niet moeilijk zijn om zulke vragen te beantwoorden in de
konkrete situatie. Etiek is niet een stelsel van antwoorden. Etiek is veeleer de kunst
om op de juiste tijd en plaats de juiste vragen te stellen. Wat op het ene moment
wellicht ongeoorloofd is, kan verplicht zijn op het andere ogenblik. Is er sprake van
“stelen” als uit-hun-aard publieke gegevens uit de sfeer van geheimhouding worden
gehaald? Of is er sprake van stelen als uit-hun-aard partikuliere gegevens worden
ontvreemd? Waartoe vindt dat “stelen” plaats? Enig meer technisch gemak van
handelen is onvoldoende motivatie. Maar als het blokkeren van verdere
ontmenselijking daardoor mogelijk wordt, mag en moet iedere sociale actionist te
rechter tijd stelen, liegen, ondemocratisch zijn’.

onparlementaire uitlatingen
Mogelijk stemmen dergelijke ontboezemingen sommigen uwer bezorgd over de
toekomst van onze parlementaire democratie. Maar de sterke kant van het parlementair
stelsel - en de reden waarom het zich ondanks onmisbare tekortkomingen zolang
heeft kunnen handhaven - is mijns inziens nu juist dat het berust op de combinatie
van het harmonie met het conflictmodel. Als de regering onwaarheid spreekt, dan is
er de oppositie om haar te ontmaskeren; als een oppositie ondemocratische middelen
hanteert om aan de macht te komen, dan is het allereerst aan parlement, pers en de
massacommunicatie-media - en in volgende instatie aan de regering - om dat streven
aan de kaak te stellen en te steriliseren.
Men kan tegenwerpen dat een regering op een meerderheid kan rekenen: wat
vermag daartegenover de oppositie? Mijn antwoord zou zijn dat zij dan de vrijheid
van het woord ter beschikking heeft. De leden van de Staten-Generaal zijn niet
gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd. Men
noemt dat de ‘parlementaire immuniteit’. Als een lid van de oppositie in de Kamer
de minister-president van bedrog beschuldigt, dan riskeert hij door de voorzitter tot
de orde te worden geroepen, uit de zaal gezet te worden.
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deuk major
(St.) Ik wilde tot slot nog een enkele opmerking maken. We weten: het parlement
heeft zijn perken; het is een beperkte kring. De werkelijk belangstellenden zijn ook
een beperkte kring.
De volksvertegenwoordigers zelf zien we vaak worstelen met de taal. Dat moet
je, als je iets verantwoord wilt zeggen, eigenlijk altijd doen. Zij worstelen met de
taal en voor hen hangt dat nog heel vaak samen met hun persoonlijke worsteling,
met de problemen die zij moeten bespreken.
We moeten wel beseffen dat de afgevaardigden niet afgevaardigd zijn, niet gekozen
zijn omdat zij de taalkunstenaar moeten uithangen, ofschoon er wel enkelen zijn
geweest - en nog wel zijn - in het parlement die dat kunnen. Het taalgebruik op het
Binnenhof is soms wel creatief, althans voor die beperkte kring. Ik zou tot slot willen
herinneren aan een term die gebruikt werd wanneer bijvoorbeeld het prestige van
een kabinet een vreselijke duw had gekregen. Dan werd er gesproken van een
deuk-major. Een curieuze term die als een stukje folklore voortleeft, zeker in die
beperkte kring van het Binnenhof. Die deuk-major haal ik er nu bij om met u tot slot
nog even over te gaan naar het bekende gezelschap dat het programma Farce Majeure
pleegt te verzorgen. Dat is een keer opgetreden, zich versterkt hebbend met een
brokje parlementaire magneet-band, houdende het geluid van ‘De Freule’ in de
parlementaire sfeer. Er is maar één ‘Freule’ en zij bestaat nog, zij het dan niet meer
in de parlementaire sfeer. Het geluid van ‘De Freule’ komt uit één van die befaamde
parlementaire nachten waar de heer Cramer over gesproken heeft.

conclusies
1. Duidelijk taalgebruik is een voorwaarde voor een doelmatig functioneren van
een parlementaire democratie. Dit stelsel berust op de veronderstelling dat
kamerleden onderling, en zij en hun kiezers elkander, verstaan en kunnen
overtuigen. Dat is de wezenlijke zin van de voorgeschreven openbaarheid van
beraadslaging, een openbaarheid die tegenwoordig sterk wordt geaccentueerd
voor zover het parlementair debat via audio-visuele media tot de kiezers komt.
2. In Nederland waar, anders dan bijvoorbeeld in België of in het Europese
Parlement, in het openbaar verkeer één landstaal pleegt te worden gebezigd,
lijken de omstandigheden niet ongunstig. Toch werken verschillende factoren
een gevarieerd taalgebruik binnen het parlement in de hand:
a. het verschillend taalgebruik in schriftelijke stukken en in
redevoeringen, die op improvisatie kunnen berusten maar ook nogal
eens het resultaat zijn van moeizaam fractie-overleg;
b. het eigen jargon (- ‘in isolement ligt onze kracht’) van de
verschillende zuilen en politieke partijen;
c. het technisch jargon van parlementaire ‘deskundigen’ en
vakministers; naast het traditionele juristenlatijn is technische
‘verkokering’ op velerlei gebied merkbaar;
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d.
e.

de parlementaire terminologie, die haar basis voor een groot deel
vindt in de kennis van instituties en van talrijke precedenten;
overwegingen van politiek-tactische en propagandistische aard, die
ertoe leiden dat bij politici woorden soms dienen om gedachten te
verbergen.

3. Het zou van belang zijn als door een wetenschappelijk opgezet onderzoek kon
worden nagegaan in hoeverre deze factoren van invloed zijn (geweest) op de
tegenwoordig vaak gesignaleerde ‘afstand’ tussen kiezers en gekozenen. Daarbij
zou overwogen kunnen worden of het regelmatig bespreken van parlementaire
teksten bijvoorbeeld binnen het onderwijs die afstand zou kunnen verkleinen.

Eindnoten:
1) Bij de Drankwet van Modderman in 1881 kwam Schaepman op voor het recht van de
Nederlandse arbeidsman op twee borrels daags.
Sedertdien was een Schaepmannetje goed voor twee borrels

Duidelijker taal
door prof. dr. Garmt Stuiveling
Het is voor niemand een geheim dat er een parlementaire kruistocht is begonnen
onder de krijgskreet: Duidelijke taal! Wie het aandurft, met die leuze in zijn oren en
met de heer Vondeling voor zijn ogen, hier het woord te voeren, ligt onder de
verplichting duidelijk te spreken en het duidelijk te zeggen. Goed, ik zal mijn best
doen. Maar ik kan niet verhoeden, dat de ónduidelijkheid zich al heeft aangediend.
Het woord ‘duidelijk’ betekent immers in het eerste geval iets anders dan in het
tweede. In ‘duidelijk spreken’ wil het zoveel zeggen als: zonder stotteren, niet
binnensmonds, met een verzorgde articulatie; maar later wordt er blijkbaar bedoeld:
onomwonden, zonder misverstand, recht op de man af. Een woord heeft niet altijd
een vaste, enkelvoudige betekenis. Wanneer we willen uitleggen wat het woord ‘huis’
betekent, zullen we waarschijnlijk zeggen: dat is zowat hetzelfde als woning. En als
we het woord ‘woning’ moeten uitleggen, zeggen we: dat is zowat hetzelfde als huis.
Wat kunnen we meer? Akkoord. Maar al is het huis van de prinses de woning van
de prinses, toch is het Huis van Oranje echt niet de woning van Oranje. En nog
opmerkelijker: men kan de tekst uit Johannes XIV: In het huis mijns Vaders zijn vele
woningen, niet vervangen door: In de woning mijns Vaders zijn vele huizen.
Een woord heeft soms een paar betekenissen die dan meestal onderling verwant
zijn, soms een stuk of wat, soms vele, soms zeer vele en dan zijn daarbij vaak ook
hele groepen die ten aanzien van andere groepen geen verwantschap hebben. Mijn
en haar zijn in het Nederlands bezittelijke voornaamwoorden, maar mijn haar is niet
hetzelfde als haar mijn. ‘De hoop’ betekent óf de verwachting óf de hoeveelheid, en
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wie nu beweert dat het eigenlijk dan ook twee verschillende woorden zijn, moet mij
maar eens trachten uit te leggen waaraan men dat kan horen of zien. In het begin van
de eeuw heeft Frederik van Eeden samen met de grote wiskundigen Mannoury en
Brouwer en met de dichter-jurist Jacob Israel de Haan een studiekring voor significa
gesticht, om door wijsgerige bezinning de taal te zuiveren van allerlei
tweeslachtigheden en aldus haar tekort aan exactheid op te heffen. Zij waren er vast
van overtuigd, dat de maatschappelijke misstanden deels te wijten waren aan
taalkundige misverstanden. Ik wil niet beweren dat er nooit enige samenhang is,
maar het denkbeeld dat men de sociale ellende zou kunnen uitbannen door taalkritiek
is toch een romantische illusie. Want ten eerste is bij de wisselwerking tussen
maatschappij en taal de maatschappij stellig de sterkere; en ten tweede kan men zich
afvragen of er een levende, natuurlijke taal bestaat en bestaanbaar is zónder
vaagheden, onregelmatigheden en inconsequenties en mét nauwkeurige definities
van elk woord en iedere functie. Niet ten onrechte werken exacte vakken als natuuren scheikunde met symbolen. Normale taal schiet daar doodeenvoudig tekort. Water
is niet identiek met H2O. Wie als quasigrapje of uit pedanterie een glas H2O bestelt,
krijgt óf iets dat steriel ondrinkbaar is, óf iets dat hij niet heeft gevraagd, iets
drinkbaars, behalve in Rotterdam.
Het is eigenlijk vreemd dat bij die significa destijds ook twee dichters betrokken zijn
geweest, want de literatuur en met name de poëzie is over het algemeen meer gebaat
met suggestieve dan met exacte taalmiddelen. Juist de grootste dichters zijn zich
ervan bewust geweest, dat hun taalgebruik er op uit was de grenzen van het zegbare
te overschrijden. De sensitieve Verzen van Herman Gorter uit 1890 zijn daarvan een
grandioos voorbeeld. Men kan ook denken aan de zinrijke zin van Martinus Nijhoff:
Lees maar, er staat niet wat er staat. Maar niet alleen de dichters, ook de humoristen
en cabaretiers maken gebruik van de verwisselbare grootheden in de taal. Het is
immers per definitie onmogelijk woordspelingen te maken wanneer elk woord maar
één vaste betekenis heeft. De aardigste sneldichten van Huygens zijn vaak niet anders
dan gegoochel met verspringende betekenissen, het versje over die bedrukte drukker
bijvoorbeeld, of mooier nog: de vier regels over de mislukte aanslag van stadhouder
Willem II op Amsterdam in 1650; op de vraag, waarom die stad niet voor de prins
was, geeft Huygens het afdoende antwoord: ‘omdat de prins voor Amsterdam was’.
Er is een prachtig plaatje van de Venus van Milo, die wereldberoemde Griekse godin
in het Louvre; en bij haar voeten staat een collectebus met het bordje: Voor de armen.
zo'n grapje zou aan Huygens besteed zijn geweest.
Ik herinner me een schets van de onvergetelijke Buziau, zo'n veertig jaar geleden.
Hij kwam. het toneel opdribbelen met iets in zijn hand, een ingelijst schilderij, maar
je kon er verder niks van zien. Hij paste het tegen de wand,
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meer naar links, meer naar rechts, hij zette het op de grond en hield een eindeloze
alleenspraak wát hij er nou wel mee moest doen. Hij tilde het weer op, hij zette het
weer neer, tot die hele stampvolle zaal het niet meer hád van het lachen om de dolle
besluiteloosheid van die kleine clown. En toen wij tot tranen toe lachten omdat hij
opnieuw herhaalde: wat is nou het beste, ophangen of tegen de muur zetten, toen
werd het portret zichtbaar, en het was Hitler.

betekenis en gebruik
Om tot de taal terug te keren, de conclusie ligt voor de hand: een geïsoleerd woord,
buiten gebruik gesteld, heeft eigenlijk helemaal geen betekenis, het is alleen maar
een reeks klanken of een groep lettertekens; men moet zelfs eerst weten binnen wélke
taal men bezig is. Carry van Bruggen vertelt ergens van een jongen die met zijn vader
naar een Duitse bioscoop ging. ‘Verflucht’ stond er op het witte doek. Maar vader,
klaagde het kind, ik merk niets van die verflucht. De vader wist absoluut niet, wat
het kind bedoelde, voegt zij erbij. Later moet het dan toch tot hem zijn doorgedrongen,
anders was die anecdote nooit geboekt. De Romeinen hebben al opgemerkt dat de
waarde van een woord bepaald wordt door het gebruik. Het is ook het gebruik
waardoor een woord wordt weggedrongen van z'n oorspronkelijke betekenis. Zo
niet, dan was een gulden nog altijd een gouden munt, een maarschalk een
paardeknecht en een borstplaat een borstplaat, wat dat dan ook mag zijn. Maar het
vroegere gebruik, tot en met gisteren, is niet voldoende. Het gebruik vandaag is
nodig, het feitelijke gebruik in die ene feitelijke zin. En zelfs dat is nog te weinig.
Om zo goed mogelijk te begrijpen wat een woord waard is, heeft men behalve de
zin, d.i. de letterlijke context, ook nog de hele situatie nodig, zelfs de geografische.
Als Vondeling zegt: Het kabinet is in de kamer, betekent het zelfs in zijn mond iets
anders in Den Haag dan in Leeuwarden.
Maar gesteld dat men weet om welke taal het gaat, hoe de betekenis zich in het
verleden heeft ontwikkeld, hoe de volledige zin luidt en binnen welke situatie zich
alles afspeelt, dan nog zijn de problemen niet opgelost. Wij moeten de moed hebben
te constateren dat de taal als communicatiemiddel allerminst feilloos is. Het is een
wetenschappelijk probleem, een wijsgerig-psychologisch probleem, of er gedachten
bestaan zonder taal. Dat er taal bestaat zonder gedachten, is geen probleem. Als men
de term ‘gedachte’ zó definieert dat enkel een in woorden uitgedrukt denkbeeld of
een stilzwijgend in woorden overwogen begrip daaronder valt, is de redenering rond,
zo rond namelijk als een cirkelredenering. Maar in de menselijke geest zijn behalve
gedachten gelukkig ook gevoelens, fantasieën, driften, begeerten enzovoort. Het is
buiten twijfel dat een zuigeling honger en dorst voelt, lang voor hij de termen daarvoor
kent of zelfs begrijpt. En het is bovendien duidelijk - en dat kunt u allemaal zonder
weer zuigeling te worden wel naspelen - dat voor geen enkel gevoel, voor geen enkele
waarneming, de taal werkelijk in staat is de communicatie adequaat tot stand te
brengen, dus de inhoud onverzwakt en onvervalst over te dragen. In de praktijk van
het dagelijks leven schijnt dat ánders. Wanneer ik hier in het restaurant vraag: Mag
ik een kop koffie van u? en ik krijg die niet, dan komt het misschien omdat de koffie
juist uitverkocht is; of de juffrouw heeft het te druk met anderen, of ik had luider
moeten spreken om boven het lawaai uit verstaanbaar te zijn. Maar als ik die kop
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koffie wél krijg, ligt daarin het bewijs dat mijn woorden begrepen zijn, dus dat de
communicatie tot stand is gekomen. Op dat feitelijke niveau speelt zich negen tiende
van het menselijk leven sinds ontelbare eeuwen af, en dat is maar gelukkig ook. De
gedane reactie is dan het antwoord op de gesproken vraag of opmerking. Die vraag
of opmerking hoeft ook helemaal niet zo precies geformuleerd te zijn, de gebruikte
woorden zijn vaak vervangbaar, men kan hetzelfde op verschillende manier zeggen,
dat doet er niet toe, het is een soort wegwerptaal. Zodra de beantwoording mettertijd
heeft plaats gehad, weet niemand meer precies wat er letterlijk gezegd is en dat is
ook niet van belang.
Maar probeer nu eens aan iemand nauwkeurig mee te delen wat u ziet. U staat voor
het slaapkamerraam. Uw man of vrouw, of één van uw kinderen is ziek en ligt in
bed. Het loopt tegen de avond. En terwijl u naar buiten staat te kijken, zegt u: Ik zie
een hond. Wat kan die patiënt-in-bed daarbij denken? Hij vraagt dus: Is het de hond
van de buren? Als u naar waarheid ‘ja’ zegt, weet de hoorder precies waar het om
gaat. Maar u zegt, ook naar waarheid: nee, het is een vreemde hond. En dan bedoelt
u: een onbekende hond, niet een zonderlinge hond met drie oren, twee staarten en
maar één oog, middenvoor. Een onbekende hond, d.w.z. een hond die voor de
luisterende patiënt van álles kan zijn: groot of klein, lang of gedrongen, bruin of
zwart of grijs of gevlekt, met korte of lange oren, met een korte of een lange staart,
met een stompe of een spitse snuit; als er tienmaal een keuze is uit twee
mogelijkheden, zijn dat er al 210 dat is 1024. Nog één mogelijkheid méér, dus telkens
3, en de stakker moet z'n koortshoofd verontrusten met tegen de zestigduizend
varianten. En géén daarvan geeft precies weer wat u in alle rust waarneemt. Als u
echt duidelijk wilt maken hoe die vreemde hond er uitziet, schiet uw taalvermogen
tekort. En niet alleen het uwe.
Een jonge man heeft een wat oudere zuster met wie hij op zeer goede voet is, en
vertrouwt haar op een gegeven ogenblik toe, dat hij verliefd is op haar vriendin. Het
is geen buitenissige situatie, ze komt iedere dag voor. Maar hoe kan een getrouwde
jonge vrouw van laten we zeggen vijfentwintig écht weten, aanvoelen of hoe u het
noemen wilt, wat het voor een ongetrouwde man van eenentwintig betekent verliefd
te zijn? Hoe kan ooit een man weten wat een vrouw voelt als ze zwanger is? Ook de
diepste en duurzaamste liefde heft de individuele eenzaamheid niet op. Alle woorden
van waarnemingen schieten tekort, woorden als zuur, zoet, zout, scherp, stomp, glad,
ze zijn allemaal te vaag en te algemeen om bruikbaar te zijn als precisie-instrument.
Met wélke termen moet men in het Nederlands onderscheiden: het zuur-zijn van een
citroen, het zuur-zijn van een pompelmoes, het zuur-zijn van druiven, het zuur-zijn
van azijn,
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van zoutzuur enzovoort. Dan kan zelfs een gemeenschappelijke en gelijktijdige
ervaring u niet helpen. U snijdt als hoofd of als mede-hoofd van het gezin een appel
in tweeën, en wat uw dochter zuur smaakt, smaakt uw zoon zoet. Het is dezelfde
appel, van dezelfde stam, met hetzelfde mes gesneden en door twee mensen uit
hetzelfde gezin gegeten na dezelfde maaltijd: maar hun beider ervaring verschilt tot
tegenstelling toe.

taal niet onfeilbaar
Ook alle woorden die morele, modale of esthetische gevoelens aanduiden, zijn
ontoereikend: mooi, lelijk, aardig, vriendelijk, lief, gezellig, hartelijk, boeiend,
vervelend, en ga maar door. Ieder denkt er het zijne bij, het is onmogelijk dat u er
het mijne bij denkt, of ik het uwe. En het gevolg is dan ook, dat een schrijver de
hoogste graad van bewondering uitdrukt in de woorden: het was onuitsprekelijk
mooi. Nou, dán is het duidelijk! De schrijver komt openlijk voor zijn onmacht uit,
hij weet zelf niet in welke woorden hij moet zeggen wat hij voelt; maar hoe in
hemelsnaam kan de lezer dat dan wél weten en wél voelen? In al deze gevallen blijkt,
dat wij als taalgebruiker, u en ik, ons overgeven aan een naieve illusie ten aanzien
van de taal. Wij doen alsof. En wij kunnen doen alsof, omdat er buiten de feitelijke
sfeer toch geen enkele controle mogelijk is. De Griekse sofisten waren er zich al van
bewust dat de lezer of luisteraar onvermijdelijk een andere voorstelling krijgt dan
de schrijver of spreker heeft bedoeld. Hij is nu eenmaal een andere persoonlijkheid,
anders van leeftijd, van voorkeur, van ontwikkeling, van levenservaring, van
godsdienstige overtuiging, van politiek inzicht, enzovoort. Wanneer men voor een
ogenblik genoegen wil nemen met de opzichzelf volstrekt onhoudbare vergelijking,
dat het overdragen van gedachten zoiets is als het overgieten van een hoeveelheid
vloeistof uit het ene glas in het andere, kan men niet enkel zeggen dat die twee glazen
per se ongelijk van kleur zijn, maar vooral dat het tweede helemaal niet leeg was.
Wat er nieuw bij komt, mengt zich met de bestaande inhoud en wordt alleen daardoor
al ánders. Daar is niets aan te doen. De geestelijke communicatie tussen mens en
mens is maar ten dele mogelijk, en nooit ongewijzigd. Wij moeten ophouden naief
te zijn met de taal. Wij moeten haar niet overschatten. Wij moeten erkennen dat ze
geen onfeilbaar communicatiemiddel is, al is ze het beste en als zodanig
onvervangbaar. Taal is een menselijke uitingsvorm, ze is net zo menselijk als de
mens, ze is net zo feilbaar als de mens. Maar juist omdat de taal een feilbaar
instrument is, zijn wij verplicht dat zo goed mogelijk te gebruiken. Anders wordt het
nog erger. Willen we echt beter en meer, willen we met een feilbaar middel redelijke
resultaten bereiken, dan moeten we er ons rekenschap van geven hoe verschillend
de positie is van de vier personen die direct met de taal te maken hebben: de spreker,
de hoorder, de schrijver en de lezer. En wij gaan daarbij uit van volwassen en
ontwikkelde Nederlanders, gelijkwaardige grootheden. Zodra men er kinderen in
betrekt, onontwikkelden, buitenlanders, zijn de problemen niet meer te overzien. De
spreker, de hoorder, de schrijver en de lezer zijn hier en nu dus beschaafde
Nederlanders die hun taal behoorlijk hebben geleerd en hun best doen er verantwoord
mee om te gaan.

Onze Taal. Jaargang 45

spreker
De spreker heeft van oudsher een enorme voorsprong: hij is met zijn toehoorder in
dezelfde situatie, zodat ook gebaar en mimiek hem ten dienste staan. Dat voordeel
is door de moderne techniek wel enigszins aangevreten: per telefoon kan men elkaar
niet zien, per radio ook niet, en per televisie toch maar schijnbaar; u kunt wel wuiven
tegen de gekleurde man op het scherm, zoals een kind soms doet, maar hij wuift niet
terug. Bij de telefoon sta je te praten tegen iemand die er tegelijk wel en niet is, een
hoorbare afwezige; bij de radio spreekt men alléén, in een klein hokje en wie er
luistert weet geen mens; en bij de t.v. is er soms wel publiek, maar dat is weer niet
het publiek in de huiskamer. Al zijn deze nieuwe ontwikkelingen allerminst
onbelangrijk, in ons dagelijks leven spreken we toch meestal tegen zichtbare mensen.
Het behoeven er geen duizend te zijn zoals nu, en ook niet zo belangrijk als u allen,
maar het zijn er toch vaak een stuk of wat en altijd minstens één. De spreker kan laat ik maar spreker zeggen, als ik spreekster zeg verandert er niks, dan voelt alleen
een ándere groep zich gediscrimineerd - de spreker kan zien, kan voelen hoe die
ander of die anderen reageren, of ze hem begrijpen, of men het met hem eens is, of
dat er tegenwerpingen worden gemaakt. Hij heeft zijn hele lichaam, zijn hele
aanwezigheid, zijn hele persoonlijkheid ter beschikking, zijn gelaatsuitdrukking, zijn
handen, zijn houding en natuurlijk vooral zijn stem. Zijn stem, die hoger kan zijn of
lager, die harder kan zijn of zachter, die sneller kan zijn of langzamer, en waarin
verontwaardiging, bewondering, aarzeling, gemoedelijkheid, angst, woede nog op
een andere wijze tot uiting komt dan door de taal alleen, moeilijk analyseerbaar maar
onmiskenbaar. De spreker is altijd iemand die een rol speelt. De Grieken, die retorica
doceerden en wensten dat de tekst van een rede tevoren werd opgeschreven en uit
het hoofd geleerd, beschouwden een redenaar als tegelijkertijd een auteur en een
acteur. Maar ook wie er op goede gronden de voorkeur aan geeft te improviseren op
geordende punten, zonder een geschreven tekst voor zich te hebben, blijft een
hoofdrolspeler in een sociodrama. Hij kan in principe het maximum met zijn taal
bereiken, het maximaal mogelijke, want hij heeft álle middelen tot zijn beschikking.
En toch: als hij een filmreportage ziet van zijn eigen toespraak, is hij stellig
allerminst tevreden. Ik heb indertijd, toen ik bij de radio werkte, herhaaldelijk kunnen
merken hoe zeer mensen schrokken als ze kort na de opname het bandje hoorden.
Schrokken van hun eigen stem, schrokken van hun schamele woordkeus en
tekortschietend taalvermogen. Als men een dergelijke proef neemt bij een
t.v.-reportage, is de reactie in de meeste gevallen nog erger. Men schrikt van zichzelf
en men is ontgoocheld over het eigen optreden. Ook als het niet meer een debutant
betreft, ook als het iemand is die rustig kan kijken naar dat kwartier dat hij aan het
woord
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en in het beeld is, met gebaar, gezicht en stem, dan nog is hij tien tegen één
óntevreden. Ik heb nooit iemand ontmoet die geen kritiek had op zijn optreden als
spreker. Iedereen vindt dat hij eigenlijk maar driekwart heeft gezegd van wat hij
wilde zeggen en meent te hébben gezegd.

hoorder
Ook de hoorder, de luisteraar, hetzij alleen, hetzij met anderen, heeft een groot
voordeel: hij is mét de spreker opgenomen binnen dezelfde situatie. De tijd, de plaats,
de omstandigheden zijn identiek, al kijkt de toehoorder in een andere windrichting
dan de spreker. De toehoorder kan hem niet enkel horen maar ook zien. Hij hoeft
alleen maar niet in te slapen en de reeks van gedachten komt in een aanhoudend
tempo op hem af. Hij ondergaat de mimiek, de houding, het gebaar en de klank in
al die vele modulaties waarover ik zo straks iets heb gezegd. Wanneer hij het met
de rede eens is, identificeert hij zich min of meer met de spreker. En ook de menselijke
omgeving, de aanwezigheid van de groep, van de massa, is van groot belang. Iedere
psycholoog die zich enigszins met massapsychologie heeft beziggehouden, en iedere
politicus die bij zichzelf en bij anderen de neiging tot demagogie heeft onderkend,
weet hoe de totaliteit van de groep werkzaam is op de individuen daarvan. In politieke
vergaderingen hebben volksmenners kans gezien de mensen te verleiden tot daden
waartoe ze nooit bereid zouden zijn geweest als ze alleen en in hun huiskamer erover
hadden kunnen nadenken. De totaliteit van de groep heeft invloed, of het een klas
is, een collegezaal of een congres. Maar ook indien de ideale toehoorder onder ideale
omstandigheden de volle tijdsduur aandachtig naar het betoog heeft geluisterd, kan
hij het niet navertellen. En als hij de filmreportage ziet waar ik juist over sprak, als
hij opnieuw hoort wat er gezegd is toen hij daar zelf aanwezig was, constateert hij
tot zijn verbijstering dat hij die eerste keer er toch niet meer dan driekwart van
begrepen en onthouden heeft. Maar: driekwart van driekwart is negen zestiende. Dus
nauwelijks meer dan de helft. En ik hoef u niet te verzekeren, dat driekwart van
driekwart stellig een geflatteerd gemiddelde is. Daaruit volgt niet, dat we nu maar
moeten ophouden met spreken - ik ben trouwens pas op de helft - maar wel dat we
onze irreële illusies moeten uitwisselen voor een portie realistische kritiek en
zelfkritiek.

schrijver
De derde figuur is de schrijver. Hij is alleen, of hij nu literator is of journalist of
minister of ambtenaar, hij is alleen. Hij zit voor een wit stuk papier met vulpen,
ballpoint of schrijfmachine; en het papier is zéér wit, beangstigend wit. Hij heeft in
vergelijking met de beide eerder-genoemde figuren allerlei nadelen, maar hij heeft
één ding voor: hij heeft de tijd. De verleiding is groot en soms onweerstaanbaar, daar
dan ook misbruik van te maken. Maar na elk uitstel ziet het papier er opnieuw
beangstigend wit uit. Omdat hij de tijd heeft, mist de schrijver de inspiratie van het
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ogenblik, en omdat hij alleen is, mist hij de inspiratie van de luisterende ander. Hij
mist bovendien de situatie. Terwijl hij over het Deltaplan moet schrijven, zit hij
ergens op een vierde verdieping met uitzicht op een binnenplaats. Terwijl hij de
onderwijsproblemen behandelt, kent hij, ongetrouwd, in feite alleen het onderwijs
van zijn jeugd, een kwarteeuw terug. Hij is alleen, hij kan niets beginnen met al de
mogelijkheden van mimiek, gebaren en gelaatsexpressie.
Hij kan wel van zijn bureaustoel opstaan en hardop zeggen: Nu zal ik eens even maar dat maakt geen indruk op het blanke papier dat er nog altijd ligt. Hij kan ook
niets beginnen met al de mogelijkheden van zijn goedgeschoolde stem. Wat hij
luidkeels zou willen uitroepen, komt ongewild soms in iets grotere letters op het blad
dan normaal, althans als hij niet tikt; hij kan een enkel woord soms onderstrepen, en
de zetter vragen het cursief of vet te drukken, maar dit zijn maar magere hulpmiddelen.
Elk geschreven of gedrukt woord is niet meer dan een surrogaat. Er is geen
toonhoogte, er is geen tempo, er is geen nadruk. Het is taal in diepvries, duurzaam
maar onnatuurlijk. En er komt nog iets bij. Het schrijven is een gewenning op latere
leeftijd. Kinderen spreken als ze één of twee jaar zijn, maar lezen en schrijven pas
met zes of zeven. Het zit dus niet zo diep in onze geest, en het is minder geoefend.
Hoe veel men ook mag lezen, hoe zeer men zich ook heeft ontwikkeld tot een
polyalfabeet, het is niet waarschijnlijk dat het praten en luisteren daardoor verdrongen
wordt. En voorts: lezen en schrijven leert men op school, het is een schoolse
verworvenheid met alle gevolgen van dien. Multatuli heeft al gezegd: Ik leg my toe
op het schryven van levend hollands; maar ik heb school gegaan. Hij had gelijk, bij
alle liefde voor het onderwijs kan men er eenvoudig niet aan twijfelen dat in vele
jaren van wekelijkse stijloefeningen het natuurlijk taalgevoel vaak onherstelbaar
verschoolst. Dat betreft ook de spelling: het schrijven is voor duizenden. Nederlanders
belast met traumatische ervaringen van rode strepen bij werkwoordsvormen of
basterdwoorden. Wie nooit heeft kunnen begrijpen waarom er soms d staat en soms
dt, waagt zich niet graag op het gladde papier: men legt zich al schrijvende vast,
papier is niet enkel geduldig maar ook duurzaam. En er is tenslotte nog een heel
ander aspect: het schrijven behoort tot de hogere cultuursfeer waar grote delen van
ons volk - en van ieder volk - nauwelijks of niet aan toekomen. Te menen dat men
al schrijvende daartoe wél behoort te behoren, houdt tevens in dat men toegeeft aan
wat toch wel typisch hollands is, die onuitroeibare neiging tot mooischrijverij. Wij
bezitten van oudsher een deftige schrijftaal, en het is totnutoe niemand gelukt die de
nek om te draaien. Juist de tijd die men als schrijver te beschikking heeft, bevordert
de mogelijkheid van redelijk overleg en vermindert de zintuiglijkheid en de
emotionaliteit. Men kan zich rustig de tijd gunnen lange zinnen te maken,
stadhuiswoorden te kiezen en alles te vermijden wat persoonlijk en gewoon zou zijn.
Zeker, de schrijver kan - en dat is uitermate belangrijk - zijn tekst herzien, verbeteren,
de volgende dag, de volgende week. Hij kan schrappen, hij kan herschrijven. Maar
blijkens de feiten kunnen de meeste schrijvers helemaal niet schrappen. Wie Elsschot
kent en bewondert, weet hoe
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zeer hij een uitzondering is geweest. Een uitzondering onder de literatoren, maar een
uitzondering ook onder állen die de pen hanteren: journalisten, ambtenaren, docenten,
secretarissen, al of niet generaal, en ministers.

lezer
En dan kom ik aan de vierde figuur, de laatste, de moeilijkste: de lezer. Hij is alleen
met het stuk papier waarop een groot aantal zwarte tekentjes staan. Hij heeft geen
enkel hulpmiddel. Zijn ogen, al of niet met bril, dat is het enige wat hem ten dienste
staat. Hij moet uit zesentwintig figuurtjes van het alfabet plus een dozijn bijkomende
krabbeltjes zoals punten, komma's en vraagtekens, zichzelf de inhoud van die tekst
eigen maken. Alle energie voor dat werk moet van hemzelf komen. Hij is alleen, de
mogelijkheid dat anderen in zijn omgeving over diezelfde tekst gebogen zitten, helpt
hem helemaal niet. Hij moet het doen. Maar hij kan het ook laten. Hij kan het echter
niet laten doen. Hij kan namelijk net zo min met andermans hersens lezen, als met
andermans kiezen kauwen. Maar als hij geen energie heeft, als hij vermoeid is,
lusteloos, nerveus, als hij ruzie heeft gehad met vrouw of zoon, ofwel in zorg zit over
iets dat hem morgen te wachten staat, dan legt hij de tekst terzijde, voorlopig of
voorgoed. Dat zijn dan allemaal oorzaken of redenen, die in zoverre extern zijn dat
ze buiten de tekst liggen. Maar ook de tekst zelf kan ertoe leiden dat ze meer
ongelezen blijft dan wenselijk is: ze kan moeilijk zijn of onbenullig, slordig of slecht,
en zulke eigenschappen zijn weinig geschikt om de aandacht en daarmee de energie
van de lezer te wekken. Maar soms is hij verplicht kennis te nemen van wat er
geschreven staat. Het kan een brief zijn die hemzelf betreft, een belangrijk artikel
op zijn vakgebied, een studieboek dat hij moet kennen voor een examen. Dan eindelijk
blijkt de lezer in het bezit te zijn van één onvervreemdbaar voordeel: hij kan iets
herlezen, geheel of gedeeltelijk, tweemaal, driemaal. Een luisteraar kan onder normale
omstandigheden niet iets her-horen, maar voor een lezer is her-lezen een
allergewoonste zaak. Soms blijkt dan, dat wat hem eerst moeilijk leek toch heel
belangrijk is, en wat hij vervelend vond nogal boeiend. Vaker helaas is het zo, dat
wat moeilijk leek ook moeilijk is, en wat vervelend leek nu stomvervelend. En in
geen geval, zelfs met de beste wil van de wereld, kan hij als lezer zijn eigen grenzen
te buiten gaan, hij kan niet ánders zijn, niet intelligenter of deskundiger dan hij is.
Iedere lezer heeft zijn vakgebied waarop hij zich thuis voelt, met daaromheen een
strook grond die hij nog enigszins kent; en heel de rest is terra incognita zoals te
goeder trouw op oude landkaarten staat. Maar wat vakgebied is voor de één, is terra
incognita voor de ander; geen twee lezers zijn gelijk. Behalve dan in dit opzicht, dat
binnen het viertal spelmogelijkheden van de taal de lezer als zodanig de minst
bevoorrechte is, zoal niet slachtoffer dan toch lid van een vergeten groep, de man
van wie het meest wordt geëist en om wie het minst wordt gedacht. Er is maar één
man die om hem zou moeten denken, altijd, en dat is de schrijver, van wat soort tekst
dan ook. Er is er maar één die verantwoordelijk is voor de tekst, de schrijver ervan,
en bij hem ligt dus de beslissing of zijn tekst een schakel zal zijn of een scheidsmuur,
een stuk menselijke communicatie of overwegend een stuk zelfexpressie. Het is de
schrijver die binnen zijn ongedeelde en onoverdraagbare verantwoordelijkheid feitelijk
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drie verantwoordelijkheden heeft: die voor de inhoud, die voor de vorm, en die voor
de lezer. In de meeste gevallen is de schrijver ziende blind, of beter gezegd: bijziende;
hij ziet alleen het nabije, de inhoud, de stof, maar hij ziet niet die lezer daarachter,
voor wie zijn tekst bestemd is, en om wie het toch eigenlijk gaat.
Een schrijver is niet klaar als hij nauwkeurig zegt wat hij bedoelt. Hij is pas klaar
als zijn tekst erin slaagt zijn bedoeling over te dragen op zijn lezer. Kunstenaars,
dichters en prozaisten, mogen hun taal beperken of verhevigen tot expressiemiddel.
Dat is hun goed recht omdat het hun roeping is; en wie gedichten leest, weet dat en
houdt er rekening mee. Maar ook voor hen geldt dat een ongelezen boek in strikte
zin niet bestaat: het is er wel, maar het is niet. Het wezen van iedere tekst is
gelezen-worden. Dat geldt in de allerhoogste mate voor taal die niet gericht is op
expressie maar op communicatie: zakelijk taalgebruik als middel om datgene wat
iemand weet of denkt te weten te doen kennen aan iemand die verplicht of verlangend
is dat ook te weten. Dat doel, voorzover bereikbaar, komt enkel in zicht als de schrijver
zich realiseert wie of wat de lezer is, die onzichtbare man aan de andere kant van het
papier, niet eens aan de onderkant ervan maar kilometers ver en waarschijnlijk dagen
later. De man die toch in feite de aangesproken tweede persoon is, maar die men kan
vergeten omdat hij onzichtbaar is en afwezig. Hij is niet alleen onzichtbaar, hij is
vaak maar nauwelijks kenbaar. En toch is dát de meest essentiële vraag van dit hele
congres: als spreker, als schrijver vooral, tot wie richten wij ons? Tot wie richt zich
‘Den Haag’?

troonrede
Wanneer onze Koningin de troonrede uitspreekt, richt zij zich, blijkens de aanhef,
tot de leden van de Staten-Generaal. Er zijn dan weliswaar ook andere personen in
de Ridderzaal aanwezig, het kabinet, het haagse, een aantal vertegenwoordigers van
de andere rijksdelen, althans tot nu toe, maar al mogen die meeluisteren, de Koningin
richt zich tot de leden van de Staten-Generaal. Eerlijkheidshalve had ik moeten
zeggen: ‘richtte’. Want sinds de televisie de troon beschijnt, richt onze Koningin
zich over de hoofden van de Staten-Generaal heen tot het hele volk. Het zou onze
regering sieren, zich van dit nieuwe feit bewust te worden en er bijvoorbeeld voor
te zorgen:
dat de troonrede eenvoudiger en beter leesbaar, beter vóórleesbaar, is. Men zou iedere
minister moeten verplichten een week lang elke avond zijn aandeel aan de troonrede
hardop voor te lezen, voordat men de Koningin verzoekt het te doen.
In de tweede plaats: de Koningin zou geen tekst mogen krijgen waarvan de papieren
zó zijn vastgeniet dat die zich nauwelijks laten omslaan, maar genummerde bladen,
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los van elkaar, die gemakkelijk kunnen worden weggeschoven.
En ten derde: het is ontoelaatbaar dat een blad onderaan eindigt met een halve zin
die dan wordt voortgezet op een ander blad bovenaan. Aan het eind van elk blad,
hoeveel wit er ook mag overschieten, hoort een punt te staan, dat kostelijkste kosteloze
hulpmiddel waarvan elke minister zichzelf en al zijn ambtenaren zou moeten
verplichten het gebruik te verdubbelen.
Ik weet niet wie er verantwoordelijk is voor deze even elementaire als principiële
fouten inzake een geschreven rede. Ik vind alleen, dat uit respect voor de Koningin
ieder verplicht is, haar deze te besparen.
Tot wie richt ‘Den Haag’ zich verder? Weet men dat zelf wel? Heeft men er ooit
over nagedacht? Wie wil men bereiken? De parlementariërs elkaar, de parlementariërs
de regering, de regering het parlement? Of, over de hoofden van die hoge heren heen,
de gemiddelde Nederlander, de burger, de kiezer? Wanneer het om wetten gaat, de
meest officiële stukken van Den Haag, is het buiten discussie dat de tekst daarvan
de plicht heeft waterdicht te zijn. Men moet de wetten zó maken, dat ook de sluwste
advocaat belet wordt door de mazen heen te kruipen en vooral zijn cliënten te dóen
kruipen. Wij allen worden geacht de wet te kennen. Dat staat in de wet zelf. Maar
we worden niet geacht de wet te begrijpen. Dat staat dan ook nergens. En dat lijkt
me juist. Want de wet - en minister Van Agt mag zich daar rustig op beroepen - is
er niet om te worden begrepen maar om te worden gehoorzaamd. Indien hij tegelijk
ook nog leesbaar en begrijpelijk kan zijn, des te beter, en daarnaar te streven is echt
geen verspilde energie. Maar elke wet, hoe gesloten ook, moet uitlegbaar zijn, ze
moet begrepen kúnnen worden, niet enkel door juridisch deskundigen, maar met
gebruikmaking van commentaar ook door de burgers. Die commentaar hoeft helemaal
niet uitputtend te zijn, ze hoeft niet ieder onderdeel en elke uitzondering te vermelden,
maar ze moet wel helder zijn en eenvoudig. Het is in strijd met de bedoeling en met
de beeldspraak, wanneer uitleg een zaak ingewikkeld, of toelichting een zaak duister
maakt. Toch is dat niet ongewoon. Vroeger, als ik een belastingbiljet kreeg, sloeg ik
maar over wat er bij was aan informatie, want die te begrijpen vond ik moeilijker
dan het invullen van de kolommen zelf. Wie z'n rijbewijs moet laten vernieuwen,
wordt verrast met een handleiding die lastiger is om te lezen dan het formulier waar
het om gaat.
Ik begrijp best dat er in het parlement vaktaal wordt gesproken. Dat economen en
juristen onder elkaar een soort bargoens gebruiken - ik wil niet zeggen dieventaal,
maar toch wel een geheimtaal - is onvermijdelijk. Wij als filologen spreken onder
elkaar ook een eigen taaltje en dat doen slagers ook, en artsen, en ingenieurs en
dijkwerkers. Het is een prettig middel om elkaar te herkennen als leden van hetzelfde
genootschap, een klein bewijs van ingewijd-zijn in geheimen boven het profanum
vulgus dat geen weet heeft van geneeskunde of dijkwerkerij. Want élke groep is
elitair. Nu, dit aspect is tamelijk onschuldig. Maar als het gaat om aanwijzingen en
voorschriften voor de doodgewone burger, als het gaat om officieuze toelichtingen
op officiële wetten en richtlijnen, als het gaat om de briefwisseling van een
departement met lagere overheden of met particulieren, dan wordt de zaak anders
en ernstiger. In de tweede wereldoorlog heeft Engeland het nodig geacht, en volkomen
terecht, om de voorschriften van distributie, verduistering, beveiliging enzovoort,
die ambtelijk sluitend en dus herhaaldelijk moeilijk waren, te vertalen in ‘plain
words’. En Sir Ernest Gowers heeft dat niet enkel gedaan op een uiterst intelligente
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en briljante wijze, hij heeft er ook een paar boekjes over geschreven: Plain Words,
en ABC of Plain Words. Wat daarin te vinden is voor het Engels, speciaal voor het
ambtenaren-Engels, kan met weinig wijzigingen worden toegepast op het Nederlands.
Het zou te wensen zijn, dat iedere minister, ieder kamerlid en iedere
departementsambtenaar die boekjes op rijkskosten cadeau kreeg, met de tijd om ze
te lezen erbij.

waarom ingewikkeld?
Het allereerste wat men zich in Den Haag zou moeten aanmeten, is enige fantasie
ten aanzien van de mensen aan de andere kant van het papier: de man die de brief
ontvangt, de volksvrouw die belang heeft bij een bepaalde maatregel, de
gemeentesecretaris ergens op het platteland die uitvoering moet geven aan een
officieel besluit. Dat zijn eenvoudige mensen, zoals wij allen in Nederland: waarom
dan zo deftig, zo hooghartig, zo Haegs? Waarom zo ingewikkeld, zo onpersoonlijk,
zo schools? De haagse microbe woekert in ons ambtelijk taalgebruik, en ik zou willen
dat er een middel was om ons daartegen immuun te maken. Maar dat schijnt nog niet
uitgevonden: wie in Den Haag tot ambtenaar wordt benoemd, raakt fataal besmet en
komt er nooit meer van af. En ik vrees, dat de verplaatsing van de rijksdiensten,
wáárheen dan ook, geen genezing betekent, maar eerder een epidemie op nationale
schaal. Wie werkelijk bereid is de weg van de eenvoud in te slaan, vindt daartoe wel
meer handwijzers dan alleen van Engelse makelij. Juist omtrent het gedrag van de
lezer zijn er de laatste kwarteeuw nogal wat onderzoekingen verricht, eerst in Amerika,
later ook in ons land. Sommige studies houden zich bezig met factoren die bepalend
zijn voor de leesbaarheidsgraad van een stuk tekst. De conclusies waartoe men
gekomen is, vormen even zoveel adviezen aan mensen die voor de openbaarheid
schrijven. Juist bij geschreven taal, waar principieel de mogelijkheid tot herschrijving,
tot verbetering door vereenvoudiging aanwezig is, zou het opvolgen van die adviezen
heilzaam kunnen zijn. Het is dan wel nodig dat de overheidsdienaar niet zo gehecht
is aan zijn fouten als een bedelaar aan zijn vlooien, en bereid is afstand te doen van
zijn ijdelheid en eigenwaan wanneer iemand anders hem zegt: zó kan het beter. Ik
herinner me een gebeurtenis uit het najaar van '44, de Nederlandse Volksbeweging
was ondergronds al druk aan het werk. Wetende dat in het ontworpen statuut het
bevorderen van goed taalgebruik een overheidstaak werd genoemd, meende een mij
bekend Neerlandicus te mogen concluderen dat dit dan zeker ook gold voor de
Volksbeweging zelf. In de kopij van een brochure, bestemd om direct na de bevrijding
te verschijnen, vond hij een opmerking over
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de bronnen van Christendom en Humanisme die altijd onze beschaving hadden
bestempeld. Een stempelende bron kon echt niet door de beugel, dacht hij, en daarom
bracht hij ter plaatse een kleine correctie aan. Maar die schoot de godgeleerde auteur
in het verkeerde keelgat; voorgoed. De eis van beter taalgebruik geldt blijkbaar vooral
vaak de ander.

hoofdzinnen
Er is een veel aardiger anekdote van iemand met veel meer talent en veel minder
eigendunk. Ik bedoel Kurt Tucholsky, de geestigste Duitser sinds Heinrich Heine.
In zijn bundel ‘Lerne lachen ohne zu weinen’ geeft hij ergens een lange reeks ironische
voorschriften voor de slechte redenaar, en dan een veel kortere reeks serieuze
voorschriften voor de goede. Het eerste daarvan luidt: Hauptsätze. Hauptsätze.
Hauptsätze. Hij heeft gelijk, meer nog voor schrijvers dan voor sprekers, en het
allermeest voor schrijvers in overheidsdienst. Men zou de bijzin moeten verbieden,
en als dat niet kan, dan toch maatregelen nemen om hem drastisch terug te dringen.
De beste leuze op taalgebied luidt: zet er een punt achter. Schrijf meer hoofdzinnen,
schrijf minder bijzinnen. Bordewijk en Elsschot hebben het gekund; het navolgen
van zo grote auteurs kan toch niemand misstaan.
Schrijf meer korte zinnen, minder lange zinnen.
Schrijf meer enkelvoudige zinnen, minder samengestelde zinnen.
Schrijf ook meer enkelvoudige woorden, minder samengestelde woorden.
Schrijf meer concrete woorden, minder abstracte woorden. Schrijf meer
Nederlandse woorden, minder vreemde woorden, minder basterdwoorden.
Schrijf meer directe aanduidingen, minder beeldspraak, minder figuurlijke taal.
En vooral: vermijd al die onpersoonlijke omschrijvingen waaraan het ambtelijke
taalgebruik overal ter wereld lijdende is. Dit alles kán, het hoort tot de menselijke
mogelijkheden, alleen: het kost veel energie en heel veel tijd. Maar als het resultaat
tegelijk 20 procent beter en 20 procent korter is, wordt men wel beloond. Het betekent
een enorme kostenbesparing bij de Staatsdrukkerij, en een enorme tijdwinst bij de
lezer, een winst die natuurlijk recht evenredig is aan het aantal lezers.
En toch: de overtuiging dat men op deze manier een absolute duidelijkheid kan
bereiken, miskent de realiteit. Alleen duidelijkeR taal is een haalbare kaart: minder
ónduidelijk, vergelijkenderwijs, zoals ook groter betekent minder klein, en harder
minder zacht. Ons taalgebruik kan morgen duidelijker worden dan het vandaag is,
als we de wil hebben een aantal richtlijnen toe te passen.
Wil men dat, wil de overheid dat, wil de regering dat, wil het parlement dat? Van
Talleyrand is de uitspraak, dat de taal de mens gegeven is om zijn gedachten te
verbergen. Hijzelf heeft er twee koningen, een revolutie, een republiek, een keizer
en nog eens twee koningen mee overleefd, maar tot vandaag twisten de historici
erover hoe zijn karakter was en of hij er een had. De luxe van zoveel diplomatieke
geestigheid kan de democratie haar leiders niet vergunnen. Maar wie meent dat zij
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gebaat zou zijn met groter duidelijkheid, moet ook ten duidelijkste durven zeggen
dat dit geen zaak meer is van taal alleen, maar van moraal.

Bang zijn voor woorden
door dr. J. Veering
Taal in de politiek, dat betekent voor mij taal van de politiek en taal over de politiek.
In datgene wat ik nu laat volgen, zal het meer over zijn dan van. Laten we voor het
gemak aannemen dat u en ik hetzelfde verstaan onder taal en onder politiek. Ieder
van ons doet een politieke keuze, hoe moeilijk die soms ook moge zijn. Links?
Rechts? Gematigd? Onverschillig? Wisselvallig?
Eigenlijk zou een spreker over dit onderwerp intensief bestudeerd moeten hebben
de verschillende partijprogramma's van na 1945, de verkiezingsbeloften, de
manifesten, tenminste van tien landelijke dagbladen en van de opinieweekbladen de
politieke commentaren sinds datzelfde tijdstip, enige jaargangen van politieke
tijdschriften als: Anti-revolutionaire Staatkunde, Nederlandse Gedachten, Radikaal,
De Vrije Boer, Vrijheid en Democratie, Jeugd en Politiek, De Rode Jeugd, Christelijk
Historisch Tijdschrift, De Banier enzovoorts. Verder een dubbel dozijn boeken over
de Nederlandse politiek als die van Van den Berg/Molleman en van Cramer.1.
Is er wel zoiets als een aparte politieke taal? Hebben we niet veeleer vast te stellen
dat er een aantal woorden bestaan, soms met scherp omlijnde betekenis, soms wat
mistig van karakter, maar steeds weer aanpasbaar aan de politieke actualiteit? De
echte technische regeertaal kan de leek alleen maar begrijpen als hij er hard werken
als politicus voor over heeft en anders chez vous, sur vous, sans vous. We hebben
meer intuïtieve gevoelens, vermoedens over de taal in de politiek dan controleerbare
kennis, gegrond op gegevens. Hoe is de ontwikkeling geweest van de Nederlandse
marxistische terminologie? Wat weten we van herkomst en betekenisverschuiving
van de parlementaire woorden in ons regeringsstelsel? Hoe is de Nederlandse
vakbondstaal gegroeid? Wat weten we van de taal van de liberalen, van Thorbecke
tot Wiegel? Hoe staat het met de zuilentaal in de politiek? De taal van de dominee?
De taal van de pastoor? Is dat meer
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dan het versleten verschil van op en in de eerste plaats? Zijn de redes van Kuyper,
Schaepman, van Domela Nieuwenhuis geanalyseerd op hun agitatorische technieken
en op hun woordgebruik? Hoe staat het met het Zuidnederlands, het Vlaams in de
Politiek? Is er een duidelijk onderscheid tussen mannentaal en vrouwentaal in de
Nederlandse politieke taal en zo ja, waarom? Deze litanie van vragen kan met gemak
vertweevoudigd, verdrievoudigd worden. We weten in het algemeen nog te weinig
van ons hedendaags taalgebruik. Een klein taalgebied betekent ook minder mankracht,
minder geld voor onderzoek.

gelijk-willen-hebben
We zouden namelijk beter inzicht willen hebben in het taalgebruik van hedendaagse
politici. Wat is er bijvoorbeeld nog te vinden van de regels, de truken (zo u wilt) van
de aloude welsprekendheid in de redevoeringen van de ministers en fractievoorzitters?
Dit jaar heb ik in een Duits taalkundig tijdschrift een artikel kunnen lezen over de
taal, de spreekstijl, het spreektempo van de Duitse Bondskanselier Helmut Schmidt,
over zijn korte zinnen, zijn verbaal activisme, zijn politiek taalgedrag vergeleken
met dat van zijn voorganger.2. Dat moet nog over onze De Jong en Biesheuvel en
Den Uyl gemaakt worden. Wat leren wij nu over politieke taal uit zo'n artikel? Het
lijkt eerder een klankportret, een spraakportret te geven dan een kenschetsing van
de intenties en de eigenaardigheden die daarmee samenhangen. Toch, geloof ik, is
zo'n portret waardevol; we zouden er meer moeten hebben. Misschien alleen al om
te kunnen bewijzen dat de politieke rede zich op het gebied van woordkeus, zinsbouw
en voordracht niet noemenswaardig onderscheidt van andere zogenaamde persuasieve
redevoeringen. Er moet immers overtuigd worden. In de parlementaire democratie
van de Bondsrepubliek - maar zou het bij ons en bij onze andere buren heel
verschillend zijn? - verstaat men onder politiek ‘de concurrentiestrijd tussen
belangengroepen; elk wil over de ander op een zodanige manier heersen, dat de door
hem vertegenwoordigde belangen voorrang boven alle andere hebben’.3.
Dat betekent dan: een harde taal, een taal van gelijkwillen-hebben. Dat eigenbelang
vind je in woorden als: manoeuvreerruimte, gedoogruimte, profijtbeginsel, polarisatie,
dekonfessionalisering, neo-confessionalisme, neokolonialisme, trendbeleid,
programcollege, afspiegelingscollege; woorden die geen alleenstaand leven leiden,
maar beschouwd moeten worden in de politieke kontekst en situatie waarin ze gebruikt
worden. Al zouden we alle antwoorden weten op de tientallen vragen, een uiterst
verfijnde doorlichting, een kristalheldere beschrijving hebben van het Nederlands in
onze politiek, dan zouden we toch nog voorlopig voorzichtig moeten zijn, behoedzaam
en aarzelend met de conclusies uit al dat materiaal. Er is immers nog zo weinig tijd
geweest om zich over die taal in de politiek te bezinnen. Juist met betrekking tot ons
land en onze politieke verhoudingen zoals ze tot voor kort waren, zou je even kunnen
schuiven van de taal in de politiek naar de taal in de godsdienst. Voor de bestudering
van die taal is een kolossaal apparaat aanwezig. Filologische, cultuurhistorische
studies, concordanties, wörterbücher, lexica met uitgebreide artikelen over begrippen
die eigenlijk niet zo heel ver van politiek blijken te liggen, of zelfs ermee verbonden
zullen zijn, als macht en vrijheid en vrede en woord en verlossing. Die Nederlandse
woorden bestaan tegen de achtergrond van eeuwenoude anderstalige teksten.

Onze Taal. Jaargang 45

Vernuftige, verrassende en zelfs dichterlijke uitleggingen worden gegeven van zinnen
en woorden die zo gewoon lijken.
Hoe goed en ogenschijnlijk gevaarloos het toeven in het gewijde woordenland ook
is, we zullen toch terug moeten van de Handelingen der apostelen naar de Handelingen
der Staten-Generaal, naar Keerpunt, naar de partijprogramma's, naar de
verkiezingspamfletten, naar Tien over Rood. U hebt vanochtend ingespannen en
gemotiveerd naar staaltjes van parlementair taalgebruik zitten te luisteren. Maar de
gewone t.v.-kijker kijkt niet bijzonder geestdriftig, voor hem zijn parlementariërs de
politieke jongens-onder-elkaar, die de krant lezen in de Kamer als iemand zich staat
uit te sloven achter de microfoon; hij luistert verwonderd naar de rituele
aanspreekvormen ‘meneer de voorzitter’ en ‘geachte afgevaardigde’. Jan Blokker
schrijft zijn indruk neer in een column in de Volkskrant (1973) als hij gekeken heeft
naar het eerste optreden van het kabinet. Deze column begint als volgt: ‘Wat ik
misschien wel het ergste op de wereld vind: de manier waarop een minister achter
de regeringstafel glimlacht terwijl een kamerlid hem in parlementaire termen als een
lul omschrijft’. Hij gaat in op de interrupties die tijdens een debat worden gevoerd
en heeft de volgende onvergetelijke dialoog neergeschreven: ‘Bas de Gaay Fortman:
nietes. Berger: je moet eens naar je eigen kijken. Bas de Gaay Fortman: wat je daar
zegt, Berger, dat ben je zelf. Berger: meneer de voorzitter, welles. Bas de Gaay
Fortman: niet dan? Berger: nee. Bas de Gaay Fortman: o nee? Berger: nee. Bas de
Gaay Fortman: dan niet. (hilariteit)’.

beeldmakers
Wie volhardt in de lezing van partijprogramma's en beginselverklaringen, begint te
gevoelen dat er toch wel wat ernstigers aan de hand is. Hij proeft het geloof in het
nooit meer eindigende rijk van geluk, dat zal aanbreken als we maar doen en als we
maar geloven wat ‘ze’ ons te doen en te geloven voorhouden. De taal - lees ik in
genoemde Duitse beschouwing - heeft in ons politieke systeem de taak om het succes
door het werven van kiezers te verzekeren of te vergroten. Vergroting van succes,
wat is de bedoeling van de reclame anders dan dat? Waarom, eerlijk gezegd, zou een
politieke partij ook niet de raad mogen vragen van beeldmakers en daarvoor betalen
uiteraard? Soms loopt het fout, soms heeft de operatie succes. U herinnert zich nog
dat op de vroege ochtend of op de vooravond van de laatste verkiezing een grote
advertentie in veel kranten stond, die aldus begon: ‘Waarom stemt u eigenlijk
P.v.d.A.? Stemt u uit gewoonte op de Partij van de Arbeid? Omdat die partij al
vijfentwintig jaar bestaat? U kunt niet uit gewoonte stemmen op de bijwagens van
de P.v.d.A.: D'66 en P.P.R. Dat zijn nog maar heel jonge partijen’.

Onze Taal. Jaargang 45

25
Het is u vermoedelijk bekend dat deze methode van reclame maken niet door iedereen
werd toegejuicht. Een ander reclamebureau richtte een klacht tot de Codecommissie
van de Reclame: de advertentie was in strijd met ethische normen, omdat in de
advertentie denigrerende opmerkingen stonden ten opzichte van concurrenten. Om
te bewijzen dat hier werkelijk sprake was van oneerlijkheid schreef dit reclamebureau
de hele tekst woordelijk over maar veranderde de sleutelwoorden van politiek naar
handel: ‘Waarom koopt u eigenlijk een Volkswagen? Koopt u uit gewoonte een
Volkswagen omdat die wagen al veertig jaar bestaat? U kunt niet uit gewoonte een
bijmerk van Volkswagen kopen: een NSU of een Audi. Dat zijn nog maar heel jonge
merken’. De klacht werd door de Codecommissie niet aanvaard: de grenzen van
behoorlijkheid en fatsoen waren volgens haar in de advertentie niet overschreden.
Ja, wat wilt u eigenlijk? De functie van de taal is hier: mededelen. Het doel is:
overhalen iets te doen. In de inhoud van dit ‘doen’ ligt het verschil: wát wil de
taalgebruiker graag dat de ander doet? Naarmate hij aan zijn gelijk gelooft, des te
meer uiteraard is hij overtuigd van de waarheid van eigen woorden, althans dat mag
de hoorder aannemen. Maar ieder kent het schouderophalen van de skeptische
Romeinse landvoogd aan het begin van onze jaartelling: wat is eigenlijk waarheid?
Onwaarheid als echt voorstellen, is bedriegen, is misleiden. ‘Misleidend’ is zo goed
als een vaste uitdrukking geworden in de verbinding met een bepaald type reclame,
een bepaald type politiek, een soort epitheton non ornans. In de Volkskrant van II
oktober 1975 staan vraaggesprekken met reclamemensen over de aanvallen op de
STER-reclame. Hier komt een uitspraak van één van hen: ‘Hypocriet gedoe. Als
onze brave christelijke partijen het hebben over misleiding dan zeg ik: politiek is ook
een vorm van misleiding. Alleen kunnen wij ons in de reclame dat maar één keer
veroorloven. Geen mens die zich misleid voelt, koopt een produkt meer dan één
keer’. Misleiding met taal geschiedt door gebruik van op zichzelf schuldloze woorden.
Dat kan op een oneindig aantal manieren. Wie dat vaststelt (zoals ik nu), denkt
nauwelijks aan eigen kwade manieren: het kwaad is alleen bij de ander. In 1964
schreef de Duitse taalakademie een prijsvraag uit met een wat ouderwets klinkende
opdracht: ‘Kan de taal de gedachten verbergen?’ Kenners van de Franse taal horen
hier de gevleugelde woorden van Voltaire en van Talleyrand in. Kenners van de
wereldliteratuur zullen het spoor van het aforisme vermoedelijk wel tot ver voor onze
jaartelling kunnen terugvinden.4. Bekroond werd een verhandeling van Harald
Weinrich over taalkunde van de leugen (Linguistik der Lüge, Heidelberg 1966).
Daarin stelt de schrijver nuchter vast, zoals zovele anderen voor hem dat gedaan
hebben, dat de taal voor goede, zeer goede en voor kwade, zeer kwade dingen gebruikt
kan worden en dat een woord op zichzelf, niets doet; het is de omgeving, de intentie.

overvloed van knipsels
De gewone man ontmoet de politieke taal bij zijn televisie-kijken, bij zijn krantlezen.
Dagelijks kan hij, als hij dat zou willen, een overvloed van politieke
woordverschijnselen uit zijn lektuur knippen. Een paar voorbeelden uit de afgelopen
maanden:
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De Volkskrant 6 september 1975. ‘Het probleem is dat ze zo schrikken
bij het woord socialisme. Daar moeten we nog over praten, maar als we
daar uit komen sluiten ze zich bij de vereniging aan’.
NRC 30 augustus 1975. ‘Een aankomend student die een kamer zoekt,
onder een lamp plaatsen en hem met rot opmerkingen murw proberen te
maken, is een manier van handelen, die mild gezegd, fascistoïde trekken
vertoont’.
Het Parool 25 juli 1975 met een commentaar op een artikel in het
PSP-orgaan Radikaal waarin gesproken wordt over de directe democratie
in Portugal. De krant schrijft: ‘Na het gescherm met het begrip
volksdemocratie in Oost-Europa, is de introductie van de term directe
democratie in de Portugese een nieuwe poging om de werkelijkheid te
versluieren’.
Een ingezonden stuk in De Volkskrant 26 juli 1975 van niemand minder
dan de winnaar van onze Cestodaprijs Nico Scheepmaker.
‘Zodra anti-fascisten politieke tegenstanders gevangen zetten, de vrijheid
van meninguiting onderdrukken, hun niet welgezinde kranten en boeken
beletten te verschijnen, zijn ze gelijk aan fascisten. Alleen de naam
verschilt. En het jargon.
Zelfde krant 30 september 1975 in een bericht. ‘Onmiddellijk na het bekend
worden van de militaire bezetting begonnen er straatdemonstraties in
Lissabon, waaraan door enige duizenden mensen werd deelgenomen.
Generaal Carvalho, het hoofd van de militaire veiligheidspolitie en tot
voor kort de “kampioen” van revolutionair links, werd nu in spreekkoren
uitgemaakt voor fascist.’
Al lezende en al kijkende kan iedereen zulke verschijnselen noteren. Ze zullen in
wezen geheel des mensen zijn, ze kunnen op bepaalde ogenblikken ergerlijk zijn,
maar ook vermakelijk, of verheugend. In de politiek vallen ze snel op. Ik geef u er
een elftal van.
- Oude woorden krijgen nieuwe inhoud of, anders gezegd, ze krijgen op een bepaalde
wijze gebruikt een andere inhoud. Kritisch gaat van ‘oordeelkundig, bekwaam tot
oordelen, geneigd tot oordelen’ naar ‘oppositioneel, bezwaren hebbend tegen het
bestaande’.
- Kenmerkend vind ik ook het glibberige van sommige woorden in de politiek of
in de politieke randgebieden: wat theologie is, weten wij allen. Het is een meer dan
tweeduizend jaar oud woord. We vinden het nu in theologie van de bevrijding,
politieke theologie, theologie van de revolutie, theologie van de verontrusting, zwarte
theologie, theologie van de ecologie. Een krant heeft de nieuwe inhoud duidelijk
gedemonstreerd als hij sprekende over een bepaald type televisieshow het heeft over
‘de theologie van de nieuwe lulligheid’. Op allerlei gebied vinden dit soort
verschuivingen plaats. Met opzet, per ongeluk, met een kwade bedoeling, een goede
bedoeling? Let eens op een onschuldige uitdrukking als uit de hand lopen, wanneer
deze in politiek verband gebruikt wordt.
- Door middel van bepaalde woordkeuzen, zinsbouw en andere technieken kan de
grens van vaststelbaar feit en mening, van commentaar en suggestie vervaagd worden.
Een ander voorbeeld: een foto van een minister, die de schertsprijs van de
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minst-gefotografeerde ontvangt, heeft als onderschrift de naam en daarachter
‘voorheen fabrikant in smaak- en reukstoffen’.
- Opvallend is eveneens de neiging uit te gaan van een
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tegenoverelkaarstelling van woorden. Het is als in een schooloefening waarbij
kinderen het tegenovergestelde van moeilijk moeten invullen, van sterk enzovoorts.
Denk eens aan woorden als vrij, westers, progressief, communistisch. Ik citeer uit
een boek van P. Vardy (Opstand der studenten, Assen 1969, blz. 44). ‘Vrijheid,
gelijkheid, democratie, vrede behoren in het westen analytisch bij elkaar; in het
oosten arbeiders en boeren, de opbouw van het socialisme, bestrijding van de
klassevijand. Een term als socialistisch is (...) in de V.S. bestemd om alle
regeringsinitiatieven die niet in overeenstemming met de industriële bonden worden
opgezet, te discrediteren, zoals de ouderdomsverzekering, de algemene
ziektekostenverzekering’. Het is trouwens veelzeggend dat een woord als westers
meer en meer in een nevelige hoek verzeild raakt: het wordt dikwijls alleen nog maar
tussen aanhalingstekens gezet, tekens die doen denken aan een soort verontschuldiging
voor het feit dat zij (de anderen) niet of niet meer bij dat ‘westen’ horen.
- Meestal als allereerste wordt opgemerkt het eufemisme; dat is het mooi zeggen,
het versluieren, het verhullen.5. Eén van de huiveringwekkendste uit de Nederlandse
taal vind ik democratisering van geweld in plaats van gijzeling. Sommigen rekenen
ook bepaalde typen afkortingen tot de eufemismen: in NAVO zou dan Atlantisch
bewust verborgen zijn. Ik geloof aan deze bewustheid niet. Een mooie beschouwing
van dit soort taal is te vinden in het boek van H.J.A. Hofland, Tegels lichten,
Amsterdam 1972, blz. 158; hij zegt daar dat de eufemistentaal tenminste twee effecten
heeft. Zij verdoezelt conflicten en geeft aan de geoefende gebruikers de afstand van
het gezag.
- Heel dicht liggend naast de eufemismen, leiden de imponeerwoorden hun belachelijk
bestaan. Imponeerwoorden, ook wel mandarijnentaal of doktorandussentaal genoemd.
Daarover is al zóveel gezegd dat we moeten oppassen zelf geen mandarijnentaal uit
te slaan om nog iets nieuws daarover te kunnen beweren. Soms komen die
imponeerwoorden heel onverwachts; misschien zijn ze helemaal niet zo bedoeld.
Een merkwaardig voorbeeld daarvan is het volgende. Op 20 oktober 1973 verschijnt
in de Nederlandse bladen een pagina-grote advertentie waarin sympathie gevraagd
wordt voor Israël. Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort advertenties wordt de tekst
ondertekend door een aantal min of meer bekende Nederlanders. Zes dagen later een
ingezonden stuk in de Volkskrant: het verzet zich tegen die sympathie en zegt onder
meer: ‘Meester, Jonkheer, Prof., dr., dr., dr., Prof., dr., mr., Jonkvrouwe, mr. zijn de
titels van de ondertekenaars van de advertentie. Zo tracht men het gepeupel te
imponeren’.
Bij het verschijnen van het rapport van de Commissie Vondeling gaf J. Th. J. van
den Berg in de NRC 31 augustus 1974 een beschouwing getiteld ‘Exhibitionisme is
geen politiek’. Hij zei daarin betreffende dat rapport: ‘Politici hebben, hier in
Nederland nog wat meer dan elders, belang bij onduidelijk en onhelder taalgebruik.
Voor een deel gaat het om een restant van de oude en nog maar gedeeltelijk
uitgeroeide regentenmentaliteit’. Met zijn conclusie, die overigens niet nieuw is, kan
men het eens zijn. Behoudens de toevoeging ‘in Nederland nog wat meer dan elders’.
Voor zover ik dat kan zien, is het in de ons omringende landen zeker niet beter en
evenmin slechter op dit punt dan hier. Van tijd tot tijd gaat de zweep over die wollige
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taal, hetzij door de ironie van een cabaretier, door de satire van de columnschrijver,
hetzij door de speelse woordgrappen van de opinieweekbladen of de analyse van de
politieke commentator. Plotseling zien we dat wat we als serieus ervaren hebben,
gewoon onzin is. Laten we innig hopen: ook als eigen politieke keuze dodelijk geraakt
wordt.
- Er is ook een ander soort, eigenlijk wel sympathieke imponeertaal die je tegenkomt
bijvoorbeeld in de NRC 14 september 1974. De fotograaf Ed van der Elsken terug
uit Bangladesh: ‘Een grote bek, dat is ook ontwikkelingshulp. We moeten ons niet
laten besodemieteren, we moeten weten waar onze poen blijft’. Deze imponeertaal
heeft het voordeel dat we weten waar we aan toe zijn. Dat onverbloemde gaat te ver,
zegt men soms. Denk aan Vredeling september 1974, of aan Groenevelt, nauwelijks
tien dagen geleden: hij zorgde voor een kop in de krant betreffende een bekende
fabriek; die gedraagt zich - zei hij - als een complete uitzuiger. Het is soms ook de
taal van de actiegroepen. Waarover een krant in januari 1974 zegt: ‘Het taaltje van
de actiegroepen is zeer nuttig voor storende, signalerende en corrigerende functie
van de actie, maar onbruikbaar voor het beleid’. Let op de werkwoorden: signaleren,
storen, corrigeren.
- De mogelijkheid om een andere kijk op de dingen uit te drukken door een ander
woord voor het gelijke ‘ding’ te gebruiken. Ieder van u kan een rijtje maken als:
terroristen, extremisten, raddraaiers, bendeleden, enzovoorts. En daarnaast:
vrijheidsstrijders, guerrilla-vechters, revolutionairen, helden. Tijdens één van de
uitzendingen in deze maand van de radiorubriek WORDS van de BBC werd gewezen
op het feit dat grote meerderheid van de Engelse kranten in bezit is van Conservatieve
eigenaars. Als een linkse leider een flinke rede houdt, heet die in deze kranten
oorlogszuchtig, schel, kras, bombastisch. Een hoofd van een communistische staat
wordt verondersteld te razen, te tieren. De Conservatieve leiders geven een ernstige
waarschuwing.
- De politieke taalgebruiker kan de bedoeling hebben om met een woord of met een
woordgroep de ander volkomen klem te zetten, vast te pinnen op een plaats waar hij
niet meer vandaan kan. Een beroemd voorbeeld is ooit geweest langharig tuig, een
woord dat net als het woord geuzen ook als een erenaam gebruikt kan worden.
- Ik wijs u op het verschijnsel dat bepaalde woorden geweldig met bij-effecten
belast worden. Er ontstaat dan een zekere schroom om ze nog te gebruiken; ik bedoel
de zogenaamde nieuwe ‘vieze’ woorden als: defensie, winst, bedrijfsleven,
aandeelhouders, inspraak, democratisering. Mooi is in dit verband de uitspraak die
staatssecretaris Van Hulten op 14 oktober deed met betrekking tot de kabeltelevisie.
Hij had het over commerciële organisaties als krantenbedrijven ‘zonder dat daarbij
moet worden gedacht dat commercie een vies woor dis’.
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- En tenslotte: het overbekende verschijnsel van de slagzin (Van Dale keurt slagzin
goed, en slagwoord af). Laten we het verschijnsel met een mandarijnenwoord noemen
sloganistiek, te verdelen in metaforische en ametaforische sloganistiek: slagzinnen
met beeldspraak en slagzinnen zonder. Je kunt met een slogan veel dingen tegelijk
zeggen; de lezer met een paar woorden een ‘handvat’ geven om iets aan te pakken.
Het nadeel is echter dat je met een slogan toch onduidelijk kunt zijn, dat je te
makkelijk mensen meekrijgt, dat je de dingen te simpel voorstelt. Ieder van u kan er
zonder moeite zo een vijf tot tien uit z'n mouw schudden. Als: eerlijk delen in een
schoon land, de 200 van Mertens, er zijn geen simpele oplossingen, law and order,
de zwijgende meerderheid, zionisme is racisme, de meeste mensen willen meer, de
dominotheorie, ik pas wel op de winkel, ich bin ein Berliner, laat duizend bloemen
bloeien. Marx was een taalkunstenaar; zijn beroemde zin uit 1848 ‘Ein Gespenst
geht urn in Europa’ heeft tientallen navolgingen gevonden: telkens waart een spook
van de --- door een bepaald land of een bepaald gebied.6.

communicatieproces
Natuurlijk zijn de woorden die ik hier zo achteloos licht uit de onmeetbare hoeveelheid
bedrukt papier maar dode eenlingen, los van hun omgeving. In zoverre kan ik zelf
van misleiding beschuldigend worden, maar ik zou niet weten hoe het op dit ogenblik
anders moet. We zouden lange delen tekst moeten bekijken en die beoordelen vanuit
het complexe geheel van het communicatieproces, dat deskundigen u kunnen
uitleggen: het hele kader van zender - boodschap - kanaal - ontvanger. Hoever gaat
de geloofwaardigheid van de zender bij de hoorder? Leest de lezer om zich in zijn
politieke groepsgebondenheid bevestigd te voelen? Wat is zijn gewenning aan
bepaalde vormen van berichtgeving? Hoe selecteert hij? Dan zien we nog maar af
van alle andere factoren als de opmaak, de typografische en stilistische leesbaarheid.
We letten niet op allerlei verfijnde, bedrieglijke afleidingsmanoeuvres naar de sensatie,
het schandaal enzovoorts. We richten onze aandacht alleen op het politieke nieuws:
het bericht. Waar staat die tekst? Bovenaan? Onderaan? Op welke bladzijde? Neem
eens een proef: koop dinsdag (maandag is de sportkrantdag) een exemplaar van tien
landelijke ochtendbladen en avondbladen, vergelijk waar en hoe bepaalde berichten
gebracht zijn. Het is die totale structuur die ons duidelijk maakt hoe woorden werken,
waarom ze soms van betekenis veranderen, of ook in de politiek, gewoon onmogelijk
worden, tenzij men daarmee een heel speciaal effect wil bereiken.

speciale klank
Zo'n uitwerking heeft een Duits woord of een kwasi-Duits woord te midden van het
Nederlands. Na de woorden überhaupt, Stehgeiger en Ausputzer hebben zich niet
veel nieuwe Duitse woorden na 1945 in ons Nederlands genesteld. Woorden als Blut
und Boden en het wel uiterst macabere Endlösung bezorgen ons een schok. Zodra
een politiek commentaar een onzorgvuldig gebruik van dat laatste woord maakt, kan
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hij rekenen op ingezonden stukken. Dit Duits brengt in de Nederlandse politiek en
daarmee verwante beschouwingen een klank die de hoorder direct herkent. We hebben
een paar dagen geleden een Surinamer in ons parlement de Nederlanders horen
noemen: Herrenvolk. ‘We hebben geen enkele behoefte aan een soort Staatspolizei’,
zei een Nederlandse burgemeester die tegen een eenvormig politiecorps is. De minister
van Landbouw geeft een mening over de hulp bij de verregende oogst 1974. Hij zegt:
‘Van een soort Arbeitseinsatz kan geen sprake zijn’. De minister-president in een
rede in april van dit jaar: ‘De uitvoering van openbare werken, de autobanen, de
rücksichtlose opvoering van de bewapeningsindustrie’. Een kop in een weekblad in
juni van dit jaar over een rel bij een Tilburgse onderwijsinstituut: ‘Een Roomse
Ariër-verklaring tegen lastige docenten’. Een afschuwelijk voorbeeld van een woord
op een verkeerde plaats was zeer onlangs te vinden in een advertentie in een
oost-Nederlands advertentieblad (foto ervan in Adformatie 23-10-1975). Een slager,
die waarschijnlijk niet wist wat hij deed, schreef in zijn reclame: ‘Bij ons gaan deze
week de prijzen aan de wurgpaal: verse worst f 3,95, soepvlees f 2,95’. Een
onheilspellend effect heeft ook ons oorspronkelijk Nederlands woord apartheid, via
het Afrikaans verspreid.

verbaal geweld
Tijdens de gesprekken die ik als voorbereiding op het thema van vandaag met velen
heb gevoerd, heb ik gehoord: ‘Politiek is ervoor zorgen dat de ander geen gelijk
krijgt’. Dit is een wel wat hardere omschrijving dan de bekende poëtische definitie
‘de kunst van het mogelijke’. ‘Politiek’ in de zin van een staatskunde die mij
verderfelijk voorkomt, kan men ondergaan als ‘onderdrukking’. Onderdrukking
betekent altijd geweld in een of andere vorm. Bijvoorbeeld ook: verbaal geweld. Aan
de ene kant is verbaal geweld een alweer verslijtende mode-uitdrukking voor van
alles en nog wat als het maar met een ongewenste poging tot overtuiging door woorden
samenhangt, aan de andere kant toch nog een bruikbare term voor een aantal zaken
die bij ons onderwerp passen. Ik noem u onder andere de ophitsende, tot haat en
moord opzwepende, op een irrationeel driftleven speculerende politieke redevoeringen.
Het zou wel eens kunnen zijn dat die in de streken waarin wij leven, hun tijd gehad
hebben. Wij kijken wat ongelovig bij historische terugblikken op de televisie,
bijvoorbeeld als het om de tijd van 1930 tot 1945 gaat, en stellen ons (misschien zeer
onnozel) voor dat dit verbale geweld - zo het dan ooit hier voorgekomen is - nooit
zal terugkeren. Ook niet het omgekeerde? De in vloeipapier verpakte zwakte zoals
we die zouden kunnen constateren in de fameuze zin van de Nederlandse
minister-president in maart 1938 over de radio: ‘Ik verzoek de luisteraars dan ook
wanneer zij hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook
andere nachten doen’.
Bij het verbale geweld hoort ook het zogenaamde platpraten, platpraten niet in de
zin van onbeschaafd spreken, maar (voor degenen onder u die de ouderwetse
spraakkunst nog kennen) plat als ‘bepaling van gesteldheid’:
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ik praat hem plat. Het is een type autoritaire taal dat moeilijk te omschrijven, niet
goed exact te formuleren. Ik zou u veel voorbeelden moeten geven. Het is een
taalgebruik dat een enkele keer nog aan de officiële kant van het loket gehoord kan
worden. Woorden, zinnen met enig omhaal, met verwarrende termen, die in feite
niet veel anders zeggen dan: ‘Wat goed voor u is, dát maken wij wel uit’. Niemand
zegt die vijf woorden achter de komma. Maar hun klank, hun kleur is soms te merken
in de taal van politici. Zij lopen in burger, dat is hun geheime uniform van de
autoritaire deskundigheid; hoe wij moeten leven, dát maken zij wel uit.

corrigerende codekreet
Politieke taal levert voor de beschouwer gelukkig niet altijd kommer en kwel op.
Amusant kan taal van de politiek worden als we gaan letten op wat onlangs de
corrigerende codekreet is genoemd. De naam corrigerende codekreet komt van mr.
A. van Walsum (NRC 7 april 1975): het is een kleine toevoeging die om eventuele
verontrusting in eigen parochie te vermijden, een bepaalde uitspraak een kleine draai
de andere kant op geeft. Van Walsum gebruikt de naam bij wat hij noemt progressief
taalgebruik. Het woord is echter mijns inziens overal van toepassing, ook op wat ik
zelf zeg. In het Vaderland van 20 september 1974 na de gelukkige ontknoping van
het gijzelingsdrama in de Franse ambassade in Den Haag wordt in een hoofdartikel
geschreven onder andere dit: ‘Het was gisteren - en het is vandaag nog - een dag om
terecht trots op te zijn. Trots op een koelbloedige regering, aan wie in het verleden
zo veel blunders zijn verweten’. Trots op iets dat nu is, maar die trots mag niet te ver
gaan, want vroeger was er geen reden om trots te zijn. Een ander voorbeeld: de
ministerpresident, zoals zijn redevoering over de rol van de vakbeweging gedrukt
staat in de Staatscourant van woensdag 8 oktober 1975: ‘Die vakbeweging heeft niet
alleen het recht maar ook de plicht zich rekenschap te geven van de ontwikkelingsgang
van de economie en van de werking van het maatschappelijk stelsel. Daarom ook
vind ik het voldoening gevend dat het NKV zijn visie ter visie heeft gelegd’. En nu
komt de codekreet: ‘Zoals ik het ook een goede zaak vind dat de
werkgeversorganisaties er steeds meer toe overgaan hun visie over allerlei
maatschappelijke vraagstukken te publiceren en ter discussie te stellen’.

reeksen -ing
Eigenlijk misleid ook ik u, want ik spreek alleen over woorden. Geweld is woord
met een wijde gebruiksmogelijkheid: het verbale geweld, het structurele geweld, het
informatiegeweld. In ons verband gaat het me om het informatiegeweld: er komt
teveel informatie, zoveel informatie zelfs dat we geen informatie meer willen hebben.
Het meest invloedrijke deel van dat informatiegeweld is waarschijnlijk niet eens zo
zeer het verbale als wel het visuele. Nu echter moeten we ons bij de woorden houden;
de naakte woorden: klank, inkt. Puur wat de vorm betreft is de taal van de politiek
niet adembenemender dan welke andere groepstaal dan ook. In veel opzichten vloeit
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politieke overtuigingstaal over in een samenstel van regeerderij-termen: de dingen
moeten geregistreerd worden, er moet een coördinatiesysteem zijn, waarin ik de
belangen moet kunnen uitzetten en van waaruit ik het heden moet kunnen beoordelen
en de nabije toekomst zo niet voorspellen dan wel waarschijnlijk moet achten.
Opvallend is het - maar dat geldt ook voor andere groepstalen - dat daarin een type
samenstelling voorkomt, dat een kwart eeuw geleden nog door strenge meesters
verworpen zou zijn. Een beleidsombuiging zegt niets van de ombuiging maar iets
van het beleid: dus liever een ander beleid of (analytisch een ombuiging van het
beleid). Zo zijn er nog vele te noemen. De toch al moeilijk toepasbare regel van 1950
blijkt niet meer te handhaven. We vinden voornamelijk abstracte woorden; hele
reeksen met het achtervoegsel -ing, bijvoorbeeld:
geluidshinderbestrijding, geluidhindervergunning, geluidhinderzonering,
bestemmingsplanherziening, onderwijsstimulering, belangenbehartiging,
functieverschuiving, inkomensverdeling, inflatiebestrijding,
structuurverandering, mentaliteitsombuiging, beleidsvorming,
gewestvorming, machtscheiding, schaalvergroting, beleidsopvatting,
lastenontwikkeling, lastenverdeling.
Ook woorden als:
stiltekarakter, stiltegebieden, voorbereidingsbesluit, inflatiecorrectie,
werkgelegenheid, welzijnsaspect, verkeersleefbaarheid,
democratiseringsstreven, legitimiteitscrisis, afwentelingsmechanisme.
Woorden vallen niet uit de boom: ze worden gemaakt. Evenmin als Nederland als
economische eenheid niet zonder inpassing in grotere gehelen, zonder samenwerking
met anderen leeft, evenmin leidt onze taal een geïsoleerd bestaan. Het zou de moeite
waard zijn, te onderzoeken van waaruit onze politieke taal ‘gevoed’ is en wordt. Het
Engelse en vooral het Amerikaanse Engels zal, men mag dat wel aannemen, daarin
een niet onbelangrijk aandeel hebben. Het 782 bladzijden tellend woordenboek The
New Language of Politics, van de N.Y.-Times-columnist, ex-ghostwriter van Nixon,
William Safire is een ‘must’ voor de beginnende student van ‘westerse’ politieke
taal. En daarnaast moet hij bladeren in de Grandiloquent Dictionary (het woordenboek
van de grootspraak) en het woordenboek van de Buzz Words, a Guide to the Language
of Leadership: zoemwoorden. Woorden uit ‘that great buzzword factory on the
Potomac’.
In Europa is, althans voor zover ik dat heb kunnen overzien, de verbinding taal en
politiek het meest diepgaand bestudeerd in het duitstalige gebied, met name in de
Bundesrepublik en in de DDR.7. Twee factoren hebben tot deze studie aangezet. Ten
eerste de afrekening met het nazi-Duits, de opruiming van de de laatste resten, het
onderzoek naar het ontstaan van dit Duits, zijn oorzaken en zijn gevolgen. Wie de
literatuur hiervoor wil bestuderen, moet daarvoor wel enige maanden uittrekken.
Woordenlijsten, woordenboeken, taalkundige essays, politieke essays, sociologische
verhandelingen en zeker niet alleen in het Duits. Er zijn zelfs pogingen gedaan om
te bewijzen dat het Duits bij uitstek geschikt was om nazitaal te worden.8. Op
taalkundige gronden is dat natuur-

Onze Taal. Jaargang 45

29
lijk onmogelijk. Trouwens, het is een gruwelijke vergissing te geloven dat de dingen
verdwijnen als je de woorden maar verbant of verandert. Duidelijk zegt ook Van
Nieuwstadt dat in een van de eerste studies die aan de Nederlandse nazi-taal zijn
gewijd: ‘Zo'n jacht op woorden is, gemeten aan de werkelijke kans dat fascistisch
taalgebruik in een gemoderniseerde opmaak weer actueel wordt, even machteloos
als de opsporing en berechting van ex-nazi's’. Een gelijksoortige opmerking vinden
we in zijn artikel over de verhouding tussen taal, ideologie en maatschappij. Tot
eenzelfde conclusie komt de tweede studie over de Nederlandse NSB-taal, die van
prof. dr. M. van den Toorn: ‘Voor de aanhangers van door een ideologie gevoede
taalbeschouwing is dat (d.w.z. het feit dat weinig mensen helemaal immuun zijn voor
de invloed van vals taalgebruik, J.V.) een reden geweest om de taal voor dit soort
gebeurtenissen verantwoordelijk te stellen. Dat is echter volstrekt onbewijsbaar’.9.
De tweede drijfveer tot de studie van de verhouding taal en politiek is de langzame
maar duidelijke uiteengroeiing van de twee ‘duitsen’, de verwijdering van het Duits
van het ‘westen’ en dat Duits van het ‘oosten’. Ook daaraan is al een bijna
onafzienbare reeks geschriften gewijd. Er is een Van Dale voor de Bondsrepubliek:
Duden uit Mannheim en een Van Dale voor de DDR: Duden Leipzig. U begrijpt dat
de verleiding groot is op dit ogenblik een keuze te doen uit die lijst van woorden die
in het ene woordenboek wèl en in het andere woordenboek niet voorkomen, of een
vergelijking te maken tussen de omschrijvingen van woorden die in beide Duitse
Van Dale's staan, vooral als het woorden betreft als kapitalisme, democratie,
socialisme en andere. Er is, eigenlijk gelukkig maar, nu geen tijd voor. In deze
taalstrijd speelt uiteraard mee het feit dat de twee staten, uit één overwonnen staat
geboren, de Duitse taal als het allerlaatste maar ook het sterkste gemeenschappelijk
bezit hebben. De oostelijke staat verwerpt de gedachte dat dit feit nog iets betekenen
kan voor een eventuele hereniging. Een gemeenschappelijke moedertaal over meer
dan één land verdeeld, betekent vanzelfsprekend niet het bezit van een gelijk politiek
systeem in die landen. Het kan een reden, een aanleiding tot wat sentiment zijn, tot
verlangen naar wat misschien vroeger geweest is en nu heel mooi lijkt, meer niet.
Taalkundigen van de DDR verwijten sommigen van hun westelijke collega's dat
zij het gegeven van de gemeenschappelijkheid van de taal in dienst stellen van de
heersende klasse, van de wraakzucht en van een aanval op en onderdrukking van de
oostelijke staat. Het is wellicht ook mede deze afkeer van vermeende of echte
westelijke veroveringszucht die de felheid verklaart waarmee zij zich verzetten tegen
de meningen:
- dat de mens in zijn taal gevangen is,
- dat de mens alleen zo de dingen kan zien als de taal ze hem geeft,
- dat we niet uit onze eigen taal kunnen treden,
- dat verschillende taalstructuren de mensen tot verschillende en ongelijke
waarnemers maakt,
- dat alle wijsgerige problemen tot taalproblemen te herleiden zijn,
- dat een goed gebruik van de taal een fundamentele voorwaarde is voor onze
overlevingskansen als menselijke wereld,
- dat de wereld om ons heen tot woorden gemaakt wordt in onze moedertaal,
- dat er mystieke krachten schuilen in die moedertaal.10.
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Hun die westerse talen beter en geschikter vinden om er volgens de wetten van de
logica in te denken, wordt neokolonialisme en racisme verweten. Niet de taal bepaalt
ons beeld van de wereld, want als dat zo zou zijn dan zouden er even zoveel
wereldbeschouwingen zijn als er talen bestaan.
De strijd tussen het ene Duits en het andere Duits, kunt u zeggen, is onze zaak
niet. Of heeft datgene wat daarachter verborgen ligt toch meer met ons te maken dan
we denken? In ieder geval kan de kennismaking met die strijd ons inzicht in de
verhouding politiek en taal verscherpen. Inzicht in de verschillen tussen wat met
dezelfde woorden binnen een zelfde taal, hemelsbreed gemeten op een paar meter
afstand, bedoeld wordt, versluierd, geopenbaard. En niet alleen met woorden die
vanouds wat betekenis betreft zoveel kanten hebben, maar ook met begrippen die
eens nog koel-technisch omschrijfbaar waren, als klassestrijd, democratie,
manipulatie, agitatie. Woorden die nu niet meer zonder partij-kiezen gebruikt kunnen
worden.

bedrog en vervuiling
Kunnen we ons wapenen tegen bedrog door taal? Natuurlijk. De school kan de jonge
mens de eerste systematische oefeningen bieden in de bedrevenheid om zich tegen
allerlei vormen van dit bedrog te verweren. Het gaat om wat de onderwijsdeskundigen
taalsensibiliteit en defensief lezen noemen. Valse argumentatietechnieken doorzien;
vooroordelen, clichés ontmaskeren: kortom onraad leren ruiken. Kunnen we, wat
politiek, overheid, ideologie enzovoorts nu al van taalvervuiling spreken? Als u wilt,
ja of ten dele ja: maar dan moet u wel precies weten wat u onder die term verstaat.
U kunt beter omschrijven wat u met het waarschuwende gebruik van die term wilt
bereiken. Bijvoorbeeld streven naar uitbanning van vaagheden. En dan? Is dat het
terugbrengen van de waarheid in woorden? Iedere politicus kan net als iedere andere
taalgebruiker in woorden dingen stoppen die daar tot op dat ogenblik nog niet waren.
Hoe moet ik de waarheid schrijven? Lees voor u daarop een antwoord geeft, ook
eens het opstel van Bertold Brecht: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der
Wahrheit. (1949)
Niet weinigen van hen die ik uit de kringen van Onze Taal ken, zijn in een zeker
negatief, gelaten pessimisme gekomen: niets helpt meer, de definitieve afstomping
is begonnen. Ik geloof dat niet. Er zijn toch genoeg tekenen dat het publiek zich niet
helemaal murw heeft laten beuken. Er is nog genoeg twijfel, achterdocht, er is het
wapen van de ironie, dat woordenzeepbellen uiteen doet springen, woordendamp
doet oplossen.
Woorden doen geen zeer, slaan des te meer, zeiden wij
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als kinderen al. Woorden bewijzen niets, je hoeft er niet bang voor te zijn, je hoeft
er evenmin bang van te zijn, je moet er ook niet het paradijs van verwachten.
Kijk naar de dingen achter de woorden, laat je geen knollen voor citroenen
verkopen.
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[Nummer 3]
Een Frans experiment
Volgens berichten die in de eerste weken van 1976 in de kranten verschenen, zou de
Franse regering een verbod hebben uitgevaardigd om vreemde woorden te gebruiken
en om alle in Frankrijk gangbare Engelse termen door echte Franse woorden te
vervangen. Deze kranteberichten bleven niet onopgemerkt in België. In verschillende
lezersbrieven werd aangedrongen op soortgelijke maatregelen om vreemde woorden
in het Nederlands uit te bannen. Op het eerste gezicht klinkt zo'n voorstel sympathiek.
Toch is het interessant even na te gaan wat er in feite in Frankrijk is gebeurd en in
hoeverre het Franse voorbeeld navolging verdient.

Het decreet No. 72-19
De wet No. 75-1349 van 31 december 1975 betreffende het gebruik van de Franse
taal, waarop de kranteberichten betrekking hadden, vormt slechts een fase in een
ontwikkeling die sedert enkele jaren in Frankrijk aan de gang is. Bij decreet No.
72-19 van 7 januari 1972 betreffende de verrijking van de Franse taal werden bij de
Franse ministeries terminologiecommissies ingesteld die tot taak hadden de leemten
in de Franse woordenschat vast te stellen en nieuwe woorden voor te stellen om deze
leemten op te vullen. Bovendien kunnen de terminologiecommissies nieuwe termen
voorstellen om reeds gangbare leenwoorden te vervangen. Over de oorsprong van
de te vervangen vreemde woorden bestaat geen twijfel: het decreet is uitdrukkelijk
gericht tegen de vele Engelse woorden die na de oorlog in Frankrijk gemeengoed
zijn geworden op het gebied van de informatica, de audio-visuele hulpmiddelen, het
vervoer, het bedrijfsbeheer, het handelsrecht enz. De door de terminologiecommissies
voorgestelde termen worden eerst voorgelegd aan het ‘Haut comité de la langue
française’, een in 1966 opgericht orgaan dat rechtstreeks onder de minister-president
ressorteert. Dit comité draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van
de terminologiecommissies. Op voorstel van het Haut comité de la langue française
publiceren de betrokken ministers de lijsten in het Journal Officiel, het Franse
Staatsblad. De lijsten bevatten gewoonlijk een aantal termen met definities waarvan
het gebruik verplicht is in alle officiële stukken, in overheidscontracten en in het
onderwijs. Sommige woorden, waarvan de bruikbaarheid misschien nog betwijfeld
wordt, worden slechts aanbevolen.

Terminologielijsten
De terminologiecommissies in de Franse departementen zijn onverwijld aan het werk
gegaan. In 1973 en 1974 werden verschillende lijsten in het Franse Staatsblad
gepubliceerd. Over het algemeen gaat het om termen van technische aard die alleen
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in vakkringen gebruikelijk zijn. Sommige termen zijn evenwel reeds tot de dagelijkse
omgangstaal doorgedrongen: in Franse publikaties treft men bijvoorbeeld geregeld
woorden aan zoals navireconteneur (containership), crédit-bail (leasing), ingéniérie
(engineering). Het lijdt evenwel geen twijfel dat de verfranste benamingen op de
duur ingang zullen vinden aangezien het gebruik ervan verplicht is in alle
overheidsdiensten en vooral in het onderwijs. Over enkele jaren zullen de jonge
Fransen alleen nog de term crédit-bail kennen zonder dat ze direct weten dat daarmee
hetzelfde bedoeld is als met het Engelse leasing.

Een nieuwe stap
In de hierboven geschetste ontwikkeling heeft de nieuwe wet van 31 december 1975
betreffende het gebruik van
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de Franse taal een nieuwe fase ingeluid. Tot nog toe ging het alleen om de vervanging
van Engelse insluipsels door nieuwe Franse woorden of samenstellingen. De huidige
wet gaat echter veel verder. Het gaat nu niet alleen om termen maar om het gebruik
van de Franse taal zelf. Terwijl in de titel van het wetsontwerp nog sprake was van
‘la défense de la langue française’ is in de definitieve tekst van de wet de formulering
‘emploi de la langue française’ gebezigd.

Motivering
De nieuwe wet gaat uit van enige fundamentele overwegingen die de aandacht
ruimschoots verdienen. Hoewel de Franse wetgever geen afbreuk wil doen aan de
individuele vrijheid, ook op het gebied van het taalgebruik, wordt gesteld dat het de
taak van de regering en de overheid is de burgers en vooral de economisch zwakkeren
te beschermen tegen misbruiken waartoe het bezigen van vreemde woorden en
vreemde talen aanleiding kan geven. Het gaat de wetgever in de eerste plaats om de
bescherming van de consument: als op een recipiënt met giftige stoffen alleen
waarschuwingen in het Engels of een andere vreemde taal voorkomen, kan de
verbruiker die deze taal niet beheerst ernstig gevaar lopen.
In de tweede plaats wil de wet de belangen van de contractanten beschermen en
in het bijzonder de belangen van de werknemer, die met een werkgever een
arbeidsovereenkomst sluit. De sociale motieven die daarbij worden aangevoerd zijn
zeer begrijpelijk: het gebruik van vreemde woorden en zeker het gebruik van een
vreemde taal in een arbeidsovereenkomst kan de Franse werknemer misleiden omtrent
de aard van zijn verplichtingen en zijn rechten ten opzichte van de werkgever. Als
laatste motief voor de beperking van de individuele vrijheid die door de wet wordt
opgelegd, wijst de wetgever op het belang van de bescherming van de taal als
onderdeel van de cultuur. Ook in dit opzicht is tijdens de voorbereidende
werkzaamheden in het parlement heel duidelijk gesteld dat de wet gericht is tegen
het Engels of althans tegen het doordringen van deze taal in de maatschappelijke
verhoudingen en in wetenschappelijke kringen.

Voorschriften
In de nieuwe wet is bepaald dat de Franse termen die door de terminologiecommissies
krachtens decreet No. 72-19 worden voorgesteld, voortaan verplicht gebruikt moeten
worden niet alleen in de overheidssector maar ook in het bedrijfsleven, in
arbeidsovereenkomsten, personeelsadvertenties enz. Veel belangrijker is evenwel
het voorschrift dat het gebruik van de Franse taal verplicht is in offertes, schriftelijke
of mondelinge reklame, gebruiksaanwijzingen, garantievoorwaarden, facturen en
kwijtingen bij de verkoop van goederen of diensten.

Bescherming van de consument
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Met dit voorschrift wil men duidelijk het eerste doel van de wet bereiken: de
consument beschermen die geen vreemde talen en in het bijzonder geen Engels kent
en die daardoor allerlei nadeel dreigt te ondervinden wanneer gebruiksaanwijzingen,
garantiebepalingen en verkoopvoorwaarden voor hem onbegrijpelijk of onduidelijk
zijn. Al deze in het handelsverkeer gebruikelijke teksten moeten dus in het Frans
zijn gesteld en mogen bovendien geen vreemde termen bevatten waarvoor de
terminologiecommissies een Frans equivalent hebben vastgesteld. Hetzelfde
voorschrift geldt natuurlijk voor alle radio- en televisieprogramma's tenzij deze
uitdrukkelijk voor buitenlanders bestemd zijn. Overtreding van de wet kan met
geldboeten worden bestraft. In strijd met wat aanvankelijk de bedoeling was, mogen
algemeen bekende benamingen van typische produkten en specialiteiten
(chewing-gum, vermouth) verder worden gebruikt. Een andere vorm van bescherming
van de verbruiker vloeit voort uit de verplichting om in openbare gebouwen en
openbare vervoermiddelen alle aanwijzingen en mededelingen in het Frans te
formuleren, met vermijding van de door de terminologiecommissies aangewezen
anglicismen. Ten behoeve van buitenlanders mogen evenwel vertalingen worden
toegevoegd.

Een Frans september-decreet
Het sociale motief dat aan de wet over het gebruik van de Franse taal ten grondslag
ligt, klinkt zeer aannemelijk: misleiding van de maatschappelijk en economisch
zwakkeren moet worden voorkomen. De Franse wetsbepalingen vertonen in dit
opzicht veel overeenstemming met het bekende september-decreet dat enkele jaren
geleden in België zoveel stof deed opwaaien. Arbeidsovereenkomsten moeten in
Frankrijk voortaan verplicht in het Frans worden opgesteld. Het gebruik van vreemde
woorden en zinswendingen is verboden wanneer een Franse term door de
terminologiecommissies is vastgesteld. Indien toch een vreemd woord wordt gebruikt
waarvoor geen Frans equivalent bestaat, moet de arbeidsovereenkomst een verklaring
van deze term in het Frans bevatten. Buitenlandse werknemers kunnen op hun verzoek
een vertaling van de arbeidsovereenkomst in hun taal krijgen en beide teksten zijn
dan bewijskrachtig bij eventuele geschillen. Ter bescherming van de buitenlandse
werknemer is overigens bepaald dat in geval van verschillen tussen de twee teksten,
alleen de tekst in de taal van de buitenlandse werknemer tegen hem kan worden
aangevoerd. Deze uitzonderingen gelden uiteraard alleen voor buitenlandse
werknemers.
De Franse wet gaat evenwel veel verder dan het Belgische ‘decreet van september’
met de voorschriften betreffende het taalgebruik in personeelsadvertenties.
Personeelsadvertenties moeten in het Frans zijn gesteld en mogen geen vreemde
woorden bevatten, ook niet wanneer de kennis van een vreemde taal als voorwaarde
voor eventuele indiensttreding wordt gesteld. Alleen voor vacatures waarvoor alleen
buitenlanders in aanmerking komen, mag de advertentie in een vreemde taal zijn
gesteld.

Taalzorg: een taak van de overheid
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De Franse wetgeving die in de laatste jaren op het gebied van het taalgebruik tot
stand is gekomen, bevestigt andermaal dat overheidsmaatregelen inzake taal-
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gebruik zowel op sociale als op culturele gronden verantwoord zijn.
Reeds in 1539 had Frans I bij de ordonnantie van Villers-Cotteret verboden het
Latijn, het Italiaans of het Spaans te gebruiken in de rechtspraak ‘opdat over de
betekenis van de uitspraak van de rechter geen twijfel zou bestaan’. Minder
democratisch was de systematische bestrijding van de regionale talen waartoe de
Franse staatshoofden en regeringen later zouden overgaan. In landen met verschillende
officiële talen heeft de overheid altijd een regeling van het taalgebruik ingevoerd.
Dit is onder meer het geval in Zwitserland, en ook in Canada. De Franssprekende
Canadezen, die in hun land een taalminderheid vormen, zijn er niet zonder moeite
in geslaagd een regeling af te dwingen waardoor het gebruik van de Franse taal in
de provincie Quebec wordt bevorderd en genormaliseerd. Een officieel orgaan van
de provincie Quebec, namelijk ‘l'Office de la langue française’ had vroeger reeds
verschillende Engels-Franse woordenlijsten gepubliceerd om de Franse terminologie
bekend te maken en ingang te doen vinden. Bij de wet van 31 juli 1974 (Loi sur la
langue officielle) werd genoemd ‘Office’ opgeheven en vervangen door de ‘Régie
de la langue française’, die een veel ruimere taak en een veel grotere bevoegdheid
kreeg. Bij genoemde wet werden naar Frans voorbeeld eveneens
terminologiecommissies ingesteld, alsmede diverse regelingen om het gebruik van
het Frans in vele gevallen verplicht te stellen. Naast het vaststellen van de Franse
terminologie heeft de Régie de la langue française onder meer tot taak samen te
werken met het bedrijfsleven bij de organisatie en de uitvoering van programma's
voor verfransing van handel en industrie via taalcursussen enz. Wat de terminologie
betreft is de procedure in Canada dezelfde als in Frankrijk. De door de
terminologiecommissies voorgestelde lijsten worden door de betrokken minister
bekrachtigd en in de Gazette officielle, het Canadese Staatsblad, gepubliceerd. Vanaf
dat ogenblik is het gebruik ervan in alle stukken van de overheid, in contracten, in
het onderwijs en in alle officiële publikaties verplicht.

Een voorbeeld dat navolging verdient?
De motivering van de wet op het gebruik van de Franse taal is zeer duidelijk: een
beperking van de individuele vrijheid op het gebied van het taalgebruik is verantwoord
wanneer daartoe motieven van hoger algemeen belang aanwezig zijn.
De bescherming van de consument, de bescherming van de werknemer en de
bescherming van het cultuurgoed zijn belangrijk genoeg om overheidsingrijpen ter
verdediging van de zwakkere partij te verantwoorden. De Belgische wetgeving
vertoont in dit opzicht duidelijke leemten. Aan de consument worden
verkoopvoorwaarden opgedrongen en gebruiksaanwijzingen verstrekt in talen die
de meesten niet of onvoldoende beheersen. De consumentenverenigingen zouden op
dit gebied kritischer kunnen optreden en van de wetgever maatregelen moeten eisen,
die vooral de zwakste consumenten ten goede zouden komen. Hoewel we in het
Nederlandse taalgebied over het algemeen minder bezwaar maken tegen het gebruik
van vreemde woorden - mede omdat de kennis van vreemde talen hier groter is dan
in landen zoals Frankrijk en Engeland - kan men zich toch afvragen of de
ongebreidelde verspreiding van hoofdzakelijk Engelse vaktermen niet moet worden
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tegengegaan. Sommige sectoren zoals de informaties en de bedrijfseconomie zijn zo
doordrenkt van Engelse vaktermen dat alleen de lidwoorden en de voorzetsels nog
Nederlands schijnen te zijn.
De Franse en Canadese regelingen tonen aan op welke wijze de overheid kan
bijdragen tot vervanging van vreemde woorden door termen waarvan vorm en
uitspraak beter in overeenstemming zijn met het taaleigen. Het Franse voorbeeld zou
de aanvaarding van een gelijklopende regeling voor het Frans en het Nederlands
zeker vergemakkelijken. Het ligt evenwel voor de hand dat wat de Nederlandse
terminologie betreft, nauwe samenwerking van Nederlandse en Belgische organen
en deskundigen noodzakelijk is.
W. Penninckx, Brussel.

De wet-Bas
Uit de overvloed van Franse en Engelse kranteartikelen, ingezonden stukken e.d. die
in de maanden januari en februari 1976 naar aanleiding van de Wet-Bas zijn
verschenen, hebben we er twee gekozen. Een van de Engelse commentator Bernard
Levin en een van de Fransman Alain Woodrow; hoffelijk als ze beiden zijn, hebben
ze een deel van hun artikel in de taal van hun tegenstander geschreven.

The Times 7 jan. 1976
Dit is geen tijd om een blad voor de mond te nemen. De ‘loi Bas’ - zojuist in Frankrijk
aangenomen -, die in dat land het gebruik beperkt en in veel gevallen ronduit verbiedt
van Engelse of andere buitenlandse woorden en uitdrukkingen die in het Frans zijn
ingeslopen zonder in de taal volkomen te zijn opgegaan, is niet slechts een dwaasheid
zoals het hoofdartikel van gisteren beweerde; deze wet is een culturele misdaad van
een soort die, naar men zou denken, eerder de Engelsen geneigd zijn te bedrijven
dan de Fransen. (...) Talen hebben eeuwenlang elkaar beïnvloed, zelfs meer dan de
volkeren zelf; het zou inderdaad niet moeilijk te bewijzen zijn dat een taal rijker en
sterker in uitdrukkingskracht is, naarmate haar bloed meer gemengd is. Een poging
om die menging tegen te gaan door de willekeurige uitsluiting van binnengekomen
woorden - een uitsluiting even dwaas en wreed als de soortgelijke uitsluiting van
mensen van andere rassen - moet natuurlijk falen. Maar voordat die poging faalt,
moet zij veroordeeld worden, want zij (en niet de daad) verbijstert ons. De actie van
de Franse regering en het Franse parlement kleineert deze beide meer dan de Engelse
taal, ja zij kleineert de gehele wereld, zelfs die delen daarvan waar noch Frans noch
Engels, laat staan Frengels, gesproken wordt. Want beperkingen opleggen aan het
gebruik en de groei en de stroom van de taal betekent beperkingen opleggen aan het
menselijk ras zelf dat, zoals ik zo dikwijls heb gezegd bij de discussie over de
achteruitgang van het Engels, boven alles bepaald wordt en in leven blijft door
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zijn taal. Daarom heb ik vandaag besloten niet alleen om iets absurds ernstig te nemen
maar ook om mijn gedachten over de ernst en evenzeer de absurditeit direct te richten
tot het volk dat die absurde en ernstige daad bedreven heeft. Ik hoop dat mijn ééntalige
lezers mij vergiffenis zullen schenken.
C'est avec le coeur accablé que je me trouve ce matin inévitablement obligé à
annoncer ma conclusion que le peuple français (ou, plus exactement, le gouvernement,
et dans une considérable mesure les Chambres, du peuple français - parce-que tout
le monde sait, et nous les Anglais avons particulièrement cause de réfléchir avec
amertume, que les gens et leurs dirigeants ne sont pas toujours du même avis, mais
au contraire fréquemment séparés par un gouffre d'incompréhension mutuelle aggravé
d'un côté par une prétention insolente que les gouverneurs sachent mieux que les
gens eux-mêmes ce que les gens désirent, et soulage de l'autre, grâce à Dieu, par un
mépris bien fondé envers tous les gouvernements et envers tous leurs faits et mots)
doit être un peu loufoque, ou, pour parler sans ambiguité, collectivement fou. (...)
Il reste pour la langue française, et pour elle seulement, une gloire encore,
plus grande que toutes les gloires de son passé. C'est de rappeler au monde
la verité la plus importante de toutes les verités - que l'humanité ne se
nourrit pas que de la technologie ni même des comestibles. Il y a aussi des
idées, des sentiments, des pensées, surtout la poésie, qui restent toujours
au fond du coeur de chaque homme et de chaque femme, et qui n'ont pas
besoin de poètes pour son expression. Il n'y aura jamais - ni dans ce siècle,
ni même dans les prochains - une machine pour les exprimer. Il n'y a que
la langue; et c'est à ce moment périleux dans cette bataille que la France
s'enfuit - par crainte du ‘weekend’! Ses alliés et ses amis la supplient de
réflechir à nouveau.

Le Monde 8 febr. 1976
De nieuwe wet die de Franse taal probeert te beschermen tegen de steeds hardnekkiger
wordende aanval van Engelse invloed waarvan zij het voorwerp is, zal zeker voedsel
geven aan een gedachtenwisseling die al op grote schaal begonnen is: voor of tegen
het franglais, het frengels.
Is de verbreiding in het gesproken en geschreven Frans van buitenlandse
uitdrukkingen - vooral van Anglosaksische herkomst - onvermijdelijk, ja zelfs
noodzakelijk voor de gezonde ontwikkeling van de taal, of is zij niet eerder een
kenmerk van de verbastering en het verval? (......)
De tegenstanders van de Wet-Bas hebben ondertussen een belangrijke
woordvoerder gevonden in de persoon van de welbekende columnist van de Londense
Times, Bernard Levin, die onlangs in dit invloedrijke blad een lang artikel in het
Frans heeft gepubliceerd om het franglais te hulp komen, dat door de nieuwe wet
bedreigd wordt (......). Laat het geoorloofd zijn aan iemand die aan beide zijden staat,
die de liefde van Bernard Levin deelt èn voor de taal van Rabelais èn voor die van
Shakespeare, om hem te beantwoorden - adeldom verplicht - in de laatst genoemde.
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I agree with you that it is not only absurd but also impossible to keep a
language entirely free from the influence of other languages, or to prevent
foreign expressions from creeping in, just as it is ineffectual to ‘forbid’
the use of ungrammatical or slang expressions. The definition of a living
language as opposed to a dead one, is that it is ever changing and evolving.
Apart from their incalculable debt to Greek and Latin, both English and
French have benefited greatly from the inevitable cross-fertilization that
has taken place over the centuries. It was, moreover, a twoway traffic:
from France to England after the Norman conquest and from England to
France after the industrial revolution - some words even making a return
journey, like the English word ‘budget’ adopted by French politicians in
the nineteenth century, but coming in fact from the old French ‘bougette’,
a small bag or case.
No one can find fault with the borrowing from one language by another
of words or expressions which do not exist in the original language or
which circumscribe a meaning more neatly. Hence the legitimate use in
English of ‘dénouement’, ‘vis-à-vis’, maître d'hôtel’, ‘à la carte’, ‘carte
blanche’, ‘joie de vivre’, ‘bête noire’, ‘nuance’, ‘naïve’, ‘milieu’, etc., and
in French of ‘fair play’, ‘gentleman’, ‘dandy’, ‘jeans’, ‘home’, ‘brain
drain’, ‘black-out’, ‘sex-appeal’ and many sporting or scientific terms
which originated in England or the United States.
What the ‘loi Bas’ is attempting to do, although fighting a losing battle, I
fear, is to protect the French language from the cultural imperialism at
present practised by the Anglo-Saxon, and especially American, world. It
stipulates, for example, that all foreign goods sold in France should be
presented to the customer, as regards advertising, wrapping, instructions,
guarantee, etc., in French. The same holds true of trade agreements and
work contracts signed by French employees joining foreign firms
established in France.
Furthermore, this law, which you describe as a ‘cultural crime’, not only
seeks to defend the rights of French citizens against the threat of economic
exploitation, but also to protect the French language, whose universal
importance you so rightly stress, from two dangers which you do not once
mention in your article.
The first is the indiscriminate use of anglicisms to replace existing French
words, for the sole reason that they are considered more fashionable. What
cogent reason can be given for saying ‘building’ instead of ‘bâtiment’,
‘show’ instead of ‘spectacle’, ‘poster’ instead of ‘affiche’, ‘self-service’
instead of ‘libreservice’, ‘pull-over’ instead of ‘chandail’, ‘royalty’ instead
of ‘redevance’, ‘week-end’ instead of ‘fin de semaine’, ‘livingroom’ instead
of ‘salle de séjour’, ‘drink’ instead of ‘boisson’, and so on, ad infinitum?
The second, and even less excusable, danger is the misuse of such borrowed
words, which is simply a source of amusement for the Englishman in
France and a handicap for the Frenchman who wants to learn English. In
this category one could quote the following howlers: ‘talkie-walkie’ for
‘walkie-talkie’, ‘shakehand’ for ‘hand-shake’, ‘speaker’ (and even
‘speakerine’) for ‘announcer’, ‘standing’ for ‘standard’, ‘parking’ for ‘car
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park’, ‘pressing’ for ‘laundry’, ‘footing’ for ‘jogging’, ‘smoking’ for
‘dinner jacket’, ‘clergyman’ for ‘clerical dress’ (as in ‘je vais mettre mon
clergyman’), etc.
No, Mr Levin, unless something is done, and done quickly, to stem this
tide of ill-digested Anglo-American jargon - and I don't for one minute
suggest that legislation such as le ‘loi Bas’ is the answer, although it might
conceivably act as a deterrent - there will soon be no French language to
speak of. And the world will indeed be the poorer for it.

Variëteit en variété
Wat we eerder in deze rubriek voorspeld hadden, is gebeurd: tijdens de laatste
gijzelingen is er weer erbarmelijk gemodderd met het woord gijzelaar. Het ligt voor
de hand aan te nemen, dat het suffix -aar aan de verwarring schuld is. Wie handelt
is een handelaar, wie gijzelt is een gijzelaar, denkt men. Sommige mensen in de
massamedia gingen maar van de ‘gegijzelden’ spreken, om althans duidelijk te zijn.
Dat bevordert natuurlijk wel het misverstand, dat de tegenpartij van de gegijzelde
de gijzelaar zou zijn. Er gaan stemmen op om dat maar meteen te legaliseren. Het
vakblad ‘De Journalist’ wil de geweldpleger voortaan de gijzelaar noemen en het
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slachtoffer de gegijzelde. De VARA-Radio sprak van gijzelhouders (de terroristen),
een woord dat uit de diepte van het Germaans is opgegraven; ‘gijzel’ of ‘gisel’ voor
gijzelaar is al vele eeuwen volkomen in onbruik.
Hoe hier en daar onder het ‘gewone publiek’ wordt gedacht, bleek uit een
ingezonden stuk in de Haagsche Courant van 9-1-76. De schrijver daarvan zegt: ‘Er
bestaat nog steeds spraakverwarring tussen de begrippen gijzelaar en gegijzelde
(sic!-MCG). Verscheidene dagbladen hebben hun licht opgestoken bij professoren,
theoretici die niet in het dagelijks leven staan, maar hun geleerdheid opzoeken in
oude folianten en uit-de-tijdse woordenboeken om het gewone publiek voor te lichten.
Ze geven daarmee de indruk niet te weten, dat vele woorden hun oorspronkelijke
betekenis hebben verloren (...) Daarom zou het juister zijn als alle publiciteitsmedia
de afspraak maakten (...) voortaan de bedrijvers van de misdaad als gijzelaars te
betitelen en de gedupeerden als gegijzelden, zoals in het vakblad De Journalist in
zijn laatste nummer ook zeer juist werd bepleit.’
Als we uitsluitend aandacht schonken aan de ontwapenende argeloosheid, waarmee
deze briefschrijver zichzelf tot taaldictator uitroept en bepaalt wat juist is en wat
onjuist, zouden we zijn betoog kunnen laten voor wat het is: kletskoek. Maar hij
raakt onbewust een paar punten aan die onze aandacht verdienen.
In de eerste plaats het beeld, dat hij zich schept van de hedendaagse taalgeleerde:
een - uiteraard zeer verstrooide en wat zonderlinge - figuur, die in zijn zelden geluchte
studeerkamer met bijziende ogen zoekt in stoffige, in kalfsleer gebonden folianten,
die tot overmaat van ramp door de muizen zijn aangevreten. Voor wie wel eens
kennis neemt van publikaties van tegenwoordige taalgeleerden, kan deze romantische
maar idiote karaktertekening alleen maar een bron van hilariteit zijn. En toch, is dat
beeld, dat niet alleen voor de taalgeleerde is opgericht, nooit af te breken?
En verder vragen wij ons bij het lezen van zo'n brief af: is het Nederlandse volk
nu zó dom, dat we dat woord gijzelaar niet goed kunnen leren gebruiken? Er is geen
reden om het dommer of intelligenter dan de meeste andere volken te achten. Maar
de Vlaamse letterkundige Karel Jonckheere zegt (De Tel. 10-1-76): ‘Wat is Nederland
slordig met zijn mooie taal!’ Hij kon wel eens gelijk hebben. Wie lang slordig is
vergeet hoe het hoort. Wie lange tijd slordig is met zijn taal, loopt ook de kans de
betekenis van de woorden geleidelijk te vergeten.
Intussen zitten we ermee: de verwarring blijft bestaan, niet alleen bij het ‘gewone
publiek’, maar ook bij de massamedia zelf, waar sommigen de begrippen niet uit
elkaar kunnen houden. Welke mogelijke oplossingen zijn er? ‘Gijzelhouder’ is er
een, maar dan vraagt de logica dat de gijzelaar ‘gijzel’ gaat heten. Kunnen we de
gijzelaar tegenover de gegijzelde stellen? Als dat iedere moeilijkheid uit de weg
ruimt, zou je zeggen: in vredesnaam; 't is een testimonium paupertatis, maar 't helpt.
Als we dan maar weten dat de martelaren - want die zijn er ook nog - dezelfde weg
zullen opgaan.
Toch nog een taak voor de taalgeleerden, zij het zonder dikke folianten en
uit-de-tijdse woordenboeken?
We lazen in De Tel. (22-11-75): ‘Prinses Beatrix en Prins Claus nemen a.s. maandag
in het geheim de officiële vlaggen van Suriname mee in hun vliegtuig, wanneer zij
zich naar de West begeven om daar de onafhankelijkheidsviering bij te wonen.’ - Ja,
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zo'n geheim kan best bewaard blijven, als het maar in het geheim openbaar wordt
gemaakt.
Onze ministers hebben veel contact met buitenlandse ambtgenoten, ook met Duitse.
Dat kan de enige verklaring zijn voor het woordgebruik van de bewindsman die, een
aantal vragen om nadere toelichting van een Kamerlid aanhorend, de spreker
onderbrak met het beleefde verzoek: ‘Mag ik dit punt even voorwegnemen?’ Met
dit voorbeeld voor ogen vertelde het TV-journaal ons, dat minister Gruyters zich had
breedgemaakt voor het fiscaal aftrekbaar maken van woningonderhoud.
En een omroepblad deelde mee, dat de stad New York te kampen had met een
tekort van vier biljoen dollar. Denkt u daar niet gering over; in Nederlandse valuta
naar dagkoers is dat bijna elfduizend miljard. Nullen schieten tekort om daarvan een
beeld te schetsen. Maar de schuld ligt bij de Amerikanen, die - evenals de Fransen
overigens - op het meest ongelegen ogenblik van een miljard een biljoen maken.
We kennen zij-woorden (in de Woordenlijst aangeduid met ‘v’) en hij-woorden
(aangeduid met ‘m’). Maar er zijn ook vele ‘v.(m)’-woorden: vrouwelijke woorden
die als mannelijke mogen worden behandeld. Middlesex zogezegd.
Tot de nieuwe mode-artikelen in de woordenbranche behoren ‘wie o wie’, ‘waarom
o waarom’ enz. Wij hebben er nu al o nu al genoeg van.
Wat anders is het met nostalgie en nostalgisch. Ditmaal valt de nadruk niet op het
taalkundige aspect.
Mr. M.C. Godschalk

Gebakken wind
Stel dat iemand op zijn gewone tijd thuiskomend zich hoffelijk, correct en duidelijk
aan zijn vrouw gaat voorstellen. Volgens de informatietheorie zou het noemen van
zijn naam aan de echtgenote generlei informatie verschaffen omtrent de identiteit
van haar man. Maar wel zou het zorgvuldig leveren van iets dat nietszeggend was
op zichzelf als bevreemdend gedrag weer nieuws kunnen betekenen: Waarom doet-ie
zo raar? Heeft-ie zijn baard laten afscheren? Of een pruik of een nieuw pak gekocht?
Misschien gaat-ie eindelijk weer eens een grapje maken...
Dit zouden normale reacties kunnen zijn. Toegewijd overbodig woordgebruik
wordt gewaardeerd om zijn bijbedoelingen: de wijding van de galmende preekzinnen,
de gein van de stomme herhalingen in de conférence van Wim Kan, de reeks plastische
scheldwoorden die het besproken object niet omschrijven of onthullen, alleen de
spreker een fysieke voldoening geven.
Van deze en dergelijke verschijnselen kan men zeggen: zulk niets is nog iets. Maar
er bestaat nog een vorm van
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nietszeggend taalgebruik die het kwadraat van nul betekent: het levert zelfs geen
waardeerbare bijeffecten, het verrast niet, het zegt niets, het wauwelt alleen, maar is
zeker niet vrij van ijdelheid.
In de 6de druk van de Winkler Prins Encyclopaedic (dl. V, blz. 271) wordt ons
meegedeeld:
‘Zeer weinig stoffen hebben groter invloed op de beschaving gehad dan het
buskruit’. Ogenschijnlijk een indrukwekkende vaststelling. Vooral uit de toevoeging
van zeer moet speciale deskundigheid spreken. En dan: ‘de’ beschaving; zij overtreft
alles, is noch in de tijd noch in de ruimte beperkt of gespecificeerd: hier hebben we
te maken met een volstrekt, machtig concept. De kracht van de hele uitspraak berust
echter op een standwerkersgeintje: je ontkent iets wat niemand zou willen beweren.
Hier wordt uitgegaan van de volkomen mallotige veronderstelling dat mensen, bijv.
‘geleerden’, wakker liggen van de vraag: Hebben er veel stoffen een nog grotere
invloed op de beschaving gehad dan (doorhalen wat niet verlangd wordt:) breiwol,
buskruit, papier, zonlicht, zout? Op deze vraag wordt hier dan een antwoord gegeven.
Wie het goed had, mag door naar de volgende vraag, bijv.: Is er iets minder waar?
Een even diepzinnige monumentale uitspraak trof ik in het werk Sinfonie der
Strasse waar Herman Schreiber schreibt: ‘Die Strasse ist eine der wunderbarsten
Schöpfungen des Menschen’. Hierop past slechts de deemoedige erkenning: inderdaad,
één van de wonderbaarste. Terug naar het Nederlands.
In het Eindhovens Dagblad (17-6-'72, p. 23) in een ernstig stuk over zwakzinnigen:
‘Haspers tekent daarbij aan, dat je je natuurlijk kunt afvragen of een
maatschappij-model, dat werken-voorde-kost als criterium voor zinvol functioneren
hanteert, het enig mogelijke en ideale is’.
Misschien kletst Haspers altijd zo uit-zijn-nek, maar het gevaar hierop betrapt te
worden, is vakkundig bezworen met de vermelding dat H. dit als kanttekening ergens
bij heeft geleverd. Die status van commentator is niet niks ook al houdt zijn
commentaar niet meer in dan: het-kan-vriezen, het-kan-dooien, en dat je je dat
natuurlijk kunt afvragen.
Interessant is alleen hoe deze zinledige mededeling aan haar vulling is gekomen.
Opvallend is het aantal werkwoorden en even opvallend dat niet één een echte werking
voorstelt. En op dit punt berust ook de overeenkomst met de beide hiervoor vermelde
citaten.
Daar zijn het de lidwoorden: de beschaving, het buskruit, Die Strasse, des
Menschen, die in schijn bepalen maar in feite wijzen naar niets. Onbepaaldheid, ja
onbepaalbaarheid, vaagheid vult de holte van deze constateringen, licht en loos als
schuimplastic, gebakken wind.
J.J.M. Bakker

Overleven
Een alpinist schrijft in de Toeristenkampioen: ‘De kans op overleven bij een val aan
een dergelijk touw is vrijwel nihil.’ Een prachtig voorbeeld van het diepe doordringen
van Engelse constructies in ons taalgebruik. Hier wordt namelijk niet een Engels
woord klakkeloos overgenomen (set, link, dropout) of op de klank af vernederlandst
(barakken i.p.v. kazerne, inzweren i.p.v. beedigen of inhuldigen). Hier wordt een
goed-Nederlands werkwoord gebruikt op een manier die tot voor kort alleen in het
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Engels mogelijk was. Tien, twintig jaar geleden zou dezelfde auteur geschreven
hebben: ‘De kans, een val aan een dergelijk touw te overleven, is vrijwel nihil.’ Hij
had het nu ook kunnen schrijven. Zelfs móeten schrijven, als men de allernieuwste
drukken van de handwoordenboeken van Koenen en Van Dale gelooft. Beide geven
alleen het overgankelijke werkwoord: iemand of iets overleven.
Het onovergankelijke gebruik van het werkwoord is, ondanks de woordenboeken,
heel gewoon; in het Duits vertoont überleben hetzelfde. De zuigkracht is blijkbaar
zo groot, dat het de taalgebruiker wegtrekt van de traditionele (de ‘goed-Nederlandse’)
constructie. En ditmaal niet eens in een vertaling uit het Engels, maar in een
eigenhandig opgesteld artikel.
Misschien is onbewust de keus van de constructie wel bevorderd door het
onderwerp. De schrijver heeft het over een sport die jaarlijks dodelijke slachtoffers
maakt. Hij is met zijn aandacht bij het levensgevaar - kan dit een aanwijzing zijn die
ons aan een (heel aarzelend bedoelde) verklaring helpt voor het veldwinnen van het
onderhavige anglicisme?
Sinds 1945 immers wordt het voortbestaan (Eng. survival) van de mensheid, of
een aanzienlijk deel daarvan, bedreigd door vroeger ongedroomde gevaren. Eerst
was de oorzaak de atoomoorlog, daarna de kernreactor, nu de vervuiling tengevolge
van bestrijdingsmiddelen; men ziet in de verte de uitputting van energiebronnen
opdoemen. Bij een nieuw bewustzijn (of moet men zeggen ‘levensgevoel’?) hoort
een nieuw taalgebruik, een nieuw symptoom- of herkenningswoord (key-word) dringt
zich op: alternatief, elitair, engagement, milieu. Het kan zijn dat sedert de Tweede
Wereldoorlog het bewustzijn van de bedreigdheid van ons voortbestaan vooral uit
Amerikaanse bron tot ons is gekomen (om alleen een literair voorbeeld te noemen:
By the skin of our teeth). Dit zou verklaren dat de navolging van het onovergankelijke
to survive zo onweerstaanbaar veld heeft gewonnen.
Misschien verklaart het ook, dat de alpinist uit de Toeristenkampioen die constructie
koos, terwijl het overgankelijke gebruik voor de hand lag.
C.A.Z.

Mondeling en schriftelik ‘Nederlands’
‘Je wordt welwillend aanhoord’ (Frederick Franck, Open boek 1967, blz 270).
‘Geduldig maar toch een beetje wrevelig werden zijn oudbakken betogen aanhoord.’
(Nico van Hees, Groene Amsterdammer, 16. 7/75). Noch Van Dale noch Koenen
kennen een andere vorm dan aangehoord, ofschoon eerstgenoemde naast ‘hoorde
aan’ opgeeft: ‘aanhoorde’ WNT I (1882), 174 kent ook slechts ‘aangehoord’. Onder
verwijzing naar het Mnl. Wdb. merkt het op, dat dit werkwoord ook in het
middelnederlands veelal scheidbaar gebruikt werd. In de 17de eeuw was het
onscheidbare gebruik
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gewoon bij dichters. Bij Vondel vinden we: aenhoorde, bij Loots later: aanhoort
(gebiedende wijs), Tollens schrijft: aanhoort mijn verhaal en ook Vlaamse dichters
kennen dergelike vormen. Suppl. WNT I geeft geen aanvulling (1956). Zijn de
hierboven geciteerde hedendaagse vormen persoonlike ontsporingen, uitglijdingen,
m.a.w. incidentele toepassingen of is er een algemene tendens waar te nemen? In
een recente preek werd i.p.v. ‘inlassen’ gesproken van ‘ingelasten’: ‘waarom zou de
schrijver dat hebben willen ingelasten?’ En geregeld spreekt en schrijft men over
overlegde stukken, waar gebruikelik Nederlands is: overgelegde documenten. Evenals
overlegde papieren en niet overlegde papieren legitiem Nederlands is. Allemaal
illustraties van de (juiste?) stelling, dat onze werkwoorden zo moeilik zijn.
Maar ook onze spelling schijnt allerminst makkelik. Een in een weekblad
schrijvende scribent houdt hardnekkig vast aan de schrijfwijze begravenis, hoewel
onlangs in de naaste kolom begrafenis te lezen stond. De schrijver van contrijen
dacht niet aan frans contrée.
En dan schijnt ook het taalkundig geslacht (genus) problemen op te leveren. In de
N.C.R.V.-gids 1975, nr. 27 staat een reactie van F.J. v.d. Chijs, 's-Gravenhage op de
in een vorig nummer uit de Tros-radiorubriek overgenomen zin, luidende: Het is een
teef, en hij is ongeveer acht maanden oud. Volgens inzender merkte de red. toen
terecht op: En wij maar denken, dat een teef een vrouwtjeshond is. Ons dunkt dat
zeker in gesproken taal het mann. pers. voornaamwoord veel frekwenter, zo niet
algemeen is i.p.v. het vrouw. ‘zij’, dat ons hier onnatuurlik voorkomt. Uit de pen
komt het misschien nog eerder dan over de lippen als gevolg van het langzamer
produceren, waardoor meer reflexie mogelik is. Eerder bedoelde inzender critiseert
ook een andere redacteur die z.i. blijk geeft van een groot gemis aan taalkennis,
omdat hij (nog) niet schijnt te weten dat het Westlands Meisjes- en Mannenkoor
enkelvoud is en niet meervoud. Want dan had er moeten staan: het Westlands Meisjesen het Westlands Mannenkoor, wat de schrijver ook wel bedoeld zal hebben blijkens
de inhoud van zijn artikeltje, eindigt onze ‘taalkenner’. O.i. zal niemand denken, dat
het Meisjes- en Mannenkoor enkelvoudig bedoeld is. Wij zijn het eens met een
opmerking van Kees Bolle die onlangs in zijn radio-rubriek Van ta-ta tot totale taal
poneerde dat het er maar om gaat dat en of de aangesprokene of geadresseerde het
tot hem gerichte begrijpt.
Tenslotte een opmerking over wat we in de taalkunde: op de letter spreken noemen.
Door de radio horen we geregeld auto op z'n Grieks (= zelf), terwijl wij dit woord
toch wel aan het Franse automobile hebben ontleend. Ook schijnen radio-sprekers
te menen beschaafd (uit) te spreken als ze in zestig en zeventig en zachte z laten
horen en derhalve niet weten, dat juist sestig en seventig de histories juiste uitspraak
is, daar vroeger, oorspronkelik vóór deze vormen -ant heeft gestaan, waarvan we
nog een rest aantreffen in tachtig.
Conclusie: de doorsnee-Nederlander, die toch wel schoolgegaan heeft, wil
tengevolge van onkunde, eigenzinnigheid, luiheid of gebrek aan eerbied en nadenken
onze moedertaal nog wel eens op een voor wie onze taal hoog heeft aanstootgevende
wijze in woord en geschrift mishandelen dan wel in een nauw keurslijf dwingen. Zie
bovenstaande voorbeelden.
Eindelik nog één staaltje van een door betweters veelomstreden geval en wel het
woord werk(e)loos. In eerder aangehaald orgaan nr. 23 rakelt J. Snijders, Aerdenhout
deze oude kwestie weer op. Het is hem opgevallen dat de laatste tijd herhaaldelik in
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de uitzendingen van de N.C.R.V. gesproken (geschreven) wordt werkeloosheid i.p.v.
werkloosheid. Hij decreteert dan, dat als iemand geen werk heeft hij werkloos is.
Werkeloos daarentegen betekent ledig zijn. Men kan werkeloos toezien zonder
werkloos te zijn. Werkloosheid is dus veel erger dan werkeloosheid (lediggang). Als
oud-hoofdinspecteur voor de arbeidsvoorziening meent hij dit wel te mogen zeggen.
Van Dale II9 (1970), 2373 verwijst bij werkloos naar werkeloos. (2372). En als
verklaring lezen we: = 1) het niets doen, niet ingrijpen. 2) het werkeloos-zijn. Want
de auteur stelt werkloosheid en werkeloosheid eveneens aan elkaar gelijk. 3) als
maatsch. verschijnsel toestand en de mate waarin er werklozen zijn. Derhalve:
werk(e)-loosheidsbestrijding, meneer de hoofdinspecteur. En werkloos is bij Van
Dale 1) niets doende, verrichtende. 2) zonder werk (buiten eigen toedoen), geen werk
kunnende vinden: hij is al geruime tijd werkeloos.
Ons lijkt het een zuiver kunstmatig en niet te handhaven onderscheiding, waaraan
noch de sprekende noch de schrijvende doorsnee-taalgebruiker zich zal (kunnen)
onderwerpen. Wat de gereleveerde zgn. fouten betreft, kiezen wij de zijde van J.A.
Meijers, die uitentreure betoogd heeft, dat de fouten van vandaag morgen de juiste
vormen kunnen zijn. Het bovenstaande illustreert o.i. dat er a) lieden zijn die dit
verschijnsel door onkunde dan wel op grond van een conservatieve, verouderde en
derhalve onwetenschappelike taalbeschouwing trachten af te remmen en b) dat de
‘spraakmakende gemeente’ als gevolg van een zwak ontwikkeld taalgevoel of ook
door gebrek aan taalkennis gesproken en geschreven vormen hanteert, waarvan we
niet mogen hopen, dat ze ooit algemeen aanvaard worden en als Algemeen Beschaafd
Nederlands zullen worden beschouwd.
De school slaagt er blijkbaar niet in ons volk zijn moedertaal goed te leren spreken
en schrijven.
G.J. Uitman

Een aanrader
kan ook zijn wat aangeraden wordt, zoals in: de tentoonstelling, een aanrader voor
iedereen die enz. □ Het Nederlandse leger, blijkbaar clichématig verguisd, kreeg
(19-2-76) een opsteker van een Amerikaanse generaal, d.i. een woord van lof. □ ‘Dit
is voor mij geen lolletje,’ zei de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, nog in Rome
zijnde op 21-12-75. Duidelijk. □ Mogelijk is (althans tot nu toe en wat niet is kan
nog komen) -ask, -esk, -isk, -osk, -usk en -uusk. Het meest op -esk en telkens weer
nieuwe als simiësk en regentesk. □ Over zootje. Daarmee begon het jaar, voluit:
zootje ongeregeld, wat een hooggezetene officieel zei te zullen overblijven als de
NOS weg zou zijn. Een hoop kwetsing en praat daardoor. Een korte tijd daarvóór
(23-10-75) had
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de Raad voor de Journalistiek een bezwaar afgewezen dat gemaakt was tegen het
gebruik van zooitje (‘... een zooitje van die ouwe SDAP'ers...’). De betrokken schrijver
had - en de Raad gaf hem gelijk - in het woord niets denigrerends gevoeld. Maar als
je dat opeen-na-laatste woord van de vorige zin gebruikt, aldus onze ervaring met
klagers, denigreer je pas echt want, zeggen de klagers, dat woord betekent zwart
maken. □ Moeilijk. Zo worden de dutchmen in het engels al eeuwen zeer zwart
gemaakt. In het beroemde dagboek van Samuel Pepys (1660-69) staat zelfs: ‘By
God! I think the Devil shits Dutchmen.’ □ Kan fietsster, vroeg OT dec. '75. Natuurlijk.
Zoals de schaatsster, kaatsster, de kletsster, de poetsster, de splitsster, de zwetsster,
de prutsster, de beitsster en talloze andere. Van Dale kent zelfs een bratsster, dat is
een straatloopster maar met toevoeging Zuidn. wat brats = straatloopster betreft, dus
niet zo duidelijk; maar wat is precies een straatloopster? Een straatloper (Zuidn.,
V.D. blz. 1956) verkeert veel op straat. □ Het jaar begon ook (voor sportkijkers) met
het woord kopstoot waarvan kritiese denkers zagen dat het nu een stoot met de kop
is geworden tegen een kop. □ Een niet geheel onhandig neologisme, door
woordenboeken nog niet of nauwelijks opgeraapt, is bespreekbaar als in: ‘Het remmen
van de stijging van de sociale uitkeringen was tot Den Uyls interview vooral bij links
slecht bespreekbaar’ en ‘Den Uyl heeft de zaak van de sociale uitkeringen
bespreekbaar gemaakt’ (Parool, 21-1-76). □ Naast grensverleggend (onderzoek e.d.)
nu ook grensverkennend: grensverkennende programma's van de NOS, waarin
grensverkennende verschijnselen als bodyart (21-1-76). □ Nieuw is ook strijdcultuur,
in samenhang met volkstheater.
Minister Van Agt vindt cipier geen goed woord meer. De benaming ‘een ambtenaar
die op gevangenen past’ is, zegt het Vad. 11-2-76, beter. Cipier bijzetten naast de
loodgieter en de notarisklerk. □ Over woorden heeft ieder een zegje. Zo in de NRC
7-2-76 wordt opvang een ‘banaal woord’ genoemd en in dezelfde krant 28-2-76
arbeideristisch een ‘afschuwelijk neologisme’. Een prijs voor 2-2-76: ‘In Griekenland
was de fakkel traditiegetrouw op de berg Olympus ontstoken terwijl Vestaalse
maagden eromheen dansten.’ 't Kan wel natuurlijk, ook ironiehalve. □ Kan dit: (dat
en dat boek) ‘is een zeer groots boek, met een even vlijmscherpe ernst als humor’?
□ Kleuraanduidingen in mode-advertenties: de nieuwste voorjaarskleuren peach, iris,
skinkleurig (o.a. een molded beha). □ Weinig bêter dingen dan op welke wijze ook
oneerbiedig of onzorgvuldig te zijn met iemands naam, maar nu aflevering nr. 454
uit is van het onvolprezen WNT, gaande van u over ui, uier, uil enz. naar uit, is de
verzoeking om uit uil te citeren te groot: het verzamelde materiaal over 29 kolommen
kleine letters, samen zeker een vijftienduizend woorden, helder in rubrieken
betekenissen rangschikkende. Uit de spreekwoorden, uitdrukkingen e.d. de volgende
die (wie?) nieuw leven verdient te worden ingeblazen: beter bij den uil gezeten, dan
met den valk gevlogen. Het woordenboek verklaart: ‘het is beter genoegen te nemen
met iets gewoons en daardoor rustig te kunnen leven, dan zich moeilijkheden op den
hals te halen door te hoog te willen vliegen, te veel te willen hebben.’
De vaderlandse gewoonte om het onrijmlijke te rijmen is niet slechts te vinden in
kleinsteedse klantenwerving als ‘waarom zou u verder lopen, als u bij Jansen de
beste krentebollen kunt kopen’, en in de grafische grap: ‘nu een client straks een
vriend’ (vroeger: wees slim gebruik glim), maar ook in de wulpse rielekserij die ons
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aanbevolen wordt gelijk in (V.N. 28-2-76); ‘de omgeving is puur natuur, een massage
net een kuur, bent u in Twente een enkel uur, kom eens langs 'tis niet duur.’ Of deze
(Haagsche Courant 18-2-76) ‘Een gratis drankje en een intieme sfeer? Dat kunt u
vinden in Zoetermeer.’ □ Je kunt zeggen: ‘er rijden in Nederland veel bromfietsen’,
en ook ‘de bromfiets speelt een belangrijke rol in het Nederlandse
verplaatsingspatroon.’ □ Wie de c, uitgesproken als s, ook als s wilt schrijven (voor
alles is altijd wel wat te zeggen), zit toch raar te kijken met consciëntieus en fascisme.
Het laatste gaat nog (fassisme) maar in het eerste kan hij eigenlijk helemaal weg en
dat is kras. □ Dat woorden maar woorden zijn, weet president Ford ook wel. Hij wil
echter, blijkens zijn verklaring van 1 maart 1976, het woord détente niet meer
gebruiken en voortaan zeggen dat hij probeert ‘to relax tensions so that we can
continue a policy of peace through strength.’ Wat misschien allemaal nog niet in
détente zat, maar nu wel.
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[Nummer 4/5]
Meer bloot dan naakt?
In het succesvolle boek van John Berger, Ways of Seeing (London 1974, blz. 54),
dat de tekst van een ook in ons land vertoonde televisieserie over de schilderkunst
geeft, staat het volgende te lezen:
‘To be naked is to be oneself. To be nude is to be seen naked by others
and yet not be recognized for oneself. (...) Nakedness reveals itself. Nudity
is placed on display.’
De Nederlandse vertaling, Anders Zien (Nijmegen 1974, blz. 54) geeft als vertaling:
‘Bloot zijn is jezelf zijn. Naakt zijn is door anderen als bloot gezien worden
maar tegelijk niet als jezelf herkend worden. (...) Wie bloot is geeft zichzelf
bloot, wie naakt is stelt zichzelf ten toon.’
Het betekenisverschil is duidelijk, vooral ook door de schilderijen die als voorbeeld
getoond worden. Wie ‘nude’ is is ‘on display’: stelt zichzelf ten toon, voor anderen,
voor iemand (een onbekende) die het tentoongestelde consumeert. Bij een ‘nude’:
‘Women are there to feed an appetite, not to have any of their own’: ze zijn er als
voedsel voor de hongerigen; zelf hoeven ze geen honger te hebben.
Berger werkt de theorie (die overigens hier niet ter discussie staat) uit met de
woorden nude, nudity aan de ene, en naked, nakedness aan de andere kant; de
scheidingslijn is nu makkelijk te trekken en de lezer weet waar hij aan toe is.
De Nederlandse vertaling werkt met naakt (nude) en bloot (naked). Het is
interessant in oude en nieuwe woordenboeken en synoniemenboeken na te gaan,
zowel Engelse als Nederlandse, of het ‘klopt’. Maar nog interessanter is het aan
mensen te vragen of ze, en zo ja welk, verschil tussen beide woorden voelen.1) Op
zo'n vraag is de aangesprokene uiteraard niet voorbereid: tijdens het gesprek komen
de voorbeelden er vanzelf uit. Het een kan wel, het ander kan niet. Soms allebei,
althans in een bepaalde omstandigheid. Rijtjes met uitdrukkingen worden opgesteld:
bloot slaat dood
op je blote knieën danken
met het blote oog iets zien.
Zou bloot voornamelijk passen bij datgene wat normaal altijd naakt is? Maar dan is
er de uitdrukking: met de billen bloot komen. Van Dale geeft de onverwachte
aanwijzing dat bloot ‘enigszins eufemistisch’ ook naakt kan zijn, een voorbeeld:
‘plaatjes van blote juffrouwen’; even verder: ‘een film met veel bloot, met veel
vrouwelijk naakt’!
1) Twee voorbeelden uit de Statenvertaling (1637): Gen. 2.25: Ende sy waren beide naect Adam
ende sijn wijf: ende sy schaemden haer niet. Sam. I, 19.24: Ende hy toogh selfs oock sijne
kleederen uyt ende hy propheteerde selfs oock voor het aengesichte Samuels ende hy viel
bloot neder dien selven gantschen dage ende de gantschen nacht.
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De verbinding ‘vrouwelijk naakt’ leidt een nieuwe rij in. Meestal iets langer dan
de rij met bloot, tenminste wat mijn ervaring betreft; een woordenboek mag bij deze
toets uiteraard niet gebruikt worden.
vrouwelijk (mannelijk) naakt
een naakte vlakte
naakt model
de naakte waarheid
een naakte muur
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De voorloper van Van Dale (Calisch 1864) had bij naakt als uitbreiding niet meer
dan naaktheid, naaktloper en naaktzadig. De eerste Van Dale (1874) voegde er
naaktelijk (‘onbewimpeld, ronduit’) aan toe. Nu, 1976, is het laatstgenoemde al lang
verdwenen en zijn er zeventien samenstellingen bij gekomen waarvan naaktstrand
de jongste zal zijn. Bij naaktcultuur staat ‘germanisme’ (voor ‘nudisme’), de betekenis
van naaktloperij is die van ‘nudisme’. In de nieuwste druk van Koenen (1974) geeft
de kwalificatie ‘germ.’ bij naaktkultuur niet, maar vermeldt er wel naturisme bij (in
V.D. aanwezig onder naturisme). Koenen heeft een achttal meer dan de bekende
-heid, -loper en -zadig, maar geeft als extraatje vergeleken bij V.D. de naaktshow.
Als tweede deel van een samenstelling komt naakt voor in V.D. in de woorden:
bloednaakt
halfnaakt
poedelnaakt
piemelnaakt
priemelnaakt
moedernaakt
paddemoedernaakt
puidenmoedernaakt
piernaakt
spiernaakt
De woorden spreken voor zichzelf. Paddemoeder- en puidenmoedernaakt zijn
‘Zuidn.’; bloednaakt is ‘niet alg.’, piernaakt is ‘gemeenz.’ en priemelnaakt is ‘gew.’
De vertaling van ‘nude’ was ‘naakt’: ‘Wie naakt is stelt zichzelf ten toon’. Hoe staat
het met alle naakten van hierboven?
Bloot is van den beginne af aan minder in trek geweest als deel van een
samengesteld woord, het komt voor in werkwoorden als blootgeven, blootleggen,
blootstaan, blootstellen en in woorden als blootshoofds en blootsvoets. Een rijtje als
piemelnaakt is met bloot niet te maken; paddebloot en maaiebloot wordt gezegd van
een kale jonge vogel, stoppelbloot en schoofbloot van een akker en hazebloot is een
zelfst. naamwoord dat ‘hazevel zonder haar’ betekent. Koenen geeft nog bloterd;
Van Dale heeft plaats voor de bloterik (van wijlen Mr. Elias?). Er is geen werkwoord
naakten noch een samenstelling of afleiding met zo'n werkwoord, maar wel een
(agrarisch) werkwoord bloten (land bloten, duinen bloten) en natuurlijk het onmisbare
ontbloten dat moet geschieden voordat een geklede zich in naakte toestand bevindt.
Opgewonden geworden gaat de gluurder nu in steeds meer woordenboeken
bladeren, zoals in etymologische, waarin hij kan vinden dat nude en het Franse nu
en naakt in feite van dezelfde woordstam komen als die in gymn(ast), gymn(asium)
e.d. verscholen zit. De conclusie van de etymologen dat (ik ben) blut familie is van
(ik ben) bloot, ligt zo voor de hand dat men zich voor dom moet achten daar zelf
nooit aan gedacht te hebben.
En de synoniemenwoordenboeken? Ze helpen nauwelijks bij het probleem van
Berger.
J. Cauberghe, Nederlandse Taalschat, Brussel - Amsterdam 1957, blz. 758:
‘Bloot is onbedekt, ongekleed; het wordt in ruimer toepassing gebruikt dan naakt.
Naakt is zonder klederen, ontbloot van alle bedekking en daardoor zichtbaar.’
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Boeken voor puzzelaars als dat van P. Hendriks, Nederlandse Synoniemen, Leiden
1958, blz. 108.
Bloot betekent in 't algemeen: wat niet bedekt is.
Naakt, hetgeen niet bedekt is dan met de huid. Het hoofd van een Europeaan is
vaak bloot, want zij lichten de hoed op. Het hoofd van de Oosterling is het zelden,
want zij houden het voor onwelvoeglijk de tulband af te nemen. Daarentegen is hun
hoofd naakt, want zij scheren zich de schedel.
De blote grond is de grond waarop men niets gespreid heeft. De naakte rots is de
rots, welke met gras noch mos begroeid is. De blote waarheid is niets meer dan de
waarheid. Zegt men de naakte waarheid, dan wil dat zeggen: onomkleed,
onverbloemd.
Voor we verder gaan, eerst naar L. Brouwers, Het Juiste Woord,
Betekenis-Woordenboek der Nederlandse Taal, Brussel 1965 (vierde, herziene druk).
Een merkwaardig boek met tienduizenden woorden, gerangschikt volgens ‘begrippen’
en ‘conceptgroepen’. Je staat met stomheid geslagen als je ziet hoeveel woorden er
onder één begrip te zamen gebracht kunnen worden en de lezer moet toch echt wel
diep onder de indruk zijn van de ontzagwekkende arbeid die de schrijver aan het
boek besteed heeft. Wie echter verschillen in betekenissen, raadgevingen bij het
gebruik van synoniemen zoekt, komt door dit boek vaak eerder in de war dan op het
rechte spoor. Bijvoorbeeld onder ‘eten’ staat een machtig stuk lectuur: tussen honger
hebben naar voor den (groten) mast zitten worden een achthonderd werkwoorden en
uitdrukkingen opgenoemd, maar de gebruiksmogelijkheden zullen elders gezocht
moeten worden. Reclametekstschrijvers kunnen menig artikel ter inspiratie gebruiken:
bij ‘eten’, bijv. kiskassen, lekkertanden, lekkerbekken, sipperlippen, smuigen,
smikkelen, smeukelen, snuisteren, meuzelen...
Onze woorden moeten we zoeken bij de rubrieken ontdekken en uitkleden. De eerste
geeft als bijvoeglijke naamwoorden:
ongedekt, onbedekt, onbekleed, ontbloot, open, blank, blik, blak (zn.), bloot, baar,
baarlijk, kaal, ontkleed
en als zelfstandige naamwoorden:
ontdekking, ontbloting, denudatie, onthulling.
De tweede geeft achtereenvolgens als bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige
naamwoorden en bijwoorden
ontkleed, ongeschoeid, ongedekt, ongekleed, bloot, gedecolleteerd, halfnaakt, naakt,
moedernaakt, bloednaakt, spiernaakt, piernaakt, paddebloot, paddemoedernaakt (zn.),
puidemoedernaakt (zn.), poedelnaakt, zo naakt als een pier (puid).
naaktheid, nuditeit, naaktcultuur, nudisme.
barrevoeter, naaktloper, adamiet, nudist.
blootsvoets, barrevoets, op blote bajonetten, blootbeens, blootshoofds, en profond
négligé, reinuit (zn.), in para-

Onze Taal. Jaargang 45

43
dijskostuum, in adamskostuum, in glasblazerskostuum, in zijn bloot vel, in zijn bloot
lijf, in naturalibus, in puris naturalibus.
Tenslotte naar de bron waaruit alles stroomt: het grote Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Dit wijdt (1903, deel II, 2, kolom 2918) een vier kolommen aan
bloot: de essentie voor ons is ‘onbedekt, ongekleed. Van menschen; thans gewoonlijk
naakt. Van een bepaald deel van het lichaam.’ Naakt krijgt tien jaar later (deel IX,
kolom 1351) een zeven kolommen. De essentie daarvan is ‘Van menschen. Geen
kleeren aanhebbende. (...) Van lichaamsdeelen: thans vooral van die welke men altijd
pleegt te bedekken; bloot daarentegen wordt in ruimer toepassing gebruikt. (...) In
de beeldende kunst; ook zelfst. gebruikt: het naakt (fr. le nu), alle afbeeldingen van
onbedekte lichaamsdelen.’
Zoals boven gezegd, levert praten en vragen stellen en meningen uitlokken over
het hedendaagse verschil in gebruik van beide woorden menig nieuw uitgangspunt
op. Wie wil weten of we ze eigenlijk wel genoeg gebruiken om ons er zó mee bezig
te houden, kan daarop een antwoord krijgen: volgens het Nederlandse
frequentiewoordenboek (zie O.T. nov. 1975) gebruiken we het bijvoeglijk naamwoord
naakt minder dan bloot, nl. 19 resp. 24 keer op de 600.000 geschreven woorden en
1 resp. 3 keer op de 120.000 gesproken woorden. In de geschreven groep wint het
naakt het ruim van het bloot, namelijk 6 keer tegenover 3 keer. Noch het woord bloot
noch het woord naakt komt voor bij de 1346 meest gebruikte woorden in de
geschreven en de 1040 meest gebruikte in de gesproken taal. Hetgeen te denken
geeft.
J. Veering

Liefde en niersteen
Niet onthouden mag u worden de ontroerende tekst in een brochure ‘uigegeven door
de departementaal bestuur van de Toerisme en de V.V.V. van la Côte d'Amour en
la Côte de Jade.’ Zie ook O.T. oktober 1975.
Toen de Loire mondt uit in l'Oceaan, nadat ze edelmoedig zijn goudzand genomen,
in het hart van Frankrijk, in de loop der tijden heeft laten delen, scheidt ze schijnbaar
twee kusten waar liggen nog de Bretagne en al de naburige Pays Vendéen.
De veiligheid van de stranden allen van fijn zand als de prachtige waterplans langs
de kusten maken ervan de ideaal plaats voor de vakantie voor de ouders even als
kinderen.
Mensen die naar de levenwekkend lucht van de Atlantische Oceaan op zoek gaan,
houden van deze twee kusten met een dennenbos omgeving, die een zacht en
verstekend klimaat bieden de Côte d'Amour en de Côte de Jade bestaan uit badplaatsen
waarvan de mooiste La Baule is. Bij deze twee kusten, liggen de Pays Guérandais,
Nantais et de Retz, die rijk aan historische, kunstzinnige en letterkundige herrineringen
zijn. Zich herinnerend de verre westrijden, bezoekt de toerist de eilanden langs onze
kusten, aan de verstrek van Pornic of Le Croisic.
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Zoutmoerassen of grote meren als ‘Le Lac de Grand-Lieu’, vissers of plezierhavens,
groene ruimte beschermen als, ten noorden die van la Brière vormen een tegenstelling
met Saint-Nazaire waar de schepen naar de landen vertreken om petroleum te halen.

Variëteit en variété
Dus is uit en van is in en zonder meer is zonder meer meer in. Het eerste deel van
dit cryptogram is van Evert Werkman, redacteur van het Amsterdams Logboek in
Het Parool; het tweede deel konden we er mooi aan vastplakken. Werkman: Let maar
's op. ‘Ik zei nog tegen hem van waarom heb je dat dan niet gedaan? Toen antwoordde
hij van dat hij dat ook niet wist.’ ‘Ik heb de minister gevraagd van hoe het nou zit
met die kerncentrale’ (Kamerlid op de tv.). Een nieuwe taalziekte? Ik vrees van wel.
Wij ook. Gebrekkige spreektaal (spreektaal tot dusverre); het beroerde is alleen,
dat er voor die dingen bijna altijd een schijnbaar houtsnijdend argument te vinden
is. Goed Nederlands is: ik vrees van wel, ik dacht van niet, hij zei van ja, hij schudde
van nee. Dus alleen bij wel, niet, ja en nee? Van Dale gaat wat verder: wat is dat
voor een stof? ik dacht van een zuur. Hij noemt dat wel losse spreektaal. Maar de
uitbreiding van dat taalgebruik tot hele zinnen, verraadt dat geen ziektesymptomen?
De patiënt ziet er nogal belabberd uit.
‘Zonder meer’ is ook bijzonder in de mode. Wat het precies in de samenhang
betekent is meestal niet uit te maken. Soms is het ‘stellig’, ‘ongetwijfeld’: ‘de CIA
is zonder meer een van de minst populaire instellingen in de Verenigde Staten’. Dat
duldt geen tegenspraak. Maar vaak kan het een beperkende zowel als een uitbreidende
betekenis hebben. Vraag aan de trainer: ‘Bent u tevreden over rechterspits Jansen?’
Antwoord: ‘Jansen is een waardevolle speler, zonder meer.’ Is Jansen nu waardevol,
maar niet geweldig waardevol, of is hij, zonder enige beperking, dus in ieder opzicht,
waardevol en zegt u maar onmisbaar? We zullen het niet weten. En in veel gevallen
weet de spreker zelf het ook niet; ‘zonder meer’ is zijn stopwoord geworden,
waarschijnlijk tijdelijk. Stopwoord in het enkelvoud, want 't wordt nog ‘zondermeer’
geschreven ook.
Wilt u even in uw jargonboekje noteren: ik wil me niet onzuiver opstellen; ik kan
me in die opvatting wel vinden; die instantie is niet aanspreekbaar. Voelt u meer
voor gegarneerde volzinnen, dan hebben we dit voor u: ‘De samenlevingsopbouw
is de laatste vijftien tot twintig jaar uitgegroeid tot een algemene voorziening. Zonder
argumenten wordt ze teruggebracht tot een schrale voorziening gericht op
achterstandssituaties. Juist waar het gaat om de samenlevingsopbouw in te kaderen
in de maatschappelijk-politieke prioriteiten had men een fundamentele benadering
niet mogen ontwijken.’ (Commentaar van de Nationale Raad voor Maatschappelijk
Welzijn op de nota van CRM). Zo, daar kunnen we dan eens over nadenken.
En de krant van 2-4-'76 liet de buurvrouw van een weggestuurde Russische spion
zeggen: ‘Hij was een vriendelijke maar tegelijk ook stugge en afstandelijke man.’ 't
Woord speelt al geruime tijd een rol bij de ernstige praters, maar dat mens heeft
natuurlijk gewoon gezegd:
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‘Hij was wel vriendelijk, maar hij bleef toch op een afstand.’
De topper van gisteren heeft niet gebracht wat men ervan verwachtte. Rood-Zwart,
dat de hete adem van Blauw-Grijs in de nek voelt, behaalde na haar voorgaande
zeges, drie op rij, een nipte overwinning op het weinig gemotiveerde Geel-Wit. Maar
het heeft daar lang op moeten wachten. Met nog tien minuten te gaan tilde Charley
Pietersen, de absolute uitblinker, de gastheren naar 1-0, na door de vijandelijke
verdediging te hebben gesoleerd. En dat was ook het enige hoogtepunt dat de wedstrijd
kende.’
Dit is een synthetisch en geconcentreerd voetbalverslag. Het is samengesteld uit
enige van de elementen, die de woordenschat van de tegenwoordige sportjournalistiek
vormen.
De b die nooit volgt is een ander verhaal. Herkent u deze betoogtrant: ‘Onze
bezwaren zijn: a. dat er niet voldoende overleg (met alternatieve klemtoon) is geweest.
Bovendien... enz’? De b komt niet meer. Dat ging vroeger toch beter, met ten eerste
en ten tweede. ‘Het dorp werd binnengetrokken’, vertelde het radionieuws ons in
zijn berichtgeving over de oorlog in Angola. Een interessant geval voor grammatici:
kan dat zo maar? Het lijkt op wat de Engelsen met een meewerkend voorwerp kunnen
doen; in de lijdende vorm mogen ze dat tot onderwerp maken: ik ben een boek
gegeven, hij is verteld dat...; en dat noemen ze dan de ‘indirect passive’. Dat kan in
het Nederlands niet (of nóg niet?). In die radiozin zou ‘het dorp’ in de bedrijvende
vorm geen meewerkend (of lijdend) voorwerp zijn, maar deel van een bijwoordelijke
bepaling. En mag die in de lijdende vorm onderwerp worden? Dr. M.C. van den
Toorn, in zijn Nederlandse Grammatica, beperkt zich tot de opmerking, dat zo'n zin
voor sommigen niet normaal is. Sommigen zijn minder talrijk dan de meesten. Het
woord is aan de deskundigen.
Een briefschrijver beklaagt zich in De Tijd (2-4-'76) over het kwistige gebruik
van Engels in radio en televisie. Op een buitenlandse camping (hij had ook
kampeerterrein kunnen schrijven) kreeg hij hulp van een Engelsman, toen hij moeite
had met het afstemmen op Hilversum. Toen er Engels uit de luidspreker kwam, riep
de Engelsman: ‘That's Hilversum: they speak English!’ Een aardige anecdote.
En dan nog iets over de wonderlijke avonturen van sommige adjectieven die zijn
samengesteld uit een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord, zoals
ijskoud = zo koud als ijs, asgrauw = zo grauw als as. Maar nu keihard = zo hard als
een kei, en pijlsnel = zo snel als een pijl. Hard betekent behalve moeilijk samen te
drukken ook snel; het zou dus niet onlogisch zijn als ook het woord pijlhard bestond.
Maar dat is er niet; daarentegen hoor en lees je wel ‘keihard’ in de zin van zeer snel,
hoewel kei geen enkele associatie met snel oproept: hij reed keihard door de bocht
en slipte. Gek hoor, maar je hoort ook al ‘bloedernstig’ en ‘beregoed’. Waarschijnlijk
past het in de stoere taal.
Mr. M.C. Godschalk

Huisarts waarheen? (I)
Deze vraag op de omslag van M.C. nr. 5/1975 zou op de eerste plaats mogen gelden
voor alle benamingen welke gebezigd worden voor de toekomstige organisatie der
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geneeskundige verzorging van ons land. Wààrom al die ingewikkelde termen, die
bovendien vaak een verminking zijn van onze Nederlandse taal, en voor een groot
deel ook helemaal geen Nederlands zijn?
Volgens mijn Franse dictionaire betekent het woord ‘échelon’: sport of trap, en
het veelgebruikte woord ‘discipline’: tucht of orde. Vooral dat woord discipline is
in de nieuwe organisatie heel geliefd en wordt bovendien op allerlei manieren te pas
en te onpas verbogen. ‘Multidisciplinair’ is daarvan één voorbeeld. Maar
‘monodisciplinaire samenwerkingsvormen’ en ‘een monodisciplinair
samenwerkingsverband’ worden toch wel àl te gortig, om een goede oud-Nederlandse
uitdrukking te spuien. ‘Verband’ mag dan voor ons artsen een dagelijks gebruiksartikel
zijn, hier wordt kennelijk de betekenis ‘samenhang’ bedoeld, het verband tussen dit
en dat. Maar dan mag het toch niet ‘verbonden’ worden met het woord
samenwerking!?! Hier wordt onze Nederlandse taal verkracht, terwijl er ook nog een
vernederlandst Latijns-Frans woord ‘monodisciplinair’ of ‘multidisciplinair’ aan
wordt toegevoegd.
Heel fraai zijn ook de andere uitdrukkingen die ons toekomstig medisch handelen
aangeven. Zo staat er: ‘Het eerste echelon: het extramurale gebied waar de eerste
confrontatie plaatsvindt’. En het tweede echelon is dan weer een ‘voornamelijk
intramuraal gebied’. Waarom het woord confrontatie, dat onprettig aandoet omdat
het meestal op criminologisch gebied wordt gebezigd?
Verder schijnt het nodig ook de Engelse taal in onze praktijkvoering te gaan
gebruiken. De samenwerking tussen een huisarts, een wijkzuster en een
maatschappelijk werkster (goede Nederlandse namen) heet voortaan een ‘home-team’,
dat volgens deze lijst van definities ‘een multidisciplinair georganiseerd overleg,
zonder centraal adres, zal moeten plegen’. Het staat àllemaal op blz. 155! Het viel
mij op dat het woord ‘samenwerkingsverband’ ook dikwijls door radiosprekers van
een bepaalde politieke richting wordt gebruikt, maar dat kan toeval zijn. Er is geen
reden om dergelijke onjuiste samenvoegingen klakkeloos naar onze artsenwereld
over te hevelen.
Men zou deze, voor vele langer praktizerende collegae tòch al moeilijk te verwerken
ingrijpende wijzigingen, ook in gewoon Nederlands kunnen aangeven. ‘De medische
praktijk zal trapsgewijs worden georganiseerd. De laagste trap (of zo men wil: de
eerste lijn) bestaat uit de huisarts (hòe deze voortaan ook moge heten) en enkele
andere hulp- en dienstverleners’. Laat het woord ‘echelon’ gerust zijn eigen Franse
nationaliteit behouden. ‘Welzijnscentrum’ zonder meer, in plaats van ‘een
geinstitutionaliseerd verband, in multidisciplinaire samenwerking’. Home-team mag
gerust terug naar Engeland, met het predikaat: ‘adres onbekend’. Er moet toch wel
een andere benaming voor de groep te bedenken zijn, in onze eigen taal!
(uit: Medisch Contact 1976, blz. 233)
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Huisarts waarheen? (II)
Met grote instemming las ik de ontboezeming van (...... ..................) over het gebruik
- of liever misbruik - van onze taal in vele artikelen door veelal officiële of
half-officiële publicisten. Wanneer ik bijvoorbeeld in ditzelfde nummer van M.C.
de eerste bladzijde van het artikel van (.........................) lees, wordt mij alle lust
benomen de volgende bladzijden nog te lezen.
Ik noem hier allerlei, niet gezochte maar reeds vele jaren bestaande uitdrukkingen
op, die zonder moeite door Nederlandse uitdrukkingen vervangen kunnen worden:
basale patiëntengegevens, sex-age tabel, at risk-populatie, screening, print-out van
gegevens, sophisticated mogelijkheden, follow-up van (weer) at-risk-groepen,
disciplines (zie stukjes van......), terminale indrukken, futuristisch (niet in de betekenis
van een bepaalde stroming in de moderne kunst vóór en na de eerste wereldoorlog),
klinische setting, longitudinale morbiditeit, service van de ziekenfondsen, privacy
(hiervoor is het moeilijker een goed Nederlands woord te vinden dat alles omvat wat
er mede wordt bedoeld). Tot zover bladzijde 1. Verderop wemelt het niet meer zó
van deze wan- en wartaal, maar ik wil nog even noemen computer assisted recording.
Het is inderdaad droevig zoals tegenwoordig onze zo mooie en zo beeldende taal
wordt verkracht. Als men de krant leest en radio en televisie beluistert, raakt men
ontsteld hoe snel iedereen maar nakletst en allerlei woorden en uitdrukkingen - veelal
stammend uit de ‘Gamma’-faculteiten - gaat gebruiken en dan nog vaak verkeerd,
zoals het woord motivatie, door psychologen gebruikt in de zin van alle bewuste en
onbewuste strevingen waardoor een mens tot een bepaalde handeling komt, maar nu
door eenieder die maar wil tonen hóe bij hij wel is wordt gebruikt waar alleen
beweegredenen wordt bedoeld. Hetzelfde gebeurt met het woord filosofie, wat mijn
inziens alléén gebruikt mag worden voor wijsbegeerte en nu voor allerlei andere
bedoelingen zoals: mening, opzet en dergelijke. Ik las onder andere: de filosofie van
de medische faculteit te Maastricht (reeds enige jaren geleden in M.C.); later weer
ergens anders: de filosofie van de P.T.T., van politieke partijen - te veel om op te
noemen zonder zich te ergeren. Ook het woord evaluatie wordt door iedereen opeens
gebruikt. Ook valt mij op hoe Nederlandse uitdrukkingen plotseling verandering
ondergaan, wat iedereen onmiddellijk gaat overnemen; ter plekke in plaats van ter
plaatse, hard maken voor bewijzen. Ik heb er een hele lijst van aangelegd.
Iedere taal is onderhevig aan verandering, maar het is niet nodig goed Nederlands
te vervangen door Engelse kreten.
(uit: Medisch Contact 1976, blz. 318)

Huisarts waarheen? (III)
Met veel belangstelling heb ik de ingezonden brief van (..................) in Medisch
Contact nr. 8/1976 gelezen. Ik heb daaruit begrepen dat volgens de inhoud van M.C.
nr. 5/1976 het de bedoeling is in de toekomst de medische hulp in trappen te doen
plaatsvinden. Ook ik stond versteld van de fraaie uitdrukkingen die in het gewraakte
stuk werden gebruikt.

Onze Taal. Jaargang 45

Tevens suggereert schrijver dat in het laagste echelon het begrip huisarts misschien
ook wel een andere naam zal krijgen. De betiteling van de arts die de algemene
praktijk uitoefent is trouwens al eens veranderd. Vroeger was dit ‘dokter’ (= doctor
= geleerde), later is dit geworden ‘huisdokter’, toen ‘huisarts’. Door vergaande
overheidsbemoeiing, polarisatie en collectivisme is deze arts nu terecht gekomen in
het laagste ‘echelon’ en zal hij in de toekomst misschien ‘medisch thuisbezoeker’
gaan heten.
(uit: Medisch Contact 1976, blz. 320)

Meewerkend voorwerp slecht herkend
In Onze Taal van oktober 1975 nam L.B. Buisman de Savornin Lohman de volgende
zin onder de loep: ‘Wacht de werkende jeugd betere tijden?’ De eigenlijke oorzaak
van het hier gesignaleerde soort fouten is m.i. het onvermogen om een meewerkend
voorwerp te onderkennen wanneer het niet voorzien is van een voorzetsel. Dit
verschijnsel doet zich steeds veelvuldiger voor. Plaatsing vooraan in de zin suggereert
dat er sprake is van een onderwerp, en dan pas je het werkwoord daarbij aan. Hier
volgen nog wat voorbeelden:
- De hoge gasten werden uitgeleide gedaan;
- De geruchten werden nieuw leven ingeblazen;
- Suriname rest nog drie weken;
- De verwachtingen werden de bodem ingeslagen;
- De heer en mevrouw Jansen worden verzocht.
De laatste twee voorbeelden zijn al ingeburgerd, evenals: ‘wat scheelt hij?’ in plaats
van ‘wat scheelt hem?’. Normaal is ook al om te zeggen: ‘hij werd gelukgewenst’,
terwijl het eigenlijk zou moeten zijn: ‘hem werd gelukgewenst’. ‘Geluk’ is immers
het onderwerp? Iedere lezer zal het met me eens zijn, dat het gek klinkt om deze
oorspronkelijk juiste zin te gebruiken. Tóch ging er een belletje rinkelen toen ik las
in De Gelderlander van 12 november 1975 over de benoeming van de gedeputeerde
Vermeer tot burgemeester van een grote stad in de buurt van Hilversum: ‘Een terechte
keuze, waarmee drs. Vermeer en Amersfoort geluk te wensen zijn’. Zijn de
doctorandus en Amersfoort nu onderwerp of meewerkend voorwerp, met andere
woorden: is ‘zijn’ goed, of moet het ‘is’ zijn? - Of ‘terechte’ terecht gebruikt is, is
weer een heel ander chapiter.
W. van der Kraan, Drempt

Raadselen
Sommige schrijvers kunnen het hun lezers razend moeilijk maken. Een hoogleraar
in de staathuishoudkunde schrijft:
‘Evenmin als men de crisis in 1931 had voorzien, is de crisis ook nu weer als een
dief in de nacht gekomen.’ Dit zet de lezer aan het piekeren. Uit dat ‘evenmin’ volgt,
dat de huidige crisis niet... niet wat? Gewoon wat er staat, dus ‘niet als een dief in
de nacht gekomen’
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is. Maar hoe is dat in overeenstemming te brengen met dat ‘ook nu weer’? Immers
de vorige crisis kwam wél als een dief in de nacht, was niet voorzien.
De aangehaalde zin werd zonder vermelding van vindplaats afgedrukt, niet als
voorbeeld van een denkfout maar als (interessante) mening, in een tijdschrift dat
blijkbaar niet nodig vindt dat men het zinsverband kent. Het blijft dus een raadsel
voor een niet-econoom, of de schrijver heeft willen zeggen: ‘In tegenstelling tot de
crisis van 1931, die niet voorzien was, is de huidige niet als een dief in de nacht
gekomen,’ dan wel: ‘Net als in 1931 is de crisis ook nu weer als een dief in de nacht
gekomen.’
Een wat langer citaat is nodig voor een geval van wartaal uit een voornaam dagblad.
Het gaat over de Spaanse caudillo.
‘... (in zijn paleis was een van de hoofdrolspelers) zijn echtgenote Carmen Polo,
een vrouw uit betere standen, wier familie zich tot het laatste toe had verzet tegen
het huwelijk met de eenvoudige Afrikaanse legionair, wiens vader, betaalmeester
bij de marine, een notoire alcoholist was geweest en die zijn Galicische havenstad
El Ferrol in de steek had gelaten om in Madrid een nieuwe, ongezegende verbintenis
aan te gaan met een jonge Spaanse vrouw, bij wie hij kinderen heeft verwekt, over
wier lot in Spanje niets bekend is. (...) Carmen bezat alle charme, die de ascetische,
vrijwel geheel onthoudende, niet overspelige en dus on-Spaanse Franco totaal
ontbrak.’
Een niet-overspelige asceet die zijn buitenechtelijke kinderen verwaarloost? Hier
is de bron van de onzinnigheid makkelijker te vinden dan in de zin van de econoom.
Als men het woordje ‘die’ voor ‘zijn Galicische havenstad’ schrapt, wordt de
alcoholische vader tot overspeler en de onzin tot zin.
C.A.Z.

Uit de Tweede Kamer
Vragen van het lid Verbrugh (G.P.V.) over het gebruik van de Nederlandse taal door
bewindslieden in brieven aan buitenlandse collegae. (Ingezonden 6 oktober 1975).
1
Zou de minister van Verkeer van de Duitse Bondsrepubliek de brief d.d.
18 september 1975 door de Nederlandse Minister van Verkeer en
Waterstaat aan hem verzonden en o.a. afgedrukt in de Handelingen dezer
Kamer, zitting 1975-1976, Aanhangsel Antwoord nr. 75, niet hebben
begrepen indien deze in de Nederlandse taal zou zijn gesteld?
2
Indien het, omgekeerd, de gewoonte zou zijn van de Duitse minister om
brieven aan zijn Nederlandse collega in de Nederlandse taal te stellen, zou
het dan niet eenvoudiger voor de ministers uit de EEG-landen zijn dat in
de onderlinge correspondentie iedere schrijver zijn eigen taal bezigt?
3
Als daarentegen de Duitse minister ook in de Duitse taal aan zijn
Nederlandse collega zou schrijven, veroorzaakt dan de taalkeuze van de
Nederlandse Minister in genoemde brief geen a-symmetrisch taalgebruik
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binnen de EEG, dat niet in overeenstemming is met de overeengekomen
gelijke betekenis van alle nationale talen der lidstaten?
4
Is de Minister voornemens, zijn officiële brieven aan hooggeplaatste
personen uit de andere lidstaten voortaan in de Nederlandse taal te doen
uitgaan?
5
Is de Minister tevens bereid om bij publikatie van brieven, die uit het
buitenland afkomstig en in een vreemde taal gesteld zijn, een vertaling
hiervan in het Nederlands te voegen?
Antwoord
Antwoord van Minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen
23 oktober 1975).
1
Dat weet ik niet. Om te kunnen antwoorden zou ik mijn Duitse collega
eerst - in het Duits? - moeten schrijven. In onze bilaterale gesprekken
bedienen wij ons van de taal van Goethe, in de ministerraadzittingen van
de EEG tracht ik mij in de taal van Vondel(ing) uit te drukken.
2
Ik ben niet van mening dat de in deze vraag vervatte suggestie de
correspondentie eenvoudiger zou maken; integendeel, de huidige door mij
gevolgde procedure vermijdt overbodig vertaalwerk.
3
De overeengekomen gelijke betekenis van alle nationale talen der
EEG-lidstaten geldt in de eerste plaats voor het taalgebruik in en met de
organen van de Gemeenschap; daarbuiten - en zeker in bilaterale contacten
- zullen ook en vooral doelmatigheidsoverwegingen een rol moeten spelen.
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4
Ik ben van mening dat brieven aan buitenlandse collega's het best kunnen
uitgaan in een taal die in het desbetreffende land wordt verstaan, zodat in
het ontvangende land geen problemen met betrekking tot de inhoud van
de brief ontstaan.
5
Ja. Door een misverstand is mijn brief aan mijn Duitse collega - die als
bijlage was gevoegd bij het antwoord op de bedoelde schriftelijke vragen
- in de Duitse vertaling meegezonden. Ditmaal voeg ik de tekst in de
Nederlandse taal als bijlage aan dit antwoord toe.
Bijlage
Afschrift
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Herrn Bundesminister für Verkehr
Lennéstrasse 30/32
5300 Bonn I
Deutschland
's-Gravenhage, 18 september 1975
Hiermede dank ik u voor de brief die ik van u ontving naar aanleiding van ons gesprek
op 18 juni 1975 inzake de twee varianten (rijksweg 15 en rijksweg 35) voor de
tracering van de E8 in het Duits-Nederlandse grensgebied. Zoals u weet was dat
gesprek van belang in verband met mijn verzoek om advies terzake aan de Raad van
de Waterstaat en de ingevolge dit verzoek in gang gezette tracéprocedure.
Het is mij thans duidelijk dat een tracering van de E8 via rijksweg 35, die bij
Gronau de grens passeert, aan Duitse zijde op grote bezwaren stuit. Onder de indruk
van deze bezwaren enerzijds en gezien de grote landschappelijke bezwaren in
Nederland tegen een tracering van de E8 via het u bekende ontwerp-tracé voor
rijksweg 15 anderzijds, ligt het in mijn voornemen mijn verzoek om advies aan de
Raad van de Waterstaat uit te breiden met een derde variant.
Bij deze derde variant volgt de E8 vanaf rijksweg 35 ten noorden van Hengelo
een alternatief tracé voor rijksweg 15, te weten een tracé via een ontworpen
noordelijke randweg van Hengelo (de zgn. Kardinaalshoed), dat verder zoveel
mogelijk parallel loopt met de spoorlijn Hengelo-Bentheim. Deze variant maakt het
mogelijk overeenkomstig het u bekende tracé voor rijksweg 15 de grens nabij de
Poppe te passeren, overeenkomstig de oorspronkelijke afspraak tussen onze beide
landen.
Ik heb de Rijkswaterstaat opdracht gegeven een aanvullende tracénota over
vorenbedoelde derde variant voor de E8 op te stellen. Zodra het dienaangaande te
voeren overleg is afgerond en de aanvullende tracénota gereed is, zal ik de Raad van
de Waterstaat terzake advies vragen.
Gezien de belangen die ook uw land heeft bij de tracering van de E8 in het
Nederlandse deel van het grensgebied, meende ik er goed aan te doen u van het
vorenstaande in kennis te stellen.
Met vriendelijke groeten,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
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w.g. T. Westerterp.

Onder en over
In Onze Taal van jan./febr. 1975 beschouwt Mr. M.C. Godschalk het accent in óverleg
als een gevolg van een verkeerde woordafleiding: het woord met het accent op de
eerste lettergreep zou nl. een ‘uitvloeisel (zijn) van de bekende verwarring van
overléggen met óverleggen’. Maar wat te denken van het volgende rijtje van
werkwoorden en korresponderende zelfstandige naamwoorden?
onderhóuden

ónderhoud

onderríchten

ónderricht

onderschéiden

ónderscheid

ondertróuwen

óndertrouw

onderwíjzen

ónderwijs

onderzóeken

ónderzoek

overláden

óverlast

overtrékken

óvertrek

overvállen

óverval

overwégen

óverwicht

overzíen

óverzicht

Het paar overléggen - óverleg past hierin volkomen, terwijl bij mijn weten naast
overléggen - overlég niet een dergelijk rijtje te maken zou zijn. Het woord óverleg
dankt dan ook z'n accentpatroon niet aan verwarring met óverleggen, maar aan het
feit dat z'n soortgenoten alle zo geaccentueerd zijn. Misschien wordt het tijd, naast
overlég ook óverleg als normaal en correct Nederlands te gaan beschouwen?
Th. van den Hoek, Groningen

Voor u verder leest!
Wij krijgen nogal eens proeven van teksten opgestuurd waarin een Nederlands wordt
gebruikt zoals het, volgens de inzenders, er uit zal zien na twee, drie generaties: vol
anglicismen. Eind 18e en begin 19e eeuw werd onze literaire taal doorspekt met
gallicismen en germanismen.
De hoogleraar Nederlands te Luik, Johannes Kinker (1764-1845), maakte in zijn
satirisch tijdschrift Post van de Helikon de taalverbastering belachelijk. Hij laat een
muze een Nederlandse ode uit het jaar 2000 declameren: het ‘Frans’ erin is cursief,
het ‘Duits’ is gespatieerd gedrukt. Op de volgende bladzijde staat dit vers: Aan een
heten Zomerdag. Binnen een kwart eeuw zou het zo ver moeten zijn... De tekst hebben
we ontleend aan de prachtige bloemlezing van J.A. Meijers en drs. M.V. Boon, Gaan
waar de woorden gaan (Van Goor Zonen, Den Haag, 1970, blz. 216), een
voortreffelijk boek dat veel meer aandacht verdient dan het tot nu toe gehad heeft.
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De samenstellers (J.A. Meijers was de bekende tweede ‘charivarius’ van De Groene)
hebben een originele keuze gedaan, o.a. ook uit geschriften over de Nederlandse
Taal. Ze hebben consequent de spelling gemoderniseerd. De voetnoten zijn van
Kinker zelf.
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Aan een heten zomerdag
De wraak toomt woênd - sidderende, sammelende, dreigende, Zo slaat het mijn oor, schoon z'nauw dreunt!
Of moet het, dat 's mensdoms G r e u z a a m h e i d
In de lucht zich verkent?
O spiêl! gloênd verft g'ons in de v e r s t e u n l i j k e n d e 1 treurigheid!
Vernederend zwelgt s c h o o n 't oog 't in.
Dat doet zich niet! roept hoog 't harde hart,
Dat zich siddrende spiêlt.
S c h o o n doet zich 't vaak! wachtet g'u niet aan deze verwijtingen?
Zo spreekt in het dof drommlend zwerk
De Donder, hoe loeînd, z w a a r z a e r t l i j k e r
Dan het murmrende hart.
Verzwindt, vraârt, z w â n g l t , b'neen in de v e r s t a r r e n d e v e r s l e i g i n g e n !
En als gij uw laatst uur aanraakt W e n hij die b o u t 2 naârt naên3 grond u s c h i e t
D e n n verstampvoet hij u.
Hij voorb'gleidt zich4 h e e n d e r uwe k o m s t i g e s p a n s e r i n g e n
De winter van 't kortduurnd leven Zal met een verbroemendst zomerweêr
U o n t v e s t l e n 5 van 't stof.
Hoe erg pijn'gen 't hoofd - door de vergezellende verwachting krans De doornen der vrees - door 't bloemt' heen!
Daar rozen van 't hopend v o o r g e z i c h t
In het doodsvocht verfaên.
De G r ô n d l staart - smacht - hijgt in vergenoeging de vertreding aan;6
G e z i n n i n g e n vol des kalmtes,
Vervaringen vol der gelatenheid
Bieden zich aan mijn hart.
Daar breekt 't blik7 aan! zink nu in wonderbaarheid zwemmende!
En zwemmende in 't nauw nieuw noodlot:
Daar zeldzaamheid volgend zeldzaamheid
Op hare treden verdraait.8
Het sterkst broêmndst9 g'straal, 't k e u m in de betrekking dier onzekerheid

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Erstaunlich verandert de au in eu, op dezelfde wijs als in treurig, en zo overal.
Bald, ras, evenals kalt koud wordt.
Naen voor na of naar den, als zum voor zudem.
Wie begrijpt niet, dat dit zoveel zegt als 't Franse il se promène?
Van fesslen.
Men kan tegenwoordig alles aan en toe staren, hijgen, smachten, ja, alles aan en toe verrichten,
wat men maar wil.
Poëtische verkorting voor ogenblik.
Van 't Franse retourner sur ses pas.
Gelijk noemen komt van nennen, zo ook broemen van brennen anders branden.
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Een s c h e u d e r 10 in 't rijk der Hondsstar.
O, mangeling! - meer daar 'k henen staar,
'k Mij daar meer in versterk.
Of 't geen tot 't zelfde wederkomt11 en duidelijker daarzijn geeft...
Geen bladdrende middagsheetheid,
Haalt bij de onvervaardenis d i e n s k o m s t i g e s 12
Hier is 't Zon'ngestraal ijs! -

10
11
12

Keum van kaum, scheuder van schauder, huivering: altijd eu voor au.
Ou ce qui revient au même, Ned.: dat op 't zelfde neerkomt.
Dit zegt zoveel als ‘onervarenheid van dit aanstaande’. Dat is klaar.
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[Nummer 6]
Voorzetsel zowel als voorzetsel
Zowel in het Nederlands als in de verwante talen heb je van die kadertjes of
invulformulieren van het ‘korrelatieve’ type, waar de aanhef van dit opstel een
vertegenwoordiger van is. En... en..., niet zozeer... als wel..., neither... nor...,
entweder... oder..., ni... ni..., non modo... sed etiam... Niemand zal er zich een buil
aan vallen, zolang hij maar zorgt dat de titteltjes grammatikaal gelijkwaardig of
gelijksoortig worden ingevuld: of je zegt ja, of je zegt nee; niet alleen voor ons, maar
ook voor jullie.
Niet al deze invulformuliertjes zijn even alledaags. Hij kon noch vooruit, noch
achteruit b.v. is wat ‘verheven’. Maar zowel... als... is zo algemeen, dat het dikwijls
gebruikt wordt met een ‘sylleps’ waar niemand aanstoot aan neemt: zowel zijn vader
als zijn moeder vonden het goed; zowel de Koning als de Prezident gaven hun
bijzondere tevredenheid te kennen. Volgens de ‘grammaire raisonnée’ zou in deze
zinnetjes niet vonden en gaven hebben moeten staan, maar vond en gaf. Immers als
je precies kijkt, is alleen zijn vader, respektievelijk de Koning, grammatikaal
onderwerp, terwijl zowel als zijn moeder, resp. zowel als de Prezident bepalingen
zijn! (In oorsprong namelijk betekent zowel: even goed. Wie dit niet vergeten wil,
kan brokken maken, b.v. als hij schrijft: Zowel de Koning als de Prezident heeft de
gastheer bedankt.)
Wie goed met zijn taal kan omspringen, mag zich bij de ‘lange’ kadertjes variaties
veroorloven in de woordorde: beren zowel als pinguins, met wapens niet alleen maar
ook met propaganda. Maar hier loeren valkuilen in het gras, om eens een Bommelse
beeldspraak te bezigen. Als afschrikwekkend voorbeeld eerst maar een zin uit V.N.
van 9 sept. '72: De Hervormde Kerk is het confessionele trefpunt van zowel belijdende
dorpskruideniers als dat van de traditionele adellijke geslachten (volgen drie
familienamen). Wat is hier allemaal aan de hand? We zien zo, dat de zowel-helft
(belijdende dorpskruideniers) niet zijn tegenwicht vindt in de als-helft: die had dan
moeten luiden de traditionele adellijke geslachten, zonder dat van ervoor. Maar hoe
komen die twee woordjes daar verzeild?
‘Verzeild’ is de kwalifikatie, die vooroorlogse mensen toepasselijk zullen vinden
als ze het voorzetsel vóór de bijwoordelijke bepaling van beperking zien staan: in
bijvoorbeeld Eerbeek, met onder anderen Berlijnse joden. Dit naar voren halen van
het voorzetsel (dat ik in het boekje Taaltrouw op blz. 22 en 90/91 aan Amerikaanse
invloed heb toegeschreven, maar dat waarschijnlijker uit het Duits afkomstig is) heeft
echter zijn voordelen (zie desgewenst Taaltrouw blz. 91) en zuinige lieden zullen
daartoe rekenen, dat het ons bij deze korrelatieve konstrukties de mogelijkheid biedt
om het voorzetsel ‘buiten haakjes te brengen’ zodat het niet herhaald hoeft te worden:
de campagne is ontwikkeld voor zowel Nederland als België (Adformatie 1 nov. '73);
met voorbijgaan van zowel zijn Haagse militaire chef als oud-minister De K.
(NRC/Hbl. 6 nov. '73).
Let wel: áls men het voorzetsel laat ‘verzeilen’, is samentrekking noodzakelijk,
d.w.z. kan het voorzetsel niet herhaald worden. Dus: met niet alleen wapens, maar
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ook en vooral propaganda; wie let op wat hij schrijft, zal zinnen waarin kontaminaties
als de volgende voorkomen, niet onverbeterd laten:
□ een vrede moet gebaseerd zijn op zowel het terugtrekken van de strijdkrachten
als op het respekt voor het recht (inz. NRC/Hbl. 18 okt. '73);
□ tot tevredenheid van zowel de bedrijven in Nederland als van het ministerie van
ekonomische zaken (NRC/Hbl. 23 apr. '74);
□ de Verenigde Partij moest zetels afstaan aan zowel de Nationale als aan de
Progressieve Partij (NRC/Hbl. 25 apr. '74);
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□ Minister van der S. is sceptisch over zowel de nieuwe Atlantische
beginselverklaring als over het initiatief van prezident N. (Leidsch Dagbl. 19
juni '74);
□ geschikt voor zowel wintersport als voor de zomerrekreatie (NRC/Hbl. 22 mei
'76).
Het is duidelijk dat in de aangehaalde zin over de Hervormde Kerk het vervroegen
van het voorzetsel van (vóór inplaats van ná zowel) één oorzaak van de ellende is.
De auteurs, die nu ten onrechte van achter als plaatsten, hetgeen korrekt zou zijn
geweest als ze zowel van hadden geschreven en niet van zowel, pootten er nu nog
dat tussenin - wat onberispelijk zou zijn geweest als zowel had gestaan vóór het
confessionele trefpunt. Ze leverden dus een dubbele kontaminatie, maar ja, ze waren
ook met zijn tweeën.
Dit was misschien wat inspannend schoolmeestersgedoe. Daarom tot slot wat
ontspannends. Verbeter (of amuzeer u met) de volgende zinnen en onzinnen:
□ spionagesatellieten, zowel van Amerikanen als Russen;
□ zenuwcentrum van het schip is de brug zowel voor het varen als vissen;
□ de bemanning schiet zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht te kort;
□ met behulp van niet alleen nationalistische Molukse teksten maar ook met
anti-Nederlandse liederen;
□ het is van het grootste belang, dat ook in de toekomst aan organizaties van zowel
werkgevers als werknemers rechtszekerheid wordt geboden;
□ of de K.L.M. in 1968 aangezocht (in het origineel staat: benaderd) is om een
grote som geld in zowel het verkiezingsfonds van de Republikeinse als de
Demokratische Partij te storten;
□ de eigenlijke bedreiging voor zowel bestuur, direkteur als medisch koördinator.
Ja, Gertrude Stein kon dichten: A rose is a rose is a rose, maar wij kunnen niet zeggen:
Jan is even oud als Piet is als Henk. Ook zónder dat er twee voorzetsels in het spel
zijn, kan men over zowel... als... struikelen.
C.A. Zaalberg

Hoe gek zijn we eigenlijk?
Onlangs ontving ik een brief uit 's-Gravenhage die aanving met de volgende klassieke
mededeling: ‘... berichten wij U dat wij Uw schrijven in goede orde hebben
ontvangen...’.
Opeens flitste het door me heen: Stel je voor dat mijn schrijven niet in goede orde
was ontvangen! Hoe had ik het mijn gezin moeten vertellen?
Ik neem aan dat velen met mij min of meer regelmatig schrijvens ontvangen waarin
de goede orde bij de aankomst hunner brieven wordt bericht. Er is slechts één
verklaring mogelijk voor dit verschijnsel, namelijk dat het door verantwoordelijke
lieden opmerkelijk en vermeldenswaard geacht wordt dat in Nederland een brief
heelhuids aankomt. En zulke lieden zijn natuurlijk niet gek; zij weten waarover ze
het hebben. Het ligt zelfs voor de hand dat de eenvoudige omschrijving ‘in goede
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orde’ een door beheerste briefstijl ingegeven eufemisme is voor een niet nader aan
te duiden zee van ellende.
Om een juist begrip voor bedoelde briefschrijvers aan te kweken wil ik trachten
te schetsen wat er al niet met een brief had kunnen gebeuren.
1. De bode die het schrijven naar 's-Gravenhage zal brengen wordt op het
Hollandsch Diep overvallen door een vliegende storm; de pont kapseist en de
koerier komt jammerlijk om in de golven. (Het is meer gebeurd, denk maar aan
Jan Willem Friso, 1711.)
2. De bode valt in de Biesbosch in handen van een bende die uit is op meervoudig
onverzadigde vetzuren; wordt beroofd van zijn brieventas.
3. Nationalistische Randstedelingen houden de briefdrager aan en dwingen hem
met het mes op de borst de naam te zeggen van een zakje in olie gebakken
aardappelstaafjes. Met volle overtuiging zegt hij: ‘Friet’. Het is zijn laatste
woord; hij had patat moeten zeggen.
4. De bode (een andere dan de drie vorigen) bereikt onder stof en zweet bedekt
de stoep van het Ministerie, stort uitgeput ineen, terwijl de kreten van het hem
achtervolgende grauw reeds aanzwellen. Woordenloos wijst hij de portier nog
op zijn rechterlaars. De beambte trekt razendsnel zijn mes en snijdt de schacht
(helaas met voorbijzien van de rits) van boven tot onder open. Het in de laars
verborgen stuk is daarmee tevens in stukken. Ook deze brief komt niet ‘in goede
orde’ aan.
Zo ziet men hoe veelzeggend een cliché kan zijn. Eerst dacht ik ook: we zijn eigenlijk
gek dat we zulke frases blijven gebruiken. Maar bij enig nadenken zie ik het nu
anders. Tevens begrijp ik waarom ik vaak jaren moet wachten op antwoord uit
's-Gravenhage. Niet alle brieven komen ‘in goede orde’ aan. En wat moet je dan
schrijven?
Uw dw. dr. J.J.M. Bakker

Resolutie van de Provinciale Commissie voor Letterkunde en Taal
(West-Vlaanderen)
De Provinciale Commissie voor Letterkunde en Taal heeft gemeend in
haar vergadering van 17 december 1975 te moeten vaststellen, dat de ijver
voor het gebruik van goed Nederlands in de laatste tijd nogal verslapt is.
Als oorzaken van deze ontwikkeling werden genoemd:
1) een zekere soms opzettelijke slordigheid, die ‘in’ is en die niet alleen
in kledij, haardracht en houding tot uiting komt, maar ook in het
taalgebruik. Zij kan als een moment van anticultuur worden beschouwd;
cultuur zou een uiting of produkt van de gecontesteerde
consumptiemaatschappij zijn. De algemene omgangstaal wordt in deze
visie afgewezen als een element van verburgerlijking of van een elitaire
cultuur.
Enigszins troostend (?!) klinken alleen de berichten over de
taalverwaarlozing die ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland kennelijk
aan de gang is.
2) de invloed van sympathieke liedjeszangers, die door het stelselmatig
gebruik van dialect in een aantal geesten, vooral van jonge mensen, - zij
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het ongewild - toch enige verwarring stichten. Ook aan de voorkeur voor
het dialect die soms bij de keuze en de regie van toneelwerk merkbaar
wordt, werd in dit verband gedacht.
3) de onloochenbare tekortkoming van een aantal mensen in het onderwijs.
Gevallen van verwaarlozing, gemakzucht, populariteitszoekerij, onwil,...
tot volstrekt negatieve houdingen en
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uitlatingen, - zelfs ten overstaan van leerlingen en studenten, - wettigen
de bewering dat het onderwijs op alle niveaus en op vele plaatsen te kort
schiet in zijn opdracht tot goed en verantwoord taalgebruik op te voeden.
Ook het vormings- en het jeugdwerk gaan in dit verband niet vrij uit.
De Commissie doet een dringend beroep op allen die tot de bevordering
van goed Nederlands taalgebruik bij kunnen dragen, opdat ze zich met
grotere kracht voor die zaak zouden inspannen.
De Commissie ontkent niet dat sommige verkeerde opvattingen en
overdrijvingen inzake onze algemene taal er hebben toe bijgedragen deze
bij sommigen in diskrediet te brengen.
Het Algemeen Nederlands is voor Vlaanderen
- een teken van cultuur;
- een onmisbaar bezit in onze hoogst beweeglijke maatschappij (waar
Westvlaming, Limburger, Brabander, Zeeuw en Hollander elkaar
voortdurend ontmoeten);
- een factor van promotie in het beroepsleven;
- een sterk wapen tegen culturele vervreemding en taalver-onachtzaming;
- het middel bij uitstek om de schade die eeuwenlange verwaarlozing heeft
veroorzaakt, te herstellen;
- een element dat in eigen gewest, in Wallonië en vooral in Brussel
waardering en eerbied afdwingt;
- een onmisbare uitgangsbasis voor alle onderwijs.
De Commissie acht het ook nodig dat naar middelen wordt uitgekeken om
het goede taalgebruik te bevorderen. Ze denkt hierbij natuurlijk op de
eerste plaats aan het onderwijs. Zij wenst en hoopt, dat de overheden
bevoegd zijn inzake onderwijsinstellingen, -programma's, onderwijzend
personeel, organisatie van examens e.d. maatregelen zullen treffen, waarbij
- liefst op positieve wijze het goede taalgebruik wordt aangemoedigd;
- examennormen worden vastgesteld, die in veel hogere mate dan thans
het geval is, met de taalvervaardiging rekening houden;
- in het bijzonder in de instituten voor pedagogisch hoger onderwijs zelfs
een uitsluitingscijfer (opnieuw) zou worden ingevoerd voor onvoldoende
kennis van, en vertrouwdheid met de algemene voertaal;
- de leerkrachten in dat opzicht duidelijk op hun verantwoordelijkheid
wordt gewezen;
- het mogelijk wordt gemaakt dat erge gevallen van onwil of tegenstand
een sanctie tot gevolg hebben.
De Commissie beklemtoont de noodzakelijkheid van dergelijke
maatregelen, omdat in de praktijk gebleken is, dat ter zake goed gestemde
instanties (inspectie, schooldirecties, e.a.) zich onvoldoende gewapend
achten. Zij meent bovendien, dat de morele en stoffelijke voordelen
verbonden aan een dergelijke taalbeheersing en aan goed taalgebruik door
deze maatregelen beter zullen worden belicht.
De Commissie vertrouwt erop, dat de Bestendige Deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen, die jarenlang een A.B.N.- campagne op touw
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heeft gezet en daarmee bewezen heeft het hoogste belang te hechten aan
de zaak van de algemene omgangstaal, deze beschouwingen en
aanbevelingen tot de hare zal willen maken en er de ruimst mogelijke
verspreiding aan zal willen geven.
Brugge, 28 januari 1976.

De brandweerterm ‘hoei’
Bij de aardige TV-uitzending ‘Wie van de drie?’ komen nogal eens interessante
vaktermen ter sprake. Zo werd in 1974 aan ‘drie’ Amsterdamse brandweerlieden
gevraagd of zij ook de term ‘hoei’ kenden. Men liet zich hierover in zeer vage
bewoordingen uit. Als de eerste twee pseudobrandweerlieden gezegd zouden hebben,
dat ze het woord in het geheel niet kenden, dan kan natuurlijk de echte brandweerman
daarna moeilijk zeggen dat hij het bij elk schoorsteenbrandje gebruikt.
De ondervrager, de heer Theo Eerdmans, was verbaasd over deze vage antwoorden,
want hij had deze term vroeger als Amsterdams verslaggever bij vele branden horen
gebruiken. Zijn verbazing was terecht, want de chef van de afdeling Personeelszaken
van de Amsterdamse Brandweer deelde mij in een brief van 12-6-1974 het volgende
mee: ‘Blijkens informatie van enkele, oude brandweerlieden bestaat de term “hoei”
al sinds jaar en dag in ons korps. Hij werd - en wordt nog steeds - gebruikt bij het
blussen van schoorsteenbranden. Hierbij wordt door degene die op het dak staat
“hoei” in de schoorsteen geroepen, ten einde de beneden wachtenden te waarschuwen
dat hij de ramoneur laat zakken.
De ramoneur is een ketting met aan het einde een bosje korte kettinkjes dat
schoksgewijs naar boven wordt gehaald. Het loskomende (brandende) roet wordt
dan beneden in een teil of in een emmer water opgevangen. Overigens wordt de term
in het korps ook algemeen gebruikt om elkaars aandacht te trekken.
Naar mijn weten is het een typisch Amsterdamse uitdrukking.’
C. Kostelijk, Bergen (N.H.)

Bezeten
van het zoeken naar plaatsen in teksten waarin de merkwaardige als - dan onzekerheid doorheen schijnt, hebben we jaren geleden J.C. Bloem geciteerd met
de regel uit de Dapperstraat ‘nooit zo schoon dan als ze omrand’ en nu dan stieten
we op de strofe XLI van De Genestets Mailbrief regel 1 en 2: ‘Nu is er niemand in
die kamer meer, mijn hoorder, En hoorderes, als Gij: en dan die Rustverstoorder.’?
□Toen De Genestet in 1858 de Mailbrief schreef, zou het nog 16 jaren duren eer de
eerste druk van Van Dale verscheen waarin op blz. 174 staat dat dan ‘gewoonlijk na
den vergrootenden trap’ komt dus (mag je daaruit konkluderen) soms niet, maar dan
moet ‘altijd na anders’.? □ De nieuwste Van Dale 1976, twee delen, blz. 154 zegt
het evenals zijn voorganger van 1961 sterker: dit als ‘behoort niet tot het Alg.
Beschaafd’; de voorganger van 1961, namelijk 1950 was wat milder en zei over dit
als: het ‘verdient geen aanbeveling’.? □ Niet-kenners van deze materie, een van de
aardigste aller uitgekauwdheden onzer spraakkunst, moeten maar eens beginnen met
het lezen van kolom 246 tot en met 249 van deel II, 1, Woordenboek der
Nederlandsche Taal (1898).? □ Iemand die ons erover schreef, hoorde de laatste
werkdag voor Kerstmis in een postkantoor een postman achter het loket zeggen toen
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voor het loket een schier onafzienbare rij stond: ‘De man die hier zit z'n vader is
gisteren overleden en dat op een dag als vandaag...’
O.T. krijgt vaak de moeilijkste vragen ter wereld.
Iemand rijdt op een vierwielig motorvoertuig op een bepaalde dag op een bepaald
uur in een bepaalde bebouwde kom met een snelheid van 62 km per uur en krijgt
dan, geheel terecht, van een politie-agent een bekeuring, bestaande voorshands uit
een ‘oproeping vanwege de Officier van Justitie enz.’, waarin die overtreding met
uur, plaats enz. vermeld staat, ‘welk feit op heterdaad werd ontdekt door mij,
ambtenaar met de opsporing van dat feit belast.’ Vraag aan ons ‘hoe kon die ambtenaar
nu met de opsporing van dát (dus op dat papier genoemde) feit belast zijn als hij nog
nooit van mij en al wat ik zou doen, had geweten voor hij naar die weg waar ik 62
km zou rijden, toog?’? □ als scoren in het Nederlands bestààt (zie de Woordenlijst
en alle
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woordenboeken), moet de man die scoort (scoorde, heeft gescoord) een scoorder
(zoals de boorder, hoorder, stoorder) en de vrouw een scoorster zijn; moet topscorer
dan zonder d blijven? Koenen geeft, overigens, bij scoren de nieuwe uitdrukking:
voor open doel scoren, een gemakkelijk succes behalen.? □ Schrijf je de c van doceren
met een s, dan moet je de s van doseren met een z gaan schrijven; het aardige van
het groene boekje is dat -izeren mag, bijv. ozonizeren, en dozeren niet; daar zit
natuurlijk dosis achter dat dozis zou kunnen zijn en dan is het hek van de dam.
Het Parool van 29-5-'76 noteerde een zin uit een leerboek voor kleuterleidsters:
‘Linguïstische kodes kunnen worden gezien als maatschappelijk uitgekristalliseerde
culturele normen waarop mensen in de samenleving zich oriënteren; die normen
worden geïnternaliseerd en gaan functioneren in de “verbal planning activities”, dat
wil zeggen ze gaan richting geven aan de pre-verbale psychische processen van
oriëntatie, selectie en organisatie, die constituerend zijn voor het taalgebruik.’? □ De
huisarts van vorige maand (blz. 45) die zei dat motivatie meestal niet veel meer en
anders is dan beweegredenen, herinnert u u wel; nu in de NRC 29-5-'76 (uit een
artikel over selectie bij het hoger beroepsonderwijs): ‘'s Middags worden de soms
vermoeid uitziende gladiatoren die deze vuurproef hebben doorstaan (....) in een
individueel gesprek met twee docenten aan de tand gevoeld, waarbij hun
persoonlijkheid wordt gewogen en - onuitstaanbaar woord - hun motivatie.’ □ Neem
nog eens de vereenvoudigde kern van de vorige zin: de man herinnert u u wel, en
maak van dat u u eerst zich u en dan u zich en zie wat er verandert of niet. □ De
Woordenlijst laat ons vrij in de keuze van meervoud bij woorden als typiste, namelijk
met -s of -n. Dat zal toch moeten worden herzien. In West-Friesland worden
logopedistes/logopedisten gevraagd (adv. 29-5); zie ook O.T. 1975, blz. 32 met
andere oplossingen voor dit adverteerprobleem. □ Gevonden klachtwaardig en in
De Telegraaf 16-4-'76 een advertentie betreffende een flatgebouw dat zéér
uitpondwaardig werd genoemd. Opzoeken in een woordenboek, niets gevonden over
huizen en uitponden. □ Na Frankrijk nu Zuid-Korea blijkens de krant van 22-5-'76;
Engelse teksten op uithangborden mogen er alleen op blijven als de Koreaanse er
ten minste tweemaal zo groot boven staan.
Nonwovens, disposables, short-life products, durables, bijvoorbeeld nonwoven
disposables.□ De Journalist 10-4-'76 zegt dat er nu meer fouten in de krant staan dan
vroeger en dat daarvoor vier oorzaken bestaan. De tweede is: ‘de journalisten van
tegenwoordig zijn beslist bekwamer in het onderzoeken en uitdiepen, maar minder
nauwgezet in hun taalgebruik, omdat het taalonderwijs is achteruitgegaan.’ Boute
bewering achter ‘omdat’; wij zouden dat niet zo makkelijk durven zeggen. Misschien
hebben juist die journalisten die ‘minder nauwgezet’ zijn, als leerling gedurende dat
taalonderwijs meestal zitten te slapen; wie weet.□ The Guardian 15-5-'76 pleit krachtig
voor het scheppen van nieuwe vieze woorden (‘dirty words’) omdat de mens daaraan
nu eenmaal behoefte heeft en hij geen enkel schuttingwoord meer kan vinden dat
niet iedereen durft gebruiken hetzij schriftelijk hetzij mondeling.□ Zonder vindplaatsen
(ze zijn er wèl): ‘ik had een veel medischer behandeling verwacht’; ‘... dat het milieu
bepalender is voor de kwaliteit, enz.’; ‘hij was een van de relativerendste mensen’;
‘schokkender nieuws’; ‘hij was verguisder’; ‘kenmerkender’; ‘van doorslaggevender
betekenis’ en nog veel meer. Er zou eens een proefschrift aan trappen van vergelijking
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gewijd kunnen worden. De mooiste, de verzonnenste is die van Chapkis, een van
onze beste taalmakers, in Maatstaf juli 1969 schrijvende: ‘... een serie steeds onbeleefd
wordender brieven (zie je wel 't bestaat).’
Dat verschil (?) tussen bloot en naakt van vorige maand heeft ons nogal wat
commentaar bezorgd, dat ons in goede orde heeft bereikt. Een was vergezeld van
een knipsel uit Panorama 21-5-76 waarin een vraaggesprek met een fotomodel die
(dat?) o.a. zeide: ‘Doorgaans merk ik niet eens dat ik naakt door een studio loop.
Maar als mannen zich aan mijn lichaam gaan verlustigen, voel ik me ineens heel
bloot en probeer ik zo vlug mogelijk mijn jurk te pakken te krijgen.’ Klopt het met
de Berger-doctrine? □ En op 7-9-74 zei de televisie over de vuurtoren van Den Helder:
‘De omgeving wordt bebouwder’.□ Het voetbalwoord hattrick schrijf je in het Engels
als hat trick.
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[Nummer 7/8]
Ridderzaal en huiskamer
Op 21 juni jongstleden, de langste warme dag van dit jaar, is het boekje van Anne
Vondeling en Jan Renkema verschenen: De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer.
Aangekondigd was het plan om een nieuwe tekst van de troonrede uit te geven al
een half jaar daarvoor. In de eerste week van januari kregen, volgens een persbericht,
alle ministers een nieuwe tekst op hun bureau met de beleefde vraag van Vondeling
en Renkema: zou u ons kunnen mededelen of u met onze ‘vertaling’ akkoord gaat?
Het plan was in de eerste maand dankbaar nieuws voor de krant. Het Vaderland
van 6 januari maakte zich in een redactioneel artikel, Vuile taal en bedrog, flink
kwaad en ging misschien iets te ver met zijn conclusie, maar de goede zaak werd
ermee gediend:
‘Vondeling vraagt daarmee weer eens aandacht voor een geweldig stuk vervuiling
van de taal, want iets anders is het niet. Walgelijke woorden als: beleidsvoornemens,
modale werknemers, uitkeringsgerechtigden om nog maar een paar eenvoudige te
noemen, zijn niet anders dan geesteskronkelingen van verambtelijkte denkers die
lak hebben aan gewone mensen.
Wanneer politici dergelijke termen gaan gebruiken zijn zij vaak uit op bedrog. Ze
stoten min of meer ingewikkelde geluiden uit en wekken daarmee de indruk dat zij
de toehoorders in kennis en denkvermogen verre de baas zijn.
Maar zij zijn inmiddels bezig zich te verschuilen; een echte, harde mening durven
zij niet te geven. Of ze draaien de kiezer een rad voor ogen. Pas later, wanneer die
kiezer merkt wat de dure woorden eigenlijk betekenen, blijkt het bedrog.’
De Volkskrant van 20 januari kwam zelf met een voorstel betreffende een drietal
zinnen uit de troonrede. Deze luidden in het origineel:
‘(13) De beleidsvoorstellen die de regering u heden voorlegt zijn in velerlei opzicht
gericht op een duurzame verbetering van onze economie en daarmee op het veilig
stellen van de basis van onze collectieve voorzieningen. (14) Een van de voorwaarden
voor het behouden en scheppen van arbeidsplaatsen is een matiging van de stijging
van arbeidskosten. (15) Om dit mogelijk te maken en in het zicht van een langzamere
economische groei, zal de stijging van de overheidsuitgaven en van de uitgaven voor
de sociale voorzieningen minder moeten zijn dan de toeneming, waarvan eerder is
uitgegaan.’
De krant maakte ervan:
‘Onze economie moet op de helling, zodat onze welvaart ook straks verzekerd is.
De nieuwe plannen van de regering zijn daarvoor bedoeld. Want al onze
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gemeenschapsvoorzieningen staan of vallen met de hele economische situatie. Om
ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid te hebben, mag de prijs die de
bedrijven voor arbeid moeten betalen, niet te hoog worden. We moeten ook de stijging
van onze gezamenlijke uitgaven beperken, nu onze welvaart minder snel groeit dan
we dachten. Dat geldt ook voor de sociale voorzieningen.’
De NRC van 24 januari wijdde een uitvoerig artikel aan het Nederlands van de
overheid, getiteld Goed articuleren redt de troonrede niet, en gaf de politici de raad
zich te oefenen in taalgebruik: ‘Men oefent zich in het gebruik van zoveel
vaardigheden; waarom dan ook niet in het gebruik van goed Nederlands? En als wij
veel zorg wijden aan bijv. het uiterlijk van onze steden, waarom dan ook niet aan
dat van onze taal?’ De schrijver van
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het artikel, B.C. Waanders, waagde het, evenals de Volkskrant, zelf met voorstellen
te komen; hij koos o.a. de zinnen (85), (86) en (87):
‘(85) De wil tot behoud en herstel van onze steden krijgt gestalte in de komende
Verstedelijkingsnota, het spoedig in te dienen wetsontwerp op de stadsvernieuwing
en het in werking treden van een subsidieregeling voor de voorbereiding en uitvoering
van een stadsvernieuwingsplan. (86) De regering blijft zich ook verder inspannen
om de gemeenten de nodige financiële armslag te geven voor de vervulling van hun
vele taken. (87) De verhoging van de diverse uitkeringen zal naar verhouding vooral
ten goede komen aan gemeenten met bijzondere problemen.’
De NRC herschreef ze aldus:
‘Om nu een ander onderwerp aan te snijden: de regering wil niet dat er nog meer
slechte woningen en krotten in onze steden komen. Daartegen zijn dus maatregelen
nodig. De regering zal spoedig zeggen wat zij denkt over nog steeds doorgaande
groei van de steden. Er staat een regeling op stapel waardoor de regering de steden
geld zal kunnen geven om plannen voor stadsvernieuwing te ontwerpen en uit te
voeren. Los van de stadsvernieuwing hebben de gemeenten nog veel andere taken.
De regering blijft haar best doen om ook hiervoor de gemeenten aan wat meer geld
te helpen. De gemeenten met de grootste financiële problemen zullen de meeste steun
krijgen.’
De zin met ‘de wil tot behoud’ vindt u in V. en R.'s herschrijving op blz. 56 van dit
nummer. De zinnen (86) en (87) zijn in hun tekst geworden:
‘(86) Maar afgezien daarvan blijft de regering zich ook verder inspannen om de
gemeenten de nodige financiële armslag te geven voor de vervulling van hun vele
taken. (87) De verhoging van de verschillende uitkeringen zal vooral ten goede komen
aan gemeenten met bijzondere problemen.’
Aan u de keuze welke vertaling de beste is.

Herschrijven
Op bladzijde 55 van dit nummer vindt u de elfde bladzijde van V. en R.'s werk, de
eerste bladzijde van het derde hoofdstuk, De Troonrede herschreven. Het boek wordt
geopend met een beschouwing van Th. H. Oltheten, hoofddirecteur van het
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, waarin hij de eigenlijke conclusie van het boek
(het gaat immers hier niet in wezen om gekibbel over goed of slecht Nederlands) als
volgt samenvat:
‘De troonrede is geen rede om naar te luisteren maar een catalogus van
beleidsvoornemens en wetsontwerpen. Eenvoudiger taalgebruik maakt van een
register geen rede. Misschien zelfs versterkt het dit merkwaardig karakter. En als dit
zo is, mogen wij blij zijn met de poging tot herschrijven, want dat vergroot de kans
op grondige herziening van een sinds jaren gevolgde werkwijze. Als de regering op
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de derde dinsdag van september naast de miljoenennota ook een nota gaat uitbrengen
over de hoofdpunten van het politieke beleid, vervalt de noodzaak een catalogus van
actiepunten voor te lezen. Dan komt er ruimte voor een troonrede die geen
inhoudsopgave is maar een inleiding, een rede die niet opsomt maar spreekt.’
Twee hoofdstukken, Inleiding en Troonrede en regeringsbeleid, geven de auteurs
gelegenheid in te gaan op de werkwijze van de troonredemakers, de gang van zaken
rondom de redactie van de tekst; tegelijk wordt erin een goed historisch overzicht
gegeven en een korte uiteenzetting over de ‘troonrede’ in andere landen. In het vierde
hoofdstuk, Beoordeling, staat een interessant verslag van de reacties van de
verschillende departementen. Sommige van deze reacties moeten voor de herschrijvers
onverwachts geweest zijn, bijvoorbeeld die van de minister-president die bij de door
ieder zo heet begeerde vervanging van de lijdende vorm door de bedrijvende heel
droog opmerkt dat je nu in de vertaling 33 maal de regering moet noemen als
onderwerp: ‘Niet alleen ligt dit lelijk in het gehoor maar het maakt ook een irritante
indruk.’
Het geschrift eindigt met een kort vijfde hoofdstuk, Richtlijnen voor duidelijk
taalgebruik. De hoofdmoot, ongeveer de helft van het boek, is natuurlijk het derde
hoofdstuk. Op elke bladzijde daarvan vindt u drie kolommen: links de oorspronkelijke
tekst (elke zin genummerd), in het midden de herschrijving en rechts de toelichting.
Aldus zeventien bladzijden lang voor ieder die van taalbeschouwingen houdt beslist
geweldig boeiende lectuur.1) Ik hoop dat het werk van V. en R. op uitgebreide schaal
ook in de scholen gebruikt zal worden tijdens de Nederlandse les: het politieke
bewustzijn van de leerling kan ermee worden gekweekt, zijn taalgevoeligheid
(defensief lezen!) kan worden vergroot.

Een andere troonrede
Een ander soort troonrede dus. Niet een kataloog van voornemens, plannen,
ontwerpen. Niet een opsomming zonder persoonlijke kleur. Geen reeks
programmapunten, ongeschikt om met overtuiging en gloed te worden voorgedragen
teneinde het weifelende gehoor over te halen straks uit volle borst ja tegen de
voorstellen te zeggen. Niet een uiterst voorzichtig dun porseleinen proza waarin zelfs
ieder kommaatje te veel of te weinig een politieke en ambtelijke ramp kan
veroorzaken. Niet een gestileerd boodschappenlijstje van dingen die gedaan moeten
worden en na een jaar nauwgezet zullen worden gecontroleerd. Trouwens, wie van
de huiskamerhoorders doet dit ooit? In het parlementaire jaar dat volgt op de
troonrede, wordt er niet of nauwelijks nog op terug gekomen. Vondeling en Renkema
geven het amusante voorbeeld van de ombudsman:
‘Het enige “exclusieve” nieuws in de troonrede 1975 was de mededeling dat er nu
gauw een ombudsman wordt “ingesteld”. Maar in zekere zin was dat nieuws erg
belegen, want in de troonrede 1974 stond ook al, dat “u spoedig wetsontwerpen
zullen bereiken over (...) en de instelling van een ombudsman”. Die mededeling
kwam na deze zin uit de regeringsverklaring van mei 1973: “Het kabinet zal zo
1) Enige tijd geleden was er - meen ik - in het dagblad Het Parool een rubriek waarin opgegeven
werd in welk restaurant je nog voor minder dan een tientje goed kon eten. Het wordt tijd om
een rubriek te openen waarin goede boeken vermeld staan die minder dan een tientje kosten.
Hier is er een: Vondeling, A. en Renkema, J.D. troonrede van Ridderzaal naar huiskamer.
Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1976, prijs f 6,-.
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spoedig mogelijk de wettelijke basis scheppen voor de instelling van een
onafhankelijke ombudsman...”
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Overgenomen uit ‘De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer’, blz. 11.
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En daaraan ging weer vooraf de volgende zin uit de troonrede 1968!: “De Regering
is voor het instituut van een parlementaire ombudsman; het overleg daarover met U
kan een aanvang nemen.” Er zijn toch wel grenzen aan hetgeen verantwoordelijke
ministers de Koningin als woordvoerster van de regering plechtig mogen laten
meedelen! Onschendbaar is niet hetzelfde als onkwetsbaar. Sinds geruime tijd heeft
onze vorstin geen burgers meer die haar onderdanig zijn. Die tijd is voorbij, maar
ministers moeten nu niet de indruk wekken een nieuwe onderdanige Dienaar te
hebben gevonden.’
Het zal nog wel even duren eer we naar een nieuw soort troonrede kunnen luisteren,
die wat anders geeft dan datgene wat in de kilo's stukken van de derde dinsdag in
september te vinden is. V. en R. geven de vereisten als volgt weer en eindigen
daarmede hun tweede hoofdstuk:
‘De vereisten die er aan gesteld mogen worden, zijn naar onze mening de volgende:
1. De inhoud moet in grote lijnen de toestand van ons land en het voorgenomen
regeringsbeleid schetsen, verduidelijkt met enkele concrete voorbeelden;
2. De opbouw moet logisch en helder zijn;
3. De lengte niet meer dan vijftien minuten;
4. De taal, vanzelfsprekend, om naar te luisteren;
5. De luisteraars, dat zijn de burgers van het land, moeten de rede kunnen volgen
en begrijpen.
Als het waar is wat Willem van Oranje beweerde, namelijk dat de Staten-Generaal
“die gelegenheijt des lands ende de humeuren van de ingesetenen het best” kennen,
dan zullen zij bij de regering moeten bepleiten dat de Koningin in staat wordt gesteld
taal te spreken die de ingezetenen begrijpen, zodat ze tenminste dáárdoor niet uit
hun humeur raken.’

Een goed werkstuk
V. en R. hebben zonder twijfel een goed werkstuk afgeleverd. Samengevat:
1. Ze zijn uitgegaan van bestaand materiaal om te bewijzen hoe het schriftelijk
verkeer overheid - burger verbeterd kan worden.
2. Ze hebben ingezien dat een achteraf of vooraf oplappen van de troonrede niet
helpt en dat naar een troonrede nieuwe stijl gestreefd moet worden.
3. Ze hebben aangetoond dat ook in de taal van de troonrede de opbouw van het
betoog, de verbindingen van alinea's en van zinnen meehelpen om de tekst beter
naar de ‘huiskamer’ te brengen.
4. Ze hebben laten zien dat een wat minder statige woordkeus en een wat minder
verkrampte zinsbouw de waarde en de waardigheid van de rede niet aantasten.
Voorbeelden van goede taalvondsten zijn er in V. en R. genoeg te vinden. Een paar
volgen hieronder:
- Zin (2) de ‘inzinking van tijdelijke aard’ wordt heel nuchter een ‘tijdelijke inzinking’.
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- De naamwoordstijl in (3): ‘het nog voortduren van omvangrijke werkloosheid’
verdwijnt in een werkwoord: ‘dat de grote [dus niet het zware “omvangrijke”]
werkloosheid nog zal voortduren’. Er is terecht een lidwoord (de) bijgekomen; wat
mij betreft, had er een gewone tegenwoordige tijd mogen staan: ‘nog voortduurt’.
- Opgelost is de chaos in (10) waar stond ‘het feit, dat een zo groot aantal van ons
thans werkloos is, gebiedt ons vele wensen ondergeschikt te maken aan hun toekomst.’
Dit zijn twee soorten ‘ons’ en ‘hun’ slaat grammatikaal op, ja waarop?
- Een uitdrukking als ‘lacunes opheffen’ in (16) wordt ‘leemten aanvullen’. Het
meervoud met -s, leemtes, door de regering zelf in 1954 uitdrukkelijk gelijkwaardig
geacht aan dat met -n (zie Woordenlijst blz. 290), gaat te ver?
- Vaagheden als ‘in de sfeer van’ (31) zijn in de nieuwe tekst verdampt.
- Op bladzijde 17 toelichting: ‘En toen we toch bezig waren, hebben we ook de
boekenwoorden mede gelet op en ten behoeve van vervangen.’
- In zin (50) ‘over het u heden gepresenteerde samenstel van beleidsvoornemens’
gaat het hakmes: ‘over al deze plannen...’
- Een ‘duur’ woord als vermaatschappelijking blijkt niet met één woord vertaalbaar
te zijn. V. en R. volgen (ironisch?) de verklaring van het Ministerie van Algemene
Zaken: ‘het ondergeschikt maken van groepsbelangen aan de belangen van de
maatschappij als geheel’ en verloochenen daarmee - ik mag aannemen: met
onverholen genoegen - hun eigen beginsel dat in de verandering van zin (3) is te
vinden.
- De eerlijke bekentenis: we weten het zelf niet, vindt u ook terug in bijvoorbeeld de
handhaving van ‘sociaal-culturele activiteiten’ in (69). Toelichting: ‘we zijn er helaas
niet in geslaagd dit begrip in weinig woorden eenvoudig weer te geven.’
- Een cliché als ‘gestalte krijgen’ in (85) ‘de wil tot behoud en herstel van onze steden
krijgt gestalte’ (zie ook bladzijde 54 van dit nummer) èn de wanverhouding tussen
naamwoorden, dertien, en vervoegde werkwoorden, één nl. ‘krijgt gestalte’, nopen
tot herschrijving in drie afzonderlijke, goed met elkaar verbonden zinnen: ‘Onze
steden willen wij behouden en herstellen. Met het oog daarop verschijnt er een
Verstedelijkingsnota en komt er spoedig een wetsontwerp op de stadsvernieuwing.
Daarom ook komt er een subsidieregeling om plannen voor stadsvernieuwing voor
te bereiden en uit te voeren.’
- Bekend zijn de dikwijls in ambtelijke taal onvermijdelijke constructies als ‘het door
Nederland gesteunde plan’, gelijk in (110). In de herschrijving komen twee zinnen
terug, waarvan één de kortste zal zijn van de huiskamertroonrede: ‘Nederland steunt
dit plan’. Toch niet al te trots zijn op dit record. De echte troonrede van 1974 had
een zin van vijf woorden: ‘de werkloosheid treft velen hard’.
- Gewone taal mag voortaan vanaf de troon ons land
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binnenstromen: de abstractie in (43): ‘de belastingheffing op
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan gehuwde vrouwen wordt verzacht’ is vertaald
in: ‘gehuwde vrouwen hoeven [let op: niet be-hoeven] minder belasting te betalen
over de uitkeringen die zij krijgen bij arbeidsongeschiktheid.’
- De opbouw is verbeterd. De overgangen leiden de luisteraar naar een nieuw
onderwerp als (79) ‘Wat het onderwijs betreft, hoopt de regering..’ De oorspronkelijke
tekst eindigt in (78) met de waardering voor de hulp aan de Surinamers en begint
plompverloren in (79) ‘De regering hoopt dat aan de hand van de gepubliceerde nota
over het onderwijsbestel enz.’ Een soortgelijke las tussen onderdelen maken de
herschrijvers tussen (97) die over de gezondheidszorg gaat en (98) die in
oorspronkelijke staat luidt ‘de ondertekening van de slotakte van de conferentie over
veiligheid en samenwerking in Europa kan een belangrijke stap betekenen op de weg
naar ontspanning en samenwerking tussen Oost en West’. Nu wordt een zinnetje
ertussen geschoven, (98) ‘Over de buitenlandse politiek het volgende.’ Dan komt
het origineel onveranderd terug.
Eigenlijk jammer dat V. en R. hier niet hun stijlvernuft op hebben losgelaten: het
is een typische troonredezin met zeven voorzetsels, twaalf zelfstandige naamwoorden
en één vervoegd werkwoord op de dertig woorden in totaal. Maar mededelingen over
buitenlandse politiek zijn meestal in deze plechtige stijl der plechtige
verklaring-naafloop-van-de-conferentie geschreven. Misschien hebben de herschrijvers
de zin om deze reden (tongue in cheek) onaangerand gelaten.

Kritiek op kritiek op kritiek
Ik weet uit mijn eigen werk van de afgelopen jaren hoe gauw een aanvankelijk ernstig
bedoelde gedachtenwisseling over de vorm van een zin, de keuze van een woord kan
uitdraaien op een humorloos gebabbel, onverdraagzaam gepriegel, gekift,
schoolmeesterig gewik en geweeg, gepas en gemeet: het ene woordje is (misschien)
beter dan het andere (in bepaalde gevallen althans), de ene volgorde ‘bekt’ (misschien)
beter dan de andere (in bepaalde gevallen althans). Zo krijg je de donkere gang zonder
einde: kritiek op de kritiek op de kritiek op de kritiek. En de pijnigende vraag naar
de kriteria voor de kriteria voor de kriteria voor de kriteria.
Maar wie door zijn beroep misvormd is, kan het niet laten; daarom volgen een
paar ‘kanttekeningen’ (een mooi neutraal woord) hieronder.
- ‘Omhaal van woorden maakt de tekst vaag’ (blz. 11) inderdaad, maar is (1) vele
landen van de westerse wereld vaag? Zou ‘westerse wereld’ niet eerder het
hoofdbegrip zijn waarvan ‘vele’ hier worden vermeld? Merkwaardig in het Nederlands
overigens, dat het oude germaanse vele in geschreven taal onverwoestbaar is, terwijl
het in gesproken taal eigenlijk altijd veel is geworden.
- Wat meer woorden dan strikt nodig is, kan een bepaalde nuancering opleveren; in
(4) staat komen tot een gezamenlijk antwoord, hierin is meer het werken, het streven
naar een oplossing uitgedrukt dan in de vertaling een gezamenlijk antwoord geven;
trouwens, waarom dan niet meteen ‘gezamenlijk antwoorden op’? In (120) is leiden
tot blijven staan, de hele zin overigens: ‘Geringere economische mogelijkheden
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zullen leiden tot minder materiële vooruitgang’. De drie woorden kunnen worden
vervangen door bijvoorbeeld het ene veroorzaken.
- Woorden die bij elkaar horen, zo dicht mogelijk bij elkaar laten: een goede,
fundamentele regel; op menige plaats met duidelijk succes toegepast in de herschreven
tekst; maar waarom een tussenzin in (15) gezet? Die luidt herschreven: Daarom
kunnen - ook omdat de economie langzamer zal groeien - de overheidsuitgaven en
de uitgaven voor sociale voorzieningen minder omhoog gaan dan enz.’ De
werkwoordelijke kern is kunnen gaan, gescheiden door 16 woorden. Daartegenover
staat in de herschreven tekst een betere verbinding met de vorige zin.
- Een spelling als geluidhinder eigenzinnig noemen en stilzwijgend van een -s
voorzien is wel flink maar helpt niet want geluidhinder is inmiddels wettelijk
vastgelegd.
- Het is moeilijk om uit te maken of ‘het geduld van de lezer en de luisteraar te zwaar
op de proef gesteld wordt’ (toelichting blz. 13) in de oorspronkelijke zin (62) ‘voor
de veiligheid en gezondheid van werknemers en de verbetering van hun
werkomstandigheden komen nieuwe wettelijke maatregelen’; het lijkt me wat
overdreven om dit te veranderen in ‘er komen nieuwe wettelijke maatregelen voor
enz.’; er zal toch wel geen zwaar beproefde lezer of luisteraar zijn die bij de eerste
zin na het horen van de eerste paar woorden zal vrezen dat er voor de veiligheid enz.
geen steek zal worden uitgevoerd.
- In de bekende strijd tegen het passief is het gevaar voor enige overdrijving nu
eenmaal voortdurend aanwezig: in de oorspronkelijke zin (36) staat ‘... maar wordt
u tevens voorgesteld enkele belastingen te verhogen’; het commentaar erbij: ‘Wie,
o wie? (...) Waarom hier niet duidelijk aangegeven wie iets voorstelt?’ Ja, wie anders
dan degene die in het hele stuk aan het woord is? Herschreven luidt de zin: ‘... maar
stellen wij u ook voor enkele belastingen te verhogen’.
- Tevens in de vorige zin is ook geworden, geen slecht idee. Maar dit soort
boekenwoorden kunnen toch wel handige keuzevormen ter variatie zijn, mits ze
uiteraard niet al te ouderwets zijn. Heden in (13) is nu geworden, heden in de
slotpassage (119) is in vandaag veranderd, het enige woord dat in die zin heeft moeten
sneuvelen. Hetzelfde geldt voor reeds in (104) dat voor al moet wijken.
- Zeer heet hangijzer in veel taal-en-stijl-boekjes is het gebruik van om. Terecht
nemen de herschrijvers het op in (78) waar stond: ‘... waardeert het dat zovelen willen
meewerken de noodzakelijke oplossingen te vinden enz.’ en maken zij ervan: ‘...
zoveel mensen willen meewerken om de enz.’ Terzijde: kijk nog eens naar vele in
zin (1) en stel met vreugde vast dat het gewone veel toegelaten wordt. Consequent
zetten de herschrijvers om achter
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woorden als plan (92), regeling (85), voorstel (63), ontwerp (81) enz. Na bedoeling
komt géén om (13): ‘... hebben de bedoeling onze economie blijvend te verbeteren.’
Er valt iets voor te zeggen maar ik heb toch heel sterk de indruk dat de verbinding
de bedoeling om (iets te doen) een normale, niet onbeschaafd te achten
‘huiskamer’-uitdrukking is. Geheel in overeenstemming met Van Dale blz. 1591
(‘dit gebruik is in verzorgde taal bepaald af te raden’), komt in de herschreven tekst
van (36) ‘... stellen wij u voor (...) te verhogen’ om niet voor. De huiskamer had hier
om ongetwijfeld gezegd, evenals bijvoorbeeld in (16) ‘blijft ernaar streven [géén
om!] leemten (...) aan te vullen,’ en in (88): ‘... is ons beleid erop gericht [géén om!]
de groei (...) in de hand te houden’.

Richtlijnen
Het laatste hoofdstuk is erg beknopt: het is in feite een samenvatting van de
opmerkingen in de toelichting, de derde kolom. Zestien richtlijnen2) over opbouw,
zinnen, woorden en dubbelzinnigheden: we hoeven ze in dit nummer niet op te
nemen. V. en R. zeggen zelf: ‘De richtlijnen zijn niet nieuw. De afgelopen 25 jaar
zijn er wel 25 boekjes verschenen over taalverzorging. Daarin kunt u veel
terugvinden.’ We mogen er in dit blad gerust aan toevoegen: ook in de afgelopen 45
jaargangen van Onze Taal.
De Stadsdrukkerij van Amsterdam3) heeft - wat uitgaven over leesbaarheid betreft
- een kleine voorsprong op de Staatsdrukkerij: in een zeer verzorgd boekje (1973),
getiteld Spelregels voor drukverkeer, staan in het eerste hoofdstuk, ‘leesbaar
schrijven’, de volgende tussenkopjes goed verdeeld over de tekst verspreid:
Wie is uw lezer?
Wat wilt u zeggen?
Orden uw punten logisch.
Schrijf korte zinnen.
Vermijd ingewikkelde constructies.
Schrijf begrijpelijke woorden.
Schrijf concreet.
Schrijf de actieve vorm.
Kijk uw werk drie keer na.
Respecteer uw lezer.
De bezoeker van het congres O.T. 1975, dat aan de politieke taal gewijd was, zal
zich de slotpassage herinneren van Stuivelings rede:
‘Schrijf meer hoofdzinnen, schrijf minder bijzinnen. Bordewijk en Elsschot hebben
het gekund; het navolgen van zo grote auteurs kan toch niemand misstaan.
Schrijf meer korte zinnen, minder lange zinnen.
Schrijf meer enkelvoudige zinnen, minder samengestelde zinnen.
Schrijf ook meer enkelvoudige woorden, minder samengestelde woorden.
Schrijf meer concrete woorden, minder abstracte woorden. Schrijf meer
Nederlandse woorden, minder vreemde woorden, minder basterdwoorden.
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Schrijf meer directe aanduidingen, minder beeldspraak, minder figuurlijke taal.
En vooral: vermijd al die onpersoonlijke omschrijvingen waaraan het ambtelijk
taalgebruik overal ter wereld lijdende is. Dit alles kàn, het hoort tot de menselijke
mogelijkheden, alleen: het kost veel energie en heel veel tijd. Maar als het resultaat
tegelijk 20 procent beter en 20 procent korter is, wordt men wel beloond. (...)
En toch: de overtuiging dat men op deze manier een absolute duidelijkheid kan
bereiken, miskent de realiteit. Alleen duidelijkeR taal is een haalbare kaart: minder
ónduidelijk, vergelijkenderwijs, zoals ook groter betekent minder klein, en harder
minder zacht. Ons taalgebruik kan morgen duidelijker worden dan het vandaag is,
als we de wil hebben een aantal richtlijnen toe te passen.’
De wil hebben: daarmee besluit ook het Amsterdamse boekje het hoofdstuk over de
leesbaarheid:
‘Alle adviezen in dit hoofdstuk komen voort uit het principe: respect voor de lezer.
U heeft aanwijzingen gevonden die de communicatie tussen u en uw lezer bevorderen.
Leesbaar schrijven is een kwestie van mentaliteit. U kunt pas leesbaar schrijven als
u leesbaar wílt schrijven.’

Eindnoten:
2) Menigmaal heb ik vooral bij mensen die ongeveer vijftig en ouder zijn, de opvatting gehoord
dat richtlijn een germanisme is; het zou aanbeveling, advies, leidraad of iets dergelijks moeten
zijn. Het Duitse woord Richtlinie (1940-1945!) heeft aan die opvatting schuld. Het woord
richtlijn wordt in het WNT (1924) zonder verder commentaar als Nederlands woord genoemd,
zij het nog zónder de hier in het geding gebrachte figuurlijke betekenis.
3) Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel drukwerk. Samenstellers
Stadsdrukkerij van Amsterdam en afdeling Taalbeheersing van het Instituut voor Neerlandistiek
van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 1973. Het is een erg handig boekje met veel
goede voorbeelden van ‘hoe niet’ en ‘hoe wel’. Ongeveer twee derde van het werkje is gewijd
aan de knelpunten van spelling, afbreken, titulatuur, correctie enz. Voorzover ik dat heb kunnen
vaststellen, geniet dit geschrift weinig bekendheid buiten Amsterdam, m.i. geheel ten onrechte.

Dogma's
Schrijvers over taalgebruik, makers van stijlvoorschriften moeten erop bedacht zijn
dat zij - zonder dat ze het zelf merken - kunnen gaan lijden aan een onaangenaam
dogmatisme: wat vader zegt is zo, ook al is het niet zo. V. en R. zijn gelukkig niet
zulke vaders, ze laten genoeg speelruimte over, in de overtuiging dat schrijven een
vrije, scheppende beizgheid is.
Ik wil in het kort toch nog op een paar dingen wijzen waar het gevaar voor
dogmatisme erg groot is.
1. De naamwoordelijke stijl: concreet is beter dan abstract. ‘Hij beoordeelt de
troonrede’ zou altijd beter zijn dan ‘de beoordeling van de troonrede geschiedt door
hem’ (of iets dergelijks). Dat is eenvoudig niet waar. Er zijn genoeg gevallen denkbaar
waarin ter wille van de veel geprezen, fanatiek begeerde duidelijkheid de zin met
‘beoordeling’ beter is, bijvoorbeeld omdat dit woord onderdeel is van een soort
coördinatensysteem van behandelde begrippen of omdat door zo'n zin een duidelijker
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overgang met een vorige zin wordt bereikt. De -ing- woorden kunnen nodig zijn,
omdat ze mèt het inderdaad ‘verbleekte’ werkwoord voor de gewenste schakering
zorgen: tot ontwikkeling brengen geeft iets anders (hoe gering ook) dan ontwikkelen;
vergelijk ook eens woordparen als:
in beschouwing nemen

-

beschouwen

in bespreking brengen

-

bespreken

in beweging zetten

-

bewegen

2. De lijdende vorm: actief is beter dan passief. (Het beroemde Engelse
schoolgrapje: he kissed her is active because active denotes action; she kissed him
is passive because passive denotes passion.)
De regel is in zijn algemeenheid goed bruikbaar maar hij mag ons niet tot een
soort geestdrijvers maken die alles
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wat lijdende vorm is of erop lijkt, te vuur en te zwaard willen uitroeien. De voorkeur
moet nu eenmaal soms - ook in een troonrede - uitgaan naar een voorzichtige, neutrale
onpersoonlijkheid.4) De Troonrede nieuwe stijl zal ‘persoonlijker’ mogen zijn en dan
zullen vanzelf de namen van de daders of de hen aanduidende voornaamwoorden
van ridderzaal naar huiskamer gaan.
Overigens, de term ‘passivitis’, door V. en R. gebruikt in hun toelichting op blz.
25 is niet juist. Prof. L. Michels heeft mij daar vroeger eens op gewezen: de uitgang
-itis betekent een ontsteking, zoals in gastritis (maagontsteking, nefritis
(nierontsteking), stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies). Het passief is niet
ontstoken, maar het wordt ten onrechte gebruikt.

Eindnoten:
4) Zie bijv. O.T. 1963, blz. 37 e.v. De ingdood; id. 1966, blz. 13 e.v. De taal als factor in de
politiek; id. 1967, blz. 25 e.v. Lezen en schrijven; id. 1969, blz. 53 e.v. Het stervende werkwoord;
id. 1971, blz. 27 Kleine taalles; id. 1974, blz. 4 e.v. Zweefmolenstijl; id. 1974, blz. 53 e.v.
Knelpunten van procedurele aard; i.d. 1974, blz. 65 e.v. Moeilijkheid meten en het
congresnummer 1976, Taal van Den Haag.

Corrigeren en zelf schrijven
Het is, voorzover mijn ervaring strekt, meestal makkelijker om de tekst van anderen
te corrigeren dan zelf een tekst te ontwerpen. Dat doet niets af aan de belangrijkheid
van de taak van degene die (dikwijls beroepshalve) moet nalezen, uitvlooien en
zwakke plekken opsporen en met voorstellen ter verbetering komen. Maar hij is altijd
bezig met bestaand, voor hem liggend, ter correctie uitnodigend materiaal. De eerste,
de schrijver heeft moeten zweten op de moeilijke stof; misschien is hij bezweken in
de strijd tussen inhoud en vorm.
Het gaat om het leesbaar maken van een tekst. Dikwijls gaan we daarbij min of
meer intuïtief te werk: we denken dat ‘omhaal’, ‘passief’, ‘naamwoordelijke stijl’,
‘lange woorden’ enz. de leesbaarheid schaden. Natuurlijk zijn er tal van gevallen te
geven waarbij de schade zo duidelijk blijkt dat discussie erover zonde van de tijd is.
Maar zijn we altijd wel zó zeker van onze zaak? Hebben we genoeg ‘harde’ gegevens?
In een recent artikel wijst Van Hauwermeiren5) op allerlei nog onbekende zaken in
het leesbaarheidsonderzoek. Hij noemt als doel van dat onderzoek ‘teksten, wat hun
leesbaarheid betreft, aan de leesvaardigheid van de doelgroep aanpassen’. Maar, zo
vervolgt hij: ‘vooralsnog is het echter niet duidelijk volgens welke criteria dat
aanpassingswerk moet gebeuren.’ Hij gaat bijvoorbeeld in op de woordlengte,
ontwikkelt daarover een theorie en komt tot de conclusie: ‘Zo ook kunnen we door
een zin te verkorten ongewild zijn systematische structuur complexer maken.’
Hij pleit voor samenwerking, tussen verschillende vakken: ‘Het
leesbaarheidsonderzoek is interdisciplinair onderzoek. De psychologie, de linguïstiek
en de statistiek komen erbij te pas. Het wil mij voorkomen dat de beoefenaars van
het leesbaarheidsonderzoek tot nog toe onvoldoende ingezien hebben dat ze betere
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resultaten zouden boeken, indien zij de banden met elk van de drie genoemde
vakgebieden nauwer toehaalden.
De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 18 september 1976, 11.00-13.00,
UTRECHT, Jaarbeursgebouw, Vergadercentrum.
De methoden om de leesbaarheid te meten en te voorspellen, worden vooral in het
onderwijs en de journalistiek toegepast. Cijferschuwen houden zich liefst ver van
tel- en rekenwerk. Zij die de leesbaarheid kwantificeren daarentegen hechten soms
te veel waarde aan cijfers en verzuimen daardoor hun uitslagen voldoende te
relativeren. Erger is dat sommigen, op de resultaten van het leesbaarheidsonderzoek
vooruitlopend, schrijfregels formuleren waarvan niet bewezen is dat toepassing ervan
leesbare geschriften oplevert.’

Eindnoten:
5) Hauwermeiren, P. van. Het leesbaarheidsonderzoek. Forum der Letteren 17 (1976) blz. 95-106.

Het boerendorp
De Commissie Duidelijke Taal (in alledaagse omgang vaak Commissie Vondeling)
is langzamerhand een begrip geworden in ons land. Het prille begin is een
merkwaardig incident, begin 1973: ‘Uitgaande van de gedachte, dat door het grote
aantal vreemde woorden in de taal der overheid, deze taal wel haast een vreemde
taal geworden is, begon het statenlid de heer H.J.A.M. Vrouwenvelder zijn rede bij
de behandeling der begroting voor 1973 van de provincie Zuid-Holland in het Frans.
Toen hem door de voorzitter verzocht werd zijn rede in het Nederlands te vertalen
en in het Nederlands voort te zetten, antwoordde de heer Vrouwenvelder, dat men
in een democratie moet streven naar een goede communicatie, een essentiële
voorwaarde voor het tot stand brengen van die democratie. Hij had het Frans gebruikt,
omdat hij zich enige weken hiervoor bij de lezing en bestudering van een toen
behandelde nota over gewestvorming menigmaal had afgevraagd, of het taalgebruik
in de nota nog wel helemaal viel onder het begrip ‘algemeen beschaafd Nederlands’.6)
Na de oprichting van de commissie zijn herhaaldelijk bij Vondeling brieven
binnengekomen met bijvalsbetuigingen, commentaar en vooral met staaltjes van
voor gewone burgers moeilijk verteerbaar overheidsproza.
Het probleem is aangepakt; er is nieuwe belangstelling gewekt voor een aloude
zaak waaraan ook vroeger veelvuldig, hard en met vrucht is gewerkt. (Dat laatste
mogen we niet vergeten: het zou een grove onrechtvaardigheid zijn, de stelling te
verkondigen dat pas na 1973 het evangelie der duidelijke taal gepredikt werd.)
Taalproblemen blijven nu eenmaal altijd bestaan. Wie klaagt over stank van een
fabriek in zijn buurt, kan via een actiecomité en alles-wat-daarvan-het-gevolg-is (met
wat geluk) zijn buurt van de stank verlossen. Taalklachten zullen nooit verstommen:
Heeroma noemde ze eens begeleidingsverschijnselen van taalcultuur.
Gelukkig doet van tijd tot tijd iemand flink zijn mond open of schrijft een boos
stuk om te tonen dat taal bestemd is om begrepen te worden. De Commissie Duidelijke
Taal kreeg daarvan een prachtig voorbeeld kort voor het verschijnen van de
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herschrijving troonrede. Een Brabants dorp van ruim 3500 inwoners had van het
Planologisch Studiecentrum een brief gekregen waarin
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om gegevens werd gevraagd voor een bepaalde probleemstelling. De gemeente
schreef aan Vondeling, dat zij ‘maar een “boerendorp” (is) waar de koeien meestal
nog met de hand gemolken worden. Hoewel wij er al een jaar op gestudeerd hebben,
weten wij nog steeds niet waar het onderzoek over gaat. Wij hopen dat U het probleem
voor ons kunt oplossen. Wij vertrouwen erop dat deze brief niet gebruikt zal worden
als argument voor de opheffing van kleine gemeenten.’
Het probleem luidde, blijkens een erbij gevoegd stuk van het Studiecentrum:
‘Het verwerven van inzicht in het Urbane systeem (in de samenhang tussen de
ruimtelijke struktuur van grootstedelijke gebieden enerzijds en de maatschappelijke
processen anderzijds), inzonderheid inzake de konsekwenties van verschillende
maten van koncentratie en/of verdichting van fysiek-ruimtelijke objecten voor het
menselijk gedrag en voor het volgtijdelijke ruimtelijke proces van aktiviteiten en
interakties binnen dat systeem.’
Dát althans heeft de commissie Vondeling nu al bereikt.7) De mensen laten zich niet
zo gemakkelijk meer door woorden van de kaart vegen.
J. Veering

Eindnoten:
6) Kruys, J. de. Commissie Vondeling wint aan gezag. Neerlandia 80 (1976) blz. 40-44.
7) Een enkeling heeft zich al aan een ‘alternatieve troonrede’ gewaagd na het werk van V. en R.:
Herman Hofhuizen in het weekblad De Tijd, 2 juli 1976, blz. 30.
‘Leden van de Staten Generaal, Jullie houden het wel niet voor mogelijk, maar daar zit ik toch
maar weer temidden van de bloem der natie voor te lezen wat ik het vorige jaar om deze tijd al
heb voorgelezen en volgend jaar bij leven en welzijn wéér zal moeten voorlezen. De werkloosheid
is gestegen tot een peil, waarvan de regering nog steeds niet zeker weet of het “verontrustend”
dan wel “voor niet mogelijk” kan worden gehouden. In ieder geval is de regering van mening
dat de werkloosheid eigenlijk geen pas geeft en, sterker nog, dat zij niet zou mogen. En nu op
naar de defensie.
Wat dat betreft blijft de regering naar vrede streven. Niet echter naar vrede tot elke prijs. De
communistische landen worden dus verzocht er niet te zijn en de kapitalistische landen moeten
op hun tellen passen.
Wat 's lands financiën betreft blijft de situatie ook in de troonrede-nieuwe-stijl zorgwekkend;
nu dus belazerd. Dat wil zeggen, de regering zal blijven doodvallen op een halve cent, waarbij
die van de modale werknemer in gepaste mate zal worden ontzien. Wat “modaal” is kunt u zelf
in de Grote van Dale opzoeken, maar in ieder geval als u aan belastingverlaging heeft gedacht,
zeg ik dag met het handje. Ook de gezondheidszorg heeft de volle aandacht van de regering.
Wat zeg ik nou? Zij prakkizeert zich suf over de vraag wat er moet gebeuren met al die zwaar
getroffenen die op zoek naar de Bloemenhove in Heemstede toch weer op de Koikenhof terecht
zijn gekomen. En zo is er nog veel meer: leuke dingen voor rechts en leuke dingen voor links.
Maar ik zou het kort maken en ik mag de regering niet al het gras voor de voeten wegmaaien.
Met de bede dat ik met deze huiskamer-troonrede zo duidelijk ben geweest dat ook Koekoek
en Beuker de regering hebben kunnen volgen verklaar ik de zitting van de Staten Generaal
geopend.’
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[Nummer 9]
Zinsbouw en leesbaarheid
Een zin die als deel in een andere zin is opgenomen, is een ‘ingebedde zin’. In Hij
schreef dat hij niet kon komen is dat hij niet kon komen een ingebedde zin. In dit
voorbeeld is de hoofdzin (Hij schreef) de ‘hogere zin’, maar dat is niet altijd het
geval. In Hij schreef dat hij niet kon komen omdat hij niet vrij was, is de ingebedde
zin dat hij niet kon komen op zijn beurt hogere zin t.a.v. omdat hij niet vrij was. Een
ingebedde zin die zowel links als rechts wordt begrensd door woorden uit de hogere
zin, noemen we een ‘interne zin’. Voorbeeld: ‘De plaat die je gisteren gekocht hebt,
is gebroken.’
Als een interne zin op zijn beurt een interne zin bevat, komt de begrijpelijkheid in
het gedrag. Een zin als de onderstaande is vrij onleesbaar.
‘Na de manoeuvres worden de tenten waarin de soldaten die aan het
spiegelgevecht hebben deelgenomen, geslapen hebben, afgebroken.’
Wat zinnen als deze vrijwel onleesbaar maakt, is dat zij het geheugen van de lezer
overbelasten. Om dat duidelijk te maken herschrijven we de zin hieronder. Met (a1
en a2) geven we aan wat tot de hoofdzin behoort, met (b1 en b2) wat deel uitmaakt
van de interne zin waarvan de hoofdzin de hogere zin is en met (c) wat behoort tot
de interne zin die ingebed is in een andere interne zin.
(a1) Na de manoeuvres worden de tenten
(b1) waarin de soldaten
(c) die aan het spiegelgevecht hebben deelgenomen
(b2) geslapen hebben
(a2) afgebroken
De auteur van een dergelijke zin verwacht van de lezer dat hij een taak aanvat (a1)
die hij moet onderbreken voor een andere taak (b1). Die moet hij op haar beurt
onderbreken voor weer een andere taak (c). Als hij klaar is met (c), moet hij de
onderbroken taken in omgekeerde volgorde afwerken: (b2), dan (a2).
In het voorbeeld bevatten de interne zinnen een aanwijsbaar onderwerp en een
werkwoord in de persoonsvorm. Als zij hetzelfde onderwerp hebben als hun hogere
zin, gebeurt het echter dat zij de vorm aannemen van een beknopte bijzin. Het
onderwerp wordt dan niet uitgedrukt en in plaats van een persoonsvorm verschijnt
een infinitief of een deelwoord. Vergelijk.
‘Hij kwam, na elf dagen bewusteloos in het ziekenhuis gelegen te hebben,
weer tot bewustzijn.’
‘Hij kwam, nadat hij elf dagen bewusteloos in het ziekenhuis had gelegen,
weer tot bewustzijn.’
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Interne zinnen zijn ofwel bijwoordelijke, ofwel bijvoeglijke bijzinnen. Als de
bijwoordelijke bijzin als beknopte bijzin verschijnt, wordt hij ingeleid door een
voorzetsel (na, zonder, om, in plaats van...).
‘Hij verliet, na afscheid genomen te hebben, het kantoor.’
‘Hij heeft, door zich volledig op zijn taak te concentreren, meer inzicht
gekregen in wat van hem verwacht wordt.’
Het voorzetsel om ‘ontbreekt’ soms, maar het kan dan meestal toegevoegd worden:
‘Hij voelde de neiging (om) hard te gaan schreeuwen.’
Verschijnt een bijvoeglijke bijzin als beknopte bijzin, dan wordt hij niet door een
voorzetsel ingeleid.
‘Het idee, goed gehandeld te hebben, maakte hem blij.’
‘De opvoering van een toneelstuk, door een oudleerlinge geschreven,
besloot het schoolfeest.’
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In het laatste voorbeeld kan de interne zin ook tussen een en toneelstuk staan:
‘De opvoering van een door een oud-leerlinge geschreven toneelstuk,
besloot het schoolfeest.’
De interne zin staat nu vóór het substantief dat hij bepaalt, maar achter een, de
determinatieve bepaling bij dat substantief. We geven hieronder nog een paar
voorbeelden van deze constructie:
‘Ongeveer zestig schilderstukken - meest Nederlandse, ook wat Italiaanse
18de-eeuwers - zijn smaakvol over de met donkergroene stof bespannen
wanden van de kunstig verlichte vertrekken verdeeld.’ (NRC Handelsblad,
22 nov. 1975.)
‘Luthuli zelf had kort tevoren ten gevolge van een door te grote spanningen
opgelopen verhoogde bloeddruk een beroerte gekregen.’ (Margriet de
Sablonière; Albert John Luthuli, Jeugd en Cultuur, 18, 1972-1973, p.
28-31.)
‘Met de hem eigen rust en vrijheid en in gezelschap van zijn, voor deze
ene keer en ondanks de mogelijkheid van ontspanning hartstochtelijk
snikkende vrouw, keerde hij weer terug naar zijn vaderland, naar Grontville,
in Ballingschap.’ (Margriet de Sablonière: Albert John Luthuli, Jeugd en
Cultuur, 18, 1972-1973, p. 28-31.)
In deze voorbeelden bepaalt de constructie een substantief uit de hoofdzin. Ze kan
echter ook voorkomen bij een substantief uit een ingebedde zin. Voorbeeld:
‘De Oude Grieken stelden zich de zon voor als de jonge en schone god
Apollo, die in zijn door zeven vurige paarden getrokken glanzende
zonnewagen zijn weg langs de hemel aflegde.’
Getuige het volgende voorbeeld worden aan de leesvaardigheid van de lezers bijzonder
hoge eisen gesteld als de constructie voorkomt in een ingebedde zin die een interne
zin is:
‘Nadat Frankrijk en Groot-Brittannië het in 1916 eens waren geworden
Palestina, dat tot het aan de zijde van Duitsland strijdende Ottomaanse
Rijk behoorde, na de oordog onder Brits mandaat te plaatsen schreef de
Britse minister van buitenlandse zaken lord Balfour in een brief aan lord
Rotschild dat de Britse regering gunstig stond tegenover de oprichting van
een joods nationaal tehuis in Palestina.’ (De Standaard, maandag 7 mei
1973.)
Aan de zijde van Duitsland strijdende heeft als hogere zin de interne zin dat tot het
Ottomaanse Rijk behoorde. Deze interne zin is ingebed in Palestina na de oorlog
onder Brits mandaat te plaatsen, een beknopte bijzin die op zijn beurt ingebed is in
de bijvoeglijke bijzin Nadat Frankrijk en Groot-Brittannië het in 1916 eens waren
geworden. Als we de graad van inbedding met ronde haakjes aangeven, levert dat
de volgende voorstelling van zaken op:
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‘(Nadat Frankrijk en Groot-Brittannië het in 1916 eens waren geworden
((Palestina, (((dat tot het ((((aan de zijde van Duitsland strijdende))))
Ottomaanse Rijk behoorde,))) na de oorlog onder Brits mandaat te
plaatsen))) schreef de Britse minister van buitenlandse zaken...’
Een deelwoordconstructie die tussen een nomen (een zelfstandig naamwoord of een
zelfstandig voornaamwoord) en zijn determinator (een lidwoord of een bijvoeglijk
voornaamwoord) staat, is niet zelden een interne zin in een gelijkaardige constructie.
Onnodig te zeggen dat de zin in dat geval voor de lezer een doolhof is.
‘De komende vredesbesprekingen hebben volgens de bewindsman in de
eerste plaats betrekking op de (een maand geleden in het ((door de oppositie
gekontroleerde)) parlement goedgekeurde) grondwetswijziging die het de
regering verbiedt zonder de toestemming van dat parlement industrieën
te onteigenen of te nationaliseren.’ (De Standaard, zat. 1, zond. 2 sept.
1973.)
‘De in het voorgaande gegeven korte oriëntering op het gebied van de
problematiek van de voedselconservering in het algemeen zal het
begrijpelijk maken, (dat de Amerikaanse levensmiddelendeskundigen
vervuld werden met een gevoel van groot enthousiasme, ((toen hun
omstreeks 1948 het gebruik van (((door, ((((in kernreactoren bereidde,))))
isotopen uitgezonden))) ioniserende straling voor de
levensmiddelenconservering in overweging werd gegeven))).’ (D.A.A.
Mossel, Toepassing van ioniserende straling bij de voedselconservering.
In: Aan de poorten van een nieuwe tijd, Amsterdam-Brussel, 1960.)
P. van Hauwermeiren

Waarnemingen
1. Op blz. 45 van OT van april/mei 1976 lees ik o.m. de zin ‘Het is inderdaad droevig
zoals tegenwoordig onze zo mooie en zo beeldende taal wordt verkracht’. Het komt
vaker voor dat een aanbeveling voor een zuiverder taalgebruik wordt gegrond op
overwegingen van schoonheid en gevoel, zoals dat in de aangehaalde zin het geval
is.
De moeilijkheid met deze soort van overwegingen is dat het zo sterk afhankelijk
is van het gemoed van de schrijver of spreker, wat ‘mooi’, ‘beeldend’, ‘droevig’ en
‘verkracht’ wordt gevonden. Ik kan niet zo goed inzien dat een bepaald woord of
een bepaalde uitdrukking die meer dan honderd of meer dan duizend jaar geleden
aan een andere taal is ontleend op zichzelf ‘mooier’ of ‘beeldender’ zou zijn dan een
nog maar kort geleden van elders overgenomen (zgn. ‘vreemd’) woord of uitdrukking.
Zo zou ik bijvoorbeeld wel eens willen weten of de hierboven cursief gezette zin
door enkelen, velen of de meesten ‘mooier’ of ‘beeldender’ wordt gevonden dan de
zin: Frequent worden pleidooien voor zuiverder taalgebruik gebaseerd op esthetische
en sentimentele argumenten, zoals dat in de geciteerde zin gebeurde.
Omdat ik verwacht dat de subjectieve oordelen sterk uiteen zullen lopen, geloof ik
dat de toch wel in redelijke mate overeenstemmende (negatieve) oordelen over
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bepaalde termen een geheel andere grond hebben dan het meer of minder fraai of
beeldend zijn, of het meer
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of minder door het gebruik geijkt zijn. Deze meer objectieve en meer rationele grond
zoek ik in het feit dat zo vaak ‘vreemde’ woorden en uitdrukkingen klaarblijkelijk
worden gebruikt door mensen die zich nauwelijks of niet bewust zijn van wat zij
daarmee eigenlijk zeggen of schrijven en nog vaker gelezen of gehoord worden door
mensen die slechts vagelijk of in het geheel niet weten wat er mee bedoeld wordt.
Aangezien taal in de eerste plaats een communicatiemiddel is, mag en moet aan
taalgebruik de eis gesteld worden dat de spreker/schrijver weet wat hij bedoelt en
dat de toehoorder/lezer begrijpen kan wat bedoeld is (al zal het ideaal dat de
communicatie volkomen gelukt, slechts zelden bereikt worden).
De schrijver van het stukje in OT van april/mei voelt dit ook wel, getuige de
zinsneden ‘en dan nog vaak verkeerd’ en ‘Engelse kreten’. Het betoog zou echter
worden versterkt - en het doel van OT zou meer worden bevorderd - indien deze
argumentatie als uitgangspunt wordt gekozen en esthetische en gevoelsargumenten
als te subjectief niet voorop zouden worden gesteld.
Ter adstructie: Nu iedere Nederlander wel weet wat een ‘lift’ is, bestaat er geen
enkele behoefte aan het in de dertiger jaren door taalpuristen gepropageerde
‘stijghokje’; idem ‘croquet’ (of ‘kroket’) waarvoor toen ‘gedraaid vleesrolletje’ werd
aanbevolen. Daarentegen, indien er (vele) mensen zijn die denken dat een ‘print out’
iets anders is dan een ‘afdruk’ - wat natuurlijk niet het geval is -, is er alle aanleiding
het gebruik van de gewone Nederlandse term krachtig te bevorderen; idem ‘input’
en ‘output’ voor ‘invoer’ en ‘uitvoer’ (waar de 10e druk van Van Dale zo'n verwarrend
rommeltje van maakt).
2. Aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam (en wellicht ook op andere plaatsen) bestaat reeds lang de regel dat
studenten in een bepaald stadium van hun studie een ‘scriptie’ moeten inleveren.
Enige tijd geleden bleek de behoefte aan oefening in schriftelijke weergave van
gedachten door studenten in een eerder stadium van hun studie. Daartoe werd de
verplichting voor die studenten ingevoerd tot inlevering van een ‘paper’ (vergis u
niet, dat moet worden uitgesproken als peper - de specerij; niet zoals het Engelse
paper, want dat wordt als aanstellerij gekwalificeerd).
De mythe is nu reeds ontstaan dat een ‘scriptie’ geheel iets anders is dan een
‘paper’ en dat beide weer sterk afwijken van een ‘opstel’, een ‘studie’ of een
‘beschouwing’. Nu valt niet of nauwelijks te verwachten dat ‘opstel’ door velen
fraaier of beeldender wordt gevonden dan ‘scriptie’ of ‘paper’, maar het is - nog
afgezien van de anomalie dat men taalvaardigheid wil bijbrengen met een ding dat
in het Nederlands ‘paper’ wordt genoemd - wel verwerpelijk dat men door een
ondoordachte terminologie het denken vertroebelt.
3. In Amsterdam (misschien ook wel in andere steden) heeft Publieke Werken een
vreemd soort Nederlands in gevoerd. 't Is niet helemaal nieuw, maar op de borden
met verkeersaanwijzingen wordt steeds algemener en in steeds fraaiere en meer
permanente uitvoeringen het kennelijke misverstand van weinig taalgevoelige
ambtenaren bevestigd. OT-leden hebben het er blijkbaar bij laten zitten; wie weet
helpt 't nu nog.
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Wat is het geval? Als ergens over een weg, straat of brug auto's, fietsen zelfs
voetgangers tijdelijk niet kunnen rijden of lopen, dan kunnen we dat in het Nederlands
(fraai en beeldend) aangeven met ‘het autoverkeer, het fietsverkeer of alle verkeer
over die weg is gestremd’; dit kan beeldend worden genoemd omdat het de associatie
oproept met de stremming van melk (of een dergelijke vloeistof) die daardoor niet
meer stroomt.
We kunnen het ook (zakelijker en minder beeldend) aangeven met ‘de weg, de
straat of de brug is afgesloten voor auto's, fietsen of alle verkeer’.
De Amsterdamse ambtenaren nu hebben de merkwaardige constructie bedacht en die wordt steeds hardnekkiger toegepast -:
‘de weg de straat of de brug is gestremd voor.... verkeer’.
Wie dit schrijft en met duidelijke letters (wat natuurlijk zeer gewenst is) op borden
laat aanbrengen, heeft toch wel nimmer de moeite genomen om na te gaan wat hij
eigenlijk bedoelt met ‘stremmen’. Hoewel in dit geval de communicatie met degenen
voor wie de boodschap (de ‘message’) op de borden bestemd is, niet ernstig zal
worden gestoord, hoop ik toch van harte te mogen beleven dat er meer zinnige borden
komen, waarop naar keuze van de betrokken ambtenaren staat of: dat de weg (enz.)
is afgesloten, of: dat het verkeer is gestremd.
4. Tot slot een spellingskwestie, die misschien in OT niet thuisbehoort, doch voor
een taalpsycholoog wel interessant kan zijn. Ons aller Kronkel - en vele schrijvers
in kranten, tijdschriften en van niet-gepubliceerde stukken zijn hem voorgegaan schreef onlangs over een ‘brei’ van 't een of ander. Dat deze spelling mij geheel van
het spoor afleidde door de verbinding die zij legde met het breiwerkje van mijn
grootmoeder, in plaats van met de brij die de grootvader uit het oude verhaal met
een houten lepel uit een houten nap moest eten, is voor velen wellicht onbegrijpelijk.
Hoe zouden zij echter reageren indien zij (niet in de zgn. wetenschappelijke spelling)
‘zei’ lazen in plaats van ‘zij’, of ‘mei’ in plaats van ‘mij’?
Prof. A.B. Frielink, Amsterdam

Arrestant
Overblijfsel van een arreslee

= arrestant

Eigenaar van een wolwinkel

= breipatroon

Vrachtauto gevuld met dranken

= leswagen

Hut van een Eskimo

= ijshockey

Het opkrikken van een autobus

= buslichting

Een goed gekozen tijdstip

= bestuur

Zitmeubel in een toneelstuk

= rolstoel

Een meubel misprijzen

= tafellaken

Het lopen met een stoel

= stoelgang
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Een meisje om te stelen

= schaakstuk

Dag waarop de chef tekeer gaat

= Donderdag

Een druppelende neus

= hoofdkraan

Een vereniging met een onduidelijke
doelstelling

= vagebond

F.J.J. Houps
(Uit De Drinkwaterval, orgaan Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening.)

Variëteit en variété
Het verrukkelijkste bericht van de afgelopen maanden verscheen in Het Parool
(28-6-76). Luistert u maar: ‘Een Egyptische diplomaat is zaterdag enige tijd door de
politie op Wimbledon vastgehouden, omdat hij bij de tenniswedstrijden enkele
vrouwen ongevraagd in hun achterste had geknepen. De politie moest de man evenwel
laten gaan, omdat hij zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid beriep.’
Dat de cursivering van mij is, doet aan de verrukking niets af. Het beklemtoont alleen,
dat noch door de scheidsrechter, noch door de vrouwen ‘have a let’ is geroepen.
Trouwens als er een vijfling wordt geboren (maar dat gebeurt niet vaak) is de
Telegraaf ook heel goed. Aan de mededeling, dat de dokters optimistisch waren over
de levenskansen van zo'n vijftal, voegde het blad toe dat de 34-jarige vader en de
32-jarige moeder het ‘eveneens naar omstandigheden redelijk goed maakten’. Gezien
de omstandigheden van de vader mag hij best tevreden zijn.
Voor uw jargonzakboekje ditmaal ‘profileren’: ‘Ik denk, dat de Europese
topconferenties een nadere profilering behoeven’ (uitspraak van premier Den Uyl),
en vooral ‘onderbouwen’. Dat is afgeleid van onderbouw, de basis waarop hogere
gedeelten van een gebouw steunen. Vreemd genoeg wordt dat onderbouw door de
stam der Jargonieten zelden of nooit gebruikt; daar hebben ze ‘infrastructuur’ voor.
Dan zal een standpunt of een verklaring of een betoog wel geïnfrastrueerd worden,
dacht ik. Maar nu worden die ineens ‘onderbouwd’. Er is ook geen peil op te trekken,
en dat maakt het leven van een taal zo fascinerend. Toch rijst ook hier het boze
vermoeden, dat achter dat onderbouwen een zekere vaagheid schuilgaat: het valt
vaak niet uit te maken, of het ‘staven’ (bewijzen) wil betekenen dan wel ondersteunen,
met de bijbedoeling, dat die steun als bewijs zal worden begrepen. Anders lijkt mij
niet te verklaren, waarom het de plaats van het voor ieder begrijpelijke ‘motiveren’
of misschien ‘toelichten’ moet innemen.
‘Afzien’ is een woord dat tot de taal der wielrenners behoort. Maar het is niet in hun
wereld ontstaan. In het zuiden, met inbegrip van Zeeland, betekende het allang
‘doormaken’, ‘aftobben’.
Maar moraal is wel eigendom van de snelfietsers. Bij hen betekent het ‘moreel’.
Bij voorbeeld: ‘De moraal, het ondefinieerbare begrip dat renners zo nodig hebben
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om topprestaties te leveren...’ Je zou zeggen dat iedereen moraal nodig heeft, ook
als hij geen topprestaties hoeft te verrichten. Een moraal overigens, die in de snel
veranderende opvattingen even ondefinieerbaar wordt als het moreel van de
wielrenners. Maar voor hen is dat dus moraal, en het is ze gegund.
Flauwe grapjes over de wenselijkheid van woordenboeken bij de NOS maak ik
niet meer; ik ben wel wijzer. Trouwens, als een kandidaat voor het Amerikaanse
presidentschap zegt: ‘I am satisfied that I'll get the support of the voters’, heb je als
beroepsvertaler geen woordenboek nodig om te weten, dat je ‘satisfied’ in deze
samenhang moet vertalen met ‘ervan overtuigd’ en niet met ‘tevreden’. Dat dit toch
gebeurt kan zelfs de NOS overkomen.
‘Herman ging een splijtseconde eerder over de finish dan Karel.’ Wat doe je als een
fractie van een seconde je niet meer bevredigt? Je kunt zelf iets bedenken; dat valt
niet altijd mee. Dan kijk je naar het Duits: breukdeel van een seconde, maar Duits
past niet zo goed in de sportjournalistiek, afgezien dan van Spielmacher en Ausputzer.
Het Engels? Ja, dat helpt: splitsecond. Dat ‘split’ hier verleden deelwoord is en het
anglicisme dus ‘gespleten seconde’ zou moeten luiden, is van minder belang. Je hebt
wat nieuws, en daar gaat 't om. Zó doen ze het, de taalmakers van huis uit.
Kritiek op kritiek op kritiek. Dat herkent u uit het juli/ augustusnummer, dat de
herschreven troonrede als uitgangspunt had. Het is meestal makkelijker om de tekst
van anderen te corrigeren dan zelf een tekst te ontwerpen, schrijft de redacteur van
OT terecht. Maar een paar kleinigheden moeten me toch van het hart. De heren
Vondeling en Renkema hebben ‘Zij (de regering) heeft daarmee de bestedingen voor
nog verder inzakken behoed en op velerlei wijze hulp geboden aan het bedrijfsleven’
herschreven tot ‘Daardoor (door maatregelen van de regering) zijn de bestedingen
niet nog verder afgenomen en is het bedrijfsleven op vele manieren geholpen’. En
in hun toelichting stellen (en beantwoorden) ze de vraag: ‘Waarom klinkt “op velerlei
wijze hulp bieden” zo afstandelijk?’ Mag ik vragen: waarom klinkt ‘afstandelijk’ zo
afstandelijk? Uit het hart gegrepen is mij de wijze, waarop onze redacteur de
betrekkelijkheid van uitspraken als ‘actief is beter dan passief’ in het licht stelt. Als
de Stadsdrukkerij en de Universiteit van Amsterdam apodictisch voorschrijven:
‘Schrijf de actieve vorm’, dan vraag ik me af: gaan de oude schoolmeestersregels
plaats maken voor nieuwe schoolmeestersregels? Wie een goed schrijver vraagt, in
welke gevallen hij het actief en in welke het passief gebruikt, zal misschien tot
antwoord krijgen: ‘Dat weet ik niet; daar sta ik echt niet bij stil.’ En toch is het een
goed schrijver.
‘Argentinië staat nu aan de top van de ‘wereld-inflatieranglijst,’ las ik onlangs. ‘Het
land heeft zijn peso in de afgelopen 12 maanden 713,4% minder waard zien worden,
aldus het Internationale Monetaire Fonds.’ Ja, dan blijft er weinig van over; sterker:
je komt op iedere peso te kort. Het is als en sciencefictionverhaal. Geldbezit is een
schuld geworden. Wie iets koopt moet erin toestemmen, daarbij geld aan te nemen
van de leverancier, want daardoor vermindert diens schuld. De ontknoping lijkt mij
deze: voor 813,4 pesos koop je nu evenveel als een
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jaar geleden voor 100 pesos. En als ik goed gerekend heb, betekent dat een
waardevermindering van 88,205%. Dat blijft de moeite waard, maar het is geen
713,4%.
Een eenvoudiger sommetje tot besluit. Het Vaderland vertelde in een reportage
over de hartoperaties in Houston van een Belgische administratrice, die ‘vloeiend
Nederlands, Vlaams, Frans, Duits, Engels, en Hebreeuws’ spreekt. De opgave luidt:
hoeveel talen spreekt die administratice vloeiend?
Mr. M.C. Godschalk

Hoedetruuk
In het blad ‘Onze Taal’ van juni 1976 schrijft u dat het ‘voetbalwoord hattrick’ in
het engels als hat trick wordt geschreven. Dat mag dan zo zijn, deze mededeling
wekt bij mij toch een niet te onderdrukken lust hierop enig kommentaar te geven.
Ten eerste vraag ik mij af of de term ‘voetbalwoord’ wel bestaat. Ik kan er -zuiver
gevoelsmatig overigens- slecht mee uit de voeten. Het zou zo moeten zijn dat het
voetbal een reeks woorden bevat, die buiten die sport niet voorkomen en dat is
nauwelijks het geval.
Ten tweede -en daar gaat het mij eigenlijk meer om- wil ik opmerken, dat de term
hat trick helemaal geen voetbalwoord is. Het is van origine namelijk een cricketterm.
Dat is niet zo onbegrijpelijk, want cricket is, vooral in Engeland, veel ouder dan
voetbal. Om nu precies te begrijpen, waar die term vandaan komt, is een kleine uitleg
nodig.
Bij cricket is het de bedoeling dat iemand door het werpen van een bal (deze man
heet bowler) de tegenstander, die aan slag is, (batsman) probeert ‘uit’ te krijgen. Dat
uitgaan kan op enkele manieren, maar dat doet hier verder niet terzake. Het gaat
erom dat de bowler probeert in principe het wicket te beschadigen. Een wicket is een
bouwwerk van drie rechtop staande paaltjes (stumps) met twee houtjes (bails) erop.
De batsman tracht beschadiging te voorkomen door de bal weg te slaan of tegen te
houden. Lukt dat niet of wordt de bal gevangen, dan is de batsman uit. Wanneer hij
uit is zegt men dat de bowler ‘een wicket heeft genomen’. Iedere partij heeft tien
wickets te verliezen. Als een batsman uit is komt een andere, totdat iedereen een
beurt heeft gehad.
Welnu, wanneer vroeger -negentiende eeuw- een bowler met drie opeenvolgende
ballen, die door hem waren gegooid, een wicket nam kreeg hij voor die bijzondere
prestatie een speciale hoed op zijn hoofd. Want hij had dan de ‘hat trick’ verricht
(daarom die twee woorden!).
In het voetbal heeft hattrick de betekenis gekregen van drie doelpunten, gescoord
door dezelfde speler. Dat moet eigenlijk officieel zijn drie doelpunten, gescoord door
dezelfde speler in één speelhelft en niet onderbroken door een ander doelpunt. Maar
ook hier heeft de inflatie toegeslagen en zijn de hat tricks niet meer van de lucht.
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Juist omdat het bij voetbal zoveel voorkomt en omdat -bij ons althans- voetbal
oneindig veel bekender is dan cricket heeft het idee postgevat dat hattrick een
voetbalterm is. Maar het geldt ook bij andere sporten en wordt ook in ander verband
gebruikt. Bijvoorbeeld bij het behalen van drie kampioenschappen in opeenvolgende
jaren. Of, zoals Ajax, het driemaal achtereen winnen van de Europacup.
Maar de hoed-truc blijft van origine een cricketterm. Overigens zou Onze Taal best
cricket eens te lijf mogen. Ook in Nederland bedient men zich in deze sport uitsluitend
van engelse termen en dat is toch eigenlijk een verkettering van de eigen taal.
D.F. Stemvers, Huizen

Meewerkend voorwerp
W. van der Kraan signaleert in Onze Taal van april/mei 1976 een aantal gevallen
waarin het meewerkend voorwerp wordt behandeld als een onderwerp (‘De heer en
mevrouw Jansen worden verzocht’), en noemt als oorzaak van het verschijnsel ‘het
onvermogen om een meewerkend voorwerp te onderkennen wanneer het niet voorzien
is van een voorzetsel’.
Over die oorzaak heb ik een andere mening: de taalgebruiker geeft zich mijns inziens
onvoldoende rekenschap van de betekenis van de gebruikte werkwoorden. Opnieuw
de voorbeelden van Van der Kraan:
- De hoge gasten werden uitgeleide gedaan.
Wie bewust het werkwoord doen gebruikt, realiseert zich dat ‘de hoge gasten’
nooit object daarvan zijn; men kan iets doen, nooit iemand.
- De geruchten werden nieuw leven ingeblazen.
Waar zouden die geruchten dan wel ingeblazen moeten worden?
In het leven?
- Suriname rest nog drie weken.
Ik vind dit niet fout. ‘Drie weken’ mag wat mij betreft als enkelvoud worden
behandeld; men zou ook kunnen zeggen drie weken is te weinig.
- De verwachtingen werden de bodem ingeslagen.
Een erg duidelijk voorbeeld. Wie deze zin formuleert, heeft een beeld voor ogen
waarbij bepaalde zaken (in dit geval verwachtingen) ‘in de grond getrapt’ ofwel ‘de
bodem ingeslagen’ worden.
Men geeft zich geen rekenschap van de betekenis van het werkwoord ‘inslaan’
(men verwart het namelijk met ‘in......slaan’), en de verwisseling van meewerkend
voorwerp en onderwerp is een feit.
Drs. B.Q. Voors, Doetinchem
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In goede orde
Het valt mij van de heer Bakker ietwat tegen, dat hij blijkens zijn stuk: ‘Hoe gek zijn
wij eigenlijk?’ in onze Onze Taal 45 (1976) 6, slechts die ene verklaring weet voor
de in - vooral ambtelijke - correspondentie gebruikte uitdrukking, dat men een
schrijven ‘in goede orde’ heeft ontvangen.
Grammaticaal schijnt immers iets geheel anders voor de hand te liggen. En wel dit:
op het ogenblik waarop het schrijven bij de ontvanger arriveerde voelde deze zich
geheel en al in orde. De dag tevoren was hij wellicht wat sikkeneurig geweest en hij
had gedacht, dat hij toch eens naar de dokter zou moeten gaan, omdat hij zich de
laatste tijd toch niet zo erg in orde had gevoeld, maar toen dat schrijven binnenkwam
was dat allemaal over en hij kon derhalve met grote voldoening verklaren, dat hij
het schrijven in goede orde had ontvangen.
Inmiddels echter hoorde hij, dat er aan zijn deur gemorreld werd. Hij stond op, trachtte
de deur te openen, maar deze bleek op slot te zijn gedaan. Hij ging terug naar zijn
tafel en belde de technische dienst. In afwachting van de gebeurtenissen die zouden
volgen, vervolgde hij de beantwoording van het schrijven. Bij dat antwoord moest
een zg. ‘bijlage’ worden gevoegd. Hij vervolgde derhalve zijn antwoordbrief met de
volgende, gevleugelde woorden: ‘Ingesloten doe ik U toekomen......’.
N. Mol, Eindhoven

Verschuiving in het taalgebruik van de Vlaming?
In zijn alom bekend en veelvuldig geraadpleegd boekje Honderd taaie belgicismen
behandelt Maarten van Nierop o.m. het gallicistische gebruik van weerhouden, dat
terecht wordt gebrandmerkt als een letterlijke vertaling van het Franse retenir. Het
Nederlands beschikt immers over een rijke waaier van precieze werkwoorden, waar
we weerhouden niet kunnen gebruiken. Weerhouden heeft alleen de betekenis van
‘terughouden, tegenhouden’. Van Nierop spreekt van de ‘moeilijk uitroeibare
misbruiken, ook in de taal van Vlamingen die in het algemeen goed Nederlands
spreken en schrijven’. (Maarten van Nierop, Honderd taaie belgicismen Hasselt,
Heideland - Orbis, 1972 (2de druk), p. 146)
Onder invloed van het Frans horen wij in België vaak zeggen dat ‘zijn kandidatuur
werd weerhouden’ en dan bedoelt de spreker dat de kandidatuur werd aanvaard.
Maarten van Nierop geeft nog meer voorbeelden met weerhouden en daaruit blijkt
dat het gebruik van retenir de Vlamingen nogal eens parten speelt.
Door een, toeval zijn wij in de gelegenheid op vrij ruime schaal vast te stellen hoe
voor jongere Vlamingen de betekenis van dat Nederlandse woord overkomt. Kunnen
wij daaruit misschien enig besluit trekken over de ontwikkeling van de beheersing
van het Nederlands in Vlaanderen?
Wij weten dat onze jonge mensen veel minder Frans kennen dat de vorige
generaties. Een aantal gallicismen zit echter zo diep in hun Nederlands, dat zij vaak
Franse constructies gebruiken zonder die in het Frans zelf te kennen!
Is dat ook zo met weerhouden? Wij menen hierop beslist nee te mogen antwoorden!
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De jonge Vlaamse generatie verstaat weerhouden als tegenhouden, dus in zijn
juiste Nederlandse betekenis! Dat is duidelijk gebleken bij het examen Taalbeheersing
van onze studenten Economie in Antwerpen.
Die bepaling is in de nieuwe wet weerhouden betekent voor onze studenten zij is
er niet in opgenomen, voor onze ouders betekende het nog dat de bepaling in de wet
was opgenomen! Dat is goed nieuws voor al wie met het Nederlands in België begaan
is! Onze studenten kennen beter Nederlands dan vroeger, een aantal taaie fouten
verdwijnt stilaan, hoewel naar onze zin nog veel te traag. Een van de mogelijke
redenen hebben wij al aangeduid: de kennis van het Frans gaat achteruit. Maar zeker
is de zaak niet zó eenvoudig: waarschijnlijk speelt ook de sociale afkomst van de
hedendaagse student een rol. Vandaag komt die niet meer uitsluitend uit de ‘hogere
klasse’ en het burgermilieu, waar de voertaal veelal Frans was of althans de invloed
van het Frans veel groter was; ook de volksjongen zit nu op de universiteit en
uitdrukkingen zoals de rechtbank heeft de zaak weerhouden behoren zeker niet tot
de taal van het gewone volk.
Reinhilde Haest, Antwerpen

Stad huis en townhall
Vóór de oorlog schreven wij: invoerverbod, vloerkleed, kauwgom, tafeltennis. Aan
de overzijde van het Kanaal schreef men toen: import stop, floor carpet, chewing
gum, table tennis.
Nu, in de 70-er jaren, lees ik in rapporten van jonge academici over: invoer
verboden, bodem bewerking, olie produktie en wie weet krijgen we binnenkort nog
aandeel houders met of zonder stem bevoegdheid. Wij hebben al een ‘Advies Raad’
voor de ontwikkelingssamenwerking. Wordt dat straks: ontwikkelings samenwerking?
In het engelse taalgebied was het samentrekken van twee zelfstandige
naamwoorden, waarvan het laatste door het eerste wordt gekwalificeerd, niet nieuw:
gunsmith, Dutchman, hailstorm en cockpit bestonden reeds lang.
Ik heb echter de indruk, dat althans in Engeland de neiging tot samentrekking van
deze woorden in de laatste jaren toeneemt en zou graag van een letterkundige aan
gene zijde van het Kanaal willen horen of deze indruk juist is en of men daar inderdaad
de richting uitgaat van: importstop en exportpromotion.
Hebben de taalgebieden elkaar kruiselings beïnvloed en zijn zij op weg om
stuivertje te wisselen wat betreft het al of niet samentrekken van zelfstandige
naamwoorden? En hoe staat het hiermee in Duitsland? Het Duits is, zoals bekend,
bijzonder sterk in het samentrekken van hele reeksen zelfstandige naamwoorden. Is
daar soms ook een kentering te bespeuren?
A.G. Jonker, San José, Costa Rica
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De es-zet
Naar aanleiding van het artikel ‘Buitenlandse Klachtenboeken’ (dec. 1975) een
buitenlandse klacht. Wat mij opviel, is de onjuiste spelling van de ‘scherpe s’ in de
aldaar opgenomen Duitse teksten. Ik meen te mogen verwachten dat als in Uw artikel
vreemde talen geciteerd worden, deze een goede spelling hebben.
1- Volgens de geldende regels van spelling wordt de ‘scherpe s’ geschreven als
een dubbele s (ss) en niet ‘sz’ (als de letter ‘ß’ niet ter beschikking staat).
2- De letter ‘ß’ is een dubbele s, nl. een combinatie van de ‘lange s’ en de ‘korte
s’ (s).
3- De bekende, volgens de geldende regels echter verkeerde benaming ‘es-zet’
voor deze letter is afkomstig uit de Duitse of Gotische of fraktuurschrift waar
inderdaad de combinatie ‘lange s - z’ gedrukt wordt. De fraktuur is echter niet
meer representatief voor de geldende spelling.
4- In de jaren twintig en dertig heeft men bij Latijnse hoofdletters inderdaad naast
de spelling ‘ss’ ook de spelling ‘sz’ toegelaten, een betreurenswaardige afdwaling
die inmiddels echter achterhaald is.
5- Zwitserland heeft de letter ‘ß’ officieel uitgebannen en schrijft consequent ‘ss’.
Van Oostenrijk is mij bekend dat op scholen in Tirol het gebruik van ‘ss’
voorgeschreven is.
Weledelgeleerde heren, U bent vast wel uitmuntende neerlandici, maar weest a.u.b.
ook ‘zeitgemäss’ in Uw Duitse citaten. Dit is de wens van iemand met ietwat
belangstelling voor de image die aan ‘Unserer Sprache’ in het buitenland kleeft.
Dipl.-Ing. F.W. Koch, Langenfeld, BRD

Nog eens: gijzelaar
Onze beschouwingen over de gijzelaar, in het maartnummer, hebben enige reacties
uitgelokt. Mr. J.C. van Sandick in Eindhoven wijst erop, dat er twee begrippen
‘gijzeling’ zijn: de wettelijke lijfsdwang, die ten doel heeft bepaalde personen te
dwingen tot nakoming van hun verplichting, en de gijzeling bij bijv. krijgshandelingen
en door terroristen. In het eerste geval heet de van zijn vrijheid beroofde ‘gegijzelde’;
in het tweede (waarop wij, zoals Mr. van Sandick zal hebben begrepen, het oog
hadden) ‘gijzelaar’. Degene die de gijzeling laat verrichten of verricht, heeft in geen
van beide gevallen een bepaalde naam. Mr. van Sandick meent, dat we het onderscheid
tussen die aparte begrippen moeten handhaven. Dat lijkt dan ook handhaving van
het begrip ‘gijzelaar’ in de bestaande betekenis in te houden.
Mevr. Margot Scheltema in Amsterdam denkt er anders over. Zij acht het voorstel,
het slachtoffer voortaan gegijzelde te noemen en de vrijheidsberover gijzelaar, een
loffelijk streven, dat alleen maar zuiverend en verhelderend kan werken en niets te
maken heeft met volksintelligentie of slordigheid. Of de betekenis van een woord
nu in de loop der tijden geleidelijk verandert of op een dag door iemand voorgesteld
wordt maakt in principe geen verschil. Het gaat om de toestemming van de
taalgebruikers. De publiciteitsmedia moeten afspreken de nieuwe betekenis te gaan
gebruiken en iedereen zal daarvan op de hoogte moeten zijn. Uit het algemene
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taalgebruik zal dan blijken of die betekenis al dan niet aanvaard wordt. Wel moet
ieder in staat worden gesteld zijn bezwaren te uiten. Mevr. Scheltema noemt haar
gedachte een novum, een experiment dat wellicht voor herhaling vatbaar is, zonder
dat men bang behoeft te zijn voor generalisaties in de trant van voorstellen tot
afschaffing van alle uitzonderingen op taalkundige regels. De praktijk zal van geval
tot geval de doorslag geven.
Tot zo ver mevr. Scheltema. De betekenis van woorden kan inderdaad veranderen;
daaraan behoeven we niet te twijfelen. Een novum lijkt ons echter niet alleen de
procedure die zij voor ogen heeft, maar ook een betekeniswijziging van 180 graden
en de kunstmatige ingreep die zo'n wijziging bewerkt. We kunnen niet anders dan
waardering hebben voor de originele uitwerking van haar gedachte. Overigens mogen
we herhalen wat we in het maartnummer over ‘de omkering van de gijzelaar’
schreven: ‘Als dat iedere moeilijkheid uit de weg ruimt, zou je zeggen: in vredesnaam:
't is een testimonium paupertatis, maar 't helpt.’ En zo'n testimonium blijven we het
vinden, want de verwarring is in belangrijke mate te wijten aan de massamedia,
waarvan we hadden verwacht dat ze het woord zouden kennen. Nog in de jaren
1940/45 wist iedereen wat een gijzelaar was. Maar wie ons citaat goed leest, moet
daar óók in zien dat we, uit praktische overwegingen, ons (enigszins teleurgesteld)
zouden neerleggen bij een nieuwe betekenis, als die helpt.
Zouden de massamedia de door mevr. Scheltema voorgestelde procedure volgen,
dan is voor het algemene taalgebruik de uitslag nauwelijks twijfelachtig: vox populi
vox televisionis. Daarbij heeft de vrijheid tot het inbrengen van bezwaren, die
trouwens een in hoofdzaak ‘élitaire’ aangelegenheid zou zijn, weinig betekenis. Maar
de gedachte van mevr. Scheltema blijft oorspronkelijk.
Tot dezelfde slotsom als zij, maar langs een geheel andere weg, komt een leraar
Engels. Het grote verschil is, dat mevr. Scheltema spreekt van een wijziging in de
betekenis, terwijl de leraar beweert, dat gijzelaar (en ook martelaar) altijd verkeerd
zijn gebruikt. De persoonlijke elementen in zijn brief zijn voor ons een gerede
aanleiding om de ‘wij’-stijl, die niet anders dan een ‘ik’-stijl was en waaraan we toch
al het land hadden gekregen, meteen te laten varen. Hij stelt prijs op publikatie van
zijn brief. Ik maak daarvoor gaarne ruimte in deze rubriek, voor zo ver zijn reactie
de kwestie-gijzelaar betreft. De aangebrachte cijfers verwijzen naar mijn commentaar.
‘Waarom schrijft U zo irriterend hooghartig, betweterig en laatdunkend over
mensen die wèl met een goede oplossing en argumentering komen? U geeft er géén
en draait er omheen.1) Mr. M.C.G. zou beter moeten weten, maar ja, als ik in een
t.v.-uitzending Mr. v. Agt politioneel en justioneel hoor zeggen dan komt dat bij mij
over als wanneer bijv. een politieman het verschil niet weet tussen een verdachte en
een veroordeelde. Terug naar “gijzelaar”.
verzekeraar

-

verzekerde

veroveraar

-

veroverde

gijzelaar

-

gegijzelde
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martelaar

-

gemartelde2)

koppelaar

-

gekoppelde

zwendelaar

-

bezwendelde

konkelaar

-

bekonkelde

minnaar

-

beminde

enz. enz. enz.
Niemand heeft hier moeite mee en misverstand is uitgesloten.3) Maar acharme,
waarom het gemakkelijk gedaan als het moeilijk kan? En: Wat hebben we te maken
met taal en verkeerd woordgebruik uit de 15e - 16e eeuw? Toen sprak men van de
martelaren van Gorkum.4) Maar toen was er nog geen Onze Taal en taal léeft toch?5)
Dus waarom bij dit doodsimpele geval zoveel betweterigheid en halsstarrige
eigenwijsheid en dwarszitterij?6) Waarom sleept U er buitenlandse droge taalkundigen
bij en verkondigt U meningen van dito dwarsliggende eigen taalkundigen? Waarom
publiceert U die en waarom maakt U daardoor de verwarring nog groter?7) Er blijkt
nog altijd een enorm verschil te bestaan tussen theorie en praktijk. De praktijk zegt
dat gijzelaar en gegijzelde alle misverstand opheft.8) De misstanden, die deze twee
woorden in het nieuws hebben gebracht zullen we helaas nog wel lange tijd
tegenkomen, zo lang uiterst zwakke figuren als Mr. v. Agt nog iets te vertellen hebben.
Misschien niet als U dit schrijven eens in Uw blad publiceert. Ik hoop dat U overstag
zult gaan en de logica van mijn redenering inziet.9) Het is niet alleen mijn mening,
maar ook die van vele andere praktisch denkenden. Wellicht raken we dan eindelijk
eens van deze onbenullige verwarring af. Verlos ons!
Misschien was mijn stijl wat “hard”, maar daar staat tegenover dat ik een “hard”
antwoord prima weet te incasseren.10) Ik hoop en vertrouw dat U een eerlijk bedoelde
en dito geuite misschien wat bruut overkomende mening, zult weten te waarderen.
Maar het doet zo moedwillig verkeerd aan als men leest dat de gijzelaars 10 jaar
gevangenisstraf hebben gekregen, in de ene krant, en in de andere krant een bericht
plus foto van een minister die de gijzelaars eens bezoekt en ze vriendelijke
handdrukken enz. geeft. Uw reactie hoop ik in de volgende Onze Taal aan te treffen.
Ik hoop U niet te zeer geschokt te hebben.11) enz.’
Mr. M.C. Godschalk

Eindnoten:
1) Ik heb mogelijke oplossingen gesignaleerd en er, nog altijd als leek, het voor en tegen van
beschouwd. Een discussie in dergelijke zaken lijkt me te verkiezen boven een opgelegde
gebruiksaanwijzing, en een betekeniswijziging behoeft niet op dezelfde datum van kracht te
worden als een nieuwe wet op de arbortus. Waar ik omheengedraaid heb is me dan ook niet
duidelijk. Het is niet mijn bevoegdheid en zeker niet mijn wens een oplossing te decreteren.
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2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

Het beschouwen van voor en tegen heeft met hooghartigheid enz. weinig uitstaande, wèl het
decreteren. Dergelijke emotionele complimenten hebben vaak de uitwerking van een boemerang.
Interessant is martelaar-gemartelde. Zie 4. Ik kan aan het rijtje nog toevoegen: leraar (in welke
betekenis van leren?) - geleerde (beleerde?).
Behalve degenen die de betekenis van gijzelaar wèl kenden en zich dus nog lang zullen vergissen.
Maar uitsterven doen ze.
Al in de 15de - 16de eeuw werd martelaar verkeerd gebruikt? Kom nou! Dan hebben ook de
godsdiensten (met inbegrip van het ‘gewone kerkvolk’) en andere levensbeschouwingen dat
gedaan en ze doen het nog. En dan zijn bekende zegswijzen als: men moet geen martelaren
maken, een martelaar voor de goede (!) zaak, enz. volgens uw opvatting onzin.
Dat dacht ik ook.
Een zekere eigenwijsheid ontzeg ik me niet. Maar 't is een veel voorkomende eigenschap.
Welke droge buitenlandse en droge binnenlandse taalgeleerden heb ik, in de kwestie-gijzelaar,
erbijgesleept? Heb ik de verwarring, die ontstaan is door onbekendheid met een (nog bestaande)
woordbetekenis, vergroot? U vleit me!
Laat ons het hopen.
Ik had uw logica graag geheel begrepen. Maar ik kan het niet. U gaat nl. uit van de premisse,
dat gijzelaar en martelaar van hun oorsprong af verkeerd gebruikt zijn, en dat is eenvoudig
onwaar.
Graag gedaan.
Dat valt best mee.
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[Nummer 10/11]
Niet zoo maar zo in het Fries
Op 28 april van dit jaar hebben Provinciale Staten van Friesland besloten de spelling
van het Fries te veranderen. Over die spelling is veel te doen geweest, en ook nu nog,
nadat het besluit is genomen, is de rust niet weergekeerd. Voor- en tegenstanders
van de nieuwe spelling staan soms scherp tegenover elkaar. Het gaat dan ook om
een belangrijke beslissing. Voor een betrekkelijk klein taalgebied is een
spellingverandering gewichtiger dan bij een taal die door vele miljoenen wordt
gesproken. Als bovendien de positie van zo'n taal enigszins zwak is, is extra oppassen
geboden. Tegenstanders zeggen dat het voor het Fries fataal kan zijn de spelling te
veranderen want er zijn toch al zo weinig mensen die Fries schrijven. Voorstanders
brengen daar tegen in, dat juist de Friese spelling makkelijker te leren moet zijn,
omdat er toch al zo weinig mensen zijn die Fries schrijven.....
Gemeenschappelijk is de ijver voor de bloei van het Fries, maar de motieven
daarvoor lopen sterk uiteen, en daardoor ook vaak de opvattingen over wat er moet
gebeuren. Voor een goed begrip van het jongste spellingbesluit moet men iets weten
van de omstandigheden en de voorgeschiedenis.

De Friese situatie
In de tijd van Karel de Grote was het gebied waar Fries werd gesproken veel groter
dan tegenwoordig. Het Fries, of althans een voorloper van het Fries, was toen de
gewone taal in grote gebieden van het tegenwoordige Noord-Holland, Friesland,
Groningen en Noord-Duitsland. In Friesland was het tot aan de 16e eeuw ook de
officiële taal: bestuur en rechtspraak maakten steeds gebruik van het Fries. Uit de
periode vóór 1500 is ons dan ook een groot aantal wetboeken, oorkonden en brieven
in het Oud-Fries overgeleverd.
In de 16de eeuw komt hier echter verandering in. De invloed van Nederlandse
dialekten, vooral van het Hollands, wordt gaandeweg steeds sterker. Als Friesland
in 1498 zijn zelfstandigheid verliest, is het ook uit met het Fries als officiële taal.
Bovendien kwam in de kerk door de Reformatie het Nederlands, en niet het Fries in
de plaats van het vroegere Latijn. Wel bleef de plattelandsbevolking Fries spreken,
maar als er geschreven moest worden gebeurde dat steeds in het Nederlands. In de
steden ontwikkelde zich in de nu volgende eeuwen een mengvorm van Fries en
Nederlands: het Stadsfries, een soort Nederlands zoals dat uitgesproken werd door
Friezen.
Onder deze omstandigheden kon er nauwelijks een Friese literatuur ontstaan.
Gysbert Japiks (1603-1666) heeft belangrijk literair werk geleverd, maar hij was de
enige in zijn tijd. Geschreven Fries uit de 16de, 17de of 18de eeuw is tamelijk schaars.
De 19de eeuw vertoont een ander beeld. Vooral onder invloed van de Romantiek
groeit de belangstelling voor het verleden, voor de taal en voor het ‘eigene’. In
Friesland ontstaat een nieuwe schrijftraditie. Er gaan weer mensen Fries schrijven.
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Vooral een man als J.H. Halbertsma (1789-1869) heeft veel gedaan voor de
‘comeback’ van het geschreven Fries. Daardoor kreeg het Fries heel langzaam meer
aanzien, en werd het niet meer alleen beschouwd als het taaltje van de
plattelandsbevolking. Er komt ook een Friese literatuur op gang. In 1844 wordt het
Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse opgericht. Deze vereniging richtte haar
belangstelling erg op oud-Friese teksten, en op het verzamelen en uitgeven van
volksverhalen en -liederen.
De 20ste eeuw brengt ook voor Friesland grote veranderingen. Een ernstige
landbouwcrisis en de snel toe-
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nemende industrialisatie grijpen diep in in de Friese verhoudingen. Het platteland
verliest er zijn onafhankelijke positie in cultureel en economisch opzicht. Zeer velen
trekken naar de steden, en vooral ook naar het westen van Nederland. Volgens
sommige schattingen is rond het begin van deze eeuw ongeveer de helft van alle
Friezen uit Friesland weggetrokken. In ieder geval dateren veel verenigingen van
Friezen ‘om utens’ juist uit deze tijd. Vooral onder ambtenaren, onderwijzers en
politieagenten waren veel van deze uitwijkelingen te vinden. Voor Friesland betekende
deze ontwikkeling een ernstige aderlating. Het waren vaak de meest initiatiefrijke
mensen die naar elders trokken.
Het is begrijpelijk, dat de idealen van een Halbertsma en het Selskip van 1844 in
deze periode niet meer aansloegen. De regionale beslotenheid die de Friese beweging
in de 19de eeuw had gekenmerkt, kon niet blijven bestaan. De in 1915 opgerichte
Jongfryske Mienskip komt dan ook met veel radicaler en pretentieuzer idealen. De
Friese literatuur moet niet langer getoetst worden aan het Frieseigene, maar aan de
eisen die je aan goede literatuur moet stellen. De Friese taal moet erkend worden als
(tweede) cultuurtaal, in het onderwijs, het bestuur en de kerk. Pleidooien voor het
gebruik van het Fries bij officiële gelegenheden krijgen vanaf die tijd een principiële
klank. Hiermee heeft de Friese beweging in de 20ste eeuw een heel ander gezicht
gekregen dan ze in de 19de eeuw had. De belangstelling, de koestering voor het
folkloristische erfgoed heeft dan grotendeels plaatsgemaakt voor een strijdvaardig
idealisme. De voormannen zijn ook van een ander slag: liberale boeren en
middenstanders zijn afgelost door intellectuelen en onderwijzers. Het gebruik van
het Fries in het openbare leven nam gestadig toe. Gebeurde dit vóór de tweede
wereldoorlog in gemeenteraden en Provinciale Staten slechts sporadisch, erna wordt
het steeds algemener. Voor de positie van het Fries is dat erg belangrijk. Want
weliswaar was men op het platteland de eeuwen door Fries blijven spreken, maar de
verdringing door het Nederlands ging steeds verder. Vooral toen in onze eeuw het
stadsfries erg in prestige daalde, en het Nederlands door kranten, radio en televisie
overal in Friesland ging klinken, zag het er voor het Fries slecht uit.
Die invloed van het Nederlands is de laatste jaren bepaald niet kleiner geworden.
Juist daarom is het voor het Fries van levensbelang dat het gebruikt wordt bij officiële
gelegenheden, in literatuur en wetenschappelijke publikaties. Men hoeft zich niet te
schamen Fries te spreken want rechters, politici en professoren doen het ook.
Hoe de verhouding tussen het Fries en het Nederlands in Friesland in de toekomst
zal worden, is niet te voorspellen. Het Fries staat onder zware druk, maar het heeft
gaandeweg enige sterke troeven in handen gekregen. Een van de belangrijkste daarvan
is de plaats van het Fries in het onderwijs.

Het Friese onderwijs
Tot 1937 was het niet toegestaan om op de lagere scholen in Friesland Friese les te
geven. Eigenlijk mocht men er zelfs geen Fries spreken! In dat jaar 1937 komt er
met de wet-Slotemaker de Bruïne een verandering in de Lageronderwijswet van
1920: ‘Daar waar naast de Nederlandse taal een streektaal in levend gebruik is, kan
onder lezen en Nederlandse taal enige kennis van die streektaal begrepen zijn.’
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In 1949 wordt op een aantal proefscholen begonnen met een experiment waarbij
Fries als voertaal wordt gebruikt in de lagere klassen. Nog voor dat deze experimenten
zijn afgelopen, gebeurt er iets waardoor de uitkomst al bij voorbaat vast komt te
staan. Het proces rond Fedde Schurer, waarin de rol van het Fries in de rechtszaal
in het geding is, leidt tot ernstige ongeregeldheden in Leeuwarden: Kneppelfreed.
Het is alsof Den Haag hiervan schrok en zich ineens realiseerde hoe belangrijk de
taalkwestie voor de Friezen was. Met grote spoed wordt dan gewerkt aan een nieuwe
wijziging van de Lageronderwijswet. In 1955 wordt de nieuwe wet aangenomen.
Voortaan wordt niet alleen maar over ‘streektalen’ gesproken, maar wordt het Fries
bij name genoemd in de wet. Deze wet van 1955 bepaalt, dat in alle klassen van het
Lager Onderwijs het Fries als apart vak mag onderwezen worden. Bovendien is dan
toegestaan dat in de eerste drie klassen het Fries (mede) voertaal is bij alle lessen.
Ook de rekenles en de bijbelse geschiedenis mag dus bij de hele kleintjes in hun
eigen taal gegeven worden. Het wordt aan de scholen zelf overgelaten of ze gebruik
willen maken van deze mogelijkheden. Er komen ongeveer 70 tweetalige scholen,
waar in de lagere klassen Fries wordt gesproken en in de hogere geleidelijk meer
Nederlands. Het aantal scholen waar Fries als lesvak wordt gegeven is veel groter.
In 1974 wordt opnieuw een verandering in de Lageronderwijswet aangebracht.
Deze houdt in dat op alle scholen in Friesland Fries als verplicht leervak moet
onderwezen worden. Natuurlijk kan zo'n verandering niet van de ene op de andere
dag worden uitgevoerd. Er moeten meer leerkrachten komen die Friese les kunnen
geven, er moeten meer Friese schoolboeken komen. Daarom zal de verplichting van
Fries als schoolvak pas in 1980 algemeen doorgevoerd worden. In de tussenliggende
periode zal er hard gewerkt moeten worden om alles op tijd klaar te hebben. Nu al
wordt hier en daar een begin gemaakt, opdat in 1980 zonder grote schokken op alle
Friese lagere scholen Friese les gegeven kan worden.

De Friese spelling
Doordat er in de periode van de 16de tot en met de 18de eeuw weinig of geen Fries
van belang geschreven is (met uitzondering van het werk van Gysbert Japiks) moesten
mensen als J.H. Halbertsma in de 19de eeuw als het ware opnieuw beginnen.
Halbertsma ontwierp een eigen spelling, die tamelijk veel leek op de spelling van
het Nederlands. Anderen, zoals A. Telting en H.S. Sytsma, stelden een meer
etymologische spelling samen. In 1879 wordt er, op initiatief van G. Colmjon, door
het Selskip-1844 een spelling vastgesteld die sedertdien tamelijk algemeen gebruikt
werd. Pas in 1945 is deze spelling enigszins veranderd door een commissie van de
Fryske Akademy. Als aanvulling op deze spelling-1945 werd in 1952 een woordenlijst
voor de bastaardwoorden opgesteld.
Eigenlijk al sedert 1956 gaan er steeds stemmen op die
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spelling te veranderen. Een tamelijk groot aantal commissies meestal uitgaande van
de Fryske Akademy of de Ried fan de Fryske Biweging heeft zich er mee bezig
gehouden.
De commissie-Fokkema werkte van 1960 tot 1966 aan een rapport, Ta in nije
Fryske stavering. Utstellen en forantwurding fan de Kommisje fan staveringstarieders.
Hierin werden nogal gedurfde voorstellen tot verandering gedaan: de spelling moest
veel nauwer aansluiten bij de uitspraak.
Dit voorstel ondervond heel veel kritiek. De oplossing van het probleem werd toen
verwacht van de Kommisje foar de Stavering, een breed samengestelde commissie
onder voorzitterschap van dr G. van der Woude. Het eindrapport van de commissie
verscheen in 1968, Utstellen jan de Kommisje foar de stavering fan it Frysk. Van de
15 leden had er één geen mening, 7 leden wilden de kant uit van de vroegere
commissie-Fokkema (voorstel I) en 7 andere leden wensten een veel bescheidener
verandering (voorstel II).
De Fryske Akademy en de Ried fan de Fryske Biweging besluiten dan om op 14
scholen, bij wijze van proef, met een nieuwe spelling à la voorstel I te gaan werken.
Afhankelijk van de uitkomsten van die proef zou dan een nadere beslissing genomen
kunnen worden. De z.g. Begeleidingscommissie werd belast met het maken van een
verslag van deze proefnemingen.
Ondertussen was de verdeeldheid en de onrust onder de Friezen rond de spelling
zo groot geworden, dat Provinciale Staten van Friesland meenden te moeten ingrijpen.
Op 5 november 1969 besluiten zij onder andere:
- It fêststellen fan de offisiële stavering fan it Frysk heart ta it foech fan de
Provinsiale Steaten.
- De offisiële stavering fan it Frysk is de stavering lyk as dy yn 1945 fêststeld is
troch de Fryske Akademy; de frjemde wurden wurde stavere neffens de yn 1952
troch de Fryske Akademy fêststelde regeling (list fan frjemde wurden).
- Wizigingen sille net oanbrocht wurde foar 1 jannewaris 1980.
Er werd dus geen spellingverandering ingevoerd; alleen is de dan gangbare spelling
tot officiële verheven. Ook werd afgesproken vóór 1980 niets te veranderen.
Tot aan 1969 was eigenlijk niet duidelijk wie de bevoegdheid had om de Friese
spelling vast te stellen of te veranderen. Provinciale Staten hebben gebruik gemaakt
van een bepaling in de Provinciewet die zegt, dat waar de wetten te kort schieten,
Provinciale Staten alle besluiten mogen nemen die voor de provincie nodig zijn. Op
grond van deze discretionaire bevoegdheden kan de Provincie zich inderdaad
opwerpen als het hoogste gezag in deze.
Toch blijft ook na 1969 de Friese spelling iets minder officieel dan de spelling van
het Nederlands. De laatste is in de spellingwet-1947 voorgeschreven aan ministeriële
ambtenaren en het onderwijs, de eerste alleen maar voor provinciale ambtenaren in
Friesland, en niet voor het Friese onderwijs. Maar net als bij de spelling van het
Nederlands mag men er van uit gaan, dat ook andere kringen zich naar zo'n officiële
norm zullen gaan richten. Voor het Nederlands hebben pers en uitgevers zich steeds
vrijwel geheel aangepast, voor het Fries mag men verwachten dat pers en onderwijs
zullen meegaan.
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Weliswaar hadden Provinciale Staten in 1969 besloten de spelling niet vóór 1980
te veranderen, maar er was niet afgesproken, dat er niet over gediscussieerd mocht
worden! Bovendien, als er in 1980 een verandering moest komen, zou daar ruim van
te voren over nagedacht moeten worden. Van 1972 tot 1974 werkt de
Ynventarisaesjekommisje aan een rapport dat eerder komisch dan degelijk is. Het is
daarom jammer dat juist zo'n nogal slecht rapport het uitgangspunt is gaan vormen
voor nieuwe actie. Er komt een compromis-oplossing tot stand, een beperkte
verandering, die nog het dichtst bij voorstel II van 1966 in de buurt komt.
De voornaamste argumenten om niet tot 1980 te wachten met een
spellingverandering zijn: de invoering van het Fries als verplicht leervak op de lagere
scholen en het op stapel staan van enige belangrijke boeken.
Niemand had destijds verwacht, dat het Fries al tussen 1976 en 1980 een verplicht
vak zou worden. Uiteraard zou het heel schadelijk zijn voor het prille schoolvak als
het al na een paar jaar met een spellingverandering te maken kreeg. Daarom is het
beter om nu al, tegelijk met de invoering van het vak, een definitieve spelling vast
te stellen.
Daarnaast zouden juist de nieuwe Friese bijbelvertaling en het Friese Liedboek voor
de kerken gaan verschijnen. Ook hiervoor was het van belang, nu al de spelling vast
te stellen en niet te wachten tot 1980.
Al met al redenen genoeg om af te wijken van de afspraak. Trouwens, de nieuwe
spelling zal pas in 1980 officieel zijn. De periode tussen nu en 1980 is een
overgangstijd.
De belangrijkste veranderingen in de Friese spelling zijn wel de volgende:
- Overal waar in de bestaande spelling de lange aaklank met ae wordt geschreven,
komt voortaan aa. B.v. faem, baerne, aei: faam, baarne, aai.
- De toonloze e in to(-), jor-, bi- wordt geschreven e. B.v. forheal, bislút: ferhaal,
beslút.
- De stomme h voor een w vervalt. B.v. hwa, hwat, hwannear: wa, wat, wannear.
De weerstand tegen de nieuwe spelling is erg groot. Eigenlijk zijn maar heel weinig
mensen er tevreden mee. Vooral in onderwijskringen vindt men de veranderingen
lang niet ver genoeg gaan. Daar heerst de mening dat zo'n geringe verandering
schadelijk is omdat er veel overhoop gegooid wordt zonder te bereiken wat nodig
is. Aan de andere zijde zijn er heel wat schrijvers die helemaal geen verandering van
de spelling willen. Er zijn beroepschriften ingediend bij de Kroon met verzoeken tot
vernietiging van het Provinciebesluit.
Ook is de manier waarop het besluit tot stand is gekomen heel aanvechtbaar.
Uitgangspunt vormde het erg zwakke rapport van de Inventarisatie-commissie. Er
is geen rekening gehouden met de resultaten van de Begeleidingscommissie, die erg
gunstig uitpakten voor een spelling à la voorstel I van 1966!
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Wie zo eens de polemieken rond de Friese spelling volgt, bemerkt dat bijna alle
traditionele argumenten pro en contra spellingverandering gebruikt zijn. Men kan
met recht van een volwaardige spellingoorlog spreken. Net als bij het getwist rond
de Nederlandse spelling in een voorbije periode, blijkt dat bijna alle argumenten,
zowel vóór als tegen, zwak zijn. Geen enkel argument brengt zekerheid aan, het blijft
alles bij mogelijkheden en (on)-waarschijnlijkheden. Dat het onderwijs gebaat is bij
een vereenvoudiging, dat boeken in een oude spelling niet meer gelezen worden, dat
spellingvereenvoudiging cultuurafbraak is, dat een fonologische spelling de beste
is, dat een fonologische spelling zich moeilijker laat lezen, dat andere landen hun
spelling niet zo vaak veranderen, of juist wel, enz. Het is allemaal net zo onzeker als
dat wie de jeugd heeft ook de toekomst heeft, dat kennis macht is, dat stilstand
achteruitgang betekent, en zo nog een paar meer. Kortom, voor- en tegenstanders
van spellingveranderingen worden, ook als zij niet geëmotioneerd te werk gaan,
geleid door hun vooroordelen, hun geloof of hun principes. Wetenschappelijk
onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende spellingen is vrijwel
onmogelijk. De meningen hebben dus ten laatste heel andere gronden dan de rationele
overwegingen die men voorgeeft te hebben.
Het is ondertussen bijzonder boeiend om te zien hoe in de geschiedenis van de
spelling van allerlei talen nu eens die en dan weer deze argumenten worden
gehanteerd, en blijkbaar als doorslaggevend ervaren. Zelden worden argumenten
echt weerlegd, ze verliezen na verloop van tijd alleen maar hun kleur.
Het Fries heeft nu een nieuwe spelling. Hoe het verder ook met de argumentatie
daarvoor gesteld is, het is te hopen dat de spellingstrijd tot een eind komt. Want allen
zijn het er over eens, dat verdeeldheid in deze, laat staan het gebruik van verschillende
spellingen naast elkaar, funest zou wezen voor de nog steeds zwakke positie van het
Fries.
J.M. van der Horst

Variëteit en variété
‘Levende Talen’ zegt in een artikel, geciteerd door Trouw, dat scholieren vaak een
zeer vertekend beeld van het buitenland krijgen, en wel uit hun leerboeken voor de
moderne talen. In de leergang Practical English van 1969 bestaan geen arbeiders;
Die Sprache der Praxis, zelfde jaar, brengt politieke problemen niet ter sprake, enz.
Jammer dat die Sprache der Praxis, als we Trouw mogen geloven, ook de grammatica
wat vertekent. ‘Als zoon Johann (in Duitsland) met een goed rapport thuiskomt, mag
hij als beloning per lijnvliegtuig mee naar Zwitserland. In der Schweiz fliegen, zeg
je dan in het Duits.’ Helaas, dat zeg je dan niet. Je zegt: in die Schweiz fliegen. Maar
ik denk dat we Trouw hier niet mogen geloven. Wat de naamvallen betreft heb je
waarschijnlijk nog wel iets aan Die Sprache der Praxis.
Nederlandse journalisten strooien graag een beetje buitenlands doof hun kopij,
maar ze morsen er wel wat mee. Zo liet een krant een jongedame, die zes jaar in
Engeland had gewoond, verklaren dat ze verzot was op het leven ‘on the country’.
Nou, na zes jaar zal ze wel ‘in the country’ hebben gezegd.
En De Tel. (24-8-'76) vertelt ons: ‘Dammers zijn eigenlijk erg onhandige mensen
(...) en leven in een heel andere wereld. Uren kunnen ze bezig zijn met een “Coupe
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Royal” (geen ijs) op de achtste etage van het Elseviergebouw, waar geknokt wordt
om de wereldtitel.’ Nee, geen ijs, zoals de schrijver terecht opmerkt, maar een
damslag. En daarom ook geen coupe, maar een coup. Een coupe zou bovendien
allicht tot ‘royale’ hebben geleid.
Dat alles toont aan, dat er wel een andere reden dan purisme te bedenken is om
voorzichtig te zijn met het gebruik van vreemde talen.
Natuurlijk geldt datzelfde als die vreemde talen ons tot oneigenlijk Nederlands
trachten te verleiden. Een artikel in De Tijd (20-8-'76) over de Duitse theoloog Rudolf
Bultmann geeft daarvan een aantal voorbeelden. ‘Ik denk dat er weinig verschil van
mening bestaat over de vraag, welke boeken uit Bultmanns omvangrijke oeuvre als
standaardwerken moeten worden beschouwd en welke overige bijdragen als epoch
makend kunnen gelden.’ Op het eerste gezicht leek me dat onvervalst Duits. Maar
zie, Van Dale geeft z'n zegen aan ‘epoque maken’ en bij epoche verwijst hij naar
epoque. ‘Epoch’ kent hij gelukkig net zo min als ik. Tweede voorbeeld: ‘Deze
onderzoekmethode ging uit van de vooronderstelling, dat de evangelies een langere
ontstaansgeschiedenis achter de rug hebben en eerder moeten worden beschouwd
als een collectie van reeds bestaande verhalen en uitspraken dan als eigenstandige
literaire werken.’ Met Van Dale komen we er hier niet; die kent dat toch al ongewone
woord alleen in de zin van ‘van eigen bodem’ (in het voetspoor van prof. Michels).
Dat slaat in dit geval nergens op; uit de samenhang (een verzameling van eigenlijk
losstaande verhalen) blijkt trouwens, dat het Duitse ‘eigenständig’, dat ‘op zichzelf
staand’ betekent, na verwijdering van de umlaut voor Nederlands moet doorgaan.
Derde voorbeeld: ‘De noodzaak van het ontmythologiseren hangt samen met de
overtuiging, dat de voorstellingswereld van de evangelies zó sterk verschilt van de
onze dat wij een aantal verhalen moeten omduiden.’ Ik heb dat voor mezelf maar
vertaald met ‘anders uitleggen’.
Hoe komt het dat de Nederlander zo graag Duits-Nederlands spreekt en schrijft? We
zien het verschijnsel vooral ook bij een aantal zelfstandige naamwoorden die zijn
afgeleid van werkwoorden met klinkerverwisseling in hun vervoeging: nemen - nam,
geven - gaf. De Duitser gebruikt de klinker van de onvoltooid verleden tijd:
Aufnahme, Uebernahme, Annahme, Teilnahme enz. Aufnehmung, Uebernehmung,
Annehmung bestaan niet en Teilnehmung is verouderd. De Nederlander heeft vaak
de keus tussen beide mogelijkheden b.v. deelneming - deelname.
Soms kan daardoor een betekenisverschil worden aangegeven: opname voor film
en foto, opneming in andere zin. Dat heeft z'n nut. Waar het om gaat is dat de keus
meer en meer valt op overname (van een bedrijf), opname
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(in een ziekenhuis), deelname (aan een wedstrijd, een bijeenkomst). Opneming,
deelneming, overneming komen steeds minder aan bod. De vele niet-normatieve
taalkundigen zullen wellicht zeggen: vormen als overname en deelname zijn bezig
overneming en deelneming (behalve bij het condoleren) te verdringen. Ze zullen,
geloof ik, niet gauw stellen: hier groeit het Nederlands naar het Duits toe. En toch
lijkt mij dat het geval te zijn. Gronden voor dat vermoeden: doorschieters als een
radiobericht over de overneming van Aramco door Arabisch kapitaal, waarin zesmaal
‘overname’ voorkwam tegen nulmaal ‘overneming’; het onbetwistbaar germanistische
‘in de aanname’ voor ‘in de veronderstelling’; ‘toegave’ (concessie) voor het
weliswaar in Noordnederlandse oren wat vreemd klinkende ‘toegeving’. En dat
laatste voorbeeld moge duidelijk maken, dat het mij hier niet in de eerste plaats gaat
om het signaleren van germanismen, want Zugabe betekent toegift, maar om het
constateren van een voorkeur voor de meer Duitse wijze van zekere gevallen van
woordvorming boven de meer Nederlandse. Men zou zich haast gaan afvragen of er
toch iets waars zit in de aan Bismarck toegeschreven woorden ‘Holland annektiert
sich selbst’, al was het maar op taalgebied. Dat ook beeldspraak en zegswijzen niet
aan de drang naar verandering ontkomen, moge blijken uit deze voorbeelden:
(De Tel. 18-5-'76) ‘Men gaat er zonder meer (natuurlijk zonder meer - MCG) van
uit, dat Ivic, de nieuwe trainer van Ajax, geen enkele voet dwarsgezet zal worden.’
Nou, en dat betekent bij het tegenwoordige beroepsvoetbal nogal wat!
(Uit een actualiteitenrubriek) ‘Als Mohammed niet naar de berg komt, gaat de
berg naar Mohammed.’ U moet dat vooral niet geloven; de berg blijft staan waar ie
staat.
Wist u dat Thorbecke niet in Van Dale voorkomt maar Opoe Herfst wel? Voor
jongere lezers: Opoe Herfst uit Rotterdam is - als ik het wel heb - in de veertiger
jaren op - als ik het nog eens wel heb - 106-jarige leeftijd overleden. Een vriend van
me, die als jong journalist haar op haar 100ste verjaardag moest opzoeken, heeft me
verteld dat hij bij zijn binnenkomst door haar werd begroet met de woorden: ‘Ga je
alweer weg?’
Mr. M.C. Godschalk

Opperlands
In het Cultureel Supplement NRC-Handelsblad 27-8-'76 geeft Battus een prachtige
bladzijde Opperlands vol schier eindeloze kreeftzinnen, e-legenden, a-klaagzangen
en allerlei. De bladzijde zou der vergetelheid ontrukt moeten worden. We mogen
echter aannemen dat vele van zijn voorbeelden in Battus' spraakkunst zullen komen.
Hij schrijft: ‘Het is al jaren mijn voornemen om een Opperlandse spraakkunst uit te
geven met een bloemlezing in Opperlandse literatuur. Moch u daar een bijdrage voor
hebben, dan zou ik u dankbaar zijn als u die mij wilt sturen.’
Om u een idee te geven: vier voorbeelden van die 27e augustus volgen hieronder.
Een e-legende, drie woordgolven, het laatste nieuws en een angstig verhaal.

Everts E-legende
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Te Enschede leeft de heer Engelberts en heeft er een perceeltje met zeven meter
gevelbreedte. Zelf werkgever erkent de heer Engelberts de rechten der werknemers.
Gevende en nemende en telkens een beetje geld beleggende leeft dezelve heel netjes.
Eens heeft de heer Engelberts een hele week gekegeld. Zelfs met de slechtste
weersgesteldheden. Ten leste echter verveelde het hem. ‘Keer ter helle, spel der
ellende!’ zegt de heer Engelberts en werpt het hele kegelspel ter kelder. De heer
Engelberts echter heeft een neef: de heer ten Klebbere, dewelke 's heeren Engelberts
kelder veegde en er peren telde. Hèm treft het kegelspel.
‘Je bent een gemene rekel!’ kermt de heer ten Klebbere en ten deele verpletterd en
geheel bedwelmd zwenkt en wentelt dezelve tegen het verste gedeelte der kelder.
De heer ten Klebbere werd te bed gelegd en er werden twee geneesheren besteld,
tevens zeven verpleegsters. De eene geneesheer, de heer Slechtwerk, bedekt de heer
ten Klebbere met een ezelsvel. De tweede geneesheer, de WelEdel Zeer Geleerde
Heer Everts, besmeert de rechterhelft des heren ten Klebbere met eendenvet en de
tweede helft met een Engelsch smeerseltje.
Negen weken heeft de heer ten Klebbere te bed gelegen en geleden, ten leste echter
herstelde dezelve.
‘Het ezelsvel heeft gewerkt’, zegt de heer Slechtwerk. ‘Je bent gek’, zegt de
WelEdelZeergeleerde Heer Everts, ‘het eendenvet en het Engelsch smeerseltje hebben
hem hersteld’.
‘Gemeene rekel!’ prevelt Slechtwerk, ‘je beneemt me het effect’. Het eene gezegde
geeft het tweede en ten leste werd er een tweegevecht geleverd. De heer Slechtwerk
neemt een geweer en de heer Everts een scherp mes en ze vechten terdege.
De heer Engelberts, de felle kreten vernemende, snelt er heen en bezweert de gebelgde
heeren het gevecht te beslechten, hen smeekende met bevende stem: ‘Geen gevecht!
Werpt weg geweer en mes! Stelt rede tegen geweld!’ Ten leste vernemen ze de
smeekbede en de vrede werd hersteld en bezegeld; ten teeken deszelven hebben de
twee geneesheren een vredesbeker geleegd. Eveneens heeft de heer ten Klebbere het
geleden leed vergeten en heeft den heer Engelberts vergeven. Deze meent het genezen
des heeren ten Klebbere het best te eeren met een feest te geven. Hetzelve geeft veel
pret. Ze eten veel lekkere gerechten: eendenlever, reevleesch met erwtjes en peentjes,
verse kreeft, wentelteefjes en peren.
De heer Engelberts echter eet veel te veel. Dezelve werd zeer bleek en geeft een deel
des gegetenen weer. De knecht zegt: ‘Meneer ge hebt het vest bevlekt.’ Deswege
veegt deze de vlekken met een servet weg. Tegen zevenen werd er thee gepresenteerd
met heel lekkere evenveeltjes. En tegen negenen werd er met belgeklep ter kerke
geschreden. De heer Herderschee geeft er een preek welks tekst heet: ‘Geeft Esther
elke bede welke ze begeert, zelfs de helft ter wereld’. Ten leste echter heeft men een
gedenkteeken neergezet deze leer vermeldende: ‘Elke werke mee vrede te verwekken’.
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Laatste nieuws
De de, de laatste tijd komkommerachtige, kranten lezende lezer zal het verhaal kennen
van de letterschilder die de auto's van Van Gend en Loos beschilderde en te horen
kreeg dat er meer ruimte moest tussen Gend en en en en en Loos.
Maar wat deze lezer onbekend, omdat het pas gebeurd is, is, is dat de typograaf
van deze pagina bij het zetten van dit artikel zei: ‘Er moet wat meer wit tussen Gend
en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en Loos’.
In dit verband dient ook vermeld dat monniken die naar het weer in Baden-Baden
werd gevraagd, antwoordden: ‘Toen wij in Baden-Baden baden, baadden bad en
Baden-Baden in de zon.’

Angstschreeuw in Tee-ee-ee-eetwagon
‘Boer Angstschreeuw stierf. Hij liet zijn twee zonen na: twee ooien, een kraai, een
papegaai, en een ui. De broers wilden hun ooien uit elkaar houden en daartoe bonden
ze aan de ene ooi een kraaieëi, en aan de andere een papegaaieëi. Vanaf dat moment
was de kraaieëiooi duidelijk te onderscheiden van de papagaaieëiooi.
De broers waren eeneiige tweelingen. Om zich van elkaar te onderscheiden
bedachten ze dit: de ene broer zou de ui bij zich dragen, en die aaien als hij iemand
tegenkwam. Hem noemden de boeren de uieaaier.
Maar de andere broer was vals. Hij stal een ui, en als hij iemand tegenkwam aaide
ook hij die ui. Toch kregen de boeren in de gaten dat er twee uieaaiers waren, de
kraaieëiooiuieaaier en de papegaaieëiooiuieaaier, alleen wisten ze nog niet precies
wie wie was.’
Dit verhaal werd opgeschreven door een welgemutstschrijvende heer, waar een
zachtschrijdende bediende van de eetwagon een verfrissing voor neerzette. Even
later zette een zachterschrijdende bediende een verfrissing neer voor een
welgemutsterschrijvende heer in de Tee-ee-eeeetwagen. En toen, ja toen, zette een
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zachtstschrijdende bediende een verfrissing neer voor een welgemutstschrijvende
heer. In de verte klonk een angstschreeuw.

De troonrede 1975 en ander stijf Nederlands
Onze Taal heeft er goed aan gedaan een hele aflevering te wijden aan De troonrede
van Ridderzaal naar huiskamer. Velen zullen dan ook mèt mij alsnog doen wat ze
verzuimd hadden: het boek van Vondeling en Renkema bestellen - en bestuderen.
Vooraf laat zich misschien wat filosoferen over de vraag, waaròm het Nederlands
van de troonrede toch altijd òf op stelten loopt, òf strompelt. De vraag laat zich
verbreden: waardoor is veel van ons geschreven Nederlands een ‘karikatuur van de
dagelijkse spreektaal’, zoals Peter van Eeten het in een In memoriam Roland Holst
in NRC-Hbld van 6 augustus noemde. Hoe komt het dat bij ons, anders dan in andere
landen, zo'n grote afstand is tussen de ‘beschaafde omgangstaal’ en de ‘schrijftaal’?
Waardoor is deze laatste vaak zo stijf, ingewikkeld van constructie, onbeholpen,
duister, deftig, indirect?
De vraag is vlugger gesteld dan beantwoord, al zijn gemakkelijk een paar opmerkingen
te plaatsen. Om met de troonrede te beginnen: onze ministers, ook de nietjuristen
werken in de sfeer van de wetgeving en daarin komt het er nu eenmaal op aan de
mazen van de wet zo fijn mogelijk te maken. Dat gaat moeilijk samen met een
rondborstig taalgebruik, recht voor z'n raap. Verder kun je natuurlijk het gezegde
plaatsen: waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan? Maar wie dat beweert,
ironies bedoeld of niet, vergeet dat het schrijven van eenvoudige taal veel moeilijker
is dan het afscheiden van een woordenbrij.
Misschien koestert iemand ook wel het boosaardige vermoeden dat er soms
ingewikkeld geschreven wordt om het gebrek aan logica in een redenering aan kritiese
ogen te onttrekken. Ten slotte zou ook het gebruik van gezwollen Nederlands een
poging kunnen zijn van de auteur om afstand te scheppen tussen zijne doorluchtigheid
en het vulgus profanum. Gelukkig is er in de twintigste eeuw wel veel verbetering
gekomen.
De werkelijke oorsprong van de diepe kloof tussen gesproken en geschreven
Nederlands ligt in het verre verleden: tegen het begin van de 17de eeuw, toen zich
schrijftradities begonnen te ontwikkelen. Het was de tijd van de Hervorming en de
opstand tegen het Spaanse bewind. Duizenden Zuidnederlanders zijn in die tijd om
de wille van hun geloof naar de noordelijke gewesten gevlucht. Zij waren welkom:
de grote burgerij van Amsterdam heeft er een poosje een eer in gesteld hen naar
kleding en spraak na te volgen.
De jonge protestante gemeenschap had behoefte aan een eigen vertaling van het
Boek waarop zij gegrondvest was. Het werd de bekende Statenvertaling. Daaraan
hebben veel Zuidnederlanders meegewerkt, als vertaler en als ‘reviseur’. Zo heeft
deze vertaling, vooral wat de woordkeus betreft, een enigszins Vlaams-Brabants
karakter gekregen. De Bijbel is Gods Woord en alleen reeds daarom krijgt elk woord
eruit een plechtig karakter. Maar veel van die ‘plechtige’ woorden blijken in
Vlaanderen woorden uit de gewone omgangstaal. Een enkel voorbeeld: schoon
(Noord-Nederland: mooi), weder (weer), dreef, wrocht (werkte).
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Er is dus een afstand ontstaan tussen de gesproken omgangstaal en de taal van de
Bijbel. Geen wonder dat er in onze eeuw nieuwe vertalingen gemaakt worden die
zich dichter aansluiten bij het gesproken Nederlands. Het is gemakkelijk zich voor
te stellen hoe groot de invloed was die van de Statenvertaling op de geschreven taal
uitging. Veel schrijvers gingen zich in hun taal daarnaar

Onze Taal. Jaargang 45

75
richten. Onder hen waren veel Zuid-Nederlanders; zij hadden het voorrecht te kunnen
blijven zingen zoals zij gebekt waren.
Tot dusver heb ik het vooral gehad over de oorsprong van het ‘deftige’ karakter
van veel woorden in het geschreven Nederlands. Dit is echter niet alleen dáárdoor
gekenmerkt: het heeft een sterke voorkeur voor ingewikkelde constructies. De
oorsprong van dit verschijnsel zoek ik wèl in dezelfde tijd, maar dan meer in het
bijzonder in de litteratuur. Onze letterkundige Renaissance van de 17de eeuw - twee
eeuwen na de Italiaanse Renaissance van het quattrocento - is geheel geïnspireerd
op de klassieke oudheid. Hooft, Vondel, Cats en Huygens eisten van hun lezers een
grote kennis van de klassieken, zodat maar een kleine ‘elitaire’ groep hun werk ten
volle kon genieten. (Voor Cats geldt dit uiteraard maar in geringe mate.) Hier ligt
ook de tragiek van Bredero, naar aanleg misschien de grootste van allen, maar door
de elite meestal gezien als een - weliswaar verdienstelijk - potsenmaker uit de
‘volksklasse’.
Ieder die van de 17de eeuw af de ganzepen in de hand nam, al was het maar om een
brief naar huis te schrijven, ging zich in zijn taal wat woordkeus betreft richten naar
de Bijbel en voor de zinsbouw naar de grote voorbeelden, opzettelijk of willekeurig,
dat ligt voor de hand. Zo hebben zich geleidelijk onze schrijftaaltradities ontwikkeld
‘en dit is zo gebleven tot op dezen dag’. Het is voldoende een paar bladzijden te
lezen uit een willekeurige roman uit de 19de eeuw of van een wetenschappelijke
publicatie van die tijd om te kunnen constateren hoe stijf en ouderwets de taal is
waarvan de schrijver zich bedient. Zelfs de nu nog veelgelezen ‘klassieke’
jongensboeken zijn in dit patois geschreven. Ik meen overigens dat er van enkele in
taal gemoderniseerde uitgaven bestaan. Hoezeer men bij dit alles op een dwaalspoor
was blijkt wel hieruit, dat veel 18de-eeuwse taalgeleerden in alle ernst de schrijftaal
voor de ‘echte’ hielden en het diep betreurden dat men bij het spreken deze dusdanig
‘verbasterde’.
De grootsten van de Tachtigers hebben oprecht gestreefd naar de bevrijding van de
traditionele geschreven taal onder het - overigens niet geheel juiste - motto: schrijf
zoals je spreekt, maar zonder veel succes, want het particularisties taalgebruik, vooral
weer bij hún epigonen, vergrootte de afstand tussen schrijver en lezer eerder dan dat
het die verkleinde.
De juistheid van wat hierboven geschreven is blijkt wel uit het volgende. Een
aantal schrijvers - ik noem Elsschot, Nescio, Theo Thijssen - is erin geslaagd een
taal te schrijven die nauw bij het gesproken Nederlands aansluit. En hoe lang heeft
het niet geduurd voor zij de waardering kregen waarop zij ten volle recht hebben?
Terugkerend tot het requisitoor van Vondeling en Renkema constateer ik met
genoegen dat we op de goede weg zijn. Onze Taal is dat trouwens sinds de oprichting.
Ook van andere zijde, van een deel van de pers bijvoorbeeld, wordt ernaar gestreefd
de Nederlander de ‘beschaafde omgangstaal’ tot uitgangspunt te laten nemen bij het
schrijven. Maar hoe ver we nog van het einddoel zijn bewijst het eenvoudigste briefje
dat uit de pen van een ‘ongeletterde’ vloeit. In hem schijnt bovendien nog iets
overgebleven van het geloof in de magiese macht van de geheimzinnige lettertekens
en hun combinaties. Die behoren blijkbaar nog steeds tot een wereld waarin andere
(taal)wetten heersen.
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Nogmaals: Onze Taal deed er goed aan een heel nummer aan het boek van
Vondeling en Renkema te wijden. Laten wij voortgaan en blijven strijden voor de
bevrijding van onze mooie moedertaal uit het ‘keurslijf’ van de traditionele
‘schrijftaal’ en overtreders van de wetten van goed schriftelijk taalgebruik aan de
schandpaal nagelen.
D. de Vries, Wageningen

Kundig
In 1975 heeft dr C. Kruyskamp een pleidooi gehouden voor wederinvoering van de
term verpleger/ster in plaats van de tegenwoordig gebruikte uitdrukking
verpleegkundige. Zijn voorkeur voor de geslachtsgebondenheid van het woord deel
ik niet; zijn andere taalkundige bezwaar echter des te meer. Hoezeer hij gelijk heeft,
blijkt nl. maar al te duidelijk als men de lijn doortrekt naar andere, soortgelijke
woorden voor beroepsbeoefenaars: dan zou ook iedereen die onderwijst een
onderwijskundige genoemd mogen worden, iedereen die vertaalt een vertaalkundige,
ja zelfs iedereen die opvoedt een opvoedkundige.
Jeannette V.M. Roes, A'dam

Bloot en naakt
Naar aanleiding van mijn beschouwing in april 1976 over het woordenpaar bloot naakt dat als vertaling gebruikt wordt voor het Engelse naked - nude stuurde een
zeer attente lezer mij het gedicht The Naked and The
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Nude dat hij bij Robert Graves heeft gevonden. Het gedicht (1958) blijve onvertaald.
Liefhebbers van Engels moeten maar eens proberen of hier bloot en naakt als vertaling
onvermoede mogelijkheden biedt.
For me, the naked and the nude
(By lexicographers construed
As synonyms that should express
The same deficiency of dress
Or shelter) stand as wide apart
As love from lies, or truth from art.
Lovers without reproach will gaze
On bodies naked and ablaze;
The Hippocratic eye will see
In nakedness, anatomy;
And naked shines the Goddess when
She mounts her lion among men.
The nude are bold, the nude are sly
To hold each treasonable eye.
While draping by a showman's trick
Their dishabille in rhetoric,
They grin a mock-religious grin
Of scorn at those of naked skin.
The naked, therefore, who compete
Against the nude may know defeat;
Yet when they both together tread
The briary pastures of the dead,
By Gorgons with long whips pursued,
How naked go the sometime nude!

Let wel, de theorie luidde: naked is ‘bloot, jezelf zijn’ en nude is ‘naakt, jezelf ten
toon stellen aan anderen’; wie naakt is, biedt zich aan ‘als voedsel voor anderen’.
Zelf stuitte ik op een merkwaardige passage in het succesboek van Brendan Gill,
Here at the New Yorker (New York, 1975). Hij beschrijft daarin de geschiedenis van
het beroemde Amerikaanse weekblad The New Yorker; in 1975 was het een halve
eeuw oud. Op blz. 391 vertelt hij hoe een van de verslaggevers met lichamelijk
geweld bedreigd werd wegens het gebruik van naked. Ik gebruik de Nederlandse
woorden in mijn vertaling. Het gaat om de beschrijving van een kasteel van een
zekere mr. Schwab. Het telde 58 kamers. ‘Vele daarvan waren gemeubileerd met
gestoffeerde schommelstoelen en beelden van blote dames. Ik beschreef ze in het
stuk, waarvan ik vóór de publikatie een afschrift stuurde aan de broer van mr. Schwab.
Hij belde me op en zei dat, als ik die beelden er niet uit zou halen, hij naar het kantoor
zou komen en me een pak slaag zou geven. Hij was een grote, krachtige man en
daarom besprak ik de kwestie met Shawn [de hoofdredacteur], die mij voorstelde
om bloot in naakt te veranderen. Dat stelde iedereen tevreden.’ Naked werd nude en
this made everybody happy.
J.V.

Is dit de man die u beroofd heeft
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Het is opmerkelijk dat de vorm ‘u hebt’ nauwelijks meer gehoord wordt of gelezen.
Ook de lezers van de nieuwsdienst gebruiken ‘u heeft’ en geven daarmee een
betreurenswaardig voorbeeld. (Zij hebben het overigens ook vaak over ‘dit keer’ in
plaats van ‘deze keer’.) ‘U’ afgeleid van ‘jij’ vraagt naar mijn mening om ‘hebt’, het
is immers ‘jij hebt’.
In de Volkskrant van 22 juli jl. spreekt Koning Fop de zin uit die in deze zaak
velen klaarheid kan brengen. Hij vraagt: ‘Is dit de man die u beroofd heeft?’ Voor
de mensen die ‘u heeft’ plegen te gebruiken heeft de dame aan wie deze vraag gesteld
wordt de man die voorgeleid wordt beroofd. Hetgeen niet het geval is. Ongetwijfeld
was zij onderwerp indien er gestaan had: ‘hebt’.
Een duidelijker voorbeeld kan aan o.a. onze nieuwsdienstlezers niet gegeven
worden.
B. Meyer, Rotterdam

(uit het stripverhaal De Tovenaar, Volkskrant 22-7-'76)
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[Nummer 12]
Nederlands als multinational
‘Do you want to know what they really do in Uithuizermeeden or
Roosendaal?
Do you still think Huizinga is pronounced “Heutzinger”?
Do you want to read “The Waning of the Middle Age” in the original?
Or do you just want to talk to the Kabouters on the Dam?
Studeer dan Nederlands!’
(Pamflet in the City University New York)
Nog nooit had ik de titel van dit maandblad als prikkelend ervaren, tot ik in de late
zomer van dit jaar met velerlei buitenlanders te samen zat tijdens een internationaal
congres. Links een Koreaan, tegenover mij een Slowaak, rechts twee Engelse dames;
allen spraken zij ....onze taal, ook onder elkaar. Daartoe was men van heinde en ver
gekomen uit Texas, Australië en Afrika, uit Finland en Italië, enz. enz.
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek hield begin september haar
driejaarlijks congres, deze keer te Antwerpen. Het was reeds de zesde maal dat daartoe
de docenten Nederlands uit het buitenland bijeenkwamen, maar er was een facet aan
dit colloquium dat nieuw en ook nieuws was: een tentoonstelling gewijd aan ‘De
studie van het Nederlands in het buitenland’. Zij werd gehouden in het Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven en zij trachtte de aandacht van het ‘binnenland’ te vestigen
op het specifieke werk van de buitenlandse docent Nederlands.
In maandenlange voorbereiding had men van over de hele wereld materiaal
verzameld over het onderwijs in het Nederlands, zoals dat in 25 landen buiten
Nederland en België wordt gegeven aan maar liefst 166 universiteiten en andere
instellingen van hoger onderwijs, te weten: 5 in Australië, 1 in Canada, 25 in
Indonesië, 4 in Japan, 1 in Korea, 26 in de Verenigde Staten en 18 in Zuid Afrika;
in Europa: 1 in Bulgarije, 2 in Denemarken, 21 in West-Duitsland, 2 in de DDR, 5
in Finland, 14 in Frankrijk, 12 in Groot-Brittannië, 1 in Hongarije, 9 in Italië, 2 in
Noorwegen, 1 in Oostenrijk, 3 in Polen, 2 in Portugal, 2 in de Sowjet-Unie, 2 in
Spanje, 2 in Tsjechoslowakije, 3 in Zweden en 2 in Zwitserland.
Uit zoveel bronnen gevoed moest de tentoonstelling wel gevarieerd en levendig
worden. Eén curieuze factor moet een zeer eigen invloed op de aanblik van het geheel
hebben gehad, namelijk: de verzending per luchtpost.
Wie voor een tentoonstelling materiaal aanvraagt uit Seoul, Melbourne en
Philadelphia mag papier, papieren, foto's, posters verwachten, en dit alles in kleuren.
Bovendien zal de verzender streven naar een hoge informatiedichtheid. Welnu: als
geheel maakten de wanden, schotten en vitrines de indruk van een klas waarin alle
kinderen tegelijk de vinger opsteken, allen gehoord willen worden, al enthousiast
beginnend over wat ieders persoonlijke ongelooflijk opwindend verhaal is. En dit
was meer dan een indruk....
Als er eindelijk vanuit de bakermat van het Nederlands gevraagd wordt hoe zij
daarginds met onze taal werken, dan moet het antwoord wel explosief worden.
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Als tegenhanger van dit beeld waren de inzendingen uit Duitsland in oppervlakte
veel groter, maar ook statiger, geleerder zou ik bijna zeggen. De Duitsers hadden
hun materiaal dan ook kunnen brengen: grote foto's van eigen bibliotheekruimtes,
een eigen instituutsgebouw. De positie van het Nederlands in Duitsland is opmerkelijk
en zij vertoont groei. Op een radiocursus Nederlands van de
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Westdeutsche Rundfunk in Keulen schreven 12.000 Duitsers in; en het gaat niet om
wat touristen-Nederlands, maar om het serieus leren van een taal.
De wetenschappelijke studie van het Nederlands kent in Duitsland een lange
traditie, in het kader van de Germanistiek. Een nieuw facet is dat in toenemende mate
studenten onderwijsbevoegdheid beogen voor Nederlands in Duitsland. Er is een
duidelijke groei in de belangstelling; aan de Vrije Universiteit te Berlijn studeerden
in 1974 21 studenten Nederlands, in 1975 waren het er 42. In Erlangen 42 studenten
Nederlands, in Tübingen 57. Het niet-universitaire onderwijs van het Nederlands
wordt gegeven aan middelbare scholen en lycea, aan volkshogescholen en in speciale
cursussen, zoals voor douanebeambten.
Een even opvallende ontwikkeling is waar te nemen in Frankrijk, al moet men
niet denken dat Frans-Vlaanderen weer Nederlands gaat spreken. Het is thans mogelijk
om Nederlands op te nemen in zijn examen voor het baccalaureaat. Deze wettelijke
erkenning kan worden beschouwd als de basis voor het voortbestaan van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen. Maar ook elders, in de Elzas, wordt Nederlands
onderwezen op lycea, in Parijs ook aan de douaneschool.
De toenemende belangstelling voor het Nederlands gaat parallel met de groei van
het aantal docenten voor die taal. Vijftien jaar geleden waren dat er een honderdtal
(aan ca. 50 instituten), nu zijn het er 369 (aan 166 instituten). Zij hebben zelfs eigen
nationale organisaties naast de verenigingen voor de verspreiding van het Nederlands,
zoals de Association pour le Développement des Etudes Néerlandaises in Frankrijk
met een eigen periodiek (Les Cahiers Franco-Néerlandais), The American Association
for Netherlandic Studies in de V.S. en The Canadian Association for The
Advancement of Netherlandic Studies.
Over de gehele wereld nemen 45 Nederlanders en 27 Belgen actief deel aan het
buitenlands onderwijs van onze moedertaal.
Sommige gegevens laten zich moeilijk verwerken; je noteert ze, maar je zou de
studenten, rond hun lector verzameld op de foto, willen ondervragen. Waarom
studeren er in Sofia 35 jonge mensen Nederlands? En in Tampere (Finland) 40? In
Wroclaw 20 studenten met Nederlands als bijvak, in Warschau 31 studenten, in
Grenoble 25, in Aarhuus 14, plus nog 8 die een college volgen gewijd aan de lyriek
van Paul van Ostayen. In Moskou is dit jaar weer een 5-jarige cursus begonnen voor
60 studenten die Nederlands als hoofdvak hebben gekozen. Maar wat moeten we
denken bij dit gegeven: Lissabon: 120 studenten Nederlands? Een krant legde ironisch
verband met het PvdA-steunfonds voor Portugal! Je zou ze willen ontmoeten en
spreken - dat kan immers in onze taal. Vanaf de wanden spreken ze je al toe in teksten,
berichten aan een onbekende taalgenoot: ‘Wekelijks moet door iedereen een opstel
in het Nederlands worden ingeleverd’, schrijft een student van de Indiana University.
‘Uw taal is biezonder mooi’, zegt Marianne Trieb uit Boedapest. Ze heeft veel
belangstelling voor Middelnederlandse literatuur. Onze dialecten vindt ze
afschuwelijk. ‘Bij ons doet iedereen z'n best om mooi Hongaars te praten en de
scheve klanken van het dialect eruit te schaven. Soms versta ik de mensen uit
Nederland niet’. Het Calvin College, Grand Rapids, heeft een namenlijst gestuurd
van de studenten Nederlands en niet zonder reden: vrijwel alle namen zijn van
Nederlandse emigranten, hun kinderen of kleinkinderen. Grand Rapids huisvest de
grootste Nederlandse kolonie in de V.S.

Onze Taal. Jaargang 45

Seoul lijkt ons verder weg dan Australië of Californië, want de Koreaanse cultuur
verschilt veel van de onze. Daarom dwingt een foto uit Seoul tot bijzondere aandacht:
meisjesstudenten van de Hangkuh-universiteit voor vreemde talen die Nederlands
studeren, hebben blijkbaar een ‘Hollandse avond’ georganiseerd; zij zitten met
Volendamse hulletjes op te glimlachen naar de camera en naar ons. Zij en wij spreken
dezelfde taal. En met zo'n Volendamse muts op wordt de overeenkomst immers
groter...?
Een andere foto uit Seoul toont een park. Aan de bomen hangen grote bladen
papier en daarop staan Nederlandse versregels met de vertaling in de prachtige tekens
van het Koreaanse schrift. Studenten kuieren tussen de bomen en lezen op zo'n
poëzie-affiche de ene regel die daarop tweetalig prijkt: ‘In de schraalheid van de
lucht’. Dit is beslist niet zoiets als ‘Nederlands voor op reis’.
Het Nederlands in Japan is een hoofdstuk apart; daarover heeft o.a. Prof. M.
Shibusawa geschreven in Ons Erfdeel (1964). Aan zijn artikel ontlenen we graag
enige bijzonderheden.
Op 5 maart 1771 begonnen drie Japanse geneeskundigen de eerste vertaling van
een Westers wetenschappelijk werk in het Japans: de Ontleedkundige Tafelen van
Johan Adam Kulmus; het werd in 1774 gedrukt. Een der vertalers heeft later hierover
verteld: ‘....er bestond in die tijd geen Nederlands-Japans woordenboek behalve een
heel kleine woordenlijst. Ondanks dat durfden we het hoofd bieden aan de vertaling
van het boek Tafel Anatomia. Doch net alsof we met een bootje zonder riem en roer
de oceaan op voeren was er helaas bijna geen houvast; we moesten dan ook telkens
alleen maar verstomd blijven staan. Bijvoorbeeld zelfs om de betekenis van het woord
“wenkbrauw” op te lossen zaten we een lange lentedag door tot het vallen van de
avond, elkaar aanstarende na te denken....’.
In 1959 is er in Tokio vlak bij de plaats waar de vertalers hun werk begonnen een
monument onthuld, gewijd aan ‘Het Begin van de Hollandse Wetenschap: Rangaku
Kotohajime’. De eerste syllable van het woord rangaku staat voor oran d.i. Holland.
De ‘Hollandse wetenschap’ omvatte de Nederlandse taalkunde, geneeskunde, botanie,
natuurkunde, astronomie, geografie enz. enz.
Ruim 200 jaar lang bezaten de Hollanders, i.c. de Oostindische Compagnie, een
handelsmonopolie in Japan; maar dit betekende ook dat de Nederlandse wetenschap
èn de Nederlandse taal als enige de Westerse cultuur binnen Japan brachten. Halma's
Nederduitsch woordenboek (1729) werd vertaald als Haruma en nog eens bewerkt
als Zûfu Haruma (Haruma = Halma). Dit laatste woordenboek kwam tot stand door
elf tolken van Nagasaki onder leiding van de Amsterdammer Hendrik Doeff
(1777-1835), leider van de factorij der V.O.C., een
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taalkundig natuurtalent, want hij schreef ook gedichten in het Japans en doceerde
Russisch aan Japanners. Op de tentoonstelling was in handschrift de Inleiding te zien
die Doeff schreef voor zijn woordenboek: ‘Toen ik voor 5 à 6 jaaren geleden het
verdrietige werk ondernam om de Hollandsch en Japansch woordenboek te vermeeren
met het oogmerk om hetzelve voor het collegie der tolken nuttig te doen zijn; had ik
niet anders gedagt of het zoude alleenlijk hier toe gestrekt hebben....’. Maar het werd
een beroemd woordenboek dat opmerkelijke invloed heeft gehad op de vorming van
de moderne Japanse schrijftaal.
Het Nederlands bleef lange tijd in Japan de taal der wetenschap. Japanners schreven
in onze taal verhandelingen bijv. ‘Aankweking van den theeheester en bereiding van
den thee op Japan’ door Takano Tjoei, ‘Beantwoording eeniger vragen over de
Japansche vroedkunde’ door Misma Djoenzô. Uit het Nederlands werden
woordvormen overgenomen zoals kôhii (koffie), biiru (bier), kiniine (kinine), garashu
(glas), pompu (pomp), pisutoru (pistool), inki (inkt), supoito (spuit), tarappu
(trapladder langs de zijde van een schip).
De wetenschap dienen is merkwaardigerwijze een functie van het Nederlands in
Japan gebleven, met name ten dienste van de studie van het vroegere Nederlands
Oost-Indië. Daarom wordt Nederlands nog gedoceerd aan de Indonesische afdeling
van de Tokyo University of Foreign Studies.
Naar aanleiding van de Antwerpse tentoonstelling verkondigde het dagblad De
Stem in een 6-koloms kop: ‘Nederlandse taal verovert de wereld’. Het lijkt me, dat
die stem niet alleen wat te luid geklonken heeft, maar ook dat zij een voor de hand
liggend misverstand accentueert.
Het triomfante in de bewering berust op een onterechte analogie met een
internationaal erkende Nederlandse prestatie: een wereldkampioen zwaargewicht
boksen, een Nobelprijs of de redding van gegijzelden. Men mag de titel van ons blad
fier vinden, maar ‘onze’ in die titel lijkt me meer te duiden op wat ons is toevertrouwd
dan op wat wijzelf hebben gemaakt of gedaan.
Onze taal. Waarom leert men die? bestudeert men die? Om elkaar te leren begrijpen,
als douanebeambte of als nabuur in de grensstreek; ook om in het heden en verleden
te begrijpen wat ons is toevertrouwd in literatuur, geschiedverhaal en document. Men
leert Nederlands bijvoorbeeld om sociologische publikaties in die taal te kunnen
lezen, om de theologie in onze taal te verstaan. Maar ook om zijn eigen geschiedenis
en cultuur, zijn adatrecht te kunnen bestuderen, zoals die in koloniale tijden in het
Nederlands zijn beschreven.
De eerste leerstoel Nederlands in Japan werd bezet door Dr. Murakami Naojirô.
Hij doceerde sinds 1917 in het kader van zijn specialisme: de betrekkingsgeschiedenis
tussen Oost en West. Dit mogen wij, meen ik, zien als een voortreffelijk voorbeeld
van de functie van onze taal buiten onze grenzen: leren verstaan, van ver en nabij,
uit verleden en heden. Onze enige trots over het multinationale gebruik van onze taal
mag zijn: dat er in die taal blijkbaar interessante dingen gedacht, gezegd en geschreven
zijn.
Het is de grote verdienste van Prof. dr. Walter Thijs, die Nederlands doceert te
Rijsel en Gent, dat hij het initiatief heeft genomen voor een tentoonstelling die zo
verrassend toonde hoe anderen zich inspannen met en voor onze taal.
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Wie in het buitenland Nederlands doceert, staat een beetje alleeen, wordt hier meestal
totaal vergeten en moet woekeren met beperkte middelen. Ieder ‘buitenland’ vergt
eigenlijk een nieuwe spraakkunst en een eigen woordenboek. Ook de veeleisende
arbeid daaraan en aan cursusmateriaal trekt hier geen aandacht. Wat zegt het ons dat
iemand daarginds voor het eerst sinds anderhalve eeuw een Deens-Nederlands
woordenboek heeft geschreven?
Een mooie krantekop over internationaal succes van onze taal paait wellicht ons
zelfgevoel. Beter te rechtvaardigen is meer aandacht voor de vele, bescheiden
voorposten van onze cultuur, waar juist jonge mensen kennis maken met onze taal.
J.J.M. Bakker
Ook in onderstaande plaatsen doceert men Nederlands:
Aken

Grenoble

Padua

Abo

Hamburg

Palos Heights

Alice

Heidelberg

Parijs

Amherst

Helsinki

Pavia

Ann Arbor

Honolulu

Perugia

Arhus

Hull

Philadelphia

Atlanta

Irvine

Pietermaritzburg

Austin

Ithaca

Pietersburg

Bandung

Jakarta

Port Elizabeth

Bangor

Johannesburg

Porto

Banjarmasin

Jyväskylä

Potchefstroom

Barcelona

Kaapstad

Praag

Bellville

Kendari

Pretoria

Bergen

Keulen

Provo

(Noorwegen)

Kiel

Purwakerta

Berkeley

Kopenhagen

Reading

Berlijn (Oost)

Leipzig

Roma

Berlijn (West)

Leningrad

Saarbrücken

Besançon

Lille

St. Paul

Bloemfontein

Lissabon

Seattle

Bloomington

Liverpool

Seoul

Bochum

Londen

Sheffield

Bologna

Los Angeles

Sofia

Bonn

Madison

Stellenbosch

Brno

Madrid

Stockholm

Budapest

Mainz

Straatsburg
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Bukittinggi

Malang

Surabaya

Cagliari

Manado

Sydney

Calgary

Marburg

Tampere

Cambridge

Mataram

Tenri

Canberra

Medan

Tokio

Canterbury

Melbourne

Torun

Chapel Hill

Metz

Tours

Chester

Milaan

Triest

Clayton

Minneapolis

Tübingen

Columbus

Moskou

Turku

Durban

München

Ujung Pandang

Durham

Münster

Untata

Empangeni

Napels

Uppsala

Erlangen

Nedlands

Urbana

Exeter

Newcastle

Warschau

Frankfurt a.M.

Upon Tyne

Wenen

Freiburg i.B.

New York

Wroclaw

Giessen

Nottingham

Würzburg

Göteborg

Osaka

Yogyakarta

Göttingen

Oslo

Zürich

Grahamstad

Oulu

Grand Rapids

Padang
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Variëteit en variété
Op de gijzelaar en de martelaar kom ik, voor 20 ver het van mij afhangt, voorlopig
niet terug. Maar Mr. J. Kunst in Amstelveen maakt een opmerking die er wel verband
mee houdt. Hij zegt van deze langzamerhand berucht geworden woorden, dat ze een
actieve vorm maar een passieve betekenis hebben en dat het tegenovergestelde zich
óók voordoet. Als voorbeeld van dat laatste noemt hij ‘bediende’, passief van vorm
en actief van betekenis. De dienaar, de diender en de bedienaar dienen of bedienen,
maar de bediende wordt niet bediend; hij bedient zelf. Verder noemt hij de ‘bereden’
politie en de ‘bereden’ artillerie, die niet bereden worden maar zelf rijden.
Dat door de heer Kunst gesignaleerde verschijnsel lijkt mij interessant genoeg om
er nog even op door te gaan. De twee gevallen die hij noemt lopen niet geheel
evenwijdig. De bediende behoort tot de afleidingen van werkwoorden door middel
van verschillende achtervoegsels na de stam: minnen - minnaar, bakken - bakker,
knoeien - knoeier(d) enz. Van de bediende kun je inderdaad zeggen, dat hij een
duidelijk passieve vorm heeft, die bij zijn vak niet past. Meer in het algemeen echter
komt het me voor, dat we aan die achtervoegsels niet altijd evenveel waarde moeten
toekennen waar het ‘actief’ of ‘passief’ betreft. De grilligheid is daarvoor te groot,
al duidt de samenstelling met -er of -aar als suffix achter de werkwoordstam in de
regel de handelende persoon aan. Maar met sommige achtervoegsels kun je alle
kanten uit. Zie b.v. -(e)ling: de smekeling smeekt, de nakomeling komt na, de
sterveling sterft, de volgeling volgt, maar de kwekeling wordt ‘gekweekt’ en de
zendeling wordt gezonden. En daaruit kan worden afgeleid, dat dit achtervoegsel
geen enkele aanspraak op actieve of passieve betekenis maakt.
Intussen blijft de bediende wel een aparte plaats innemen. Zó apart, dat ik me best
kan voorstellen dat iemand zegt: -de behoort niet tot de suffixen achter een
werkwoordstam. Dat zou de zaak nog interessanter maken, want dan volgt de vraag:
hoe zit het dan wèl in elkaar?
In het geval van de bereden politie hebben we niet te maken met een afleiding van
een werkwoord, maar met een bijvoeglijk naamwoord, dat misschien iets uitstaande
heeft met het verleden deelwoord van berijden, en misschien ook niet of niet meer.
In elk geval naderen deelwoorden en bijvoeglijke naamwoorden elkaar in
verschillende opzichten zeer dicht. Kan de bereden politie vergeleken worden, zij
het wat in de verte, met begrippen als een luie stoel, een goedkope winkel, een
barstende hoofdpijn? Uitdrukkingen, waarin het bijvoeglijk naamwoord indirect
gebruikt wordt, niet om iets te vertellen over de zaak of de persoon waaraan het
gekoppeld is, maar over iets of iemand anders dat of die wel in enigerlei betrekking
tot de genoemde zaak of persoon staat. Een luie stoel is niet lui, maar je kunt er lui
in liggen; een goedkope winkel kun je niet altijd tegen een lage prijs overnemen,
maar je kunt er de waren goedkoop krijgen; bij een barstende hoofdpijn - als het héél
erg is wordt het koppijn - barst de pijn niet, maar je hebt het gevoel dat de hoofd
dreigt te barsten. Goed, een bereden agent wordt niet bereden, maar wel het paard
waarop hij zit: indirect gebruikt adjectief. 't Is een waag, maar als het niet goed is
hoor ik het wel.
Sarie Marais is dood. Ik heb er geen mededeling van gekregen, maar ik maak het
op uit een radiobericht. De Herstelde Nationale partij had een demonstratie gehouden

Onze Taal. Jaargang 45

voor het huis van Vorster in Pretoria, waarbij de premier beschuldigd werd van
‘uitverkoop van Rhodesië’. Er werden arrestaties verricht, en tot de arrestanten
behoorde, aldus het bericht, ook de vice-voorzitter van de partij, Marais. Uitgesproken,
in goed Frans: Marès. Vandaar.
Het wegvallen van de grote meerderheid der naamvalsvormen heeft veel mensen
hun zekerheid ook omtrent bepaalde verbuigingen ontnomen. Want mèt die
naamvalsvormen zou ik in Neerlandia 1976 nr. 3 niet gelezen hebben: ‘Wat wij ook
weten is dat wij mensen aan het woord hebben gelaten die door de fraaie expansie
van Amsterdam in de verdrukking gekomen zijn, mensen wiens mening niet gehoord
wordt...’ En evenmin, in een krantebericht; ‘De mannen, wiens identiteit niet bekend
is, maakten zich snel uit de voeten.
Een van de nog steeds over het t.v.-scherm vrachtrijdende Hammonds zei, volgens
de ondertiteling, toen ze iemand ontmoette: ‘Ik herinner me u; ik kan u ergens van.’
Het bekende complement (‘Dat ken’) ontbrak helaas.
En toen ik mijn verfleverancier vroeg, of een verzinkt ijzeren hek met gewone
ijzermenie behandeld kan worden, verbeterde hij me vol overtuiging en antwoordde:
‘Meneer, die menie is altijd goed, of een hek nou verzonken is of niet.’ Zo zien we
maar weer: de taal staat niet stil en de regel, dat nieuwe werkwoorden zwak vervoegd
kunnen worden, gaat ook niet altijd op.
We moeten de dingen niet te klein zien. ‘De Randwijk’, een Haags stadsblad, heeft
dat begrepen. Het vertelt ons (20-10-'76), dat een Nederlandse pop- of beatgroep
(daar wil ik van afzijn) voor z'n topzanger een nummer heeft gecomponeerd, waarmee
die zanger wellicht ‘internationaal gaat doorbreken’. En het blad vervolgt: ‘Het wordt
tijd! De voormalige Rotterdamse kraanmachinist verdient wereldomspannende
waardering.’
Dat wordt dus opletten. Het nummer heet ‘Everyday’. Zeker is zeker. Maar hóé
zeker is zeker? De krant aarzelt: ‘Commissaris G. Steenmeijer van de Groninger
politie heeft verklaard er zeker van te zijn, dat de moord vrijwel zeker in het pand
Almastraat 9, een bovenwoning, gepleegd is.’
De voorzitter van de F.C. Twente heeft de scheidsrechter in de wedstrijd NAC-Twente
een thuisfluiter genoemd. De scheidsrechter acht zich daardoor aangetast in zijn eer
en goede naam (goede eer en naam, schreef de krant, maar dat daargelaten) en heeft
een aanklacht ingediend bij de tuchtcommissie van de KNVB.
Omdat de zaak sub judice is, bewaar ik het stilzwijgen, behalve ten aanzien van
de taalkundige verdienste van de voorzitter of van de man die eindelijk een beeldend
Nederlands woord heeft gevonden, dat blijkbaar ook naar de mening van die voorzitter
de ‘home-referee’ geheel overbodig maakt. Het verdient een plaats in Van Dale.
Mr. M.C. Godschalk
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Afbouwen
In De Limburger van 21 augustus 1976 (en wellicht ook in daarmee gelieerde bladen)
signaleert Cornells Verhoeven een recente ontwikkeling van het woord afbouwen
(vanouds: ‘een bouw voltooien’) in de tegengestelde richting van ‘geleidelijk
afbreken’.
Hij vermoedt, dat ‘afbouwen’ ontstaan is als een soort eufemisme omdat het
positiever klinkt dan ‘afbreken’. Dit is 'n lompe, harde bezigheid, ‘bouwen’ vraagt
om overleg en samenwerking. En in het ‘afbouwen’ van een instelling, ook als zij
ingekrompen wordt, zou nog iets doorklinken van het oude voltooien.
Mij komt het voor, dat we hier gewoon te maken hebben met een germanisme.
Dat blijkt uit de Duitse betekenis van ‘abbauen’: winnen van mineralen, ontginnen,
exploiteren; ‘diese Strecke ist abgebaut’, dat deel (van de mijn) is uitgeput; geleidelijk
opheffen of verdwijnen; ‘in Abbau bringen’, ‘ontmantelen’. (I. van Gelderen Duits
Woordenboek, Groningen 1970).
In de sterk door het Duits beïnvloede mijnwerkerstaal van Zuid-Limburg heeft
men dan ook altijd al gesproken van het afbouwen van een pijler en nu, ook weer
conform het Duits, van het afbouwen van de mijnen.
Dit germanisme is wel de ergste soort omdat de nieuwe betekenis niet alleen in
strijd is met de Nederlandse betekenis van bouwen en afbouwen, maar precies het
tegenovergestelde weergeeft.
Als betogers in Amsterdam protesteren tegen het afbouwen van de Metro en in
Heerlen tegen het afbouwen van de mijnen, bedoelen zij echt niet hetzelfde.
Dat verschil blijkt daar natuurlijk uit de omstandigheden, maar elders kan dat
uitermate verwarrend zijn en moet men in elk geval - als men 't al vermoedt - telkens
beredeneren, wat nu bedoeld wordt.
't Komt mij daarom gewenst voor, dit niet van vreemde smetten vrije en hoogst
verwarrende woordgebruik niet slechts geleidelijk maar ten spoedigste af te schaffen.
Mr Stan Smeets, Weert

Ge...
Tijdens het scrabbelen ontstaat verschil van mening over de toelaatbaarheid van het
woord ‘gemerk’ als uitdrukking voor het merken van een merklap, het ‘gewerk’ aan
zo'n lap. De scheidsrechter (die bij het gescrabbel bepaald nodig is om gekibbel over
een woord te voorkomen of op te lossen) brengt het geduld op om een gesprek (een
veredeld gespreek) aan de gang te brengen, maar het gepraat leidt tot getwist en
gestrijd, het geuit van gedachten is niet voldoende stevig om tot gewissel van
meningen te komen.
Ziedaar het vraagstuk: wanneer is de toevoeging van het voorvoegsel ‘ge’ aan de
stam van een werkwoord, t.b.v. de vorming van een zelfstandig naamwoord ter
vervanging van een infinitief toelaatbaar, wanneer niet?
Waarom zijn op straat gepraat en geschreeuw, gerij en gedraaf wel toegelaten,
waarom geldt bij gewandel dat maar half en zijn gestap en gedans toch eigenlijk niet
goed evenals gezing, tenzij weer veredeld tot gezang of vervangen door gegalm?
Waarom wel het woord gedoe, maar niet gega of gesta? Is mogelijk irritatie een
reden tot acceptatie? Aan tafel is naar het woord gebabbel en geklets ook gesmak en

Onze Taal. Jaargang 45

geslobber toelaatbaar, maar geëet of geprik met een vork niet en gedrink ook niet,
behalve, nou ja, het gedrink waardoor men niet meer capabel tot rijden is.
Speelt de verhouding tussen meer persoonlijke of algemene actie een rol? Gekus
en gezoen in een hoekje is moeilijk als woord te gebruiken, maar wel algemeen bij
de ontmoeting met een bruid of op een verjaarspartijtje. En gevrij is er dunkt me
meer op een bank in de huiskamer wanneer vader en moeder er bij zijn, dan wanneer
het apart gebeurt. Daarom misschien wel gezoek of gesnuffel in laden en tussen
kleerhangers, maar geen gesteel daaruit? Hoewel, weer algemeen: dat gesteel en
gegap uit voetbalcantines e.d. moest maar eens ophouden.
Veel vragen, wat een gevraag!
B.T. Harmsen, Doetinchem

Over het aphorisme
Op 9 april 1976 werd bij Koninklijk Besluit No. 63 het Genootschap van Nederlands
Schrijvende Aforisten - als een vereniging van Vlaamse en Nederlandse aforisten ingeschreven.
's Jaars te voren moeizaam opgericht verkreeg, door de bundeling van die vrij
zeldzame schrijvers, het aphorisme dan ook in ons land een mogelijkheid tot
ontplooiing, enige erkenning en publiciteit, mede dank zij een literaire (N.C.R.V.)
t.v.-uitzending in november van dat jaar. Om de vraag wat nu eigenlijk een aphorisme
is te beantwoorden kan niet worden volstaan met ‘een underdog van de Nederlandse
literatuur’, of, meer in het algemeen: ‘het knoflook van de literatuur’.
Uit een tal van al dan niet aphoristische definities acht ik een juiste omschrijving:
‘Een bondig gezegde met een anti-climaxiale climax’ (Alec Beaufish).
Dat door het bondige aphorisme tot aforisme werd ingekort is van minder belang
dan het karakter er van, daar het aforisme ‘onder-, maar vooral boven de wet, vogelvrij
is’. Het noblesse oblige komt dan ook tot uitdrukking, ondanks het feit dat het een
halve-, een hele, of soms zelf anderhalve waarheid of onwaarheid kan of mag zijn,
mits de climax een schot in de roos zij. Dat dank zij dit karakter het aforisme, in ons
land althans, weinig populair was kan aforistisch worden aangetoond door de definitie:
‘Een doorsnee Nederlander is de som van een Kaninefaat en een Calvenijnist,
gedeeld door twee’.
Dat de opvatting van die omschrijving - gelukkig - aan terrein verliest, sluit nochtans
niet uit dat ‘in de scherts het erts van de ernst besloten ligt’.
Gezien de toenemende belangstelling voor aforismen, juist onder de jongeren, en
ondanks de algemene vervlakking van onze ‘vaderlandse moedertaal’, is niet alleen
hoop gevend voor het G.v.N.S.A., maar ook en bovenal als ondersteuning aan de
grote waarde dat de taal gans een volk is.
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Samenvattende: In Nederland bevinden zich een aantal volkomen onbekende aforisten
die nog nimmer de kans hebben gekregen iets te publiceren; zij vinden een
mogelijkheid en een klankbord bij het G.v.N.S.A.; het secretariaat is gevestigd te
Hilversum.
Het adres: Postbus 1002-1301 Hilversum.
Wm. van Os

Koninklijk: eenzaam en alleen?
Aánvang/aanvánkelijk, óorsprong/oorsprónkelijk, etc. Waarom dan niet
kóning/*konlnkelijk? Het geval kóninklijk lijkt wel uniek te zijn. Zou het verschil
met de zojuist aangehaalde voorbeelden er soms aan liggen dat aanvang en oorsprong
samenstellingen zijn? Maar lichaam en bisschop worden zeker niet als samenstellingen
gevoeld, en toch is het adjectief lichámelijk resp. bisschoppelijk. Of zou de oorzaak
hierin bestaan dat bij koninklijk (om wat voor reden ook) geen e kan worden ingelast?
Maar dit is eveneens bij werktuiglijk het geval, en toch valt de klemtoon hier, heel
normaal, op de tweede lettergreep. Ik vraag maar.
P. Brachin, Parijs

Niet N.H.
Een hardnekkig euvel in het hervormd spraakgebruik wordt bestreden in de Kerkbode
van de hervormde gemeente van Alblasserdam. In het nummer van 1 juli 1976 lees
ik:
‘Het komt nog wel voor, dat wij een briefhoofd zien met Nederlands-Hervormde
Diakonie, N.H. gemeente of de vermelding Ned. Hervormd predikant. Dat zijn
allemaal dingen, die niet bestaan en waarvan de namen dan ook niet gevoerd dienen
te worden.
Er is één Nederlandse Hervormde Kerk. Daarmee wordt bedoeld de Hervormde
Kerk in Nederland. Deze kerk is o.a. onderverdeeld in gemeenten: Hervormde
gemeenten. Daar werken Hervormde predikanten, die desgewenst in Hervormde
pastorieën wonen, er zijn Hervormde diakonieën en misschien Hervormde scholen.
Dat ‘Nederlands’ kunt u gerust weglaten. Het kost verf, inkt en plaatsruimte.
Bovenden is het fout.’
Zo is het maar net, al zie ik het ingeworteld gebruik niet spoedig sneuvelen. Daar
zijn we ‘Nederlands Hervormd’ voor, is het niet?
D.B. v.d. W.

De ontvangende
Op blz. 238 van het blad Sociaal Bestek van 20 mei jl. plaatst J.J.E. bij het artikel
59a A.B.W. gebruikte woord ‘bijstandontvangende’ deze voetnoot:
Lees: bijstandsontvangenden. De citeertitel is Algemene Bijstandswet. We moeten
nu consequent zijn en daarvoor ook de s plaatsen in alle woorden (en de
toekomende...) met bijstand.
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Ik zou het opvolgen van deze suggestie willen afraden. Het feit dat het woord
Bijstandwet bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Algemene
Bijstandwet met een s verrijkt werd, noopt geenszins tot het voortaan schrijven van
‘bijstandsontvangende’. Integendeel! Want het was al onnodig aan dat samengestelde
woord Bijstandwet die ouderwetse tweedenaamvals-s (‘wet van den bijstand’ kon
vroeger ook zijn ‘wet des bijstands’ of ‘bijstandswet’) toe te voegen. Die
tweedenaamvals-s leeft niet meer. Daarbij komt dat ‘bijstandontvangende’ het als
zelfstandig naamwoord gebruikte tegenwoordig deelwoord is van het werkwoord
bijstandontvangen. En werkwoorden hebben nóóit - ook vroeger niet - een
tweedenaamvalsvorm gekend.
Het is dus alles behalve consequent om ‘bijstandsontvangende’ te schrijven. Wie
toch halsstarrig deze fout wil maken moet daarin echt consequent zijn en het ook
hebben over loonstrekkenden, belangsstellenden, steunsverlening, grafsschender,
een ademsbenemend schouwspel, een gezagshebbende stem, een hartsverscheurende
kreet, enz Let wel: loon, belang, steun, graf, adem, gezag en hart zijn alle òf
hij-woorden òf het-woorden, oftewel mannelijke respectievelijke onzijdige woorden,
die vroeger in de tweede naamval een s kregen.
Tussen haakjes, de parlementariër die de Algemene Bijstandswet aan die onnodige
s hielp, was er kennelijk niet bij of zat te slapen toen de Wet op de loonvorming en
de Algemene Kinderbijslagwet door de Tweede Kamer gingen. Anders hadden we
nu een Wet op de Loonsvorming en een Algemene Kinderbijslagswet gehad (loon
is onzijdig, bijslag mannelijk).
Het woord ‘bijstandontvangende’ is overigens oerlelijk, al staat het in een wet.
Het juiste woord zou natuurlijk ‘bijstandontvanger’ geweest zijn. Maar de wetgever
is ten prooi gevallen aan de besmettelijke invloed van taalbeunhazen, die de gewone
Nederlandse woorden niet meer kennen en ons opscheppen met hun afschuwelijke
producten zoals: maatschappelijk werkenden, verpliegenden, ziekenverzorgenden
e.d. Wie werkt is een werker of werkster, wie verpleegt een verpleger of verpleegster
en wie verzorgt een verzorger of verzorgster. Straks maken we het nog mee dat de
een of andere schrijvende ons meldt dat de jonge loodgietende X, die zo'n
veelbelovende voetbalspelende is, het liefst groepsleidende bij de kinderbescherming
wil worden, hoewel ook het beroep van boswachtende hem wel aantrekt.
D.M. van der Leeden

Oude woordenboeken
P.G.J. van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands.
Voorafgegaan door ‘Enige aspecten uit de geschiedenis van de Nederlandse
lexicografie’. H.D. Tjeenk Willink b.v., Groningen 1975. LIX, 152 blz.
Naar aanleiding van de door Stoett herziene editie van de gedichten van P.C. Hooft
schreef Kalff in 1896 in De Gids dat we van onze ‘taal der 17de eeuw geen enkel
volledig en eenigszins betrouwbaar woordenboek bezitten, dat men zijn kennis in
dezen van overal bijeen en vaak van den grond op moet halen,...’. Zo'n woordenboek
is er helaas, 80 jaar later, nog steeds niet. Dank zij Van Sterkenburg kunnen we nu
althans beschikken over Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands,
voorafgegaan door ‘Enige aspecten uit de geschiedenis van de Nederlandse
lexicografie’.
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Van F. de Tollenaere, zo lezen we in het ‘Woord vooraf’ (p. III-IV), was het idee
voor een glossarium van het zeventiende-eeuws Nederlands, ‘in afwachting van iets
beters’. De auteur had echter als docent aan de Nutsacademie in Rotterdam zélf het
gebrek aan leermiddelen ervaren: het telkens behandelen van elementaire
woordbetekenissen liet minder tijd over voor de studie van de teksten zelf dan gewenst
was. Om de belangstelling voor de Nederlandse lexicografie en lexicologie te
bevorderen gaf hij vooraf een beknopt overzicht (p. VII-L) van de ontwikkeling van
dit onderdeel van de taalkunde. Een dergelijk overzicht was niet eerder geschreven
en zal de M.O.-cursisten, maar niet alleen hun, daarom óók van nut kunnen zijn.
In ‘Enige aspecten uit de geschiedenis van de Nederlandse lexicografie’ (p. IX-L)
geeft de schrijver in vogelvlucht een helder en gedocumenteerd beeld van de
lexicografische arbeid tot 1500, in de zestiende eeuw, de zeventiende eeuw, de
achttiende eeuw en de negentiende eeuw tot heden. Hij sluit deze schets af met een
visie op de toekomst. De behandeling van de vroegere perioden wordt, behalve bij
de zeventiende en achttiende eeuw, afgerond met een korte bibliografie.
Het is niet verwonderlijk dat in verhouding veel ruimte wordt besteed aan de
lexicografie tot 1500. De auteur heeft immers zijn proefschrift gewijd aan een van
de oudste Middelnederlandse lexicografische produkten, een Latijns-Middelnederlands
glossarium, namelijk het alfabetische Glossarium Harlemense. Een ‘glossarium’ is
een aantal verklaringen van moeilijke woorden en uitdrukkingen, uit een of meer
geschreven boeken verzameld. Op grond van zijn onderzoek kon hij besluiten dat
onze lexicografie in die tijd de internationale traditie volgde. Dit houdt in dat het
bestudeerde glossarium, alsook de daarmee verwante andere
Latijns-Middelnederlandse woordenlijsten, aansloten bij de grote woordenboeken
van de Middellatijnse lexicografen.
Vervolgens komen verschillende ‘vocabularia’, waaronder de meer bekende
Teuthonista (een van de oudste Ned. woordenboeken, 1477), aan de orde. Het doel,
de werkwijze en de bronnen van de werkjes worden besproken, alsmede hun waarde
voor de studie van de (dialectisch geschakeerde) Middelnederlandse woordenschat.
Vanzelfsprekend zijn niet alle lexicografische resten uit deze tijd gekeurd: veel
valt er te doen voor toekomstige onderzoekers om onze kennis op dit gebied verder
te brengen.
Een tweede categorie is het systematische glossarium, een lijst met woorden uit
dezelfde sfeer (bijv. met betrekking tot dieren, bomen en instrumenten). Deze
categorie staat sterk onder de invloed van het encyclopedische werk van Isidorus,
die ca. 600 na Christus leefde.
In de zestiende eeuw komen er enkele belangrijke veranderingen. Het gaat in de
lexicografie niet langer uitsluitend om het aanleren van Latijn - ook volkstalen raken
in de belangstelling - en bovendien komen er rond 1540 door toedoen van de
humanisten pogingen om de volledige woordenschat van een taal te inventariseren.
Een goed voorbeeld van zo'n ‘thesaurus’ is het Dictionarium seu latinae linguae
Thesaurus... (d.i. woordenboek of thesaurus van de Latijnse taal) van de Fransman
Robert Estienne. Hij gaf meer materiaal dan zijn voorgangers en - dit was volstrekt
nieuw - aan zijn materiaal voegde hij Franse vertalingen toe. Deze nieuwe richting
wordt in ons taalgebied duidelijk in de door de drukker Plantijn (1589) te Antwerpen
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uitgegeven woordenboeken. De verschillende drukken van het Dictionarium
Teutonico-Latinum, Nederlands-Latijns, van Cornelis Kiliaan worden terecht als
uitermate waardevol beschouwd. De grotere wetenschappelijke waarde van zijn werk
berust op de invoering van het principe van taalvergelijking en op zijn regionale
aanduidingen (vanaf de tweede druk). De invloed van de derde druk (1599) is zelfs
nog in Van Dale te bespeuren. De bronnen van drie door Plantijn uitgegeven
woordenboeken, vooral van Kiliaans werk (15741), werden door F. Claes in een
degelijk proefschrift onderzocht.
In de zeventiende en achttiende eeuw lijken er weinig lexicografische vernieuwingen
te zijn geweest. Met het onderzoek van deze perioden is het daarenboven droevig
gesteld, hoewel zij voor de groei van het Nederlands erg belangrijk zijn. Het is dan
ook begrijpelijk dat de schrijver aan de vertaalwoordenboeken waaraan deze tijd zo
rijk is, slechts enkele bladzijden wijdt. Hij noemt de belangrijkste, o.a. Hexham, Van
den Ende, Sewel, Halma en Marin en omschrijft kort hun doelstelling op basis van
de voorwoorden.
In de tweede helft van de achttiende eeuw zijn er verschillende ontwerpen gemaakt
voor een inventariserend, eentalig woordenboek. Er kwam zelfs een verzameling
bouwstoffen. Het zou echter nog 100 jaar duren voor de eerste afleveringen van het
beoogde woordenboek konden verschijnen.
De schrijver gebruikt ongeveer vijftien bladzijden om de twee lexicografische
monumenten van de negentiende eeuw, het Middelnederlandsch Woordenboek en
het Woordenboek der Nederlandsche Taal, door te lichten. Van beide wordt de
geschiedenis, het doel, de reikwijdte in tijd en ruimte en de opbouw van de artikelen
gegeven. Dat daarop kritische opmerkingen volgen, zal wel niemand verbazen. We
zijn intussen 100 jaar verder en hebben afstand genomen van deze erfenis onzer
voorouders. Waar waardering op zijn plaats is, ontbreekt deze echter niet. De vraag
of het WNT voltooid moet worden - want het is nog lang niet klaar -, in welk tempo
en hoe, krijgt de nodige aandacht. De voltooiing moet worden bespoedigd, enerzijds
uit economische overwegingen, anderzijds omdat het woordenboek de ontwikkeling
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie dreigt te verstikken, waardoor wij
de aansluiting op de internationale vorderingen zouden gaan missen. Bij dit alles
worden argumenten voor en tegen elkaar afgewogen. Wie uitvoeriger informatie wil
over deze kwestie, kan terecht in de binnenkort verschijnende bundel artikelen
Nederlandse lexicologie tussen handwerk en machine. Dit gedeelte over MNW en
WNT lijkt me een verantwoorde eerste inleiding op deze werken waar de gebruiker
veel voordeel van kan hebben. Naast de grote onder-
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nemingen komen enkele kleinere aan bod: het Middelnederlandsch
Handwoordenboek, de geschiedenis van de gestaakte werkzaamheden aan een
supplement op het MNW en de Middelnederlandse Kartotheek, een pril apparaat van
aanvullingen op het MNW uit de vakliteratuur bijeengebracht.
Geleidelijk zijn we dan in het heden aangekomen. In de stichting Instituut voor
Nederlandse Lexicologie zijn het WNT en de nieuwe sectie Thesaurus sinds 1969
samengebracht. Beide hebben de lexicologische taak om een zo volledig mogelijke
verzameling van Nederlands woordmateriaal (voorzien van context) aan te leggen.
Het WNT moet bovendien op grond van dat materiaal een woordenboek, het WNT,
vervaardigen. Bij de Thesaurus ligt het accent op de opbouw (met behulp van de
computer) van een permanent woordarchief. Zo is het woordarchief voor het
dertiende-eeuws ‘Nederlands’ door de verwerking van Corpus-Gysseling reeks I
(:ambtelijke teksten) aanmerkelijk gevorderd.
De verponsing van het Corpus-De Bruin, een verzameling Middelnederlandse
bijbelvertalingen, en van tweetalige Middelnederlandse woordenboeken geschiedt
eveneens in verband met het woordarchief. De Thesaurus is niet alleen lexicologisch
actief. Oude unieke woordenboeken worden in de reeks Monumenta Lexicographica
Neerlandica uitgegeven, onder meer het Glossarium Harlemense, de Thesaurus van
Plantijn en het Etymologicum van Kiliaan (1599), en door middel van de computer
van indices op de Nederlandse woordvormen voorzien. Verder wordt er het periodiekje
Informatie Nederlandse Lexikologie verzorgd, dat projecten beschrijft waarbij
Nederlandse teksten met de computer zijn verwerkt.
Van Sterkenburg wijst in ‘Perspectief’ tenslotte op enige dringende problemen. Op
korte termijn moet er een meerjarenplan worden opgesteld voor het Nederlands
lexicologisch centrum van de toekomst. Beide afdelingen, WNT en Thesaurus, zullen
zich derhalve moeten beraden over de afbouw van het WNT, het vormgeven van de
lexicologische taak van de Thesaurus, het leggen van een theoretisch fundament voor
de Nederlandse lexicografie en het opzetten van lexicografische secties die synchrone
woordenboeken voor de verschillende fasen van onze taal gaan schrijven. Omdat
lexicologen en lexicografen in spe aangetrokken moeten worden, zal er school
gemaakt dienen te worden: het INL zal tevens moeten gaan opleiden. Vooral in dit
‘Perspectief’ weet de schrijver de lezer door zijn bezieling mee te slepen.
Het tweede deel van het boek is ‘Een glossarium van zeventiende-eeuws
Nederlands’ (p. 1-150). Aan dit glossarium gaan enkele bladzijden vooraf waarin de
gebruiker wordt ingelicht over de titel, wijze van verzamelen, de aard van het verwerkt
materiaal en de bronnen. Hij moet deze woordenlijsten beschouwen als een voorlopig,
elementair hulpmiddel bij het lezen van ‘literaire’ teksten uit de zeventiende eeuw.
De keuze van het bijeengebrachte materiaal is subjectief, maar niet volkomen
willekeurig, aangezien de opzet was ‘moeilijke woorden’ op te nemen. De schrijver
vestigt er de aandacht op dat bepaalde betekenisomschrijvingen gebonden kunnen
zijn aan een bepaalde context en dat niet álle betekenismogelijkheden in dit glossarium
te vinden zullen zijn. Tegen het verwerkte materiaal zijn geen bezwaren aan te voeren.
‘Literaire’ teksten vormen meestal de oefenstof voor de studenten en van
‘niet-literaire’ teksten bestaan weinig goed geannoteerde uitgaven. Hetzelfde valt op
te merken met betrekking tot het ‘literair’ proza. De schrijver moest dus kiezen uit
het gebruiken van ‘literaire teksten’ of de eerste 10 jaar geen glossarium willen
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maken. Wellicht zal de een verlangen dat ook dit werk was gebruikt, de ander dat
ook dat werk was gebruikt. Misschien kunnen deze mensen hun aanvullingen insturen
voor de volgende drukken, waarin het aantal woorden zal worden uitgebreid.
De gebruiker van het glossarium bespaart zich veel zoeken als hij éérst de
‘Aanwijzingen voor het gebruik’ (p. LVIII-LIX) enige malen goed leest en vervolgens
de lijst van afkortingen, achterin het boek, bekijkt.
Mijn slotconclusie is dat studenten Nederlands en anderen die geïnteresseerd zijn
in zeventiende-eeuwse teksten en Nederlandse lexicografie, met dit boek een
bruikbaar, typografisch goed verzorgd hulpmiddel wordt geboden. Dat hier en daar
nog drukfouten aan te wijzen zijn, ligt voor de hand. De gebruikers kunnen door
deze te signaleren de auteur helpen de volgende druk te verbeteren. Bij een
voortdurend gebruik zal het boek zijn waarde bewijzen.
J.J. van der Voort van der Kleij, Leiden
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